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KRISLAI į Vakarų Vokietijoje I_ft|SVES Vfi JĮlS Taikus sugyvenimas 
*ipė Nl'unrk. ’ ..... naciai jau galioje paskutiniai daviniai vajaus ir vadų pasitarimaiPadangė s t

Dx. R. J. Buche dalykas.
Kakta į rasistinę sieną...

Rašo R. Mizara

Kai skaitytojas šiuos žo-

• f

Washigtonas. — Pirma- Jungtinių Valstijų guber- 
dienj, liepos 13 d., į Genevą 1 natoriais ir sakė: “Jeigu 
sugrįžo Anglijos, Francūzi-' bus tarpe Tarybų Sąjungos 
jos, Jungtinių Valstijų ir Į ir Jungtinių Valstijų taikus 

užsienio i sugyvenimas, tai pasaulyje 
i nebus karo”. Jis išreiškė 

Jungtinių Valstijų Vals- j pageidavimą, kad preziden- 
Herte- i tas Eisenhoweris atvyktų į

SUKĖLIMUI LAISVEI $5,000 FONDO
Iš New Haven, Conn., tėvų pagarbai parengime,

New Yorkas. — “Dabar į knygos virto NATO kari- 
Vakarų Vokietijoje naciai niais vadovėliais. Politiniai • 
jau visur yra svarbiose vie-; hitlerininkai yra galioje, j 
tose”, pareiškė savo laiške1 kaip Dr. Hans Globke, ku-! 

i” F. i ris prie Hitlerio buvo Nu-;
Wallack. Ir jis pateikė se-1 renbergo nacių rasistų gal-i 
kamus faktus. va. Vakarų Vokietijos tei-i

Vakarų Vokietijoje “de-Mai yra _ didelėje daugu- 
mokratai” neperauklėjo su-.
augusių vokiečių, o jauni-! 

rezul- mas apie Hitlerį žino tik iš! ' . . . _ . » _ _ ■■ a w • •

džius skaitys, Genevos konfe- “New York Timesui
rOncija, po pertraukos, bus 
prasidėj usi.

Prieš išvykdamas į Geneva, 
mūsų Valstybės sekreto r i u s 
Christian A. Herter pasakė: 
Berlyno klausimu konferenci
ja gali duoti teigiamų 
t at u.

O Britanijos ministrų pir
mininkas Macmillanas parla- •’ 
mentui pasakė:

—Tegu Genevos konferen
cija ilgai nesitęsia; tenka 
ruoštis viršūnių konferencijai, 
kuri turėtų įvykti rugsėjo mė
nesį.

i moję tie, kurie buvo ir prie
I Hitlerio. 1

Žydai jau dabar negali 
gyventi mažuose mieste- 

i liuose. Jiems pavojus nuo 
! buvusiu Hitlerio S.S. ir ki
tų kriminalistų. Yra priim- 

! ti įstatymai prieš antisemi- 
I. G. Farbeno, i tus, bet jie “negyva raidė”. 
Htn tnrpm -ftih-l a„4.:,—skandalai

“gerosios pusės”. Vokiečiai) 
jaunuoliai viešai dainuoja) 
ir groja nacių himną ir ■

galioje, j surinkta per A. Bimbą $260. Aukojo:
Nuo Conn. Laisvės patriotų ....................
A. ir E| Klimai, Hartford, Conn.................
Ona Visotskienė, Kensington, Conn............
M: Arison, Stratford, Conn...................
V. Karolius, Naugatuck, Conn....................
O. ir J. Šilkai, Wethersfield, Conn..............
A. Švėgžda, Bridgeport, Comi....................
P. Bokas, Terryville, Conn.........................
Ant. Purvinis, Trumbull, Conn..................
Juozas Beržinis, Hartford, Conn..............
Ant. Jocis, Clearwater, Fla.........................
A. Mureikienė, New Milford, Conn. ..........
Jonas Makulis, New Haven, Conn............
Ant. Makulis, New Haven, Conn. .............
Walter Duda, Woodbury, Conn...................
Eva Valley, New Britain, Conn..................
F. ir E1. Bagdonai, Middletown, Conn. ... 
Mat Paugis, Beacon Falls, Conn..................
Mrs. Miller, Miami, Fla...............................
John Chappel, Hamden, Conn....................
V. Krasnitskas, Waterbury, Conn.............

Po $1: V. K., Wethersfield, Conn.; H. Buzas, 
terbury. Conn.; L. Mankus, Waterbury, Conn.; 
Giraitis, Wethersfield, Conn.: J. Kazlauskas, Wethers- 

: field, Conn.; M. Valatkienė, Bridgeport, Conn.

$150.00 Tarybų Sąjungos 
. 20.00 l ministrai.
. 10.00 !
. 10.00 | tybės sekretorius
.. 5.00 I ris vykdamas į Genevą sa-■ Maskvą pasitarimams.
.. 5.00‘ kė, kad iis turi vilti, jog' T. u

r aa n i ‘ -i i • i • ■ I< užsienio sugrįžęs bu-.. b.00 Berlyno reikalais bus susi-: , ‘N „ ,- T4 v. . .v . .v, _ . 'ves New Yorko gubernato- .. o.00 tarta. Panašiai issireiske ir. ; . a • i-
- aa i a v- v . . ... rius Harrimanas pasisakė.. o.(M) Anglijos užsienio minist- v . 1 . ,.
r aa 1 i uz reikalą viršumu konie-.. 5.00 i ras. .. T.
~ aa i m u o • i renciios. Jis siūlo, kad ii.. a.00. Gromyko, darybų Saiun- . . / , J
- aa i - • • • • 4- i įvyktu New Yorke... o.OOjgos užsienio ministras,-

.. 3.00 : vykdamas į panaujintą Prezidentas Eisenhowe- 

.. 2.00 j konferenciją, sakė, kad la-:ris spaudos konferencijoje 
.. 2.00 bai laikas Vakarų diploma- > kalbėjo senu tonu, nepasi- 
.. 2.00 1 tams suprasti, jog jie am-, tenkinęs Chruščiovo pa- 
.. 2.00 ! žinai negalės laikyti Berly-! pareiškimu, kad jeigu jau 

na okupavę, taipgi negalės, kils karas, tai už jį bus at- 
nuolatos kištis ir į kitų ša-i sakomingi Vakarai. Chruš- 
lių reikalus. 'čiovas sakė, kad jeigu bus

Tuo pat kartu Maskvo- karas, tai už tai bus atsa- 
je TSRS premjeras Chruš- komingi Vakarų imperia- 
čiovas plačiai kalbėjosi su Ristai ir jie jį pralaimės.

Kruppo,
Schachto ir kitų turčių fab-1 Antisemitiniai 

ir pinigai apginkla- kartojasi vienas po kito.
Vakarų Vokietijos armi

ja yra mokoma Hitlerio' 
! dvasioje. Adenauerio vado-1 

Nacių generolai ir vadai į vaujama Vokiečių Federa- 
užima svarbias pozicijas, tyvė Respublika susilauks 
Hitlerio generolai Kessel- tokio pat galo, kaip 
ring, Manstein, Both ir kiti laukė Weimaro respublika, 
yra NATO pagarboje. Jų kurią Hitleris pribaigė.

į rikai i
. ,.x. _ , *vo Hitlerio armija, o dabar

mosfera kaž kaip prablaivė-Jie galuoja _ Vakarų Vo-. 
jo; atrodo, jog turėsime tai-1 ^letlJOS aiIUlją. j
kią padangę, be grūmojančių 
perkūnais debesų.

su si
O buvęs Niujorko valstijos 

gubernatorius Harri manas, 
neseniai sugrįžęs iš Maskvos, 
kur jis kalbėjosi su Chruščio
vu, sako:

2.00 i 
2.00 ' 
2.00 
2.00 
2.00 
Wa-

Petras

TSRS daktarai ir 
širdies operacijos

Maskva. — Dr. Aleksan
dras Matusovas, iš Lenin- 

- - - i grado ligoninės, pateikė 
.„:,u privalėtų I pranešimą apie pasekmm- 
jungtinių Tautų I gas širdies operacijas.. Jis

rėty įvykti ir ją reikėtų laiky
ta Niujorke, kad Chruščiovas 
& pačia proga geriau susipa- ■ 
žintų su JAV. į

Man taipgi atrodo, kad vir-1 
šūnių konferencija 1 
būti laikoma < 
Organizacijos būstinėje 
jorke.

Niujorke yra įtaisytos 
priemonės didesnėms ir 
žesnėms 
kyti. čia, 
stūkso palocius, paruoštas 
tarptautiniams nesusiprati
mams spręsti, taikos reika
lams ginti. Taigi čia ir rei
kėtų viršūnių konferenciją 
laikyti!

N. Chruščiovas, kalbėdama
sis su amerikiniais gubernato
riais, vizituojančiais Tarybų 
Sąjungą, pakartojo tai, ką jis 
sakė Harrimanui.

Chruščiovas norėtų, kad 
Tarybų Sąjungą aplankytų 
prezidentas Eisenhoweris, o 
jis pats norėtų aplankyti

Niu-

visos 
ma- 

konferencijoms lai- 
palei Rytų upę, 

palocius,

sakė, kad tarybiniai dakta
rai jau desėtkams žmonių 
padarė prie širdies opera
cijas ir jų gyvybę išgelbėjo.

Dr. Matusovas sakė, kad 
jie vartoja keturias skir
tingas metodas. Jie iš krū
tinės arteriją atveda tie
siau prie širdies ir tada 
kraujas greičiau aprūpina 
širdies raumenis.

JAV kelia lėktuvus 
iš Francūzijos

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų karinė komanda 
jau iškelia iš Francūzijos 
virš 200 savo karo lėktuvų,; 
kurie paruošti 
puolimui.

Francūzijos 
reikalavo, kad 
Valstijų lėktuvai ir jų ato-j 
minių ginklų sandėliai būtų 
pavesti francūzų kontrolei. 
Jungtinių Valstijų karinė 
komanda nesutiko ir todėl 
lėktuvus jau -iškrausto.

. Lėktuvai perkeliami į 
Angliją, o didelėje daugu-

• -v-vi...

ti teminiam i

vyriausybe i
Jungtinių i

Amerikon atvyks 60 J v^arųarčTaif ietjft i* ietį y i dj udi di cictii pi le i

TSRS sportininkų
Maskva. — Tari

j Tarybų Sąjungos ir kitų 
! socialistinių šalių.

Kubos susitvarkymas i nužudyti didvyrį 
ir Washingtonas

Havana. — Kubos vy
riausybė vis daugiau atima didvyrį Monolį^ Gliezą. Grai- 
nuo amerikiečių cukraus 
nendrių auginimo plotų. 
Dabar Oriento provincijo
je ji atėmė nuo Amerikos 
kapitalistų dvi dideles fer
mas, kur buvo auginami 
gyvuliai. Į

!

Washingtonas protestavo j 
prieš atėmimus nuo Ameri
kos kapitalistų žemių ir’ su
laikė Kubai finansinę ir 
kitokią pagalbą.

Kubos vyriausybė suėmė 
kelis desėtkus suokalbinin
kų Amerikos plantacijų sri
tyje. Jie buvo gerai

Graikija siekia
Atėnai. — Teisia liaudies

J. Skliutas, Worcester, Mass., prisiuntė $150. 
Aukojo:

ALDLD 11 kuopa ...
L. S. Dukterų Dr-ja
M. Sukackienė .......
J. Skliutas ..............
H. Kalakauskienė
F. Kalanta ..............
J. M. Žukai ..............
J. Skeltis ................
J. Jeskevičius .........
J. Senkus ................
K. Visbara ..............
A. J. Čeponiai .........
F. P. Petrauskai ....
P. Sadauskas ...........
J. M1. Lukas ..............
J. Jakaitis ................
E. Vosylienė .............
J. M. Petkun ai .........
A. Pilkauskas ...........
F. Petkūnas .............
Laisvės skaitytojas
R. Janulis ................
J. Bendorius ...........
M. Šupėnienė ...........
J. Norvaiša ..............
O. Sidarienė .............

10.00 
10.00 
10.0d 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

amunicijos.

kijos reakcininkai kaltina, 
kad jis yra komunistas ir 
būk šnipavo prieš Graikiją, 

Laike Antrojo'pasaulinio 
karo, kada hitlerininkai 
buvo pavergę Graikiją, tai 

į Glieza vadovavo partizanų 
1 kovai.

Tarybų Sąjungos prezi
dentas Vorošilovas prisiun
tė Graikijai raginimą, kad 
paliuosuotų buvusį partiza
nų vadą. Maskvoje prie 
Graikijos ambasados įvyko 
protesto demonstracija.

ap- 
daug Karininku įtaka į 

valdžios politiką
Washingtonas. — Ne

perseniausiai Aukščiausio 
Į Teismo narys William O. 
Douglas rašė, kad genero
lai ir admirolai yra sulindę 
į mūsų šalies valdžią ir nu-

jungos sportininkų sąjunga Tiimilpirnę QniP miiQii 
siunčia į Jungtines Valsti lUpUWVaS dpie mUSŲ

šąli ir lėktuvus
Los Angeles, Calif.

jas 60 savo gabiausių žmo
nių priešakyje su Kozne- 
covu, Ponomareva, Presu 
ir kitais. Jų tarpe bus ir i Tarybų Sąjungos generolas 

Tiems, kurie ilgesniam lai- Viktoras Liepsnys. | inžinierius A. N. Tupule-
vas, “tėvas” “TU-114” ir 
daugybės kitų lėktuvų, ap
žiūrėjo Amerikos lėktuvų 
fabrikus.

Jis sakė, kad Amerika 
jam patiko, žmonės drau-

taw’ i kilimas. Armija jį pasmau- 
tarpe TSRS n JAV zrn°- - žmonių užmuš-
mų draugiškumas bus dar " ’ 
tvirtesnis.

California valstijoje jis 
lankėsi į “Convair”, “Lock
heed”, “Douglas” 1 
gaminimo fabrikus ir sakė, 
kad jie gerai įrengti. Jis 
kvietė amerikiečius inžinie
rius atsilankyti į Tarybų 

■Sąjungą, kur jiems būtų 
parodyta TSRS lėktuvų ga
minimo fabrikai.

Ar ne gražus sumanymas?!

kui atvyksta į Niujorką ato
stogų, mano patarimas toks: 
Gerai prisistebėkite Tarybinei 
parodai — apsimoka ten pra
leisti ir keletą dienų; ta pa
čia proga aplankykite ir Jung- ^ų SąjungO
4. Ten Specj_ rgarpe tarybinių sportinin

kų yra 17 moterų.
tines Tautas. l 
alūs gaidai (vadovai), kurie 
grupėmis žmones vedžioja po i 
visas sales ir aiškina, ką kas j 
reiškia.

Franklin Field, Philadel- 
j phijoje, lieoos 18-19 dieno
mis įvyks varžybos tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tary- 

sportininkų.

K. Kosulis ..................................
’ J. Lozuravičius ......................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Hollan-
inžinie-
p engti gako jos ugsieni0 politiką. , 
Kneino Daįar Washingtone pra

lojo naujas skandalas,

JAU ARTINASI PLIENO 
DARBININKŲ 

STREIKAS
Washingtonas. 1— D. J. 

McDonald, plieno darbinin
kų unijos prezidentas, pra
nešė Jungtinių Valstijų vi- 

) ce-prezidentui Niksonui,

žiūrint paviršium, atrodo, 
kad Niujorkas — kosmopoli
tinis miestas, kuriame nėra jo
kių nei rasinių, nei tautinių 
“nesusipratimų.” Visa tai esą 
tik pietinėse valstijose.

Bet kai žmonėms tenka su
sitikti su realybe, tai jie ir kad jeigu plieno kompani- 
Niujorke tuojau atsimuša jos nepatenkins unijos rei- 
į rasistinę sieną. Dar kaip at- Į kalavimų, taft bus streikas, 
simuša! Ir tas kaktos į sieną | Nuo birželio pabaigos 
stuktelėjimas tuojau pasigirs-'

^ta .visame pasaulyje!..
naimkime paskutinį tam 

dalykui įvykį.

(Tąsa 6-ame pusi.)

streikas buvo atidėtas iki 
liepos 14 d. McDonald sako, 
kad liepos 14 d. išeis į strei
ką 500,000 plieno darbinin
kų.

Vėliausios žinios
Tegucigalpa. — Hondu-1 tikromis putomis. Lėktu- 

Į rašo respublikoje įvyko su-Įvas sėkmingai nusileido su 
■ 113 žmonių.

New Yoiikas. Tarybų| 
lėktuvų Sąjungos vice-premjeras F.

• _ T7 n . X olz VH r\ 1 1\/T ei UKozlovas išskrido į Mask
vą.

New Yorkas. — Šiam 
“Laisvės” numeriui išei
nant iš spaudos 1,000,000 
plieno darbininkų: 
streiko išvakarėse. »

buvo 
Dery-

Hollandija įrengs 
daug tvenkinių

Rotterdamas. — 
dijos vyriausybės 
riai išdirbo planą 
daug tvenkinių ant
(Wall) ir Mass upių. Hol 
landija nuolatos jeda. kovą H”'Y Riek?
pries Šiam mę jui ą n a - j ovel.įs sakg Kongreso ko- 
kariauja pamarius, pavers 1 
dama juos į laukus.

Bet, toliau nuo jūros yra i nėja įsakymus, 
stoka vandens. Įrengdama,-----------------

i tvenkinius sulaikys vande-j NELAIMĖ IŠTIKO DANŲ 
nį laukams, o prie tvenki-1 TURISTUS — 44 ŽUVO 
nių bus galima įrengti ir; Hadersley, 
elektros jėgainių.

Belgija bijosi, kad 
tvenkiniai i 
vandenį jos reikalams.

mitetui, kad admirolai ki
šasi i visus skyrius‘ir davi-

Danija. — 
! Linksmi ir patsitenkinę tu- 

tie ristai išplaukė laivu į Park 
nesuma ž i n t ų | ežerą, bet tuojau juos išti- 

' ko didelė nelaimė. Laive

New Yorkas.' — Didelis 
Pan American World Air
ways “B-707” lėktuvas pa
kildamas pametė du ratus. 

I Lakūnas tą pastebėjo. Jis 
I skraidė virš N. Y. Inter-WashingtcruaiS.

ninkai sako, kad 1960 me- national orlaukio per ketu- 
Saturn” rias valandas. Tuo kartu 

raketą, kuri svers 580 tonų, orlaukyje taką nupylė tam
tais jie jau turės “

- |------------- ;— i vyko sprogimas, jis užsi-
Keturių di- i Saigonas. . Apie 40 my- j jr 44 žmonės žuvo. Iš-'

ministrai I lių nuo Saigono, Pietinio gelbėtų tarpe yra nemažai
Geneva. — 

džiųju užsienio 
sugrįžo į konferenciją. Jie Vietnamo sostinės, sprogo 
pasitiki, kad bus susitarta • bomba Jungtinių Valstijų 
Berlyno reikale. militarinėje stovykloje ir 2 

žmones užmušė, žuvo ma- 
- joras D. R. Buis ir seržan- 

Greyhound busas atsimušė tas C. M. Ovftand, o kapi- 
į cirko sunkvežimį. Nelai-- tonas H. Boston tapo su- 
mėje 16 žmonių sužeista. žeistas.

Schenectady, N.

.užeistų ir apdegusių.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo suda
rė nauja ministrų kabinetą. 
Nuo dabar jis patsai bus 
prezidentas i r ministrų 
pirmininkas.
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Naujos bperos, simfonijos 
ir dainos Lietuvoje

Kai pradedama kalbėti Valenrodą (A. Mickevi- 
apie lietuvių tarybinės mu- čiaus to paties pavadinimo 
zikos pasiekimus, nenoro- poemos motyvais). Operos 
mis prisimeni, kokiomis 
sunkiomis sąlygomis yystė- 

, si Lietuvos kultūrinis gyve
nimas prieš dvidešimt me
tų: nei kūrybinių sąjungų, 
nei perspektyvos. Kuklus 
buvo tuomet ir kompozito- 

iš esmės jų

—■Į ...... —

jos dukters A. Kazanavičie- 
nės-Did žiu lytės tėviš-kę, Grie- 

14 kilometrų 
Troškūnų raj.

šią

tųjų, kurie mėgo kalbėti apie 
pasaulio pabaigą. Tokių buvo 
net pirmųjų krikščionių bend- žonėlių kaime, 
ruomenėje. Tačiau, kiek kar
tų Kristus buvo paklaustas, i 
kada tai, bus, jis atsisakė at
sakyti. į Jeigu Kristus atsisa
kė duoti atsakymą į šį klausi
mą apaštalams, tai nėra pa
grindo manyti, kad jis tą ži
nojimą būtų suteikęs XX šimt
mečio mistikoj. Taip pat tė
vas Filas pasvarsto klausimą, 
kiek bus išganytų. Iš Lucijos 
paieškimo atrodo, kad dau
giau bus pasmerktų. Bet šiuo | 
klausimu Kristus gyvendamas į 
žemėje taip pat atsisakė su
teikti žinių, taigi nėra ko ma
nyti, kad šiais laikais jis tai 
būtų pasakęs.
1959 m. liepos 7 d.)

Kam dabar tikėti? Luc.i- 
-NT -. , v ja sako, kad jai Marija ne- Nuvykę ten, zmo-1 Ulčiausia asmeniškai sakė, 

i jog svieto' pabaiga bus 1960

vie- 
var-

LUCUA, FILAS IR 
STEBUKLAI

Viename Ispanijos 
n uolyne yra minyška, 
du Lucija. Luciją no
padaryti dabar šventa. Ar 
žinote, kodėl? Todėl, kad 
prieš keliasdešimt metų jai, 
jos broliui ir sesei Fatimo- 
je (Portugalijoje) “buvo 

. .. ]apsireiškusi... panelė šven-
ILLIAM Z FOSTERIS, JAV Komunistų partijos I šiaušia,” vadinasi,* Marija, 

be sopulių pag i m d ž i u s i 
Kristų. I

Lucija, jos broliukas ir 
sesutė, atskleisdami tą ap
sireiškimą, padarė milži
nišką biznį katalikų bažny
čiai. Į Fatimą dabar vyks-

Neišleidžia!

$12.00

nuo Anykščių, 
(m u z i e j aus d ar b u oto j a i
vietą bando jau ir dabar glo
boti). Už 16 km nuo Anykš
čių rajono ribų (apie 40 km 
nuo Anykščių miesto) Kama
juose yra A. Strazdo-Straz- 
delio kapas, paminklas, jo

I
‘.•į

vadovas ir garbės pirmininkas, seniai serga širdies liga. 
Jis jau 78 metų amžiaus vyras, ligos pririštas prie lo
vos. Jo sveikatos padėtis ne gerėja, o vis blogėja.

1948 metais W. Z. Fosteris, kartu su kitais 11 JAV 
Komunistų partijos vadovais, buvo valdžios apkaltinti 
už tai, kad jie nusižengė Smitho įstatymui, galvojimo 
kontrolės įstatymui. Jiems buvo suruošta byla. Vienuoli
ka Fosterio bendradarbių buvo teisiami ir 
jiman, o jam pačiam neteko stoti į teismą, kadangi jis 
jau tuomet sunkiai sirgo.

Po to valdžios organai keletą kartų bandė Fosterį 
atiduoti teismui, bet kiekvieną kartą jie to padaryti ne
galėjo: Jų pačių paskirti gydytojai, diagnozavę Fosterio 
sveikatą, pripažino, kad jis negali stoti teisman, kad jis 
labai serga.

. nuteisti kalė-'ta tūkstančiai ir tukstan-
čiai katalikų pamatyti 
“stebuklingos panelės šven-; 

jčiausios.
neliai kas metai palieka mi- 

j lijonus ir milijonus dolerių, i 
jo tai, ;
i likų dvasininkija, kuri nei 
Įaria, nei akėja, nei sėja,

Fosteris yra po $5,000 kaucija. Jo judėjimas aprėž- į piauna- 
tas. Jis gyvena Manhattane, bet neturi teisės įkelti ko- ' Lucijos kliedėjimai 
jos į Brooklyną; Fosteris tegali išvykti tik už apie 100 ! 
mylių į šiauię nuo Niujorko miesto. |cįja jr dabar SUSiSiekia su I Kristus griežtai atsisakė

Gydytojai Fosteriui sakė: jis gali pasveikti, bet tu-(panele švenčiausia ir su ja!atidengti tikrą skaičių tų, 
ri pagyventi kitokiame klimate, gydymas taipgi turįs į pasikalba. in"r7 — L • • - - -m-ri pagyventi kitokiame klimate, gydymas taipgi 
būti sistematiškas. Visa tai jam čia pasiekti neprieina
ma, tiesiog negalima.

Fosterį kviečia Tarybų Sąjungos profsąjungos, kad

gyvenamoji vieta; ne per to-1 l‘ių Užmojai: 
. ir Kriaunai, j1 kūrybą sudarydavo chorų 

dainos.
Mūsų dienomis, klausy

damasis lietuvių tarybinės 
; muzikos, pajunti didelį pa
sitenkinimą ir pasididžiavi
mą tuo augimo keliu, ku- 

i riuo žengia mūsų meno 
jų i meistrai. Naujos simfonijos 

įjungti į Anykščių atlikimas ar naujos operos

liausią nuo čia ir
Kriugiškiai, kur A. Strazdas 
gimė. O Dusetose — poeto A. 
Vienažindžio, kalbininko K. 
Būgos tėviškės. Visos šios vie
tos, galima sakyti, yra šven
tosios upės slėnyje, taigi, 
ografiniu 

(“Draugas.” i ritorijoje.
Į svarstyti, 
rašytoju 
muziejų. 
Anykščiuose 
ir įdomus Rytų aukštaičių ra
šytojų literatūrinis muziejus.

Toks muziejus

atžvilgiu vienoje
Galima būtų 

ar nevertėtų ir

ge- 
te- 
pa-1 
šių į

semai ne-|

“Paskenduolė” autorius 
kompozitorius V. Baumilas _ 
svajoja įkūnyti muzikos te
atro scenoje J. Marcinkevi
čiaus poemos “Dvidešimtas 
pavasaris” įvykius ir hero
jus, kompozitorius J. Ind
ra-J. Marcinkevičiaus nau
jos. poemos “Pirčiupis” he
rojus. Muzikinę komediją 
šių dienų temomis rašo 
kompozitorius J. Gaižaus
kas. Naujus instrumenti
nius koncertus rašo kompo
zitoriai B. Dvarionas, ir S. 
Vainiūnas.

Netrukus Valstybinis 
akademinis operos ir baleto 
teatras pastatys kompozi- .

Balsio baletą

t

Taip pat galėtu pastatymas jau 
išaugti stambus bėra kažkoks nepaprastas toriaus 

Eglė.”
Naujas simfonijas sukurs '

Lietuvos, kompozitorių kū
rybinio gyvenimo įvykis.> 11 milijonus umeiiu, I , ■ ir'lnc anlrn Puri v — - -

aišku sugrobia kata-ime. ’ 0, /,, • ’ / Toks muziejus patenkintų 1 N§ra tokio muzikos žanro, A. Račiūnas, J. Juzeliūnas,
I Kristus toki klausimą atsa- gausias ekskursijas bei atski- kuriame sėkmingai nedirb-'R. Žigaitis, J. Indra ir J. 

rus lankytojus, atliktų didelį tų lietuvių tarybiniai kom- Bašinskas. Džiugu pažy- 
pozitoriai. Sunku keliais žo- mėti ir tą faktą, kad dątyc 
džiais aprėpti visa tai, ką gelis kompozitorių labai do- 
jie sukūrė per kiek mažiau 
kaip penkiolika pokario 
metų. A. Račiūno opera 
“Marytė,” V. Klovos opera 
“Pilėnai,” B. Dvariono ope
ra “Dalia,” V. Baumilo 
opera “Paskenduolė,” J. Ju- 'poemą 
zeliūno baletas “Ant ma-; .
rių kranto,” J. ‘Indros bal ^as K- Knvecko naujas 

parodo, kad gražusis aukš- ^tns Audronė, B. Dva- -----

įkyti atsisakė...
Marija Lucijai sakė, kad 

; dauguma katalikų dūšių 
' (sielų) eis į pragarą (pek- 

Kunigai skelbia, kad Lu- Ją), o Filas pasakoja, kad 
Icija ir dabar susisiekia su I Kristus griežtai atsisakė 
inannln ivonpiuimia n* cn in I fiVm ctknioill tik

1957 m. lapkr.l kurie eis į peklą amžiams 
26 d. kunigas Fuentes, ku-• degti ir verdančią smalą 
ris rūpinasi Lucijos šventą-' lakti!
ja padarymu, paklausė vie- ’ Kun. V. Bgcl. geriau su- 
nuolės: ką dabar tau ne-i tinka su jėzuitu Filu negu i..,!..,.;: ___i.. ■ t ’ t* -i • i •!is: tci..i!t':yktųuagyventų. tam. tipuose darbininkų po- kaltoji 11)e;g.eig sakė? Lu-Isu Lucija.' Jis pasiliki dau- 

icija jam atpasakojo šitaip: igiau sūnui (Kristui), o ne 
šv. Mergelė yra labai nusi-Jo motinai Marijai, kuriai 

minusi, nes niekas neKlauso Į lietuviškieji vyskupai an- 
jos žodžių — nei gerieji, nei dai atidavė visą Lietuvą!., 

i blogieji. Gerieji tęsia savo .1 Tai štai, kokia maišatis 
Deja, teisėjas Gregary F. Noonan atmetė abudu Fos- Į derybinį gyvenimą, bet jie ne-lyra danguje ir žemėje tarp

ilsio namuose, kur yra geras gydymo būdas bei priemo
nės. Jis mielai kvietimą priėmė. Jis ' prašę federalinio 
teismo, kad šis padarytų vieną iš dviejų: (a) arba likvi
duotų prieš ii kaltinimus, (b) arba išleistų jį po kaucija 
į Tarybų Sąjungą kuriam laikui pasigydyti.

terio prašymus. Ir šis tiek daug Amerikos darbo žmo
nėms užsitarnavęs vyras turi šiandien be jokio reikalo 
beviltiškai kankintis!

Tikyba ir politika
SPAUDOS IR RADIJO korespondentų užklaustas, 

prezidentas Eisenhoweris atsakė (praėjusį trečiadienį), 
kad, jo nuomone, JAV prezidentu gali būti ir katalikų 
tikybos žmogus. Bet prezidentas pridėjo, jis nežinąs, ar 
taip galvoja dauguma amerikiečių. Girdi, 1928 metais 
Alfred E. Smith, katalikas, demokratų nominuotas pre
zidento vietai, nebuvo išrinktas; jį nugalėjo Hooveris, 
respublikonų kanditatas; Smithas buvo nugalėtas vy
riausiai dėl to, kad jis buvo katalikų tikybos.

Su tuo, ką prezidentas pasakė, aišku, mes pilnai su
tinkame. Bet mums nesuprantama, kam iš viso toks 
klausimas reikėtų kelti ir diskusuoti. Tą klausimą stato 
dažniausiai tie, kurie skaitosi save šimtaprocentiniais 
amerikonais, kurie į katalikus, į žydus, į ateivius, į neg
ims žiūri su panieka.

Taip, 1928 metais, atmename, rinkiminės kampani
jos metu, prieš A. E. Smithą buvo paleista baisių šmeiž
tų, ryšium su tuo, kad jis buvo katalikų tikybos. Toks 
dalykas neturėtų pasikartoti po 30 metų.

Mūsų nuomone, prezidento vietai kandidatuoti gali 
• ir turi teisę bet kokios tikybos asmuo, ir to jam neturė

tų teisės primesti nieks. Piliečiai turėtų nagrinėti kan
didatų prezidento vietai ne religinį nusiteikimą, o vi
suomeniniai politinį. Turėtų žiūrėti, ką, kaip jis. veikė, 
ar jis stovi už taiką ar prieš, ar ištikimai gina liaudies 
interesus, kokia jo programa, ką jis žada, jei bus iš
brinktas, Amerikai duoti, etc., etc.

Be to, mes manome, kad Jungtinėse Valstijose jau 
pribrendo laikas statyti tokį partijoms reikalavimą: ša
lę balto kandidato prezidento vietai, būtinai turi būti 
pastatytas negras vice-prezidento vietai.

derina gyvenimo Fatimos žo- Į dvasiškių ir kandidatų į 
džiams. Nusidėjėliai tebeina šventuosius.
toliau blogybės keliu, nes ne
mato baisiosios bausmės, kuri 
jiems krinta. Tikėk manimi, 
tėve, Dievas ateina bausti pa
saulio ir labai greitai. Gręsia 
dangaus bausmė. Nepraeis nei 
du metai, 1960 metais dan-

Irdamas, kapita 1 i z m a s 
s gimdo daug visokių nesvei
kų sUtvėrim užkuri e plepa 
patys nežinodami ką.

Mes pacitavome plačiau | 
Lucijos ir Filo “filosofijas”

gaus bausmė įvyks ir ji bus i tam, kad tie, kurie dar ma-

Didžiulis parodos pasisekimas
TAIP, DAUG ŽMONIŲ šiandien stebisi Tarybinės 

parodos Niujorke pasisekimu.
Niekad didysis Koliseumas nematė tiek daug žmo

nių, kiek kasdien mato šiomis dienomis.
Liepos 2 d. Lietuvos žinių agentūra Elta iš Švedijos 

pranešė tokią žinią:

Sakyk, kad sie- 
medžiagi- 

kuri mums už- 
jeigu mes nesim.elsime ir 

atgailos, bet kad 
dauguma visų sielų eis į pra-

. Ji man daug kartų kar
tojo: Daug tautų išnyks nuo 
žemės paviršiaus ir Rusija bus 
bausmės įrankiu, jeigu įbes vi
si malda ir auka neprisidėsi- 
me prie šios vargšės tautos 
atsivertimo. Tėve, sakyk sie- 

; loms, kad velnias išeina lem
tingoji kovon prieš Mergelę 
Mariją.

Matot, kaip viskas buvo! 
Velnias ne juokais pradeda 
karą prieš panelę švenčiau
sią! Velnias panaudoja Ru- 

|siją savo įrankiu. Ir pa
saulio pabaiga jau visai, vi
sai arti: 1960 metais ji pra
sidės. Pasauliui ateis ga
las! ”..................
kit dvasios šventos!..

Toks Lucijos “atidengi
mas” blogai paveikė dauge
lį katalikų, kurie tiki ste
buklams, kuriuos kunigai, 
minyškos, kapitalistai ir ki- Jonas Biliūnas. Muziejaus 

yra labai sumanytojai štai ką siūlo:
Kitas klausimas — muzie- 

Mūsų

labai didelė.
los bijotų ne tiek 
nes bausmės, 
eis, 
nedarysime

garą

I 7 7 " ■ '1 •no, kad pasaulyje yra ko
kie tai stebuklai, apsigal
votų ir jiems netikėtų.

Pasaulyje nėra jokių ste
buklų; yra tik melai, ku
riuos išgalvoja nesveikapre
čiai arba labai išgudrėję re
ligiški fanatikai, o visu tuo 
naudojasi katalikų dvasiš- 
kija.

SAKO. ANYKŠČIUOSE 
REIKALINGAS 
MUZIEJUS

Savaitrašty Lit. ir me
nas Anykščių rajono veikė
jai spausdina pareiškimą, 
siūlydami, kad Anykščių

rus lankytojus, ; 
auklėjamąjį darbą.

Jau dabar reikia numatyti 
tokio muziejaus apimtį, jo 
profilį, kad būtų galima rink
ti ir kaupti eksponatus, nes 
laikui bėgant daugelis vertin
gos medžiagos gali nesugrąži
namai dingti.

Manome, kad mūsų mintys 
susilauks tuo reikalu besido
minčių draugų pritarimo.

Ką visa tai parodo? Tai

taičių miestas Anykščiai 
yra daug davęs lietuvių 
tautai rašytojų. Anykščiai 
tuo atžvilgiu, manome, pra
lenkia kiekvieną kitą Lietu
vos miestą bei rajoną.

misi simfoninės poemos 
žanru. V. Laurušas dabar 
baigia simfoninę poemą 
“Audrapaukštis” (M. Gor- 
Gorkio motyvais), J. Nova- 
kauskas sukūrė simfoninę 

“ T “Keturi komuna- 
Tai pačiai temai skir-

J. Paltanavičius 
rašo simfoninę poemą “Žal
giris,” o V. Paltanavičius—

M

riono, S. Vainiūno, K. Gal-
kausko, A. Račiūno, V. Pal- ... ,
tanavičiaus ir J. Bašinsko simfoninę poemą ‘ Palangos 
simfonijos, S. Vainiūno, B. i 
Dvariono ir E. Balsio in-

■' strumentiniai koncertai J.
0 111-1 kJ V l A A VA J x-z 1 A V v •

Anykštėnas yra ir Juozas" Kelpšos, A. Klenic-
kio ir A. Račiūno oratori
jos bei kantatos—toks yra 
anaiptol nepilnas sąrašas tų 1 
didelių' muzikos kūrinių, ku
rie buvo parašyti pokario 
laikotarpiu.

Į naują
Geriausieji 

kompozitorių 
kartą buvo sėkmingai at

puola pasirodžiusius Lietu- liekami broliškose respubli- 
jvos spaudoje atsiliepimus koše, 
apie J. Kaškaičio poeziją. 
Girdi: “Susidomėjome ne
girdėto JAV gyvenusio, po
eto Kaiškaičio kūriniais...”

H. Nagiui J. Kaškaitis
jau gyvenąs Lietuvoje ir

i ten rašąs. Su Kaškaičiu kar-
|tu gyveną ir Senas Vincas
ir A. Dagilis. Apie juos Na
gys šitaip sapnuoja:

Nei kiek nemenkesni ir ki
tų, mums dar niekad negirdė
tų “poetų” kūriniai: parašyti 
pagal liniją, lyg iš komparti
jos vadovėlio. Tiesa, rimai 

, ritmas taip pat,

Baltušis, įžymusis tarybi
nis Lietuvos rašytojas.

KAI RAZUMAS 
PRALENKIA IŠMINTĮ...

Kažkoks H. Nagys kana- 
diškiame Kardelio laikraš
tyje užsimanė “sukritikuo
ti” J. Kaškaitį. Na, tai vy
rukas ir “kritikuoja.” Jis

ateitį
Lietuvos 

kūriniai ne

mieste būtų įsteigtas res- šlubuoja, 
publikinis literatūrinis mu- vaizdai kopūstiniai, palygini- 
ziejus.

Dabar, sako rašinio auto- kia galinga mintis! Ją galima 
riai, ten yra du nedideli

mai taverniniai, bet už tat to

Verkit aniuolai, ver- momerialiniai muziejai: A.
Baranausko ir A. Vienuo- 
lic-Žukausko. Bet Anykš
čiai ir jų apylinkė yra da
vusi kur kas daugiau ra
šytojų. Anykštėnas juk yra

J. Juzeliūno baletas 
“Ant marių kranto” eina 
Rygos, Talino ir Lvovo te
atrų scenoje, B. Dvariono 
koncertas smuikui atlieka
mas Lenkijoje, Čekoslova
kijoje ir Rumunijoje.

Bet tai, kuo vakar dar 
buvo galima pasitenkinti, 
šiandieną jau darosi nebe
pakenčiama. Didė j a n t y s 
darbo žmonių meniniai po
reikiai iš Lietuvos kompozi
torių reikalauja naujų kū
rinių, parašytų aukštu idė
jiniu, meniniu lygiu, atspin
dinčių dabartines plačiųjų 
darbo žmonių masių mintis 
ir jausmus.

Tarybų Lietuvos kompo- 
j tuos di

dingus uždavinius, ku

I Juzė.” Simfoniją apie ta
pybinių žmonių didvyrišku
mą karo metais, galvoja su
kurti kompozitorius A. 
Klenickis. ’

Iš vokalinių kūrinių, ku
rie artimiausiu laiku bus 
parašyti, Visų pirma pami
nė tini '’ciklai: R. ŽigaičS 
“Nenuoramos paukščiai',* 
K. Kavecko “Lietuvos kal
vos,” J. Bašinsko “Vidur
vasaris” (A. Maldonio po
ezijos motyvais).

Šį sąrašą, be abejo, pa
pildys daugybė mažesnių 
instrumentinių pjesių, kūri
nių pučiamųjų orkestrams 
ir liaudies instrumentų an
sambliams, romansų ir cho
riniu dainų.

A. Kalinauskas

TRYS ŽMONĖS 
VALTYJE PLAUKIA 

PER ATLANTĄ
Clinton, Conn. — Valty

je, kuri yra tik 35 pėdų il
gio, trys žmonės išplaukė 
į Atlanto vandenyną. Jie 
plaukia iš Amerikos į Šve
diją. Švedas J. C. H. Wen- 
dens, kuris jau turi 71-rius 
metus amžiaus, pareiškė, 
kad jo “Vikingas” pasieksi

tokie veltėdžiai 
sumulkinę.

j jaus apimtis ir profilis.

1 jėzuitas F. L. Filas savo 
straipsniu, neseniai tilpu
siu Amerikos jėzuitų orga- 

_ ne “America.” Kunigas V.
STOKHOLMAS, VII. 2d. — Dešimtys tūkstančių | Bagdonavičius —Bagdonas 

ainerikiečių dabar vyksta į Niujorko “Koliziejų”, kur | marijonų Drauge griebiasi 
atidaryta didelė Tarybų Sąjungos paroda, ir neslėpda- už to straipsnio ir jis pats 

1 į prašmatnius jau sutinka, kad Lucijos 
, te- kliedėjimai eina per toli. 

Svenska j Štai ką kun. V. Bagdonavi- 
Dagbladet” Amerikos korespondentas P. Personas. Pa- čius rašo: 
rodą paruošta prisilaikant tikro amerikiečių skonio ir

. jai užtikrintas didžiulis pasisekimas, konstatuoja švedų cįja čia skelbia pasaulio pa- 
korespo.udentas. I baigą, ii* dėl to jis pasisako,
' Taip rašydamas ponas Personas nei kiek neperdeda, ką manyti apie pasaulio pa- 

Tie, kuriems tenka minėtą parodą asmeniškai lankyti, baigos pranašautojus. Jis su- 
aiaViai ni'ita kiid vro ta.iik kaii) švedu suauda rašo. .tinka, kad buvo nemažai'sven-

mi nusistebėjimo ir susižavėjimo, žiūri 
rusų automobilius, palydovus, didžiulius traktorius., 
levizijos aparatus, kailius, — rašo laikraščio “F

aiškiai mato, kad yra taip, kaip švedų spauda rašo.

Taigi dabai tas Lucijos manymu> pradžioje jo veikla 
kvailybes bando atitaisyti turgtų apimti rašytojus —

Tėvas Filas mano, kad Lu-

anykštėnus: A. Baranauską, 
J. Biliūną, A. Vienuolį-Žu- 
kauską ir J. Tumą-Vaižgantą 
(pastarojo gimtinė Svėdasuo
se Anykščių raj.). Tokio mu
ziejaus centras turėtų būti 
Anykščių mieste. Muziejus 
perimtų priežiūron rašytojų 
gimtines ir kitas su jų gyveni
mu susijusias vietas Anykščių 
rajone.

Paskui tektų pagalvoti, ar 
nevertėtų šio muziejaus veik
los ribas praplėsti, įjungiant 
ir kaimyninių rajonų litera
tūrines vietoves. Turime gal
voje rašytojos žmonos - L. Di
džiulienės kapą ir jos sodybą,

suvesti į vieną sakinį: — Ken- 
čiu kalėjime sūriai, nes ten į ., . *-
įkišo kraugeriai... Kažin kaip 1 zltorial supranta 
dabar bus, kai Įkiš į sovietinį 
kalėjimą — ar galės išleisti 
po eilių knygelę mūsų poezi
jos nežinomieji? Ar leis juos 
Maskva grįžti atgal į nelais
vės kraštą pas mūsų litera
tūros tėvą Mizarą, kaip žino
ma, miegantį nuolat Michiga- 
no ežero pakrantėj, basą, nuo
gą ir mirštantį badu ?..,

Nepažįstamas mums yra 
H. Nagys, nežinome iš kur 
jis atsirado, kiek jis metų, 
kiek jis baigė “klasių,” bet 
šis jo “kūrinys” aiškiai pa
rodo: jo galvoje gieda gai
dukai !

senovėje tokiais laiveliais
švedai pasiekdavo Ameri- 

riuo& liaudis iškėlė meno, ką, dar pirm Kolumbo,
darbuotojams, ir jie sten-| Kartu su juomi išplaukė
giasi įnešti savo indėlį į ta-'du jaunesni žmonės, 
rybinės kultūros septynme-; -----------------

dar

JAV JAU PAVEIKĖ I
Neseniai Lietuvos kom-i JAPONIJOS VALDŽIĄ

Cincinnati, Ohio. Mrs. 
E. Klumpp, 41 metų am
žiaus, turės mirti elektros 
kėdėj e už nužudymą Mrs. 
L. Bergen.

Maskva. — Tarybų Są
junga griežčiau baus “na
minės” gamintojus.

pozi toriai apsvarstė atei
ties planus, šiuo metu ope
ras rašo keli autoriai. Kom
pozitorius V. Klova, kurio 
kūriniai “Pilėnai” ir “Vai
va” su pasisekimu eina Vil
niaus operos teatro sceno
je, rašo naują operą apie 
šviesų tarybinių žmonių 
gyvenimą. Karui ir poka
rio metui skiriama opera, 
kurią dabar rašo V. Lau- 
rušas. Jaunas kompozito
rius R. • žigaitis, neseniai 
baigęs Maskvos P. Čaikovs
kio vardo valstybinę kon
servatoriją, pasirinko savo 
operos herojumi Konradą

Jau beveik 
tarpe 

ir Japo-

Geneva, 
pakriko derybos 
Šiaurinės Korėjos 
nijos Raudonojo Kryžiaus 
atstovų. Jos buvo 
dėl grąžinimo iš Japonijos 
600,000 koriejiečių į Š. Ko
rėją.

Tam prieštaravo Pietinės 
Korėjos reakcinė valdžia. 
Jau buvo prieita arti susi
tarimo, bet tuo laiku P. 
Korėjos valdovai kreipėsi į 
Jungtinių Valstijų valdžią. 
Po to japonai pradėjo sta
tyti Šiaurės Korėjai nepri
imtinas sąlygas.

vedamos
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LAISVĖS REIKALAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Isabel Karbon, Denver, Colorado, prisiuntė blanką 
ir $8. Aukojo:

Juozas Juška ................................................. 2.00
Banarda ......................................................... 2.00
Isabel Karbon .............................   2.00

Po $1: Mrs. Lanki ir Julija Macison (gal Madison?
— Adm.) >

E. Chulkins, Milwaukee, Wis., prisiuntė blanką ir $9. j 
Aukojo:

E. Chulkins ................................................... $3.00
Mr. ir M^s.’Anton Shemanckas ....................  2.00
Joe Gebort ............................... <..................... 2.00
S. Pecelunas. .................................................   2.00

A. Navickas, Haverhill, Mass., prisiuntė blanką ir 
$42. Aukojo:

Bevardis ..................................................... $15.00 <
Mary ir August S. Kazlauskai .................... 10.00
A. Navickas .................................................  10.00
W. ir A. Račkauskai ............................... 5.00
B. Gumauskas ...............................................  1.00
P. čečeta ....................................................... 1.00

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė blanką ir 
$50. Aukojo;

Bostonietis .................................................  $10.00
L. Trakimavičius .......................................... 5.00
M. Uždavinis ................................................ 5.00

r B. ir E. Niaurai .............................................. 5.00
Nellie Grybiene .............................................. 5.00
Norwoodo dailydė ....................  5.00
A. Zaruba ....................  5.00 ;
A. Barčius ..................................................... 2.00 į
Norwoodietis ................................................. 2.00 j
S. Rainard .................................................... 2.00 Į

Algirdas Pocius

PETRUTĖ
t

(Apsakymas)
Tegu jis tik žvilgteli! Te

gu jo akys valandėlei susi
tinka su Petrutės akimis, ir 
pati mintyse kužda jam. 
Petrutė norėtų pasakyti vi
siems, dabar esantiems sce
noje, bet labiausiai jauna
jam agronomui Vidmantui. 
#is nežiūri, o jei ir pažiūrė
tų, kažin ar suprastų. Salė
je prieblanda, tik scena ap
šviesta ryškiai. Toje švie
soje choristai atrodo iškil
mingai ir net nebepanašūs 
į tuos vaikinus ir merginas, 
dar šiandien matytus fer
mose, kalvėje ar šiaip prie 
kolūkio sodybos. Juk ir Pet
rutė turėjo būti ten, altų 
grupėje, jos balsas įsilietų 
j dainą, iy ji skambėtų dar 
gražiau.

Šį vakarą mažiau žmonių 
salėje, mažiau ir scenoje. 
“Gavėnia” — ne laikas dai
noms ir linksmybėms,—sa
ko Petrutės motina senoji 
Bušmienė. — Mano vaikas 
neprisidės prie tų bedievių 
komjaunuolių.”

Vogčiomis Petrutė išbėgo 
iš namų ir dabar, apsivil
kusi rudo milo vatinuku, 
sėdi salės pakrašty ir klau
sosi. Dainuoja “Apynėli ža- 

^jfasai...” Šalia kiūto jos 
draugė Marė. Ji šnairomis 
žiūri į sceną ir nuo piktumo 
ant trumpos, riestos nosies 
susimetė raukšlelės. Ji vi
sada kuo nors nepatenkin
ta. Gal todėl, kad tokia sto
ra ir nepatinka vaikinams.

—Kaip jie gėdos neturi! 
— šnabžda Marė. Čia pat 
Velykos, o jie vakaruškas 
ruošia.

—Tai ko tu atėjai?
—Aš žinau, ko atėjau. 

Pasižiūrėsiu. Matysiu, kas 
po tų dainų prasidės: šokti 
dar didesnė nuodėmė negu 
dainuoti.

Ji vėl įtraukia galvą į 
palto apykaklę ir šnairomis 
žiūri į sceną.

Petrelė Marės nemėgsta, 
nors su ja ir nesipyksta. 
Gyvena jos kaimynystėje, 
kartu dirba fermoje, todėl 

4 novom nenorom dažnai su
sirinka. Marė irgi dalyva
vo chore, bet per gavėnią 
atsisakė ir žada visai nebe-

Po $1: B. Sarapienė, J. Daugirda, M. Krasauskiene, 
P. Kurulis.

A. Bimba dalyvavo spaudos piknike liepos 4 d., Mon
tello, Mass. Jis gavo aukų $287.50. Aukojo:

A. J. Skirmontai, Montello, Mass............... $25.00
Nuo autobuso liko (per Egerį ir Blažonį) .. 17.50 

A ir J. Samulėnai,'Fitchburg, Mass...............11.00
R. Zaluba, W. Medway, Mass......................  11.00
V. Baltušis, Roslindale, Mass. ...................... 10.00
G. K. Budris, Chicago, Ill............................ 10.00
K. ir A. Barčiai, Canton, Mass....................  10.00
L. ir J. Žemaičiai, Hartford, Conn................. 10.00
A. ir P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. ... 10.00 
Haverhillio popierinis ............................ 10.00
Vladas Vilimaitis, Dorchester, Mass............ 10.00
J. Shukis, So. Boston, Mass.......................... 10.00
Paul Alexander, Sudbury, Mass................... 6.00
Jonas Niaura, Wakefield, Mass..................... 6.00
M. Vilkauskas, Nashua, N. H......................  6.00
K. ir M. Kazlauskai, So. Boston, Mass.......... 5.00
A. Dambrauskas, So. Boston, Mass..................5.00
J. Šankus, So. Boston, Mass.......................... 5.00
J. Naujokaitis, So. Boston, Mass................. 5.00
Elsie Zaleckis, Montello, Mass. ................... 5.00
P. Niukas, Dorchester, Mass....................... 5.00
M. Sukackiene, Worcester, Mass.................. 5.00
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass................... 5.00
C. Kalošas, Dorchester, Mass....................... 5.00
Jacob Nenartas, Brockton, Mass................... 5.00
Paul Baron, Montello, Mass............................ 5.00
Svečias iš Conn................................................ 5.00
Eva Barns buvusi Sidariūtė iš Hudson,

Mass.), Bakersfield, Calif, ................... 5.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H.........................  4.00
Petras Galinis, Lawrence, Mass....................  3.00
Jonas. Žekonis, So. Boston, Mass. ................. 3.00
M. Virbickiene, Nashua, N. H...................... 3.00
M. Stašienė, Cambridge, Mass......................  3.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H........................ 3.00

i 
i

Anelė Paulenkienė, Lowell, Mass....................
K. Matas, Brockton, Mass............ .

R. ir L Januliai, Worcester, Mass..................... 2.00
V. Stančikienė, Nashua, N. H. .........................2.00
Julia Rainard, Dorchester, Mass.................... 2.00
Ona Karpavičienė, Methuen, Mass................ 2.00
Albert M., Lowell, Mass.................................. 2.00
J. Raulinaitis, Worcester, Mass. ................... 2.00
K. Daugėla, Shrewsbury, Mass....................... 2.00
L. Trakimavičius, Norwood, Mass. ............... 2.00

Po $1: J. Getzus, Bedford, Mass.; J. Gustaitis, So. 
Boston, Mass.; E. Belekewicz, Brighton, Mass.; S. Dru- 
žas, Norwood, Mass.; V. Grigas, Hudson, N. H.; H. Ja
nulis, Worcester, Mass.; S. Penkus, Lawrence, Mass.; J. 
Egeris, Hudson, N. H.; Ch. Urbon, Brockton, Mass.; 
Chas. Kojutis, Dracut, Mass.; Anna Sedar, Worcester, 
Mass.

i

Kitos aukos gautos sekamai:
Iš Miami, Fra. (koresp. tilpo) ................  $140.00
Iš Hartford, Conn, (koresp tilpo) ............. 30.75
Josephine. Burba, Stamford, Conn.................. 30.00
D. Galinauskienė, Queens Village, L. 1...........20.00
A. Zalenka, Frackville, Pa............................. 15.00
Dr. V. A. Šimkus, Chicago, Ill......................... 11.00
Jouzas Boubonis, Kenosha, Wis.................. 11.00
K. Yenkeliūnienė, Waterbury, Conn............ 10.00
Broliai F. A. Blozneliai, Catskill, N. Y........ 10.00
Al ir Birutė Walins., Stratford, Conn.......... 10.00
Nuo svečių iš Seattle, Wash......................... 10.00
P. Bechis, Great Neck, N. Y..................... 10.00
Edith Klaston, Harrison, N. J.....................  10.00
J. Raulušaitis, Worcester, Mass.................... 10.00
Mary Urbienė, Philadelphia, Pa...................  10.00
A. B. petronis, Chicago, Ill........................... 10.00
F. Zavis, Bethlehem, Pa.................................. 6.00
A. Degutienė, Philadelphia, Pa...................    6.00
A. Kunevich, Maspeth, L. 1................................ 6.00

(Tąsa 5-me puslapyje)

Kada atsirado žodynai
Žodynai aiškinimui vie- 

jnos kalbos žodžių reikšmės 
arba kokių dviejų kalbų žo
džių, dar nėra labai seni.
Istorija rodo, kad pirmasis 

; lotynų kalbos žodynas 
i buvo pagamintas 1225 me- 
' tais. Tai buvo nedidelė 
knyga, kurioje buvo su
rinkta keli tūkstančiai lo
tyniškų žodžių. Žodynu 
naudojosi lotynų kalbos mo
kytojai.

Penkioliktame šimtmetyje 
i pasirodė pirmas 12,000 žo- 
[ džių žodynas, kuriame buvo 
i greta lotyniškų jau ir an
gliški žodžiai, tai yra, ang
lų žodžiais paaiškinimas lo
tyniškų žodžių reikšmės.

1954 metais Vilniuje, Ta
rybų Lietuvoje, išėjo iš 
spaudos “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas,” tu
rįs beveik 1,000 puslapių. 
Po to išėjo visa eilė kitų. 
Dabar Lietuvoje yra lei
džiamas iš daugelio tomų 
lietuvių kalbos smulkmeniš
kas žodynas.

Bari, Italija. — O. Cuc- 
kovic su revolveriu priver
tė jugoslavų lakūną skristi 
į Bari, Italijon. Lėktuve 
buvo dar 27 keleiviai. Nei 
vienas iš jų nepasiliko Ita
lijoje, apart Cuckovic.

nuotų ir dabar, bet moti
na... Sužinojusi ji iš namų 
išvytų. To Petrutė niekam ' 
dainuoti.

Petrutė visa širdim dai- 
nepasakė. Nenorėjo. Ge
riau tegu pati lieka kalta. 
Kai prasidėjo gavėnia, ji 
nebeatėjo į repeticijas, oi 
Marė, motinos įprašyta, pa- ‘ 
sakė, kad Bušmaitė dainuos1 
tik po velykų.

Bet kodėl? Kas blogo dai
noj, kuri žmogaus liūdesį ir 
džiaugsmą išlieja? To Pet
rutė negali suprasti. Ji sė
di šalia Marės, o širdyje 
taip negera, tarsi būtų sun
kiai nusikaltusi. Jeigu iš
drįstų, ji prieitų prie Vid
manto ir viską pasakytų. 
Ne, gal ir ne viską: pačiam 
svarbiausiam žodžių nesu
rastų. Juk kai tik agrono
mas užkalbina, rausta jos 
skruostai ir visai nebežino, 
ką sakyti.

Petrutė, klausydama dai
nos, prisimena, kaip visai 
neseniai, grįžtant iš mieste
lio, ją pasivijo raitas Vid
mantas. Iš kažkokio susi
rinkimo jojo. Toks links
mas ir patenkintas. Nuli
po nuo arklio ir eina greta. 
Juokauja, visokius niekus 
pasakoja... O paskui ėmė ir 
paklausė:

—Tai iš bažnytėlės grįž
ti? Už mane, bedievį, ar pa- 
simeldei?

—Tokios maldos dievas 
nepriimtų, — atsakė Pet
rutė juokdamasi.

—Kodėl? Ar jis toks pik-| 
tas?

—Bedievių nemyli.
Valandėlę Vidmantas ėjo 

tylėdamas. Tarsi kažką 
galvojo, tarsi pats savo pri
siminimus gyveno. Paskui 
pasižiūrėjo į ją ir sako:

—Juk anksčiau ir aš po
terėlius kalbėjau. Dargi 
klapčiuku per mišias tarna
vau. O dabar nebetikiu.

Motina Petrutei dažnai 
pasakojo, kad netikėliai v- 
tai patys blogiausi žmonės, 
vagys ir apgavikai. Jai bu
vo keista, kad šis bedievis 
toks geras ir visai supran
tamas. Kiti kolūkio kom
jaunuoliai taip pat nelanko

nepasidarė i Jai tokia nemaloni pasidaro i O prie durų tyla, kreiva, —Kaip sau nori! Tik ka-.kėją ir traukiasi atbula
I Marės draugystė, jog vos šypsena, šnibždesys. Kyšte-ižin ką tau motina pasakys.! prie sienos.
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anksčiau tikėjai, susivaldo neatsikėlusi ir ne- lės kas nors šmaikštesnį žo-1 Aš einu namo, 
dabar nebetiki?— nuėjusi į kitą vietą. [dį — nusikvatos keli balsai,!
Petrutė.

Neištraukdama ranku iš
—Ką darai, begėde!—su

rinka motina, su įniršiu

bažnyčios, bet 
blogesni.

—Jei 
tai kodėl 
paklausė

—Todėl, kad pamačiau, 
jog visa tai—kvailystė. Pa
tys žmonės išsigalvojo.

—Netiesa! Žmonės taip 
nesugalvos,—prieštaravo ji.;

Tuo laiku kažkoks papur- kažkaip nedrąsiai i kišenįų nuo pykčio dar la-1 griebdama dukterį už ran-
galvis vaikinukas vargais 
negalais užtempia scenos n.J vi -i s1uždangą, o pro jos kampą 
pasirodęs Vidmantas pa-

dirbtinai. Vėl tylu. Viena 
kita bobelė atsikelia iš pa
sienio ir gūžina pro duris.

Petrutė pasižiūri į savo i balseliu uždainuoja : ^ki plaukaj pasi_
i i skleidžia per smilkinius ir
| —Mare, einam su manim [skruostus.

• i pašokti ... ! Staiga net nepastebėtas
—Cha, cha, cha...—nusi-1 tarp Petrutės ir motinos at- 

kvatoja visi: ir stovėjusieji sistopa Vidmantas. Švelniai 
i prie durų, ir šokantieji. * "”* 
i Šyptelia ir Petrutė. r~

—sako ; dvasinis įtempimas, kurį ji ■

kos.
Skara nuslenka nuo jos 

padauža suplonintu susiklosto už pa

biau pasipūturi, Marė nu- 
sliūgina prie durų. Kaž
koks ■

-■ . • . skelbia, kacl dainos baigtos draugę. Mare sėdi susirau-1-Tai manai dievas pa- h. toljau seka šokiaL Pas................................................. !
diktavo?

—Dievas.
—Na, kurgi jau, n.us^ j žmonės keliasi , iš savo vie- 

juokė agronomas. Jei as junksi stumdomi suolai, 
būčiau dievas su paprastu k]ega balsai, o grindis šiu- 
žmogaus proteliu, tai ir tai L__ -_____ ____ ; ;
daug geriau sutvarkyčiau. To" nebelauk d a m i/'slenka 
Dabar prieš jį vis/ puola sau pro 
ant kelių kaip prieš kokį j 
piktą karalių, šnabžda savo 
menkas nuodėmėles, nieko 
nesuprasdami kalba pote
rius... Aš, žmogus, nenorė
čiau, kad taip mane garbin
tų, o dievas, tur būt, pro
tingesnis.

Petrutei baugu buvo 
klausytis tų žodžių. Ji tikė-

kutinėse eilėse kažkas su
švilpia, kažkas ūktelia.

žmogaus proteliu, tai ir tai žena batai. Senesnieji, nie-

., nors vie
nas kitas stabtelia pasieny 
ir kažko dar lūkuriuoja. 
Kol vaikinai suolus sustum
dė į pakraščius, Marė pasi
ima Petrutę už rankos ir 
nusiveda arčiau prie durų. 
Atsisėda jos kampe šalia 
kailiniuotų bobelių, kurios 
š n a b ž dasi tarpusavyje ir 
piktai žvilgčioja į besiruo-

kusi, rankas susikišusi į ’ 
muštų kailiukų kišenes. Ji į 
taip spigina į šokančiuo-j 
sius, tartum norėtu visus 
suskaityti.

—Gal eikim namo,- 
Petrutė. Ji slepiasi už drau
gės nugaros ir, pajutusi ku
rio nors choristo žvilgsnį, 
nudelbia akis į žemę.

—Palauk, tuoj, — atsako 
Marė.

Tuo laiku muzikantai už
grojo valsą. Taisyda m a s i 
skarelę, Petrutė pastebi, 
kaip iš vaikinų buria išsi
skiria Vidmantas ir per sa-

jo, kad apie dievą taip kai- šiančius šokiui, 
bėti negalima. Bet kartu 
keista — ji nežinojo, kaip

'suteikęs Bušmienės ranką, 
Tas j jis ištaria-

’’; —Mamyte, čia triukšmo 
pergyveno pasiryždama, po: negalima kelti. Jūsų duktė 
truputį atslūgo. Rodos, ne nieko blogo nepadarė. Bū- 
vatinuką ji nusivilko ir pa- kit rami, ji greitai pareis 
dėjo ant suolo, bet kažkokį namo, 
sunkumą numetė, kažkokią 
juodą sieną sugriovė. Suk
tis su Vidmantu lengva ir 
gera. Jis žiūri į Petrutę, 
o jo akys tokios gražios ir 
protingos. Dabar mergina 

i visai nebegalvoja, kas bus

—Nesikišk, agro n o m e . 
Čia ne tavo reikalas,—me
ta jam Bušmienė ir nori 
prasiveržti pro jo šoną. Bet 
jos dukterį jau visu būriu 
apstoja vaikinai ir mergi
nos, visi tie, kurie čia dai-

Jai smagu, navo ir šoko. Jų žvilgsniuo
se Bušmienė mato akiplė-

lę eina tiesiai į jų pusę. Ji [po šio vakaro, 
nebežiūri, tik, pakandusi * 
lūpą, ilgai riša skarelės 
kampus. Kaip nuo uždeg
to lauko jos skruostuose 
greitai plieskiasi raudonis. 
Štai žingsniai čia pat... Pet
rutė pakelia akis.

—Gai -eisim pasisukti?— 
švelniai ištaria Vidmantas. 
Jo žvilgsny nėra priekaišto, 
tik nekantrus lau k i m a s ,

Muzikantai užgroja pol- 
Laisvai per salę nu

skrieja pirmosios poros.
—Žiūrėk, ir Balsių Julė 

šoka,—kužda Marė. — Ne
žinau, kaip žmonės taip 
greitai viską pamiršta . . . 
Ogi, antai, ir Raudelytė su 
Pranu sukasi..’.

—Pasileidimas, daugiau j kaip ji pasielgs.
nieko,—burba davatka Ur-|. Oi, kaip norėtų Petrutė 
šulė.—Nubaus juos dievas, i atsistoti, pajusti jo ranką

pr. . .V. 1 ..vi , 1 • • 1 . •

jos, šokėjai praskrieja pro 
pat nosį. Jie linksmi, jie 
juokiasi . . . “Štai mes šo
kame, ir mums nieko ne
atsitinka!” — rodos, kalba 
kiekvienas veidas. Nuo du
rų ir iš pasienio daug kas 
žiūri į juos piktai ir nepri
tariančiai. Šokėjai jaučia 
tuos žvilgsnius, ir tai dar 
labiau kelia jų dvasią.

Pasibaigus polkai, jie su
stoja būreliais prie scenos, 
linksmai, garsiai šnekasi, 
juokiasi. Gal net daugiau 
negu paprastais šokių va- 

—Na, ir gerai! O kokia • karoliais. “Mes drąsūs, mes 
tau bėda, — piktai atkerta naujai gyvensim! 
Petrutė.

Marė apsižiūri į ją nuste
busi.

—Ko tokia pikta? — 
klausia ji.—Bene ir tu no
rėtum su jais į vieną dūdą 
pūsti?

atsakyti. Rodos, viskas tei- ką. 
sybė.

Sugrįžusi namo, vis nega
lėjo užmiršti susitikimo su 
Vidmantu. Prisimindavo jo 
žodžius ir stengdavosi pati 
juos sugriauti. Anksčiau 
Petrutė apie dievą visai ne
galvodavo. Ji tikėjo tuo, ką 
sakė motina 
bažnyčioje, 
buvo aišku, 
ėmė galvoti, 
nė ir pasidarė nebesupran
tama.

Dar tada, kai Petrutė 
mokėsi septintoje klasėje, 
mokytojai savo pasakoji
mais įsėjo jos širdin pirmą
jį abejonių grūdelį, o Vid
mantas jį tarsi vandeniu 
palaistė...

—žiūrėk, Petrut, — pa
budindama iš susimąstymo, 
kumšteli į pašonę Marė,— 
Balsių Julė žadėjo neiti į 
repeticijas, o dabar dainuo
ja.

—Na, ir gerai!

ir ką girdėjo 
Rodos, viskas 
Kai tik pati 

viskas susipy-
Tarsi pasišaipydami iš ant liemens ir suktis, ap- 

qsvaigusi iš laimės. Valios 
jėga vos priverčia save pa
klusti ir likti vietoje. Nie
kada ji dar nesulaužė šio 
seno priesako ir, j-ei žengtų 
žingsnį, ją pačią apimtų 
baimė. Motina to niekada 
neatleistų.

—Ji nešoka, — neprašy
ta įsikiša Marė. — Gali ke
liauti !

Petrutė jau ketino atsi
sakyti, bet po šių žodžių ją 
apėmė pyktis. Kodėl Ma
rė atsakinėja už ją? Kas 
jai leido? Petrutė pati tu
ri savo balsą. Ji tylėjo, bet 
vieną kartą prakalbės, ir 
tada nesvarbu jai Marė ir 
visi kiti susiraukę ir pase
nę žmonės.

—Ko tu kišies, Mare? — 
ištarė Petrutė atsistodama. 
—Aš eisiu šokti.

Greitai ji nusivelka va- 
Petrutė nieko neatsako, sėdi su jais ir juokauja. [tinuką ir padeda ant suokh

!” — kuž
da pasididžiavimas jų vidu
je.

Ten visi choristai, agro
nomas Vidmantas, Balsių 
Julė, kalvis Pranas ir net 
muzikos mokytojas. Jis jau 
senas, nebešoka, bet vis vien

ji laiminga.
—Ar nebijosi į namus šišką drąsumą ir užsispyri- 

sugrįžti? — klausia Vid- m.ą, 
mantas. — Likai viena, ta-j —Begėdžiai jūs! — grū- 
vo draugė išėjo. [modama šaukia ji. — Susi- ■

—Ko man bijoti? Aš ži- lauksite dievo bausmės! Sū
nau savo kelią, — atsako silauksite! Kaip jūs gėdos 
Petrutė ir dar stipriau pri- neturite!
siglaudžia prie jo.

Po šokio Petrutė atsisėda 
kartu su choristais. Jų 
linksmumas greitai tirpdo

Traukdamasi per salę, ji 
sukinėjasi į visas puses ir 
piktai barasi. Vieni šmaikš- 
tesni žodžiu jai atsikerta,varžymąsi, veja šalin sun-Į, . . v. . J .’Resni mintis. Niekas ne- tik šiaip sau juokiasi.
Bet Bušmienė negirdi jų ir 
nemato. Tik prie durų ji 
sustoja, nutyla, pasitaiso 
skarą ir, tarsi gerai apgal
vojusi, šūktelia dukrai:

—Jei šitaip, tai ir namo 
nepareik! Žinokis! .

—Petrute, tavo mama at- j Bet jos balse jau nebėra 
ėjo! I ankstyvesniojo pykčio. Iš-

Mergina atsigręžia ir pa-1 putojo jis pirmomis minu- 
mato, kaip pro šokėjus; temis ir po truputį atvėso.

Kai motina pradingsta 
koridoriuje, Petrutė įkve
pia giliai į krūtinę oro, tar
si tą visą laiką nebūtų kvė
pavusi, ir pasižiūri į drau
gus, kurie čia pat ir kartu'

primena jos pabėgimo, nie
kas neklausia ir dėl ateities. 
Ji vėl tikra jų draugė.

Besilinksminant Petrutė 
jau buvo pamiršusi namb 
išėjusią Marę, kai šokant 
netikėtai kažkas šūktelia:

braunasi nedidutė, padžiū
vusi jos motina. Apsivil
kusi ji tik švarkeliu ir už- 
sisiautusi plačią skarą. Vie
noje rankoje senoji Bušmie
nė laiko sugniaužusi mez
gamą kojinę, su visais vir-.su ja pergyvena.
balais, o kita skinasi kelią. I Šią minutę Petrutė dar ' 
Nedidelės, juodas jos akys, [geriau supranta, kad- visa-' 
įsmeigtos į dukterį, žaibuo- da, nors kažin kas benutik- 
ja baisiu pykčiu. tų, ji liks su jais.

Netikėtumas ir išgąstis —Šokit, ko jūs sustojot, 
Petrutei pakerta kojas. Iš- —sako ji ir nuėjusi atsi- 
blyškusi ji palieka savo šo- sėda ant suolo.

3 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 14, 1959’
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POVILAS ŠTARAS

DRĄSIOS SIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Komjaunuol'ai ėmė aktyviau dalyvau

ti tiek geto antifašistinės organizacijos 
veikloje, tiek ir miesto komjaunimo or
ganizacijos darbe. Pogrindininką', ku
rie buvo varinėjami į geležinkelio stotį 
krovimo darbams, sąmoningai painiojo 
remontui skirtų vagonų lydraščius. Tai 
dažnai sukeldavo avarijas, nes iš stoties 
išvykdavo .nesuremontuoti vagonai. Oro 
pavojaus metu, prižiūrėtojui nubėgus į 
slėptuvę, komjaunuolis Kepelmanas sto
tyje padegė sanitarinį traukinį. Trys jo 
vagonai v'siškai sudegė.

Kasdien iš geto buvo varoma brigada 
darbams į V fortą, kur hitlerininkai bu
vo įrengę ginklų sandėlį. Pogrindinin
kai stengdavosi pakliūti į šią br'gadą ir 
kenkti ten priešui. Didžiausias nuosto
lis fašistams buvo padarytas 1943 m. 
liepos mėn.: tada susprogdmtas didelis 
kiekis šaudmenų, be to, žuvo ir keli hit
lerininkai. Sprogimas buvo girdimas 
visame Kaune, daugelyje namų išbyrėjo 
langų stiklai. Aukomis krito ir du sprog- 
d'ntojai: Mejeris Lurje ir Faivelis Pa- 
i adas.

Pakliuvo gestapininkams į rankas ir 
Elijas Šmuilovas. Dvidešimtojo amžiaus 
žmogėdros kankino jį aštuonis mėnesius. 
Išbandė jie visus kankinimo būdus, nuo 
prim'tyviausių iki rafinuočiausių: ir 
įkaitinta geležimi degino, ir, i arklą pa
kinkę, rimbu pliekdavo . .. Tačiau šis 
šviesus ir tvirtas žmogus nieko neišda
vė. Sukaupęs paskutines jėgas, jis kaip 
įmanydamas stengdavos' paguosti žmo
ną, kuri gyveno gete ir laukė kūdikio. 
“Tikiu, kad mes susitiksime,— rašė jis 
jai.— O jeigu žūsiu, tai vieno prašau 
Tave: saugok kūdikį ir papasakok jam 
apie tėvą.“ Po astuonių menesių El'jas 
Šmuilovas buvo sušaudytas.

Svarbiausias geto komjaunuolių tiks
las buvo — išeiti pas partizanus ir su 
ginklu rankose kovoti prieš okupantus. 
Partijos Pietų srities komiteto įpareigo
ta, į Kauną atvyko partizanė Albina — 
G. Glezerytė. Ryšininkų padedamai ji 
prasiskverbė į getą, apsvarstė čia su 
komunistais ir komjaunuoliais pabėgimo 
pianą. Užsimezgus ryšiams su naujai 
organizuojamo partizanų būrio “Mirtos 
okupantams“ vadu Kostu Radionovu, 
didelė dalis geto komjaunuolių ir jauni
mo išėjo į Rūdninkų miškus.

SUSIRĖMIMAS SU BAUDŽIAMUOJU 
BŪRIU

1943 m. gruodžio dvidešimt penktoji, 
ėjo vakarop. Didelė raudona saulė lei
dosi už horizonto. Dangaus skliautas at
rodė lyg krauju pasruvęs. Šaltis spirgi
no, kad net tvoros pyškėjo, tačiau mes 
vis tiek nutarėme eiti sprogdinti gele
žinkelio tarp Palemono ir Pravieniškių.

Su granatomis už diržų, ginkluoti au
tomatais ir pistoletais, apsisiautę baltais 
chalatais, traukėme laukais ir miškais. 
Orelis nepermaloniausias: vėjo staugi
mas nustelbia bet kokį balsą, sniegas, 
kurio ir taip jau gilu, lipdo akis, už ke
lių žingsnių nieko nematyti. IŠ dalies 
mums toks oras padeda — paslepia pė
das.

Žingsnis po žingsnio irdamiesi per pū
gą, pasiekiame pamiškės krūmus. Čia 
sniego pripustyta tiek, kad tarpais pa 
sineriame jame, ligi pažastų. Keliais ir 
rankomis šiaip taip išsikapstė į pusnies 
paviršių, už kelių žingsnių vėl įsmunka
me. Pavargome taip, kad ėmė noras 
gulti ir ilgai nesikelti. Bet mūsų tikslas 
dar nepasiektas, tad, nieko nepaisydami, 
šiaip taip slenkame pirmyn.

Pagaliau išlendame į krūmų pakraš
tį; čia sniego truputį mažiau. Atidžiai 
žvalgomo vietovę. Priešakyje geleŽihke- 
lis, šone priešo įgulos bunkeris. Mus 
nuo priešo akių dengia audra. Hitleri
ninkai, tur būt, sulindę į bunkerį ir vi
sai nesitiki, kad tokiame ore galėtume 
pulti geležinkelį. Apėję bunkerį, tyliai 
slenkame prie pylimo. Iškasame sniege 

, duobutę, padedame miną ir, užmaskavę 
ją, pasitraukiame.

— Kad tik greičiau ateitų. Sušalsim 
belaukdami,— patylomis šnabžda Alfon
sas Čeponis.

— Matyt, teks palaukti. Gerai dar, 
kad vėjas pėdsakus užpustė, — atsako 
kažkuris.

Laukti iš tikrųjų teko ilgai: išgulmo- 
me sniege visą dieną. Mus visai užpus
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tė; ėmė stingti kojos. Pagaliau, jau 
ėmus temti, vakaruose pasigirdo dundė
jimas. Tačiau šis traukinys mums neti
ko: įsiklausius atrodė, kad jis tuščias. 
Netrukus išgirdome artėjant kitą. Ši 
kartą visi nusprendėme — eina sunkus 
ešelonas. Kai šąstatas priartėjo prie už
minuotos vietos, truktelėjome virvelę. 
Pastebėjome prie garvežio šakninį va
goną, o platformose šmėkšojo pabūklai, 
tankai . ..

Sugriaudė kurtus sprogimas. Platfor
mos, triuškindamas viena kitą, virto nuo 
pylimo. Iš bunkerio išlindę hitlerinin
kai atidengė ugnį. Atsišaudėme. A Če
ponis buvo sužeistas. Draugai nešte ne
šė jį iš susirėmimo vietos ir nutarė nu
gabenti į Vaistariškių kaimą.

Sustoję netoli kaimo, pasiuntėme pir
myn žvalgus. Tie pranešė, kad Vaistrš- 
kiuose plėšikauja baudžiamasis policinin
kų būrys. Nutarėme surengti jiems pir
tį.

Palikę atokiau sužeistąjį draugą, ša
likelės grioviais, įsiklausydami į kiek
vieną menkiausią garsą ir retkarčiais 
pasitardami, slinkome i kaimą.

{klonyje policininkai krėtė namus, laz
domis pliekė nepaklusniuosius ir spardė 
moteris. Jų rogės stovėjo išrikiuotos 
kelyje; iš kai kurių kyšojo sunkiųjų kul
kosvaidžių vamzdžiai, blizgėjo šovinių 
kaspinai.

— Ko gero, bus netoli pusšimčio, — 
sušnabždėjo Vladas Petrauskas.

— Tačiau prasmukorp pro jų sargy
bas! — patenkintas tyliai atsiliepė Vik
toras Slavinskas.

— Žiūrėk, ten prie klojimo kulkosvai
dis !

Mes įsitaisėme griovyje, apsikasėme 
sniegu ir šaudyti nutarėme tik tada, kai 
prie regių prisirinks daugiau policinin
kų. Laukti reikėjo neilgai. Pirmieji su
sėdo'’ vežikai; kiti dar sukosi suktines, 
treti ginčijosi ir keikėsi.

—Šaudykim ne atskirai, o visi iš kar
to, kad būtų didesnis įspūdis, — tariau 
draugams.— Metas pradėti!

Sugriaudė šūviai. Pirmosiose rogėse 
du nukauti, antrosiose dejuoja sužeistas. 
Policininkus apėmė panika. Visi leidosi 
bėgti. Vežikai išvystė tokias lenktynes, 
kokių kaimo gyventojai dar nebuvo ma
tę. Pėstieji pargriaudavo vienas kitą. 
Pabėgėję toliau, grobikai pradėjo be tvar
kos šaudyti. Netrukus jie padegė vieną 
trobą ir, metę viską, paspruko.

Valstiečiai, atsipeikėję iš baimės, dė
kojo partizanams ir, pasidalinę savo tur
tą, išsiskirstė.

DIDVYRIO MIRTIS i
Alfonsą Čeponį draugai, padarę iš ap

siausto neštuvus, nugabeno į Kauną, pas 
tėvus. Nudžiugo motina, išvydusi seniai 
bematytą sūnų, ir persigando drauge: 
jo pamėlusios lūpos trūkčiojo iš skaus
mo ... Ne viena ašara nukrito ant tvar
sčių, kuriais ji apvyturiavo sužeistą jo 
koją.

— Sūneli tu mano, sūneli... Ir už ką 
tu taip?!.

— Užtat jums bus geriau,, mamute!
Rūpestingai slaugomas, Alfonsas ėmė 

sveikti. Draugai tikėjosi netrukus galė
sią vėl paimti jį į bazę. Deja, jie nebe
spėjo to padaryti: gestapas susekė Al
fonso pėdsakus. 1944 metų saušio 24-tą 
dieną, atvažiavę net septyniais sunkve
žimiais, gestapininkai ir policininkai ap
supo namą Siūlų gatvėje, kurio pirma
me aukšte gyveno Čeponio šeima. Į gre
timų namų balkonus susitempę kulko
svaidžius, hitlerininkai pabandė laužti 
buto duris. Ąlfonsas pasitiko juos au
tomato serija, ir keli niekšai liko gulėti 
kieme. Tada jie mėgino brautis pro lan
gą, bet čia juos sulaikė granata. Apgulę 
namą, gestapininkai, ėmė šaudyti pro 
langus.

Dar nepasveikęs, negalėdamas kaip 
reikiant remtis sužeistąja koja, Alfon
sas perbėgo iš kampinio kambario, ku
riame gulėjo, į gretimą, mažesnį kam
barėlį su vienu langu, įsitaisė čia kertė
je tarp krosnies ir spintos.

— Tėvus sušaudysim, pasiduok! — 
įsiutę šaukė policininkai.

— Pasiduok, liksi gyvas! — žadėjo ki
ti.

— Komjaunuoliai nepasiduoda! — šį 
vienintelį atsakymą Alfonsas palydėjo 
automato šūviais. Buvo devinta valanda 
ryto.

Kiti gyventojai šaukė; kad juos išleis
tų ; namuose buvo mažų vaikų. Užpuoli
kai leido visiems išeiti. Nelygi kova vy
ko toliau. Hitlerininkai sušaudė medi
nį namą kaip rėtį, sužeidė Alfonso mo
tiną, buvusią antrame aukšte, dukters 
bute. Jie suėmė čia pat minioje drebė
jusią Alfonso seserį ir pareikalavo, kad 
ji nueitų pas brolį ir įkalbėtų jį pasi
duoti.

Sesuo rado Alfonsą jau du kartus su
žeistą, visą kruviną.

— Lik sveika, ses-al! Gyvas nepasi
duosiu. Eik, pasakyk, kad aš nebejudu. 
Matai, jau kurį laiką nebešaudau,—ta
rė jis jai.

Policininkai nepatikėjo, vėl nusiuntė 
seserį pas Alfonsą. Ji rado jį su peiliu 
rankoje — tinkuotoje sienoje jaunuolis 
ką tik buvo paskubomis išbrėžęs savo 
vardą: “ALFA“. Bet sesuo tematė mir
tinai išbalusį brangų brolio veidą ir 
kraujo dėmės ant jo rūbų. Jos ėmė suk
tis, skrieti jai akyse ir susiliejo į viską 
dengiantį tamsų rūką ...

— Taip, matau — sudegins namą. Ir 
benziną jau atvežė .. . Man beliko gra
nata ir du šoviniai. Eik,- pasakyk, kad 
aš nusišoviau. Patikės! — ir jis iššovė 
i lubas.

Sesuo išėjo tarsi sapnuodama, vos 
vilkdama švinines kojas... Buvo jau tre
čia valanda dienos — dvidešimtmetis 
švelnių veido bruožų jaunuolis rudomis 
žėrinčiomis akimis, susitaršiusiais tam
siais plaukais, ištisas penkias valandas 
vienas kovojo su visa gauja gerai gink
luotų priešų.

Šį kartą fašistai patikėjo sesers žo
džiais. Kai į priemenę įėjo keli polici
ninkai, Alfonsas, sukaupęs paskutines 
jėgas, metė Į juos granatą, o paskutine 
kulka nusišovė pats. Viskas dingo dul
kių ir dūmų sūkuryje.

Sienoje liko keturios raidės, kurias ko
vos įkarštyje išbraižė ranka, akimirkai 
paleidusi automatą. Tasai, kuris cik 
didvyriškai mirė, troško įnešti savo įna
šą į gyvenimą, troško likti su gyvaisiais. 
Ir liko jis su jais visiems laikams.

PABĖGIMAS IŠ MIRTIES FORTO
IX-tasis Kauno fortas nuo seno buvę 

nyki kentėjimų vieta. Dar 1927 metais 
buržuazinė vyriausybė pavertė jį politi
nių kalinių kalėjimu. Okupacijos metais 
hitlerininkai čia sušaudė, o paskui su
degino daug tūkstančių žmonių. Šis pra
gariškas “darbas“ prasidėjo jau 1941-ų- 
jų metų rudenį.

Lavonus deginti fašistai vertė mirtn

Iš mano atsiminimų apie 
angliakasių kovas

Rašo Margareta Valinchus ,

tų kasyklų lokalų, kad juos 
palaikytų simpatijos strei
ku. Kitų kasyklų mainie- 

į riai paskelbė simpatijos 
’streiką. Bet atsirado tokių, 
kurie nėjo į streiką-streik- 
laužiavo.

Man apsigyvenus Pitts- 
tone ir Wilkes-Barreje, te
ko proga su daugeliu tų 
miestų žmonių susipažinti, 
susidraugauti ir bendrai veikti. 
Pradžioje, kaip Wilkes - 
Barrėje, taip ir Pittstone 
pažangiečių veikimą sudarė 
beveik tik lietuviai. Apie 
kitų tautų veikimą mažai 
buvo žinoma. Bet su laiku 
išsivystė ir išaugo ir kitų 
tautų veikimas, o ypatingai 
ukrainiečių. Taipgi atsira
do ir bendras tarptautinis 
veikimas.

Tarptautinis veikimas iš
augo, kada Wilkes-Barreje 
apsigyveno vi e n a s labai 
veiklus žmogus, kurio var
do dėl tūlų priežasčių čia 
neminėsiu. Jis yra gamtos 
apdovanotas neišsemiama 
energija, sumanumu ir di
deliu draugiškumu. Jis bu
vo visų mylimas ir patiki
mas veikėjas, o tas gelbė
jo augti ir bendram veiki
mui.

Nuo pažangiečių kitų tau
tų žmonių neatsiliko lietu
viai, čia augę ir Amerikoje 
gimusieji vaikinai ir mer
ginos, — veikė, kovojo už 
geresnes gyvenimo sąlygas.
“DEPRESIJOS“ LAIKAI

Su 1929 metais prasidė
jo nedarbo-“depresijos“ lai
kai. Užsidarė kasyklos ir 
dirbtuvės, o kartu ir ban

ninku komandą, sudalytą iš karo belais- ’ džia, tartum jiems ir ne
viu, suimtų Kauno pogrindininkų ir geto I skauda,

1 1 • i V X • •........ '"'. I
vyrų. Visų jų laukė likimas tų žinomų 
kurių kūnus jie degino. Po darbo mirti-- Streiko laiku jie yra vie^
ninkus sukaustydavo grandinėmis, juos nin£L Cinzai is jų atsiran- 
saugojo 35 automatais ginkluoti gestapi- da streiklaužių, o jeigu ku- 
ninkai. Ir vis dėlto mirtininkai sukūrė r~ 
savo komjaunimo organizaciją. Iš pra- tvarko. ...
džių joje buvo trys nariai—T. Pilovni- [ nepatogu, tai mainierių mo
kas, A. Faitelzonas ir A. Diskantas, vi-1 terys ateina vyrams į pa

ninkai. Ir vis dėlto mirtininkai sukūrė 
savo komjaunimo organizaciją.

ris išdrįsta, tai tą kiti su- 
Jeigu vyrams yra

galbą. Mat, motina gam
ta moteris padarė kovinges- 
nes už vyrus. Tik gaila, 
kad moterys mažiau turi 
laiko pasiskaityti, pastudi
juoti ir dalyvauti kovoje, 
negu vyrai. Jos turi auk- 

atvarė jį lavonų deginti. Netrukus for-1 l^ti vaikus, atlikti namų 
t-e buvo sudarytas pasipriešinimo komi-ĮĮ'uošą, o kai kurios dar ir 
tetas, kuris ėmė organizuoti pabėgimą.! i dirbtuvę turį eiti užsidirb- 
Jo nariai buvo: karo belaisviai Chaili-jti pragyvenimą, arba savo 
novskis ir Vasilenko, pogrindininkas Zi- - vyrui padėti uždirbti, 
mėlevičius ir komjaunimo įgaliotinis Į 
Faitelzonas. Kelis pabėgimo variantus: 
teko atmesti, ir pagaliau buvo apsistota

si hitlerininkų sugauti bebėgant pas par
tizanus. Kuopelės sekretorium buvo iš
rinktas daugiau iniciatyvos rodęs T. Pi- 
lovnikas. Vėliau šioje grupėje atsirado ir 
ketvirtas—A. Vilenčiukas Vykdydamas 
mieste kovinę užduotį, šis partizanas 
pakliuvo į spąstus, ir štai hitlerininkai

KOVA DĖL NAUJO 
KELTUVO

ties vienu, pačiu drąsiausiu, bet ir pati
kimiausiu. Dabar, kai apžiūrinėj! IX-to 
forto kazematus, jo tunelius, griovius ir 
šešių metrų mūro sieną, kuri leidžiasi
tiesiog į griovį, sunku įsivaizduoti, kaip 
buvo galima padaryti šį neregėtą negir
dėtą žygdarbį.

(Bus daugiau)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n*

Mes jauni, mūsų 
Širdys neramios

Mes jauni, mūsų širdys neramios.
Darbu kelią į laimę nutiesiam.
Taikos saulę mes nešame žemei 
Ir tvirtai prie jos vairo budėsim.

Buvo nuotykis prie vienos 
kasyklos. Angliakasiai pa- 
tėmijo, kad keltuvas, ku-4 
riuo darbininkus nuleidžia'

I į požemio kasyklą ir iš ten 
!juos iškelia, jau pasenęs, 
: nedrūtas, bile kada gali ne- 
i atlaikyti, ir tada žūtų ke- 
Jiolika mainierių. Maini^r 
Iriai pareikalavo, kad kom
panija įtaisytų, įdėtų nau- 
■ ją keltuvą. Kompanija at
siuntė inspektorių apžiūrėti 
’keltuvą. Inspektorius ap
žiūrėjo jį ir pranešė kom
panijai, kad keltuvas dar 
i geras ir gali tarnauti apie 
i trejus metus.

Šiaurioj taigoj iškyla gamyklos, 
Liejam plieną naujuos fabrikuos, 
Mūsų žemė — jos aukso kasyklos, 
Mūsų derlius kolūkio laukuos.

Jeigu partija šaukia, mes eisim 
Su daina širdyje, su karšta, 
Naujus HES’us į darbą paleisim, 
Ir nušvis mūs šalis mylima.

Kur per amžius dirvonai kerėjo, 
Išdžiovinti sausųjų kaitrų, 
Žodį davė jaunieji — atėjo.
Žydi stepės javų vainiku!

Taikos saulę mes nešame žemei, 
Darbu kelią į laimę nutiesiam.
Mes jauni, mūsų širdys neramios. 
Veski, partija, veski į priekį!

x G. Kunigonis

Bet angliakasiai, ilgus 
metus dirbdami, dažnai 
daug geriau nusimano, ne- 

igu tie inspektoriai. Jeigu 
i kur kasyklų lubos subraš- 
Įkėjo, tai jie jau žino, kur 
pradės kristi akmenys. Ir 
jie, turėdami tokį patyri
mą, patys daugelyje atsiti
kimų išsigelbėjo nuo sužei
dimų ir mirties. Taigi, jie 
ir šį kartą nesutiko su in
spektoriaus išvadomis. Mafl 

I nieriai sakė, kad keltuva^ 
neišlaikys ilgiau, kaip dvi 
tris dienas.

Mainieriai, būdami taip 
įsitikinę, paskelbė streiką, 
reikalaudami naujo keltu
vo. Jie atsikreipė prie ki-

gyvenimo butų. Miesto val
džia, nors labai skūpiai, 
nors labai pamaži, bet pildė 
bedarbių reikalavimus. 
Wilkes-Barreje buVo didelė 
ir tuščia krautuvė, jos sa
vininkas buvo subankrūta-kai, nunešdami žmonių tau- 

pinius. Žmonės pasiliko be 
darbų ir be pinigų, o kartu 
ir be duonos. Darbininkai, 

> kurie negalėjo už kamba
rius sumokėti randų, namų 
savininkų buvo metami į 
gatves. Šeimynos su ma
žais vaikais buvo privers
tos apsigyventi ant šaligat
viu.

Žmonės, atsidūrę tokioje 
padėtyje, jauni, ir senesni, 
pirmiau buvę teisingi, sąly
gų buvo paverčiami į val
katas. Prasidėjo plėšimai. 
Buvo atsitikimų, kad nuo 
miesto nuošaliau, nuo ge
riau apsirengusių žmonių 
ne tik pinigus atimdavo, 
bet ir jų drabužius nu
rengdavo. Ir panašūs nuo
tykiai; vis daugėjo.

Tada pažangieji žmonės 
ėjo ir kalbėjo bedarbiams, 
benamiams ir neturintiems 
maisto, kad plėšikavimais 
nebus galima nieko gero at
siekti, kad yra reikalas or
ganizuotis į Bedarbių Ta
rybas, į grupes, ir reika
lauti iš miesto valdžios, kad 
duotų valgyti. Taipgi rei
kia reikalauti, kad bedar
biai nebūtų metami iš na
mų, kad jiems leistų ten gy
venti veltui.

Šis aiškinimas greitai 
prigijo. Bedarbiai susior
ganizavo ir pareikalavo iš 
miesto valdžios duonos ir

vęs, tai miesto valdžia ten 
atidarė; bedarbiams valgyk
lą. Kad nors ir nekaip ten 
juos maitino, bet visgi jie 
gaudavo šiaip-taip pavalgy
ti ir gindavosi nuo bado.

Su stubomis buvo trupu
tį kebliau, sunkiau, ir ta
me reikale ilgiau prisiėjo 
kovoti. Mat, stubų savinin-
kams valdžia mažai mokė
davo, tai jie ir nenorėjo į 

istubas įleisti bedarbių. Be
darbių grupės, kurioms pa
žangiečiai vadovavo, reika
lavo iš miesto, kad iš na
mų išmestos šeimynos vėl 
būtų atgal sukraustytos. 
O kur namų savininkai su 
policijos, pagalba išmesdavo 
šeimynas laukan iš namų, 
tai bedarbių grupės atgal 
sunešdavo jų rak a n d u s .
Suprantama, tokiais atsiti
kimais su policija tekdavo 
sunkiai kovoti. Policija yra 
sumušus ne tik vyrų, bet 
ir moterų.

ANGLIAKASIAI 
KANTRŪS

Angliakasiai yra nepa
prastai kantrūs žmonės, bet 
kovingi ir vieningi, kada 
yra reikalas. Jų rankos ap
daužytos, anglies supjaus
tytom, jie turi ženklų ir žaiz
dų nuo akmenų (“raku“), 
bet jie nedejuoja, nesiskun-

Streikieriai bandė pikie- 
tuoti, bet tas negelbėjo, nes 
streiklaužius a p s a u g o jo 
gausi kompanijų policija. 
Ir štai vieną rytą, kada 
streiklaužiai turėjo eiti į 
darbą, prie kasyklos atva
žiavo sunkvežimis su mote
rimis. Jų ten buvo apie po
rą tuzinų, daugumoje italų
tautybės moterys. Moterys 
po kelias užpuolė kiekviena, 
streiklaužį, n u d r a skė jų
drabužius, kelines nutrau
kė, kai kurių ir apatinius. 
Kai kuriems streiklaužiams
jau Adomo rūbuose prisiėjo 
nuo moterų bėgti. Policija 
ši karta mažai trukdė . . . 
Kitą rytą vėl sunkvežimis 
pribuvo prie kasyklos, bet 
jau neatvyko nė vienas 
streiklaužys:

Po to streikas greitai bai
gėsi, nes kompanija sutiko 
įtaisyti naują keltuvą.

Apie minėtą moterų kovą 
vienas asmuo iš Wilkes- 
Barrės parašė smulkmeniš
kai ir pasiuntė į vietos ang
lišką laikraštį, bet laikraš
tis atsisakė tą aprašymą 
spausdinti. Mat,, būtų ne
garbė streikl a u ž i a m s ir 
kompanijos policijai, kad 
moterys su jais taip susi
dorojo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Aritrad., liepos (July) 14, 1959



atsilankė 
atid ž i a i 
Nesiran-

protokolų 1 .
J. A. Demen- į “

Iš MANO ATSIMINIMŲ 
APIE ANGLIAKASIŲ

KOVAS
(Tąsa iš ketvirto pusi.)

IR VAIKAI GELBĖJO 
TĖVŲ KOVOJE

Taipgi manau, kad ir ki- 
as nuotykis vertas paini ne

visi angliakasiai buvo 
_> išėję į streiką. Jiems pri

siėjo sunkiai g y v e n t i L
- ! grumtis su p o 1 i c i j a ,

I streikas buvo laimėtas.I

Wilkes - Bar r ėję

IŠ LIETUVOS skaitytoją su naujausiais Į 
medicinos fakulteto profe- ’ 
šorių ir 
mais ir 
jant dėl 
Skyriuje 
tyrimai”

Laisvės vajaus rezultatai
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Petr Solow, Grand Rapids, Mich. ...
Jonas Pateckas, Chicago, Ill..............
Petras Karpich, Lynn, Mass..............
P. P., Brooklyn, N. Y....................
Joe Banitis, Flushing, L. I.................

Juozas Vaitonis, Pittsburgh, Pa.........
Mrs. Kukaitienė, Brockton, Mass. ...
Jaunutis, Jamaica Plains, Mass.........
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla. ..
Chas. Meškėnas, Brooklyn, N. Y. ...
P. Markevičius, Brockton, Mass. ...
M. V. Brooklynietė ......................
J. Gudergis, W. Cheshire, Conn. ...
P. Šlajus, Eddystone, Pa....................
E. Liaudanskienė, Camden, N. J. ...
Juozas Banga, Danbury, Conn..........
J. Stanys, Baltimore, Md....................
P. Gardauskas, New Britain, Conn. .
J. Jordan, Jamaica, N. Y..................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..........
Jurgis ir Elena Bernotai, Valrico, Fla
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y..........
Mikis N., Dorchester, Mass................
A. Baronas, San Francisco, Calif. ...
A.A.D.F., Brooklyn, N. Y...................
R. Barauskas, Rochester, N. Y..........
A. ir D. Veličkai,

F. Kazokienė, Jamaica, N. Y.........................
V. Romond, Cleveland, Ohio.........................
Anna Krajewski, Peabody, Mass..................
C. Remeitis, Berlin, Conn..............................
Roman Stashis, Yucaipa, Calif.....................
Jadvyga Naudžienė, Pearl River, N. J........
S. Rakstys, Fruitland, Canada ..................
‘E. Žemaitienė, New York City, N. Y..........
B. M., Brockton, Mass.............................
Andrew Stenes, Bronx, N. Y.
E. Fisher, Great Neck, N. Y.........................
Plymoutho Parapijonas .............................
Petras Kuliaskas, Gardner, Mass. .............

K. Doveika, Humber Summit, Canada.........
Po $1: K. Matukaitis., Chicago, Ill.; Dr. A. Petrick,

Brrooklyn, N. Y.; John Baker, Vallejo, Calif.; C. Ches-

MOKYKLAI - - 315 METŲ 
Sedos rajono Žemaičių 

Kalvarijos kultūros namų 
salėje įvyko iškilmingas į 

■ posėdis, skirtas Žemaičių; 
Kalvarijos mokyklos 315 
metų sukakčiai paminėti.' 

. Pranešimą apie mokyklos | 
j j. j sukaktį padarė mokyklo 
bet' direktorius. K. Kuprys.’ i 

1644 m. Žemaičių Kalva-1 
gyveno rijoje buvo įsteigta parapi-; “HERKUS MANTAS” 

žmogus,-jinė mokykla. Dominikonai,! MOKYKLOS SCENOJE 
kuris turėjo nemažą spaus- gavę iš Vilniaus universite-Į 
tuvėlę ir, esant reikalui, i to vyriausybės leidimą, 1803 i RASEINIAI. — Neseniai

> patarnavo, atspaus- m.' Žemaičių Kalvarijoje Į Raseinių vidurinės mokyk- 
dindamas lapelius, atsišau-■ atidarė keturių klasių mo-Jos vyresniųjų klasių moki- 
kimus, ir visada užtardavo kyklą. Mokykloje viskas bu-1^niai, matematikos mokyto- 

akių; streiki-erius. vo dėstoma lenkų kalba/jo J- Strašunsko vadovauja-
Žinoma, anglies baro- 1818 m. mokykloje buvojoii, pastate J. Giušo trage- 

Žemai-|clijų “Herkus Mantas.” 
Iričių Kalvarijos mokykloje 

žmonių, giau kaip dešimt metų yra i 
aktyvus saviveiklininkas. . . -
Ir kur jis bebūtų, visur °PimU ligonių gydymą mie-, 

žynius aplink jį būriuojasi scenos 
mėgėjai. Raseiniuose su sa- - .

tuvių, sandėlių ir kitų pa
galbinių pastatų sienos. 
Fabriką stato Naujosios 
Akmenės statybos tresto 
statybininkai, vadovaujami 
jauno inžinieriaus D. Smil
gos.

Naujas fabrikas stos ri
kiuotei! 1961 metais. Kas
met jis išleis po 3 milijonus 

1 čerpių.

dėstytojų išradi- 
laimėjimais kovo- 
žmogaus gyvybės. Į 
“Eksperimentiniai 
autoriai pasakoja

apie savo laborato r i n i u s 
darbus, kurių rezultatais Į 
vėliau sėkmingai naudoja-1 
masi ligoninėse. Skaityto- į 
jas čia susipažįsta su pro
fesoriaus P. Norkūno ir A. 
Marcinkevičiaus straipsniu, 
pasakojančiu apie hipoter- 
mijos taikymą operuojant 
širdį, su įdon/iais/ profeso
riais V. Girdz

Los Angeles, Cal.
. įvairios žiniosf f
Liepos 1 d. įvyko LDS 

35 kp. ir LLD 145 kp. susi
rinkimai. Narių 
vidutiniškai ir 
svarstė reikalus, 
dant LDS 
sekretoriui
čiui, kuris su žmona 
čiuojasi Chicagoje, tai už jį | 
raportą išdavė A. TalandC 
zevičius.

Iš finansų, sekretoriaus į vienas pažangus 
raporto pasirodė, kad yra 
keturi ligoniai. D. Navic
kas serga paralyžiaus liga, i jiems 
J. Kaple turėjo operaciją I y 1 
ant antros akies, P. Miką 
lauskas taipgi serga 
liga, ir U. Davis. Davis yra; žinoma, anglies baro 
ligoninėje, kiti namie. Vi- ;nams įr jLI pakalikams jis I atidaryta 6 klasės, 
siems vėlinu greitai Pabuvo nepakenčiamas. L. 
sveikti. ■ štai į Wilkes-Barrę atvažia- mokėsi nemažai

Į LDS kp. įsirašė naujas' vo automobiliu teisėjo dūk-1 kurie vėliau save išgarsino 
- - - - • . automo-{naudingais darbais. Čia bai-

nuėjo į miestą i gė keturias klases : v '
119 amž. vidurio lietuvių kai-______________ . .

vo mokiniais jis yra pasta- taikant naujausius plaučių ■

ko, docen
to J. MarkuliduA. Vaitila- 
vičiaus, D. Mikalauskaitės 
ir kitų tyrimais.

Antrame knygos skyriuje 
autoriai dalijasi savo darbo 

j ligoninėse patyrimu. Čia 
J. Strašunskas jau dau-1»' a s i ni e profesoriaus M. 

'Marcinkevičiaus ir docento 
P. Visockio straipsnį apie

^arys, Stanley Adams. Nu- ra> pasistatė 
tarta pasiųsti centro valdy
bai papeikimą kad laiku 
neinformavo apie Įstatų 
pakeitimus, k a s. sudaro 
kuopos valdybai nesmagu
mo. Buvo pakeltas klausi
mas surengti kokią pramo
gą kuopos naudai, bet na
riuose nerado pritarimo,

Sekamas LDS kuopos 
sirinkimas Įvyks toje 
vietoje iTigsėjo 2 d.

■ bilį ir pati
! pasipirkti reikmenų. Na, j
i ir po automobiliu sprogo Į
i mažytė bomba. <
į k o m p a n i j o s pasamdyt i I Simanas Daukantas.^
į agentai padarė, o gal šiaip 1816 m. iki 1821 m. Žemai-'ną 
koks suniekšėjęs žmogus at- čių 'Kalvarijos mokykloje 

! Jiko. Bomba apdrauskė au--mo^^s^ Motiejus Valančius, j
i tomobilį, o tai atsitiko kaip I 1825 m. ž. Kalvarijoje tymas Raseinių 

tos vietos, buvo atidalyta pilna gim- ]
nazija. 1836 m. mokykla bu- j naujas drąsus m e n o savi-

ikejas, istorinių vei-
Gal tai! kalu apie Lietuvą autorius į tęs B. Sruogos “Apyaušrio 

’ . Nuo’dalią,” K. Binkio “Atžaly-
” ir kitus stambius vei

kalus.
“Herkaus Manto” pasta- 

j vidurinės 
mokyklos scenoje — tai

Kalvarijos mokykloje

Docentas A. Pranokus 
pasakoja apie laimėjimus ;
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Rego Park, N. Y.operavimo metodus, A. Su- • 
čila — apie skrandžio ir i 
dvylikapirštės žarnos chi-: 
rurginį gydymą, Z. Ada- 
movič — apie kovą su sir-1 
dies aneurizma. ,

Knygoje daug iliustraci-; 
jų, ligos istorijų aprašymų. Itik netoli nuo

! kur pažangus žmogus turė-
)Ut' si)austuvėh--

: Policijai to tik ir reikėjo. !
Ji tuojau suareštavo spaus- !

n tuvėlės savininką. .
e": laikraščiai prirašė ifpie jį l Kalvarijoje tebuvo tik 6 T 

i visokių baisių istorijų. Bet | ^byriai, o pati mokykla vėli j
Į ir to dar jiems nepakako. | buvo vienuolių vadovauja-l __ ___ ______  __ „„ ___
į Spaustuvininko sūnus Ian-1ma- Po karo Ž. Kalvarijoje | kyklos dramos būrelis sėk- ji dviejų 
j kė pradinę mokyklą. Tuo- i buvo atidaryta^ septynmetė i mjngai pasirodė ne tik Ra-1 namai. 
!jau ten buvo padaryta išva-Į 
I da, kad jeigu tėvas blogas ! 
i tai ir sūnus nėra geresnis.

Ir nežinia, ar
i vaikų ar suaugusiu spaus-1 Ii, . v , _ 7 . \ Jv. . įveikia 30 vietų internatas,jtuvininko sunui į plosciukoj u. x ..„m..m i
............... .  ' Vie
nas iš vaikų tą pastebėjo ir

I pranešė mokytojai. Nors:
'vaikas su ašaromis teisino-Į NAUJAS ŽEMRS 0K1() 
.si, gynėsi, kad jis nieko; 
apie tą akmenį nežino, bet i 
jis buvo prašalintas iš md-1 
kyklos.1

Bet štai, to vaiko draugai muose prasidėjo 
susiorganizavo, žinoma, niai egzaminai, 
gelbstint suaugusiems, ir Į 25 
paskelbė streiką. Įdomus i mai išlei.s šiais metais dau-(jote, 
buvo vaikų streikas. Vai-'giau kaip 1,400 jaunų že-

LLD 145 kuopoje už 
menti raportui pateikė 
Tala^dzevičius. Pasirodė, i 
kad jau visi nariai pasinio-. 
kėjo duokles už 1959 metus, j 
Tai vis dėka darbštaus sek-; 
retoriaus veiklai.

Buvo išduotas raportas ■ 
iš banketo Laisvės para- į 
mai. Jis pavyko ir pelno Ii-1 
ko $58.91.

Buvo raportuota, kad iš- . ,
gavimas įvykintas dėl / T®"':
t^im tikrų sąlygų. Perskai- į 
tytas padėkos laiškas nuo ' 
Seno Vinco.

Sekantis LLD kuopos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d., toje pat vietoje.

: vo uždaryta ir ilgai nevei- j veiklininkų vadovo polėkių
(ir ryžto rezultatas. Ir de-1 

Smetoninio režimo ir vo-• koracijas, ir drabužius —i 
Anglu Į kiečių okupacijos metais Ž. ‘ viską pasigamino patys mo-j 

kiniai, mokytojų vadovau- i 
jami. ; vardo kolūkyje, ant Minijos |

Su šiuo spektakliu mo- i upės kranto, pastatyti nau- 
.i™ „xiz I,-- aakštų kultūros |

Mūriniame pastate ; nt t • una, Waterbury, Conn.; M. Švedas, Pateison, N. J., K.
‘ is kinas biblio- Milinkevičius, Brooklyn, N. Y.; Frank Obrekes, Millin-

TREJI KULTŪROS 
NAMAI VIENOJE 

APYLINKĖJE
PRIEKULĖ. — Stalino i

; mokykla, o li955 m.—viduri- 
[nė. Dabar Žemaičių Kalva- 

js’ I rijos vidurinėje mokykloje 
kas iš: mokosi 230 mokinių. Mo- 

i kykloje dirba 17 mokytojų,

kabinetai, medžio apdirbi
mo dirbtuvės.

V. Lauraitis

šeiniuose, bet jau buvo iš
vykęs gastrolių į Tauragę, 
Kelmę, Kėdainius. Ir visur 
jis buvo žiūrovų šiltai su
tiktas.

Pažiūrėti spektaklio buvo 
atvykęs ir tragedijos auto
rius rašytojas J. Grušas. 
Jis buvo labai nustebintas 
tokiu didžiuliu, su meile at- 

i liktu mokinių' darbu.
—Net profesionalinis te- 

statydamas “Harkų 
” turėjo labai dide-

Įrengta žiūrovų salė su scena 
stacionarinisteka ir kambariai’ ratelių ocket, Me.; T. J., Scranton, Pa ; V Ramanauskas Mi- 
darbui. Nauji kultūros na-1nersville, Pa.; J. Strumskis, Philadelphia Pa., J. Kun- 
mai baigiami įrengti iridrot, Wilkes-Barre, Pa.; Walter Klim, Braddock, Pa.; 

iDrevernos žuvinin k v s t e s1 John Alleshunas, New Haven, Conn.; F. Balch, San e-Drevernos žuvinin k y s t ė s
!ūkyje. Tai tretieji kultūros andro, Calif.; J. Skarbalius, Paterson, N. J., Philip Lat- 
namai Venckų apylinkėje. venas, San Francisco, Calif.

Pasigendame dd. J. ir M. i 
Demenčių ir Jurienės, kurie 
randasi Chicagoje. Jų ne
buvimas susilpnina mūsų 
veikimą. Vėlinu jiems sėk-j, . 
mingai' praleisti vakacijas c 
ir pilniems ūpo sugrįžti.

Sužinojome, kad kuopos 
vice-pirmininko Lapės-La- 
pinsko sveikata susilpnėjo. 
Labai gaila! O. Pukienė, iš 
priežasties aukšto kraujo 
spaudimo, parkrito ir susi
laužė ranką, dabar yra 
daktaro priežiūroje. Linkiu 
greitai pasveikti.

SPECIALISTŲ BŪRYS !
VILNIUS.—Tarybų Lie- atras, 

tuves žemės ūkio techniku- Mantą, 
valstybi-1 lių sunkumų, — pasakė jis, 

;—o jūs, draugai, tuos sun- 
respublikos techniku- kuinus taip puikiai nugalė- 

SiniQ mntnie rlan- iot,P.
llgaį Raseinių vidurinės 

į grupes, įmės ūkio specialistų su vi- mokyklos mokiniai ■ nepa
mirš savo pačių jėgomis 
paruošto tragedijos moky- 

vilko jas gatvė-i otechnikai, 129 veterinari- tojo J. Strašunsko ir malo
naus susitikimo su rašytoju 
J. Grušu.

tuščias skardos dėžes nuo'dūriniu mokslu. Jų tarpe 
pamidorų ir kitko pasirišo ; yra 380 agronomų, 337 zo- 
virvukėmis, 1 
mis, smarkiai1 barškindami, jos technikai, apie 2 0 0 j 
ir šaukė, kad jie tol neis į; technikų - mechanikų, oi

i wdr r~v daug sodininkų, j 
1 daržininkų ir technikų-elek-;

Los Angeles mieste lan
kėsi iš San Francisco veik- 

draugai Sutkai ir M. j 
Dailton^ Jie aplankė O. Pu- 
kienę.

Teko girdėti, kad Povilo 
Pupio sveikata labai .su
silpnėjo.

mokyklą, kol tas berniukas j taip pat 
nebus atgal priimtas.

Vaikų šauksmai ir skar-jtrikų. 
d-inių dėžių barškėjimai su-H 
judino visus 
Policija niekaip negalėjo | dirbti į respublikos kolū-! 
nuvejavaikų suvaldyti. Ji kius, tarybinius ūkius, 
juos nuo vienos gatvės, jie montotechnikus ir meliora-l 

|jau kelia triukšmą kitoj; vimo mašinų stotis.
i gatvėj. Gi pagauti jų po-* Didelį specialistų su aukš- 
licija negali, nes vaikai; tuoju mokslu būrį išleis 
greitesni. I Lietuvos žemės ūkio ir Lie-

. Bet vieną vaikų grupę (tuvos žemės ūkio ir Vete- 
policijai pavyko išvaryti J rinarijos akademijos. Res-

Baigę technikumus, jauni | 
gyventojus, i specialistai bus pasiųsti

triukšmą kitoj, vimo mašinų stotis.
- - .. . . J Didelį specialistų su aukš-

F. ŠILERIO KŪRINIŲ 
JUBIL. LEIDINYS 
LIETUVIŲ KALBA

venas, San Francisco, Calif.

PLUNGĖ. — Vos keletas Iš anksčiau gauta $5,126.50. Dabar įplaukė $1,350.25. 
senosios kartos plungiečių į Visa gauta $6,476.75. Vajaus kvota buvo nustatyta 
prisimena tuos laikus, kai!$5,000. Taigi sukelta viršaus kvotos $1,476.75. 
miesto gatvėmis skriedavo 
šešeto arklių traukiamos 
kunigaikščio Oginskio ka- dėkojame visuomenei už taip gražią finansinę paramą 
rietos, pro tūkstančiais žva
kių nušviestus rūmų lan
gus sklisdavo dykaduonių 
lėbautojų balsai, o į gražuo
lį parką darbo žmogui ne-; 
buvo galima ir kojos įkelti. ■

Buvęs kunigaikščio par-l 
kas dabar tapo mėgiama j 
miesto darbo žmonių poil- Į 
šio vieta. Tik karo metais 
smarkiai apgriauti rūmai 
buvo apleisti. Bet štai ba- 

I landžio mėnesį Čia 1— _ 
I pradėtos gabenti plytos,' 
rąstai, lentos ir kitos staty-1

Tai puikiausias pasisekimas vajaus. Širdingiausia

Laisvei.
Laisvės Administracija

BRAZILIJOS LIETUVIS FUTBOLININKAS 
LIETUVOJE

— Iš kur šis vaikinas? — kumštelėjo vienas futbd- 
į lo mėgėjų, atėjęs į “Spartako” stadioną, savo_ draugui.

— Sako, iš Brazilijos atvykęs... — atsakė tas.
Visi sužiuro į liesoką, kuklų jaunuolį, apsirengusį 

marškinėliais su “Spartako” emblema.
— Jūs neseniai grįžote į Tėvynę, — tiesa? — pa-

buvo klausė jį.

Liepos 4 d. įvyko didelės 
iškilmės, kuriose dalyvavo 
ir šalies vice-prezidentas 
Sports Arenos Los Angeles 
parke. Sports Areną įreng
ti atsiėjo $6,000,000. Ji už
ima 160,000 ketvirtainių 
pėdų ir gali sutalpinti 30,- 
000 žmonių. Gražiai pasta
tyta, įrengta, yra panaši į 
milžinišką bliūdą. Verta ją 
pamatyti.

šakalių žemaitis

Maskva. — TSRS delega
cija vyksta į Lenkiją.

Chicago, III. — Čia labai 
iškilmingai buvo sutikta 
Anglijos karalienė Elzbie-

užmiestį ir i 
spirti prie tvoros.
tos tvoros stovėjo iš ka-į
sykių iškelti mulai.

ten juos pri- publikos žemes
uz

ūkis
128 agronomus, 108

—' Si, si, — linktelėjo galvą naujokas.
...Jau trečią dieną po atvykimo į Lietuvą Fernandis

i “Spartako” stadioną.
I j.'V b 1 1 L/1* .1 L Vz 1 į j v. \ x Kz v C-v c y — į

Lietuvos TSR Vaistyta- b£gg ’medžiagos. prasidėjo Totoriūnas atėjo i respublikini
i nė grožinės literatūros lei- 

1 e" | dykla ruošiasi išleisti lietu
viu kalba Fridriko Šilerio 
dramos ir poezijos kūrinių

gaus 
inži

nierius - m e c h anikus, 52

- _ . Staty- Nekantrumas nugalėjo nuovargį, patirtą ilgoje ir sun-
bos - remonto kontoros dar- kioje kelionėje iš San Paulo.
bų vykdytojo Jankausko Devyniolikametis Fernandis gražiai valdo kamuolį, 
brigada mūrija naujas per-1 tiesiog žongliruoja. Jis futbolą žaidžia jau šešerius me-

rūmų atstatymas.

du tomus didžiojo vokiečių tvaras, bctonuoja perdengi- tus. Pastaruoju laiku jis žaidė San Paulo profesijonalų
rašytojo 200-ųjų gimimo 
metinių proga.

Viename tome bus iš
spausdintos dramos “_---- (
ta ir meilė,” “Marija Stiu-1 
art,” “Vilius Telis” L 
“Plėšikai.” Šiuos kūrinius 
į lietuvių kalbą išvertė ra
šytojai Petras Vaičiūnas,

mus. Rūmai pasipuošė nau- komandoje “Atletika”, kuri Brazilijos pirmenybėse ko
jomis gegnėmis.

Klas-! Buvusiuose kunigaikščio Į
_! rūmuose bus įrengta mo-

Pr'kykla - internatas. Pagrin-

voja antrame divizione.
I —Lietuviškam stadione ir žaisti smagiau,—tvirtina 
•Fernandis.

miškų ūkio inžinierius, 85 n
policija manė, kad juos jau veterinarijos gydytojus, 79 * aL XCV1CVO
sučiups, bet: išėjo priešin-j ZOotechnikus, dešimtis hid- Kazys* Boimta°ir ’ Vytautas 
„o. o, o, „„n,, greiti; romciioratorių, žemės tvar- Blož6_ . antraja knygą

Inni fni nn nvn rirnvno cdzxr i j 1________ • _ j __ z c •/o c

gai. Vaikai jauni, i
ploni, tai jie pro tvoros sky-j kytojų, ekonomistų.
les sulindo pas mulus, gi 
policininkai senyvi, nutukę, 
to padaryti negalėjo. Vai
kai nesnaudė: jie griebei 
mulu mėšlą ir drėbė poli-1 
cinįnkams į veidus ir ant jų 
uniformų. Policija pasi
traukė.

Tos di-enos vakare mieste 
jau pasklido gandas, kad 
išmestas iš mokyklos spaus
tuvininko sūnus bus priimu 
tas atgal į mokyklą. Seka
mą dieną vaikai baigė savo 
streiką ir sugrįžo į mokyk-

STATOMAS ČERPIŲ
FABRIKAS

kurią ruošia spaudai poe
tas Eugenijus Matuzevi- 
čius, įeis F. Šilerio lyriniai, 
politiniai ir filosofiniai ei-

AKMENĖ. — Ventos pa- lėraščiai bei baladės. Įžan- 
krantėje daugiau kaip dvie- gįnį straipsnį šiam rinki- 
jų hektarų ploto prasidėjo niui rašo A. Venclova.
stambaus čerpių f a b r i k o 
statyba.

Pagrindinio fabriko kor
puso ilgis siekia daugiau 
kaip 120 metrų. Šalia iš
augs garažo, remonto dirb-

lą. Taip mokiniai laimė- 
savo jaunąj jo streiką ir

> p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 14, 1959; draugą apgynė

NAUJAS MEDICINOS 
MOKSLO DARBŲ 

TOMAS
Vilniaus valstybinis V. 

Kapsuko vardo universite
tas išleido XXVII Mokslo 
darbų tomą ( M e d i c i na, 
VI).

diniame rūmų korpuse bus 
dešimtys erdvių klasių, 
sporto salė. Kituose dvie
juose didžiuliuose namuose 
vaikai gyvens. Šalia staty
bininkai įrengs metalo, me
džio apdirbimo dirbtuves, 
darbo kambarius.

Mokyklai-internatui įreng
ti valstybė išskyrė beveik 4 
milijonus rublių.

Mokyklos-internato įren
gimą numatyta užbaigti 
1961 metais. Čia mokysis 
ir gyvens daugiau kaip 600 
darbo žmonių vaikų.

Ši knyga supaž i n d i n o1 kareivius.

Washingtonas. — Domi
nikonų respublikos atsto
vas sako, kad lėktuvai iš 
Kubos ir Venezuelos ataka
vo diktatoriaus Trujillo

Nuotraukoje matome Fernandį Totoriūną “Sparta
ko” stadione kartu su treneriu sporto meistru S. Paber- 

| žiu.1 - - * ? M
Bukareštas. — Rumuni-, Maskva. — Septyni" 

jos Liaudies Respublika su-i Jungtinių Valstijų guber- 
tiko išleisti apie 1,000 žydų, | natoriai lankėsi ligoninėse 
kurie nori vykti gyventi Į ir įdomavo jų tvarka bei 
Izraelyje. j įtaisymais.



Miami, Fla.
Miamės lietuviai, Litera

tūros Draugijos narių ini
ciatyva, Liepos ketvirto
sios šventimui surengė 
dviejų dienų gegužinę ar
ba pikniką. Kadangi iš kal
no pasirodė, kad dalyvių 
bus nemažai, tai gegužinei 
teko naudoti draugų Žeko- 
nių rezidencinį gajalį, o 
sekmadienį užbaigimui vai
šių, nors ir linojant, visi 
suvažiavę į Crandon Par
ką, kur tropiškų medžių 
pavėsyje prie tingiai ban
guojančios jūros linksmoje 
nuotaikoje praleido smagų

Philadelphia, Pa.
VAŽIUOS DIDŽIULIU 

BUŠU Į TSRS PARODĄ
N. Y. KOLISEUME 

j
LLD 6 apskritis suruošė 

autobusu išvažiavimą į 
Niujorką pasižiūrėti labai 
įdomios parodos, suruoštos 
TSRS, milžiniškame Kolise- 
umo pastate. Gal tik atsi
tiktinai mums šioje šalyje 
gyvenantiems lietu v i a m s 
pasitaikė tokia gera proga 

i pamatyti Tarybų Sąjungą 
Amerikoje, apie kurią šiais 
laikais tiek daug visur kal
bama ir rašoma. Koliseume 
galima bus pamatyti tos 
milžiniškos socialistinės ša
lies progresą ir stebėtinai

“Laisvės” Perkraustymo Kaštų Padengimui

4

Kaip geriau suprasti techninius 
eksponatus tarybinėje parodoje i

Pakėlimui šio sambūrio _ . v. .
entuziazmo labai daug pri- j nuveiktus didžiulius darbus

Kaip praneša spauda, į 
Koliseumo parodoje yra ro- i 
domi ir mūsų Lietuvos 

Tad, kurio 
amerikiečio lietuvio krūti- 

j M nėję dega Lietuvos meilė, 
Pociai Privalo šios progos ne- 

..... . dijetos"specialis- P^le,isti ~ PanWti tą eli
tai Thompsonai, Zablackie- dįjį klastą, į kuij yta įsi-

sidėjo atvažiavimas organi-d tokį trumpą laiką
zuoto būrio draugų iš St 
Petersburg. Instigatoriai 
šios ekspedicijos buvo drau-
gai Grablikai su visų daly- eksponatai.
vių nedvejojančiu pritari
mu, būtent: draugai j 
Kairiai, Gendrėnai, 
Lideikiai, <

jungusi ir Lietuva.

srovės vartojimo vietoje.
Gyvsidabrinį lygintuvą 

sukūrė Visasąjunginis Le
nino vardo elektrotechnikos 
institutas. Tai — savo rū
šies unikalinis aparatas, 
kokių dar nėi*a kitose šaly
se. Jis apskaičiuotas mak-

Daugelis žmonių, atsilan- džiausią elektrinė pašauly- 
kę į Tarybinę parodą, šiuo je. Joje bus pastatyti 22 
metu vykstančią Niujorke, h idroturbogeneratoriai po 
sako:

—Sunkiausia sup r a s t i 
tai techninius ir mokslinius 
eksponatus.

Tai tiesa. Ne specialis
tui sunku juos suprasti. 
Žemiau mes padu o d a m e 
raštą, kurį įteikė spaudai 
energetikos skyriaus (paro
doje) vadovas, mokslinin
kas A. Salikovas. Šį raštą 
paskaičius, parodos stebėto- 
j a m s palengvės suprasti 
kai kuriuos techninius 
ponatus.—Red..

ENERGETIKOS 
SKYRIUS

Tarybų Sąjungos mokslo, 
technikos ir kultūros pa
siekimų parodoje Niujorke 
energetikos skyrių sudaro 
TSRS elektrifikavimo že- 

___________ ! , įmėlapis, eilė eksponatų, di- 
liepos 5 d., palaidotas liepos yra -Tarybų Sąjungos pai o-, agramų jr pano. Žemėle- 

da, įvyko Amerikos biznie-, pįuose> diagramose ir pano 
_____  ______ ; energetikos

vavo apie 250 žymių biznie- VyStymo būklės ir dinami- 
Ten kalbėjo ir darybų jwg maSų šalyje vaizdas.

Parodos lankytojas pa-

Joje bus pastatyti 22
Įvyks Sekmadienį

Liepos 19 July
Pradžia 1-mą valandą dieną

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

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

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

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

muzika šokiams
RENGĖJAI

MIR E i Po miestą pasidairius
Pranas Mikalauskas mirė | Koliseume, kur dabar

o------ ---------- . Vl., Kingston, N. Y., ka-
Išvykos bilietai jau par-jpįnėSe.

duodami iš anksto. Kreip- 
! kitės pas J. Kazlauską — 
j telefonas CE 2-9874; pas 
H. Pleti-enę — CE2-7317, 
ir pas Griciūnienę — 1415

• S. 2nd St. 1^1 c I ' 1< Bilietų kaina $4 j abu šo- gyveno Brooklyne ir 
a važiavo, į q važiUojant kompa- daugelio lietuvių 

tnijų busais į Niujorką kai- žįstamas. Prieš 
nuoja $$5.94. Taigi čarte- 
riuotu busu važiuoti pigiau 
dviem doleriais.

Dėmesio: autobusas išva
ikiuos iš Philadelphijos šeš-

• 1 • j T . 1 Z-X 1

nė ir J. Vilkelis. Tik viena 
jiems nelaimė! — Thomp- 
sonus čia atvežę, jie juos 
prarado. Thompsonams; 
miamiečiai taip patiko, kad 
jie nutarė čia pastoviai ap
sigyventi.

St. petersburgiečiai 
tik kad patys 
bet dar ir dovanų atvežė.:: 
draugai Gendrėnai bonką 
arielkos, o draugai Kairiai 
— rankų darbo taburetę, o 
jų visų entuziastiškas sve
tingumas labai daug prisi-;

• °. io jl iiuaviuijjiujvo

dėjo prie moralinio ir me- tadienį, liepos (July) 18 d., 
džiaginio vaišių pasėkmin- g.39 vap ryte, nuo kompo 
" 777' i N. 4th St. ir Girard Av

Re^ig imo Komisija
gurno.

Miamiečiai jiems už tai 
labai dėkingi. Miamiečiai ir 
Ft. lauderdaliečiai iš savo 
pusės suaukojo didžiumą 
maisto ir įdėjo nemažai 
darbo, kad visi dalyviai 
būtų aprūpinti viskuo, kas 
reikalinga ne tik geram 
ūpui, bet ir sveikatai. Mais
tą aukojo: Birštonai, Chu- j 
ladai, Dykstra, Johns, Ka- Nobell° 
napiai, Milleriai, Paukštai- 
čiai, Paukštienė, Sliekai, 
A. Maisonai, Stankai, Ta- i 
mošiūnai, Viginai,

•e.

eks-

; rių konferencija. Joje daly- ■ cjuoįa bendras
Liūdesyje liko jo žmona r

! Sąjungos prekybos minist-1
... . . -n «- Tr x c*-1- VVIVO EC111IV y VV1JCV0 pcv- | «- «-> v X

.ro pagalbininkas M. Huz-|matys> kad iki Didžiosios i statyti 6 blokai (katilas— 
| minas. Jis sakė, kad jeigu gpajj0 socialistinės revoliu-]

P. Mikalauskas ilgą laiką baigtųsi varžymai prekybo- cjjos pusjjoje bendras nu-!
- je,, tai iš to būtų dėl abiejų statyįas vįSų elektrinių ga

lingumas buvo šiek tiek di-
7 i . _---- ^“7. . dėsnis kaip 1 milijonas ki-į
Į; Viešbučių savininkų dvi ]0Vatų, 0 kartinis elektros i

, ... ; — Hotel 1 radęs energijos išdirbis — 2 mili-
1 ėdamas 68 metus. 1 Council ir Hotel Ass’n ofijardai kilovatvalandžių.

Šią žinią pranešė mūsų New York susitarė su 
kaimynas 
Jis buvo 
kalausko 
lyvauti.

Veronika, duktė Birutė, 
anūkė ir daug artimų gi 
minių.

čia
yra pa- i šalių naudos.
ėjus m''

tus jis išsikėlė gyventi
Kingstoną ir ten mirė, tu-'sąjungos — Hotel Trades energijos išdirbis — 2 mili-

115 tūkstančių kilovatų. 
Tai sudaro bendrą 2,530 
tūkstančių kilovatų galin
gumą. Galingiausios JAV 
hidroelektrinės — Grand 
Kulį — nustatytas galingu- simaliniai 900 amperų sro- 
mas yra 1,074 tūkstančiai vės jėgai ir 13 0 kilovatų 
kilovatų. įtampai. Nuosekliai sujun-

Greta Stalingrado hidro- gus eilę tokių aparatų, ga- 
elektrinės maketo pastatytas 
veikiantis šios hidroelektri
nės 115 tūkstančių kilovatų 
galingumo turbogenerato- 
riaus modelis. Modelis pa
gamintas masteliu 1:20. Jis 
teikia pilną vaizdą apie 

į milžinišką turbogenerato- 
riaus dydį. Turbinos skers- j 
muo lygus 14.3 metro, o! 
generatoriaus — 17.1 met-] 
ro. Bendras hidroturboge-1 . - x v

neratoriaus svoris yra 3,- Į kitų, sekami čikagiečiat-
2000 tonų. A- Petronis, Jonas Patec-
, Kitapus Stalingrado yra kas, Tillie Klimas, Emily 
1,200 tūkstančių kilovatų J Klastauskienė 
galingumo tipinės šilumi-1 Sabutis. Visi jie Niujorkan 
nės elektrinės maketas. Ši- buvo atvykę pamatyti T^-

1 ’ ’ - ’ rybinės parodos, susipažin
ti geriau su didmiesčiu ir 
pasimatyti su senais pažįs
tamais.

Svečiai A. Petronis pa
aukojo Laisvės reikalams 
$10, o Pateckas — $5.

Įima lyginti bet kurio įtam
pos dydžio srovę.

Parodos energetikos sky
riuje demonstruojant spal
voti filmai apie hidroelek
trinės statybą, o taip pat 
keli kiti filmai.

Svečiai
Laisvės įstaigą aplankė,

ir Charlie

luminė elektrinė aprūpinta 
moderniais termoenergeti- 
kos įrengimais. Joje pa-

Jonas VaznysJ darbininkų unija pakelti 
nuvykęs P 
laidotuvėse

Mi- darbininkų algas.
(jaJ Darbininkai dirbs po 35 

: valandas savaitėje, jų alga 
' bus nuo $61 iki 74.50 per 
'savaitę. Viešbučiuose dirba 
! 35,000 darbininkų.

turbina — generatorius — 
transformers), kurių kiek
vieno galingumas ' yra 200 
tūkstančių kilovatų. Išei
nančio iš katilo garo spau
dimas sudaro 140 atmos- I 
ferų, o temperatūra — 570 
laipsnių Celsijaus. Šilumi
nės elektrinės maketas g«- 
rai a p i p a v i d a 1 intas ir 
įrengtas taip, kad sudaromi 
šviesos efektai imituoja an
glies, vandens ir garo srau
tus.

TSRS elektrifikavimo že
mėlapis ir pano rodo taip 
pat .didelės įtampos elekt
ros tiekimo linijų būklę ir 
• a 1 • * 1 _ T7 _ • '
yra žinoma, iki revoliuci
jos Rusijoje buvo tik 70 ki
lometrų elektros tiekimo li
nijų, kai tuo pat tarpu nėja tarybines įdomybes. 
1958 metais jų jau buvo ---------- 1-----
77,100 kilometrų, o 1965 f .
metais jų ilgis pasieks 277,- i Lankėsi worcestenetes 
300 kilometrų. Parodoje 
atsispindi' tas faktas, kad' Praėjusią savaitę mus 
Tarybų Sąjunga pradėjo Į aplankė M. K. Sukackienė 
toli perduoti elektros ener-1 ir Ona Dirvelienė — wor- 
giją nuolatine srove. Įcesterietės lietuvės meni- 

Toks perdavimas beveik | ninkės.
pusiau sumažina kapitali-Į Abidvi pasiryžo pamati
nes išlaidas elektros tieki- ti Tarybinę parodą,%. Festi- 
mo linijai tiesti ir beveik valį ir kitus svarbius daly- 
dvigubai sumažina elektros Į kus. Buvo apsistojusios vie- 
e nėr gi jos nuostolius tink-j name Niujorko hotelių. 
luose. Pasakojama, be ki-

Ketvirtadienį “Laisvės” 
įstaigoje lankėsi chicagietis 
(roselandietis) Alb. Petro
nis. Jis čia atvyko pama
tyti tarybinę parodą, fes
tivalį ir filmą, taipgi su
sipažinti su garsiuoju New 
Yorku.

Iš Chicagos jis buvo nu
vykęs Philadelphijon, kur 
kięk laiko praleido pas gi
mines.

Pora dienų anksčiau yra 
atvykę New Yorkan chic^- 

jų vystymo dinamiką. Kaip giečiai Pateckas, Sabutį!
1 Klistauskienė ir kita jų 

sankeleivė (pavardės neat
menu). Jie taipgi’apžiūri-

Suprantamai ir spalvingai 
pavaizduoti demonstruoja
mi Tarybų Sąjungos pasie
kimai elektros ener g i j o s 
gamybos srityje. 1938 me
tais nustatytas TSRS elek
trinių galingumas buvo 53 
milijonai kilovatų, o elekt
ros energijos gamyba—233 
milijardai kilovatvalandžių,-

į Pamoka iš J. 
Ambraziejaus mirties

i Neseniai Brooklyne mi
rė jo senas gyventojas, 

IJuozas Ambraziejus, išgy- 
_.... v ‘ venęs šiame pasaulyje 82
sekreto-i metu. Jis buvo tikras lais-’uniją ir pasirašė trejų me-Ąynmečio planas TSRS 

vamanis, nepildė jokių ti-j tų kontraktą. . ; liaudies ūkiui vystyti, 1965
. J. Buche — negras.! kybinių prievolių per *” su-1 Darbininkus atstovauja metų pabaigoje nustatytas 

šeima, ir, virš 50* metu. Bet io žmona I Hotel and Allied Service Tarybų Sąjungos elektri- 
Employes No. 144 lokalas.' nių galingumas su d a r y s

i Darbininkai dirbs po 40 va-> 110-113 milijonų kilovatų, 
i landų savaitėje ir pradžio- o elektrinės energijos ga
le gaus ne mažiau $150 per j myba — 500-520 milijardų 
mėnesį, o po šešių mėnesių | kilovatvalandžių per metus, 
darbo gaus pridėti $10, ir Per s-eptynerius metus 
taip pakėlimas algų eis kol Tarybų Sąjungos energeti- 
pasieks $182 per mėnesį. ka padidės daugiau kaip 
Prie to jie gaus veltui ligo-! dvigubai. Tokių augimo 
ninėse valgį. Už viršlaikį' tempų nežino nė viena ka-

( tąsa iš pirmo pusi.)
Netoli dab a r t i n ė s mūsų 

laikraščio leidyklos Kčw Gar-
(Queens apskrityje)
Dr. Ralph J. Bunche, 

laureatas, Jungtinių ; 
generalinio i_____

dense
gyvena

Tautų
riaus padėjėjas.

Dr.
I Jis ten gyvena su

Žaviai, i
Kiti prisidėjo pinigais: K. ko nesakė, nors tai yra ‘ 
Degutis, $5. Mikitai, Ske- tųjų rajonas.” 
berdžiai, Benekaičiai ir be
vardis po $2; P. Johns, Bal-} 
zai. Vosilius, Danis, Alex
andra, Bubelis ir Savickai 
po $1.

J. P. Koch aukojo keisą 
alaus, St. Meisonai bonką 
arielkos, M. Koch žiurstą, 
N. Tamošiūnienė 3 nosines- 
skepetaites. .

Vyriausios vaišių gaspa- 
dinės buvo: Marie Koch, 
A. Paukštienė, Millerienė, 
P. Johns ir dar kelios kitos 
pagelbėjo. Maršalais buvo: 
J. P. Koch, S. Kanapė, Ch. 
Tamošiūnas, P. Johns ir ei
lė pagalbininkų.

Po dviejų dienų linksmi
nimosi ir vaišių pas marša
lus dar liko nepraleistų pi
nigų, kuriuos po pasitari
mo nutarė paaukoti seka
mai: Liaudies 
Vilniai $10, o 
dangi ji turi 
reikalą, t a i 
$138.13.

li alsu i $5, 
Laisvei, ka- 
kraustymosi 
likusius —

K oresPomden t as

Streikas prieš šešių ligo
ninių savininkus pamokino t. y. 114 kartų daugiau, 
ir kitus. Dabar 32-jų ligo
ninių savininkai, kuriose _ ______
dirba apie 4,6OO paprastų didžiuliu mūsų energetikos 
darbininkų, jau pripažino, augimu, kurį numatė sep-

n*i virš 50 metų. Bet jo žmona!Hotel and Allied 
kol kasdėl to jam nieks, nie- į davatka. Dėl to juodu ture-' 

! davo daug nesusipratimu. !
Prieš kelis metus Am-Patsai Dr. Bunche yra ten-

sporto mėgėjas; mėgsta j braziejus pradėjo sirgti se- 
orta ir jo 15 metų sū- ■ natve. Per porą paskutinių 

! metų jau nepažino nei savo 
Jungtinių Tautų Į senųjų cjraUgų) 0 į pabaigą, 

! per dvi savaites, — nei su 
saviškiais nesusikalb ėjo; 
gulėjo, ] 
Tokiu momentu pasinaudo
jusi jo žmona pasišaukė 
kunigą, tasai pakrapino 
“šventu” vandeniu ir p" 
skelbė, kad Ambraziejus 
“išsispaviedojo”.

{sinio i 
tą sportą ir 
nūs.

Ir štai, 
diplomatas nutaria įrašyti sa
vo sūnų į West Side Tennis 
Klubą, esantį Forest Hills ra
jone — visai arti nuo vietos, 
kur Dr. Bunche gyvena.

—Tegu gi mano sūnus, už
uot užsiimdinėjęs kokiais nei
giamais užsiėmimais, žaidžia 
tennisą.—galvojo tėvas.

Minėtas Klubas čia 
Forest Hills rajone, 
patį gražiausią ir gal didžiau
sią Amerikoj Tennis Court— 
vietą, kur įvyksta net tarptau- ; 
tinęs tennisininkų pirmi 
čia, galvojo diplomatas, 
žaisti jo sūnus!

pat, 
užlaiko

negu prieš revoliuciją.
Lankytojas susipažins su

Per septynerius metus

kaip pusiau miręs. .įemg mok-g laiko įr pusgs pitalistinė šalis? ir net la .
j i blausiai išsivysčiusi iš jų— ta ko, apie 800 kilovoltų

_____  JAV. .
“ *) Vienas iš įdomių parodos 

kuris pagarsėjo energetikos skyriaus eks-
4 vagystėmis ponatų yra Stalingrado hi-

VehonĮ nugabeno } bazny- įk -uje BeUevue u keto ilgis lygms 12 metrų,
I o ritlnll/n 1 d n O i 1» WoiOl t/ J O i i • Q r 7\ 4T

algą.

Irving Coren (Izzy-Eel) 
Pa" 59 metų, kuris pagarsėjo 

Mirusį brang^ikčių ' 
- - - * jau yra 1

V • • • • 1 • 1cią, atlaikė mišias ir palai- i 
dojo katalikų kapuose. Ku

ėnybėS’|niKai džiaugiasi Ambrazie-1 ' 
galėsiJaus lavonu ir giriasi, kad / J 

iia “cifvirtn i fikoiimn”!i jis “atvirto į tikėjimą”!

i je. Savo “profesiją” jis pra
dėjo dar 1926 metais, kaip 

jos rekordai rodo. 
1256 m. pagal jo planą bu
vo pavogta $172,000 brang-

o plotis — 2.5 metro. Ma
ketas apšviestas iš lauko*ir

Praėjusią savaitę

Kai viešnios apžiūrėjo 
Laisvės spaustuvę ir pama
tė, kiek daug dalykų reikės 
perkelti į naują vietą, už 
galvos susiėmė.

— Kaip 'jūs tą viską ga-

įtampos 473 kilometrų ilgio 
elektros tiekimo linijos tie
simą nuo Stalingrado hid
roelektrinės į Donbasą elek
tros energijai perduoti nuo- lėsite padaryti! — sušuko 
latine srove; demonstruo-. jos. A
jamas gyvsidabrinis lygin
tuvas, kuris paverčia kin-

iš vidaus. Parodos lankyto- taniąją srovę nuolatine ir! 
jas sužinos, kad Stalingra- priešingai konversuoja nuo- į 
do hidroelektrinė yra di-1 latinę srovę į kintamąją!

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

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

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

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

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

Geo. Shimaitis

Tai ot Kaip sugadinama daikčių iš Kobrin Brothers 
pardavyklos. Bet vėliau jis 

[ “pasižymėjo” vogda-
—Jūsų sūnus yra negras, tai | visas laisvamanio sąmonin- 

mes jo nepriimsime, 
reiškė klubo vadovai.

—Nepriimsite ? !—stebėjosi 
tėvas. — Aš pats taipgi norė
čiau būti jūsų klubo nariu. 
Galiu?..

—Ne!.. Mes nepriimame į 
savo tarpų nei negrų, nei žy
dų !..

Dr. Bunche sako:
—Niekad nesitikėjau, kad 

Niujorke galėtų būti tai, ką 
aš, savo nelaimei, patyriau!..

— pa-i go gyvenimo rekordas, kaip jau

RAGINA AM. MATYTI 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos. premjeras Chruš
čiovas pasikalbėj i m e su 
Jungtinių Valstijų guber
natoriais sakė, kad labai 
bus daug naudos, jeigu kuo 
daugiausia amerikiečių ap-:rfono'/0" žydų kilmės* žmonių 
silankys į Tarybų Sąjungą —apie du milijonus, 
ir pamatyti jos atsiėkimus.I Deja, deja, taip yra!..

Taip, Dr. Bunche, mes irgi 
nesitikėjome, kad taip galėtų 
būti mūsų mieste, kur negrų 
gyvena daugiau kaip pusė mi-

kunigai pasisavina jo lavo- Į mas tik karvelius.
ną! Taip buvo su Kaziu !----------------------------------
Steponavičium, taip bus ir PAIEŠKOJIMAS 
su kitais, tūrių šeimos gy
venimas yra panašiai susi-' 
klostęs. Iš to gali pasimo-1 
kyti kiti gyvieji: jeigu nesi! 
tikras, kad tavo žmona ar 
vyras tave palaidos taip, 
kaip pats norėtum, — pa
daryk testamentą, patvir
tink jį su dviem liudinin
kais ir notaro parašu ir 
įgaliok juomi savo ištikimą 
draugą ar draugus, kurie 
tavo laidotuvėmis pasirū
pintų. Kitaip—kunigai tave 
mirštantį, ar mirusį, dis
kredituos!

Ieškau dėdės Vcrbaus Stasio, iš- 
vykusio j Ameriką gana seniai iš 
Žaslių vaisė., Naravų km. Gyveno, 
rodos, Lawrence, Mass, 
ką 
sau

Kas žinote 
nors apie jj ar jo šeimą, pra- 
pranešti.

Vievio rajonas
Paparčių paštas
Naravų kaimas
Verbus Jonas
Lithuania, LSSR

S p.—Laisvė (Liberty )—A n trad., liepos (July) 14, 1959 Kaimynas

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

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

USSR Kultūros Ministerija perstato

“Didinga Mano Šalis’'

9 TRACK STEREOPHONIC SOUND

THE SENSATIONAL HIT OF 
THE BRUSSELS WORLD S FAIR!

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

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

Limituotas 6 savaičių rodymas, bendrai su Sovietų Paroda New Yorko 
Coliseum'e. Soviet Export Film Release.

•4,4'4*++4mM,4,+*M,++4,*M*+4mImM,++^

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Dabar Ištisai 
iki Rugpiftčio 10-os!

MAYFAIR 
theatre 7ih AVE.8 47,h ST.. Cl 5 9800 Rodoma Kasdien

Newark 5, N. J.
M Ark e t 2-5172

426 Lafayette St
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