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KRISLAI
Laisviečių dėmesiui.
Dar vis nežinome.
Tiems, kurie pamiršote.
Smarkus imperatorius.
Gerai pavykusi misija. 
Palinkėsime to paties.

Rašo A. Bimba

JAU STREIKUOJA 1 MILIJONAS PLIENO DARBININNKŲ

Poroje “Laisvės” numerių 
skaitėte garsinimą, kad šį 
sekmadienį, liepos 19 d., įvyks 
“Laisvės” piknikas, žinote ir 
vietą, būtent: Great Neck,

Tarybų Sąjungos pasiūlymai 
ministry konferencijoje :

— Susirinko vakarinio Berlyno sklei- 
Fra n c ū z i j o s,

9

Prasidėjo didysis plieno 
darbininkų streikas

Washingtonas. — Liepos Apie plieno darbininkų 
14 dieną prasidėjo plieno' streiko eiseną, jo reikšmę 
darbininkų gene r ai i n i s, ir svarbą bus plačiau para- 
streikas. United Steelwor
kers of America unija il
gai vedė derybas su dvyli
ka didžiųjų plieno gamini- panijų fabrikai 
mo kompanijų. Plieno fab- 85 procentus visos plieno 
rikantai pasirodė nesukai- ’ gamybos Amerikoje, 
barni. Dvylikos didžiųjų. Plieno kompanijos ir tur- 
plieno gaminimo kompani-Įčių sąjungos jaTi reikalau
ju fabrikuose dirba \Lž'‘ 
500,000 darbininkų, kurie werio, ] 
pirmieji ir paskelbė streiką. Taft-Har

Plieno industrijoje dirba tymą ir uždraustų plieno 
virš milijonas darbininkų. I darbininkų streiką. ” ’ 
Apie pusė milijono jų dir-[kas, prezidentas sako, 
ba pas mažesnes plieno ga-įnėra tam galimybės, 
minimo kompanijas. Šios i streikas legališkas. 
s u 11 a 11 m e s u d a i 1j i n 1\ i! treike kova
unija seka didžiąsias kom-|dėl sekamų unijos reikala- 
panijas. Dabar užsidarinė- vimu: 
ia dideliu ir mažu kompa-j z.. x 
nijų fabrikai. ‘ Atnaujint. kontraktą

Plieno kompanijos ruošė-' t’e.liems metams.
si prie streiko ir gamino; (2) Pakelti darbinin-
plieno atsargą. Jos dabar kams algas po 15 centų per 
giriasi, kad turinčios plieno | valandą.
3 menesiams. Bet dar tiki padįdinti darbihin- : 
prasidėjo streikas, o jau J1S|^ams apdraūdą. Unija dar 

I paveikė ir į kitas pja <as* Istato eilę kitu reikalavimų. 
Pennsylvania Rail^ad Co. | KompanijOs argu m e m 
jau .paleido 6,200 darbmm- j tuoja, kad pakėlimas algų 

]kų iš darbo, nes 20 procen-, paĮ<enį<s prekybai užsie- 
Havanos|tų sumažėja tavorinių)n . nes -os negalės sėk- 

traukimų reikalą v i m a s. į my.^ai yesti kompeticijos 
prieš užsienio kapitalistus. 
Jos kaltina uniją, kad ji 
elgiantiesi “diktatoriškai” 
ir kenkianti įvedimui pa
gerintų mašinų.

Unijos vadai sako, kad 
i kompanijų dabartiniai pel- 
i nai leidžia pakelti darbi
ninkų algas be pakėlimo

"Už laiką ir mūsą 
gerbūvį"—Kozlovas
New Yorkas. — Liepos i kė: “Išvykdamas iš jūsų 

šalies aš tariu širdingiau
sią padėką Jungtinių Vals
tijų vyriausybei, spaudai, 
radijo ii' televizijos tvarky
tojams ir. visiems šios ša
lies gyventojams už drau
gišką mūsų priėmimą... 
Amerikoje važinėd a m a s 
per dvi savaites, besikalbė
damas su žmonėmis gavau 
supratimą, kad amerikie
čiai trokšta taikos, kaip ir 
Tarybų Sąjungos žmonės... 
Linkiu jums laimės, gerbū
vio ir darbuotis taikos išlai
kymui...”

Išskrido tuo pat tarybi
niu lėktuvu “TU-114”, ku- 
riuomi jis ir jo sankeleiviai 
-draugai atvyko į mūsų šą
li. “TU-114” iš New Yorko 
pasiekė Maskvą per 9 va
landas ir 48 minutes. Į New 
Yorką jis skrido 11 vai ir 6 
m. Maskvos orlaukyje Koz-

• lovą pasitiko tarybiniai 
orlaukyje, pareigūnai, jo žmona ir ki- 

ti artimieji.

Geneva.
Anglijos, Francūzijos, džiama prieš Vokiečių De- 13 d., 4:20 vai. ryto, iš New 
Jungtinių Valstijų ir Tary-į mokratinę Respubliką 
bų Sąjungos užsienio 
nistrai aptarimui 
nio Berlyno reikalų.
Vakarų ministrus kalbėjo i ne neturi rastis 
Jungtinių Valstijų Valsty-į ginklų ir 
bes sekretorius Herteris. i jimui,

ir Yorko International orlau- 
mi-'kitas socialistines valsty- kio, išskrido į Tarybų Są- 

vakari-1 bes..
Už I (3) Vakariniame Berly- 

atominių 
raketų. Prižiūrė- 

kad šis susitarimas 
Jis savo kalboje pakartojo būtų pravestas .gyveniman, 
jau daug kartų išdėstytą' turi būti sudaryta komisi- 
poziciją: Vakarai siekia i ja iš Anglijos, Francūzijos. 
neribotam laikui pasilikti i JAV ir TSRS žmonių. 
Berlyne, Vokietijos apvie- j (4) Jeigu bus šis susita- 

i atliktas i rimas padarytas ir jo pri- 
vajus;pirm darymo su ja taikos. I silaikoma, tai per metus ir 

Tarybų Sąjungos minist
ras Gromyko kritikavo Va- 

Įkarų ministrus, kad jie po 
pertraukimo konferencijos 
bandė mažinti svarbą pa
siekimų. kurie jau buvo pa
daryti. Jis nurodė, kad Va
karų Vokietijoje auga jė
gos, kurios sudaro taikai 
pavojų, kad hitlerininkai 
nenori užsienio ministrų 

a štai, pavyzdžiui, atrodė, jog , susitarimo, kuris sutvirtin- 
uirželio mėnesį, dar ’—- ** *
Karščius galėsime į s.i kurti' 
naujose patalpose, 
ir šiuos žodžius 
rai negalima pasakyti, ar pa- į - 
vyks net šio mėnesio pabaigo-1 
je išsikelti. Labai abejotina.

visi jau praėję mūsų vasari
niai parengimai pavyko kuo 
geriausiai, žrūrėkime, kad ir 
šis piknikas išdegtų visu šim
tu procentų.

Tai gal bus šiuo tarpu pas
kutinis parengimas sudėjimui 
“Laisvės” perkraustymo lėšų.

nuširdžiau-

prezidentui 
pade k o j o

syta sekamuose “L” nume
riuose.

Dvylikos didžiųjų kom- 
pagamina

Tiesa, labai džiugu, jog taip Į ni jimas turi būti 
puikiai pavyko mūsų 
tam tikslui. Kaip buvo spėta, . 
šėrininkų suvažiavimo nusta- 
tyta kvota sukelta su geroku Į 
kaupu. Bet tai toli gražu ne
reiškia, jog mūsų bėdos su 
perkraustymu jau pasibaigė. 
Tenka susidurti su sunkumais 
ii lėšomis, kurių nė pačios di
džiausios galvos pasaulyje ne
galėjo numatyti prieš keletą 
mėnesių.

pusę Vakarai turės 
tinėmis sąlygomis susisie
kimą su Vakariniu Berlynu.

(5) Vokietijos apvieniji- 
mui privalo būti sudarytas 
komitetas po lygų i

jungą jos vice-premjeras 
Frolas Kozlovas. Išvykda
mas iš šios šalies jis. paliko 
amerikiečiams 
sius linkėjimus;

Savo laiške
Eisenhoweriui
jam asmeniniai, Jungtinių 
Valstijų vyriausybei ir vi
siems amerikieči a m s už 
draugišką jo priėmimą, už 

, pamatyti
Amerikos svarbias įs.tai-

dabar-1 suteiktą progą

Na, o dar 
rašant '

viršija iš prezidento Eisenho- 
_ kad jis pavartotų 

•tley Darbo įsta-

kad
nes

iš Ameri- 
vežamės įsitikinimą, 

i šalies žmonės 
pat trokšta taikos, 

kaip ir Tarybų Sąjungos 
liaudis”. Panašų laišką jis 
paliko ir vice-prezidentui1 
Niksonui. i

International
Kozlovas, tarpe kitko, sa-

“Mes grįždami 
kos

A » WAX./ VA. K. j j . _

komitetas po lygų skaičių! K . 
atstovų nuo Rytų ir Vaka-i^P _ 
rų Vokietijų. Jeigu tas ko
mitetas per metus ir pusę 
nesusitars Vokietijos vieny
bės reikalais, tai tada susi
rinks Anglijos, Francūzi
jos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos užsienio

I ii* apsvarstys tą 
[punktai: !khusimą. . . ’

(1) Anglija, Francūzijai (6) Atominių ginklų už-

prieš i taikos reikalus. Jis vėl
. ’' išdėstė Tarybų Sąjungos

pozicija. Štai svarbiausi jos ministrai

. ir Jungtines \-----
Jalo sumažinti sovo kari-Į

Naujųjų patalpų rekonst- nes jėgas vakariniame Ber- 
trukcija jau užbaigta. Neap- lyne, 
sakomai daug darbo ir jėgij

eina

Vėl siekia varžyti
Jungtinės Valstijos pri- draudimo, taikos padarymo ZIUOIllŲ ISVHZiaVlina

(2) Turi būti sulaikyta
įdėjo visa eilė gerų, darbščių žalinga propaganda, kuri iš pirm šių metų rudens.
laisvieČių 
rūpesčiu 
daug tūkstančių

Bet naujosios 
per 
būti 
gali

ri pereiti 
Viskas turi 
mus. O tai 
tę ir kitą.

Tuo savo darbu iri 
jie įstaigai sutaupė 

dolerių, 
patalpos tu- 
inspekcijas. 

pagal įstaty- 
paimti savai-

Ryšium su buvusiu vajumi 
ir perkraustymo lėšomis, dar 
man labai norisi prabilti į šim
tus tų laisviečių, kurie nei 
darbu, nei doleriu nėra prisi
dėję.

Nebus rami jūsų, draugai, 
pažinė, jeigu jūs per visą sa- 
vrį likusį gyvenimą kasdien 
galvosite: Ot, nei grašiu, nei 
darbu neprisidėjau prie “Lais
vės” perkraustymo,
tiek daug kitų laisviečių taip 
nuoširdžiai ir 
šį reikalą!

Padarysite 
įstaigai, jeigu
vajui pasibaigus

dosniai parėmė

gero ir sau ir 
ir oficialiam 

savo dalį

Keistas tas žmogus tolimo- į 
sios Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie. Nebijojo jis 
aplankyti socialistinį kraštą ir 
pasisveikinti su Nikita Chruš
čiovu. Dabar jis lankosi Če
koslovakijoje ir ten su komu
nistais kalbasi.

Komunistų

Suokalbiai prieš 
Kubos vyriausybę

Havana.su Vokietį sąlygų ap-Į Washing.tonas. _ Vals-!
svai s ymo i« <a us P^"‘tvbes departmentas prašo: priemiestyje buvo susektas I 
hkti viršumų konferenci- k ,es kad jam )eist Lokalbininkų centras.
jal, kun pnvalo Įvykti dar^.^ kam duoti priešinosi pOiicijai>' ■ _

iišvažiaimui iš mūsų šalies nušautas ir devyni suimti 
ir kam ne. Valstybės sek
retoriaus pagalbininkas R.

! D. Murphy kalbėjo senati- 
įniame komitete, 
! portus reikia

Tarybų menininkai
Philadelphia, Pa. — Lie- į vyksta Į vakarus

New Yorkas. — Šį šešta- idant “stabdžius 
dienį, liepos 18 d., bus pas- tinį veikimą”.

JAU ATSKRIDO TSRS 
SPORTININKAI

pos 13 dieną atskrido 59 
tarybiniai sportininkai. 
Šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 18-19 dd.,. Franklin 
Field stadione, įvyks tarpe 
tarybinių ir . ameriki n i ų 
sportininkų varžybos.

karaliaus arba karalienės, tai 
argi Chi'uščiovas turėtų nieko 
bendro neturėti su tomis ša
limis ir jų Gustavais arba Elz- 
bietomis?! Būtų kvaila, ar 
ne ?

kuomet

Visi mato ir sako, kad Koz- 
j lovo misija Amerikoje gražiai 
j ir pilnai pavyko. Daugelį vie- 
Itų jis apvažinėjo, su daugeliu 

* aukštų ir eilinių amerikiečių 
1 susitiko ir pasikalbėjo. Koh- 

i taktas ir pažintis tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos pa
didėjo, prasiplėtė.

Iš anksto galima numatyti, 
jog tokiais pat teigiamais re
zultatais pasibaigs ir mūsų ša
lies vice-prezidento Niksono 
apsilankymas Tarybų Sąjun-

nuomonė apie goję. Kaip tik to visi geros va
karavus ir imperatorius seniai lios ir blaivaus proto am.eri- 

Jie kiečiai linkime mūsų vice- 
Visos ir visokios mo- prezidentui.

Mes už kuo plačiausią kon
taktą1 tarpe socialistinių ir ka
pitalistinių šalių. Tegu vel
niop eina visokios sienos! Kuo

nustatyta, seniai žinoma, 
sako:
narchijos turi eiti į muziejų.

Bet tai grynai reikalas tų 
šalių žmonių. Tik dėl to, pa- 

4vy^lžiui, kad švedai, arba an
glai bei kanadiečiai dar ne-

kutinę tarybinių meninin
kų programd Madison

kad pas
su varžyti, 
komunis-

Jis sakė, kad visi Komu
Square Gardene, New Yor- 
ke. Iš čia jie vyksta į vaka
rus.

Chicagoje jie bus liepos , . . , vv. . .
21 dieną, kur Opera House !^ai Auksciausias Teismas 
patalpose duos šešias pro-lPatvalkė, jog Valstybes de- 
gramas. Hollywood, Calif., I Paijmentas negali atsisa- 
pradės savo programą lie-! . .... >v _
pos 29 d. ir bus iki rugpiū-,me^ aPle# milijonas issiėme 
čio 2 d. San Francisco Cow ar^a atsinaujino savo pas- 
Palace jie bus rugpiūčio 
4—6 dienomis.

, Išvykimas menininkų ne-1 
'liečia parodos — ji pasilie-į 
ka Koliseume iki rugp. 10. j 
Tiek pat pasiliks ir nuosta-1 1 • p • 1

tokie, kuriems negalima 
duoti pasportų.

Murphy sakė, kad po to,

plačiausias ir drąsiausias ben- Korėjoje. Komiteto virši-

reikalą v i m a s. i 
r I Nebus plieno, tai tas pa- 
Jie|veiks į visas gamybos ša- 

Vienas|kas, kuriose plienas yra 
o x j ... ■ reikalingas.Surasta daug ginklų, amu- ______°____________
nicijos ir medikamentų su-| ”
žeistų gydymui. Suimti pri- Klibos pabėgėlis 
sipažino. Sake, kad yra ir . . r 
daugiau suokalbininkų liz- ■Washingtonas 
du. Jų planas buvo liepos
26 dieną nuversti dabarti- t Washingtonas. Buvęs ■ plieno kainų, ir, todėl, kom-

I Kubos orlaivyno • virsimu- j panijų “argumentas” dėl 
kas Petro Diaz Lanza, at-; kompeticijos užsienyje ne
bėgęs į Washingtona, paša-' furį pamato. Unijos vadai 
kojo senatoriams ir kon-!atmeta kompanijų kaltini- 
gresmanams, kad Kubos i mus, būk ji neleidžia įves- 
premjeras F i d e 1 Castro i 
esąs komunistas ir šalį ve- j 
das komunistu keliu.

•- *- į

Kai tik nauja Kubos vy-i 
tonas labai nepasitenkinęs riausybė palietė Amerikos, 
Castro vyriausybe, kuri at- cukraus kapitalistų reika- 
ima nuo amerikiečių žemės lūs — pradėjo atiminėti 

; nuo jų žemės plotus, tai ji 
pasidarė “raudona”.

Kubos vyriausybė jau su
sekė suokalbininkų grupes,

nę Kubos vyriausybę.
Tuo kartu Washingtone 

buvęs Castro orlaivyno ko- 
mandierius Petro Diaz 
Lanzo, kuris prieš porą sa
vaičių atbėgo į Jungtines 
Valst., pasakojo kongres- 
manams, kad Kuboje “ko-

nai! jas mašinas.

i'kyti duoti pasportų, tuo- munistai įsigali”. Washing-. .. -u*_____ tnnns kbai nenaši tenkinas I
portus ir “jų tarpe yra daug 
veikliu komunistu”.t- X

KUR LINK EINA 
INDONEZIJA?

Jakarta. — Dar tik suda- 
busis filmas Cinepanorama j rytas naujas Indonezijos 
Mayfair teatre. i kabinetas, o jau prasidėjo

--- :—- krizė. Generolas Nasution 
JAU NORI “PATAISYTI”'uždarė tris dienraščius. To- 

PRADINĮ MOKSLĄ i del maršalas Saryadarma, 
Westport, Conn. — Citi- karinio orlaivyno vadas, 

zens Planning Ass’n virši- pareiškė, kad orlaivynas 
ninkai paskelbė, kad Jung- nepasiduos Nasutiono ko- 
tinių Valstijų mokyklose mandai. Šis maršalas rei- 
nerealistiniai mokina isto
rijos. Jie sako, kad to pa
sekmėje amerikiečiai yra 
silpni ir neatsilaiko prieš 
“komunistų propagandą”. 
Tą jau įrodė buvęs karas

kalauja, kad Indonezijos 
prezidentas Sukamo paim
tų į savo rankas visų gink
luotų jėgų komandą.

PRANCŪZAI MINĖJO 
BASTILIJOS DIENĄ |

Paryžius. — Liepos 14 
dieną sukako 170 metų nuo 
Bastilijos tvirtumos paėmi
mo, tai yra, nuo pradžios 
Didžiosios Francūzų Revo
liucijos. 1789 metais sukilo 
Francūzijos liaudis ir nu
vertė despotišką monarchi
ją. Bastilijoje karalius lai-j 
kė liaudies veikėjus, tai 
liaudis ją pirmiausiai paė
mė ir juos paliuosavo. Da
bar francūzai iškilmingai 
minėjo tą sukaktį

ĮVYKS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Londonas' — Anglijos 
darbiečių pasiūlymu Ham
burge įvyks Socialistų In
ternacionalo suvažiavimas. 
Jo vadai sako, kad priklau
sančios partijos turi 11,- 
000,000 narių, o laike baisa-

kurios turė jo daug ginklų, vimų jos gauna apie 60,000,- 
amunicijos ir pinigų. Šuo- 000 balsų.
kalbininkai organizuojasi 
ten, kur yra amerikiečių 
kapitalistų plantacijos.

JAUNUOLIS PEILIU 
SUBADĖ SAVO TĖVĄ
San Francisco, Calif. —

BALTA MERGINA PER 
KLAIDĄ NUŠOVĖ 

NEGRĄ
Savanah, Ga. — Policija 

areštavo 17-kos metų baltą 
merginą Katie Ann Creelą 
už tai, kad ji iš automobi- 

. 17-

pasiekė to civilizacijos laips- dradarbiavimas—štai šių die- ninkai siūlo, kad daugiau 
nio, jog jau galėtų apsieiti bejnų taikos sloganas! būtų mokoma istorijos.

Reidsville, Ga. — 
1,000 kalinių Georgia 
tijos kalėjime paskelbė ba
do streiką. I

vals-

Baltimore, Md. — Spro
go alaus bačka ir užmušė 
Walterį Kropkovskį, 39 
metų amžiaus, o kitą sužei
dė.

G. Martin, 18-kos metų jau- ]įaus nušovė W. Rose, 17- 
nuohs^ medžiojimo peiliu kos metų negrą vaikiną, 
subadė savo_ tėvą. Jis ir tė-1 Mergina sako, kad ji norė- 
vas susibarė dėl merginos. jusį nušauti baltą vaikiną, 
Jaunuolis norėjo su ja išei- su Luriuomi pirmiau drau- 
ti į miestą, o tėvas priešta- gavusi. Tapo suareštuotas
ravo. Sūnus pagrobęs peilį 
padarė tėvui keturias žaiz-

ir Wm. Johnson, baltas 
vaikinas, kuris merginai

das, nuo kurių pastarasis paskolino revolverį ir
tuojau mirė. automobilyje vežė.
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Lietuvos dvasininkai Vengrijoje
SAVAITRAŠTYJE “TĖVYNĖS BALSAS” (š. m. 

num. 48) buvo išspausdinta tokia žinia:
“Kaip žinoma, pernai Tarybų Lietuvoje viešėjo 

Vengrijos aukštieji dvasininkai — katalikų vyskupas ir 
kunigai. Jie aplankė Vilniaus ir Kauno žymesnes baž
nyčias, susipažino su Tarybų Lietuvos katalikų gyveni
mu, Aušros Vartuose ir kitose bažnyčiose laikė pamaldas.

KALBANT APIE 
“TAUTOS VALIĄ”

N. Aukštuolis kanadiš- 
kiame Liaudies Balse kriti
kuoja taip pat Kanadoje ei
nančius Tėviškės žiburius 
už tai, kad jie neteisingai 
aiškina tautos valią. Aukš
tuolis be kitko taip rašo:

Kiekviena tauta yra iš dvie
ju daliu: liaudies ir išnaudo
tojų. Apgailėtina, -kad tos 
pačios tautos žmogus neturi 
gėdos išnaudoti silpnesnį žmo
gų. Bet taip yra. Ir ne kas 
Kitas, kaip toks- tų žmonių 
siurbėliškas nusistatymas, at- 
sakomingas už tai, kad vienos 
tautos žmonėms reikia grum-

salą. Galvanauskas taip
gi šelmiškai buvo pasielgęs, 

| todėl ir turėjo labiau nu
kentėti.

Gyvenimas nedo r ė 1 i u s 
skaudžiai baudžia!

Dė
kų-

DarMnirikiį SMkata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

MITYBININKŲ 
TYRINĖJIMAI

Ėjo ir dabar tebeina 
moksliniai mitybininkų ty
rinėjimai. Mitybos moksli
ninkai daro tyrinėjimus su 

universiteto studen- 
su senelių grupėmis 

įstaigose, ligoninėse, prie
glaudose. Ir paskui sudaro 
suvestines, statistikų duo
menis. Trumpai, suglaus-

0 
VI- 
ir

Dabar su revizitu į Vengriją lėktuvu išvyko Tary-! tL tarpusavyje.
bu Lietuvos aukštieji dvasininkai: Vilniaus arkivyskupi-1 Lietuvos liaudis pergyveno 
jos valdytojas, Panevėžio vyskupas Julijonas Steponayi- į.L1X<US SaVŲJU siurbe” 
čius, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos
valdytojas kanauninkas Juozapas Stankevičius, Kaišia- (larbo žnwgu> 
dorių vyskupijos kancleris kun. Povilas Bakšys ir Vii- gvetjmį; () 
niaus dekanas, Aušros Vartų klebonas kun. Kostas Ga- liaudžiai išsivaduoti iš 
jauskas. tos vado” jungo.

Lietuvos vyskupai ir kunigai Vengrijoje praleis Jeigu tauta laikyti tą mažą 
apie dvi savaites.” sau.ją išnaudotoju, kurie da

bar a t s i m i n ę gerus laikus 
Ką gi ši žinia iš tikrųjų pasako? Ji visųpirmiausiai I verkšlena, tai taip, Tėviškės 

žiburiai kalba teisingai. Betpasako, jog “žinios”, kurias skleidžia priešiška Lietuvai 
spauda, būk ten tikėjimas esąs labai suvaržytas, yra me
lai, daugiau niekas. Kaip matome, Lietuvos dvasininkai 
vyksta atostogų net į kitas šalis, vyksta tokiomis 
teisėmis, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai.

Kai kurie mūsų laisvamaniai, kurie mano, kad 
rybų Lietuvoje neužtenkamai kovojama su religija, 
bar gal sakys: Ar mes nesakėme, kad taip yra?!.

Kova su religija, moksliniais faktais paremta kova, 
yra vienas dalykas, o leidimas dvasininkijai vizituoti 
savo bičiulius kitose šalyse—kitas.

Lietuvoje, matyt, dar yra nemaža tikinčiųjų
nių,
Turėdama tų rublių, dvosininkija gali keliauti, gali va- 

\ žinėti.
\ Tik neseniai Lietuvos spaudoje pasirodė visa eilė 

pasisakymų už tai, kad, būtų sutvirtintas ateistinis 
frolntas, už tai, kad anti-religinė propaganda būtų pra-

angliavandenių, riebalų, 
taminų, mineralų, net 
tūlų mitiminių pridėčkų 
(nutritional supplements). 
Kai dėl saldymų ir krakmo
linių valgių, tai jie greit 
įsisiurbia į kraują ir daug 
panaudoja insulino. Insuli
ną įsunkia į kraują kasą, jos 
uodegoje esamos tam tikrų 
ląstelių salelės (lotyniškai 
insulae). Tai ir tų speci
finių ląstelių salelių sunka 
vadinama insulinu. Insuli
nas paverčia kraujo cukrų - 
glikogeną energija ir šilu
ma. Tos nuolatinės ’energi
jos būtinai reikia smege
nims, nervams, raumenims, 
širdžiai, liaukoms ir bend
rai visiems audiniams.

Kai saldymų kraujui pri
stinga, tai organizmas jų 
pasigamina iš susikrovusių 
kūno riebalų bei taukų^ 
Riebalų celės tada tirpsta, 
skyla, virsta cukrumi, bet, ' 
deja, sudaro blogų nuosė
dų: gargždo, pelenų, nuodė-

kad guliu, tiksliau — netikusiu < 
palaipsniui jūs einate ge- rūkščių. Jas turi iš kraujo 

prašalint kepenys, inkstai; 
oda, žarnos.

Jei bet kada junti alka
nas, išgerk stiklą pieno, ga
li dar įmaišyti ir pieno mil- 
tukų, apelsiną suvalgyti, 
bananą, obuolį, žalių lapų. 
Tai tau ir susidaro balan
suotas valgis. Gali paimti 
dar ir vitaminų ir minera
lų gausaus preparato. Jei 
junti pusryčių nealkanas, 
tai tu vakarienės perdaug 
buvai prisivalgęs. Geriau 

grūdo duona, riešutai. Ar • priprask visai mažai valgyt 
šiokio ar tokio baltyminio vakarienės, o gana sočiai

“Frigorifico Nacional,” o to 
pasėkoje pasiliktų be darbo 
koki 3,000 darbininkų.

Valdžia paskelbė kovą prieš 
juodąją mėsos rinką ir pasiun
tė tam reikalui įgaliotus in
spektorius ir policiją į darbą, savo 
Bet viena nelaimė, kad kova tais, 
labai sunki, nes dvarininkų ir 
bendrai mėsos pardavimo 
sluoksnių įtaka yra gana stip
ri ir turi gilias šaknis.

Laikraščiai ir radijo stotys įaį jr aiškiai visi tie duo-

REIKĖTŲ KITAIP 
GALVOTI

Vilnyje rašo Mikas 
troitietis apie lietuvius,
rie dabar nesą Tarybų Lie
tuvos piliečiais. O tai tie 
lietuviai, kurie išvyko iš 
Lietuvos prieš pirmąjį pa
saulinį karą, kurie nepata
po, sakysime, JAV ‘pilie
čiais, kurie nesą jokios sa

llies piliečais. M. Detroitie- 
tis šitaip (gramatiškų klai
dų netaisome) rašo:

Prie pabaigos noriu pridė-1 
ti dar štai ką : jei yra toks pa
tvarkymas apie praradimą pi
lietybės ir 
grįžti Lietuvon, tai, mano su
pratimu, tarybiniai pareigūnai 
daro klaidą. Nepaisant, ar 
an k sč i a u i š v y k u si e j i 
yra kitų šalių piliečiai, 
bet norintieji važiuoti 
von apsigyventi, ir jei 
ta darbininku ūkiuose, 
kuose, taipgi kultūros, raštinių 
ir spaudos darbuotojų-veikėjų, 
tai visi tokie tėvynainiai tu
rėtų būti priimami. Lietuvon 
kaipo jos piliečiai be apsun- 

! kinimų įvažiuoti, be specialių 
' leidimų. Nereikia save 

kad Lietuvon 
daug priešų ir 
nevažiuos, o su 

tautos va-'k'n»va npsiflii'bti.
baisa-' Kam iš viso reikštu to- I c

kiais dalykais sielotis? Joks 
žmogus negali būt tuo pa-

Jie, pasigrobę 
keliu, spaudė 
kaip išgalėjo, 

ne savi, padėjo 
“tau-

dažnai praneša, kad suranda
mos slaptos skerdyklos esan
čios labai nešvarios ir nehi
gieniškos "ir jose dažnai su
randama tik karvės kaulų, 
odų ir kokia nors arklio gal
va, ir nesurandama ar nesu
gaunama pačių mėsos parda
vėjų. Kiti

i rado ‘‘matadoro,” bet negalė
jo įeiti į tą ‘‘matadoro,” nes 
iš jo pranešė, kad šaus, jei eis 
į vidų policija.

Dar trečias pranešimas bū

m-enys muša į tą patį tašką. 
Mūsų čia, “palaimintoj” A- 
merikos žemėj žmonių miti- 
mo būklė prasta, netikusi. 
Mūsų kūno organizmai, ne
gaudami visų reikalingųjų 
mitiminių medžiagų, prade- 

pranešimai sako: da gesti pirma laiko, eina 
senyn, menkyn, silpnyn.

Būtinai, būtinai privalo- 
I me visi tai suprasti, turime 
'apgalvoti ir nusispręsti 
tiksliau ir griežčiau pasi
rinkti sau maistą. Ir to
kios di-etos laikytis ištisai ir 
nuolatai, visą savo gyveni
mą. Ir pamatysite,

apsunkinimas su- j V() ]aj]<rašjčuose, kad buvę su
areštuota ir perduota teismui 
net 60 asmenų: inspektorių, 
policininkų ir tokių matado
rų bei mėsos pardavinėtojų, 
nes .jie visi pasiskirstydavo iš 
tos prekybos gaunamu pelnu. į 

Tai tokių dalykų pasitaiko, 
tik trumpai palietus, juodojo
je mėsos rinkoje. Dabar 
d is turi mokėti už kila 
sos 5 pezus ir daugiau, 
anksčiau kainavo kokį 
20 centų.

lietuviai 
ar ne, 
Li e t li
tru k s- 
fabri-

maža sauja yra visa tauta. 
Tai tautos trupiniai, — trupi
niai,, kurie vienu tarpu buvo 
užsikorę ant liaudies sprando 
smurto keliu.

Kam jau kam. bet Tėviškės* I * I
. žiburiams visai netinka kalbė-: . _ . 
! ti apie tautos valią, žmonės j dinėti, 
l dar neužmiršo 1926 metu, ka-1 
į da krikščionys demokratai ir ] Presai
■ tautininkai vykdė “1

Lietuvoje, matyt, dar yra nemaža tikinčiųjų zmo-1ilil” versdami 
į, kurie palaiko dvasininkiją savo uždirbtais rubliais J vlmu lsl 111 į xa ( zl‘l-

APIE VLADĄ POŽĖLĄ
' L. Prūseika rašo Vilnyje!čiu- Geras 'i6tUvių taU-°S 
apie tai, kad V. Uždavinys i ?Vnu! du ’̂. nesf J0' 
kalbėjosi su neseniai i Vii- kws sakes piliečiu, gali bet 
nių grįžusiu'is Australijos dieną, .jei nori pa- 
architektu Vytautu Žem- ‘luotl Prašymą Tarybų Lie- 
kalniu-Landsbergiu. Be kit- vyriausybei, kad pa
ko, Prūseika primena: daiytų jį Lietuvos pileciu.

V. Uždavinys plačiai kalbė
josi su architektu Vytautu 
' žemkalniu - Landsbergiu, su 
; grįžusiu tėvynėn iš Australi- 
i jos. Grįžęs Lietuvon Lands
bergis pasilsėjo ir tuoj stojo 
darban. Landsbergis pasakė 
Uždaviniui, kad Australijoj

F. R. KOZLOVAS grįžo iš Amerikos, koresponden- ! dabar gyvena Vladas Požėla, 
JAV svečias 80 metų “suvargęs senelis.”

Tai tas Požėla, kuris Gri- 
! niaus laikais buvo vidaus rei- 
! kalu ministru. Tai tas Požėla, 
' kuris savo jaunose dienose 
! buvo Mickevičiaus - Kapsuko 
i draugas. Tuomet Požėla buvo 
kairus, kovotojas prieš opor- 

: tunistus. Dabar jis apleistas 
I ir suvargęs.
į Taip gyvenimas baudžia 
! tuos, kurie išsižadėjo jaunų 
I j dienų idealų ir savo tikrų 
j draugų. Ką jis gavo pas bur- 
ižnaziją?

Apie VI. Požėlą, apie se
nelį, čia yra, mūsų nuomo
ne, truputėlis neclasakyta.

1 Vyriausias VI. Požėlos 
! nusidėjimas lietuvių tautai
■ buvo tas, kad jis, 1940- 
! 1941 metais, kai Lietuva
patapo tarybine respublika,

i užsirašė vokiečiu-hitlerįnin
ku ir buvo “repatrijuotas” 
Vokietijon kaip vokietis.

•VI, Požėla, matyt, turėjo 
i tiek proto, kiek P. Grigai-

pat
liau
ni e- 
kuri 
pezą

da
apgau- 
priva- 
šnipų.

šnipais

KALBANT APIE
ŽMONIŲ LAIDOTUVES

Diskusuojamaf pas mus, 
kaip laidoti ir kaip nelai
doti mirusiu mūsų artimų
jų, diskusuojama apie tai ir 
Lietuvoje.

Vilniaus “Tiesoje” (š. m.

ryn, stipryn, lyg kad jau
nyn. Net jau ir gerokai ap- 
g-edusieji organizmai atsi
gaus ir susitvarkys be jo
kio kito specialaus gydymo.

Patys pagrindiniai kūno 
audinių tvirtinto jai ir sta- 

i tėjai yra baltymai (protei
nai), ypač gyvuliniai balty
mai: pienas, pieno miltukai 
(instant milk, powdered 
nonfat milk), kiaušiniai; 
Liesa mėsa, ypač kepenys, 
sūris, žuvis, ’taipgi ir viso

- Šių metų pradžioje Vilniuje įvyko Lietuvos III Ra
šytojų suvažiavimas. Jame, kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
pamirštas anti-religinio klausimo lietimas literatūroje. 
Tik po suvažiavimo kai kurie rašytojai tai atsiminė. O 
tai yra labai svarbus darbas, kurio nei joks visuomenės 
veikėjas neturėtų niekad iš galvos išleisti.

vaizdingai nupiešia (vietos, 
kur laidotuvės vyko, nepa
sako, nenori 
nes užgauti) 

i Jovaiša rašo: . . _ i
Esame tikri, kad tarybinė- Atsitiktinai 
vyriausybė jo prašymą iš-: dotuves kaime.
pildytų. *" | įėjome į trobą. Prieškam-

Tailam dėl to sielotis?! Įbar^e Pil,la apygirčiu žmo- 
 nių. Einant pro virtuvę, kaž

pėTdaug žmo- 
vieną įvykį.

patekau į lai-

Kozlovui grįžus namo
tai sako, didžiai pasitenkinęs savo misija, 
praleido dvi geras savaites, kurios buvo kupinos įvykių. 
Per tą trumpą laiką Kozlovas, be Niujorko, aplankė ir 
Kaliforniją, ir Čikagą, ir Detroitą, ir Pittsburghą ir ki
tus miestus. Jis tarėsi su prezidentu Eisenhoweriu.

Ar jo misija čia buvo sėkminga? Mums rodosi, taip, 
sėkminga. Ji pasitarnavo artimesnių ryšių sumezgimui 
tarp TSRS ir JAV. Ji pasitarnavo taikai. Kozlovui čia 
besisvečiuojant, reikia priminti, mažiau atsirado rėks
nių negu andai, esant čia Mikojanui, Tiesa, staugliai- 
baubliai kai kur bandė “parodyti savo”, bet tai mažmo- 
v • _ ZIS.

Svarbu tai, kad po Kozlovo išvykimo Amerikoje iš
kilo daugiau balsų, reikalaujančių, kad būtų pakviestas 
Chruščiovas atsilankyti Amerikoje.

ši skerdykla yra

šiokio ar tokio baltyminio vakarienės, 
maisto reikia turėti bet ka- pusryčių. Nėv kada? Anks- 
da regulingaį valgant. i teliau atsikelk — tai geras

Reikia ir kitų dėsnių: I įprotis.

Jau sudaryta naujai 
indonezų valdžia

Jakarta. — Prezidento sutinka su aprėžimais liau- 
Sukarno palociuje buvo su- dies demokratinių teisių, 
organizuota nauja Indone- bet rems Sukarno valdžią

NEUŽILGO į Tarybų Sąjungą išlėks JAV vice-pre- 
zid'entas Richard Nixonas. Jis formaliai atidarys ame
rikinę parodą Maskvoje. Jis ten pakeliaus po Tarybų 
Sąjungą, gal būt aplankys ne vieną tarybinę respubliką. 
Jam keliai visur ten bus atdari. Jau dabar tarybinė 
spauda rašo, kad Niksonas Tarybij Sąjungoje bus priim
tas kaip tikras svečias, kad jį tarybinės tautos gražiai 
pagerbs.

Tikėkime, kad vice-prezidento Niksono vizitas Ta- 
jis ge-'tis, todėl pagalvojo: Hitle- 

! ris visvien karą laimės, tai 
aš jam dabar prisilaižysiu, 
patapdamas vokiečiu - hit
lerininku. Na, ir jis prisi
laižė Hitleriui. Požėla išvy
ko Vokietijon kaip hitleri
nės Vokietijos pilietis.

Dėl to, kai baigėsi karas, 
Požėlos ir Grigaičio garbin
tas Hitleris pasidarė galą, 
kai “išvietintieji” pradėjo 
bėgioti po visą pasaulį, VI. 
Požėla jau nebegalėjo at
vykti į JAV. . Jam teko 
Australija. O jo “frentui” 
Galvanauskui reikėjo neš
dintis net į Madagaskaro i

rybų Sąjungoje taipgi baigsis sėkmingai ir kad 
rai pasitarnaus taikos reikalui.

Laisve Maneliui Glezui!
VISAME PASAULYJE žmonės siunčia reikalavi

mus Graikijos valdžiai, kad ji nežudyti! Manelio Glezo.
Manolis Glezas—žymus, drąsus Graikijos patrio

tas, karo metu drąsiai kovojęs prieš nacius, už Graiki
jos laisvę.

M. Glezas dabar yra kalėjime. Jis kaltinamas kaž 
kokių ‘‘valstybinių sekretų išdavystėje”. Reakcininkai, 
matyt, pasiryžo šį patrijotą nužudyti, tai ir primeta 
jam nebūtus nusikaltimus.

Maneliui Glezui laisvės reikalauja viso pasaulio dar
bo žmonės.

Jis turi būti išlaisvintas!

Ir URUGVAJUJE
YRA RAKETIER1Ų

Urugvajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašo:

Montevideo miestą aptar
naudavo mėsa “Frig.orico Na
tional.’’
valdžios priežiūroje, bet į ją 
įeina ir privatus kapitalas. Ji 
aptarnaudavo gerais produk
tais visą miestą ir palaikyda
vo kainų lygsvarą, bet tas ne
patiko dvarininkams. Kadan
gi stambūs Urugvajaus dvari
ninkai parduoda gyvulius šiaii 
skerdyklai, tai jiems ir nepa- ‘ 
tiko, kad valdžia kištųsi į 1 
kainų nustatymą jų pristato
miems gyvuliams.

Nepatenkinti, kad jie negali 
gruoboniškai pasinaudoti, su
laikė gyvulių pristatymą sker
dyklai ir aplinkiniais keliais ( 
išplėtė juodąją mėsos rinką, 
taip vadinamus, “mataderos 
clandestinos.” Tokių manev
rų jie pasiekė pasinaudoda
mi ta aplinkybe, kad 
rifico Nacional” turi 
skerdimo monopolį tik 
video departamente;
tuose krašto departamentuose 
to monopolio jis neturi. Dėl 
tos priežasties už departa
mento Montevideo ribų, bet 
netoliese nuo sostinės, pridy
go skerdyklų, kai grybų po 
lietaus, kurios ir varo speku
liaciją mėsos produktais.

Taip 1 
skerdyklų, 
destines,” 
deo zonoje 
doje žinių, 
kad per tris mėnesius juodo
ji m ė s o s r i n k a esanti- iš
plėšusi 11 milijonų pozų dau
giau negu nustatyta oficialioji į

“Frjgo-

Monte- 
bet ki-

koks vidutinio amžiaus vyriš- j zijos vyriausybė. Sukamo su ta sąlyga, jeigu ta vai- . 
kis atkišo šilto alaus stiklinę, j dabar turi neribotą galią, džia nedarys žalos liaudies

—Tikras miežinis, — pridū
rė.

Kitą dieną pavakary miru
siojo kieme vis dar būriavosi 
žmonės. Užėjau ir aš pažiū
rėti. Net nepajutau, kaip 
dviejų vyrukų stumiamas pa
tekau už stalo, čia 
apie šimtą žmonių. <” 
ir gėrė. Pasirodė, kad šer
menys tęsiasi jau keletą va
landų. Beveik visi buvo iš
gėrę. Taip valgėm ir gėrėm 
iki kokios 10 valandos vaka- 

j ro, o vėliau prasidėjo giesmės, 
j jeigu taip galima pavadinti 
girtų žmonių bliovimą. žiū
rėjau aš į tą didelį įgėrusių 
žmonių būrį ir nesupratau, 
kuriam tikslui jie vaidino šią 
komediją. Nejaugi ši parodi
ja vadinama mirusiojo pager- 

jbimu? Už stalo sėdėti darė
si nebepakenčiama, ir aš, su
laukęs trumpos pertraukėlės, 
smukau pro duris.

. Gal būt, kai kas pasakys, 
kad aš ateistas ir man nepa
tiko religinės apeigos, bet man 
atrodo, kad čia neturi jokios 
reikšmės, ar aš tikintis, ar ne
tikintis. ’ Mano manymu, pa
našūs papročiai turėtų išnyk
ti, ir laikas būtų pagalvoti i 
apie kitokias mirusiojo pager- Į 
bim.o formas.

ir šalies reikalams.
Indonezija yra milžiniš

ka šalis į piet-rytus nuo 
Azijos sausumos. Indonezų 

i valstybę sudaro apie 3,000 
įšalų ir salaičių. Šalis užima 
.735,860 ketvirtainių mylių 
į plotą ir turi apie 90,000,000 
į gyventojų. ;
i Pereitais metais užsienio
I imperialistai buvo suorga- 
Inizavę prieš indonezų res- 
| publikos valdžią sukilimą, 
j kurį Sukamo vyriausybė 
! nugalėjo su Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos ginklų pagal
ba. .

i IR ARGENTINOJE JA1P 
GĄSDINA INFLIACIJA
Buenos Aires. — Argen- 

nes, tvarko ir visus susisie-i tinoje darbo žmonių algos 
kimo reikalus, sausumoje,! taip mažos, kad jie vos 
jūroje ir ore. | pusbadžiai gyvena. Prieš

Indonezijos Komunistų yien$ kompaniją, darbinin-

nes veikia pagal 1945 metų 
konstituciją. Jis eina prezi
dento ir premjero pareigas, 
o. artimiausias jo pagalbi
ninkas yra buvęs premje-i 
ras Džiuandra.

Ministrų kabinetą sudaro]sėdėjo:
Jie valgė 23 asmenys. Jame nėra nei

vieno Komunistų partijos Į 
nario, bet yra pora žmonių i 
kairaus nusistatymo, jų i 
tarpe Dr. Prijono, kuris i 
savo laiku buvo apdovano-' 
tas Stalino dovana. Minist-| 
rų kabinetas turi dar 31 
pagalbininką. Gynybos rei
kalai atiduoti į generolo A.
H. Nasutiono rankas, ku-j 
ris, sakoma, yra piktas ko-i 

i munistų priešas. Gynybos i 
ministeris, per savo žmo- į

partija išleido pareiškimą. streikavo 64 dienas ir
Jame sako, kad nors ji ne- gavo pakelti algas tik po 

$8 per mėnesį. Bet komer
cinė spauda jau rašo, kad

Redakcijos Atsakymai i jeigu bus darbininkams ke-

—Nors jūsų koresponden-
Tokių dar yra Lietuvoje cija apie parengimą spau-|

liamos algos, tai Argentina 
Laisviečiui, Miami, Fla. susilauks infliacijos.

buržųazinių liekanų. Ir su 
pat atsirado slaptų Į .iomis kovoti,

dos naudai gražiai, sklan->
KINŲ INDUSTRIJA 

VIRŠIJA PLANĄ
— Šiaurinėje

Mat, i Kinijoje industrija pralen-
...... b jas isgyvendin- ^fiai parašyta, bet jos pa-į Pekinas.

“mataderos clan- ti tegalima tik gera kritika, naudot negalėsime, i ______ ______
ir paties Monte vi- tik pamokymais, tik ap- pirmiau apie tą patį paren-1 kė nustatytą gamybos pla- 

, pasigirsta span- švietos ir mokslo skleidi- j gįmą gavome koresponden-
kurios tvirtina, mu, mušant girtavimą ir 

religinius prietarus.
j-------- j--------------------

Užrašykite Laisvę savo
kaina, ir dar pasigirsta grasi- giminėms į Lietuvą. Kurie 
nimų iš tų pačių spekuliaci- ten jąu gauna Laisvę, rašo, 
jos šaltinių, kad 'užsidarys/kad ji jiems patinka.

'aso.

ei ją nuo kito koresponden
to ir jau įdėjome. Tuos pa
čius dalykus neapsimoka 
kartoti. Vis tiek labai ačiū 
už parašymą.

ną šių metų pirmame pus
metyje. Iš pietinės Kinijos 
jau atėjo raportai 500 dide
lių industrinių įmonių, ku- 
rių didžiuma, taip pat, prlt- 
lenkė nustatytą plano kiekį.

2 p.-Iaisve (Liberty)— Penkt., liepos* (July) 17, 1959



LIETUVOS MOKSLININKU S
, DARBAI IR PLANAI
(Lietuvos TSR M o k s lų! energiją naujos elektrinės, 
akademijos viceprezidento Į tame tarpe Kauno HES, 
J. Žiugždos pasakojimas) Į bus užbaigtas ištisinis Lie- 

kaimu €

.. Pagėgių rajono “Rambyno” kolūkis šiemet užsėjo j 
vasarinėmis grūdinėmis kultūromis 100 ha, o kukurū
zais — 26 ha. Naikindami piktžoles, kolūkiečiai plačiai

Vilčių žiedai vainiką pina
mas iš vietinių žaliavų.

Steigiamas naujas Mik- nau^°Ja herbicidus. Šiuo metu herbicidais jau nupurkš- 
robiologijos ir biochemijos 
institutas, kuris bus rimta 
paspirtis vystant Lietuvoje 
medicinos ir žemės ūkio 
mokslą.

Botanikai toliau tirs vi
taminus. ir jų funkcijas, 

j zoologai spręs problemas, i 
susijusias su Lietuvos) 

_ . . . TSR vandens telkinių pro-1
Daug reikšmės turi Fizi-, duktyvumo padidinimu.

Glaudžiai ben d r a d a r- i
■ - - - " - | biaudami su praktikais,

ekonomistai nagrinės ga
mybos. klausimus, ieškos 
būdu darbo sąlygoms page
rinti ir jo našumui pakelti 
pramonėje, statyboje ir že
mės ūkyje.

Klausimams, liečiantiems 
socialistinės staty bos ir 
darbininkų judėjimo Lietu-1 
voje istoriją, Lietuvos 
miestų istoriją, lietuvių 
tautos bultūrą ir buitį, ski
ria savo fundamentalinius 
darbus Istorijos institutas.

Kalbininkai toliau gvil-

Lietuvos Mokslų akade- 
numatytas 

apima

Galima paminėti daugy- ■ ^Y°.s lr
bę problemų, kurias pasku-1 e ūkavimas, 
tiniu laiku išsprendė Lietu
vos TSRS Mokslų akademi- mijos planas, 
jos institutai ir kurios tu- šiam septynmečiui,
ri svarbią reikšmę respub- 74 aktualias problemas, 
likos liaudies ūkiui. Antai, 
Lietuvos mokslininkai- 
energetikai išgvildeno kuro 
ir hidroenergetikos resur
sų racionalaus panaudoji
mo problemą ryšium su 
perspektyviniu planu res
publikos energetikos siste
mai vystyti ir jai sujungti! 
su Tarybų Sąjungos Šiau
rės Vakarų energetikos sis
tema. Chemikai baigė kom
pleksiškai tirti gimtojo 
krašto mineralinius ištek
lius. Statybos ir architek
tūros srityje gauta teorijai | 
ir praktikai vertingu duo-1 Lietuvos geologų ir ge- 
menų silikatinių dirbinių Į ografų veikla septynmety- 
gamybos technologijai pa-'je skiriama respublikos 
tobulinti. I gelmėms ir teritorijai to-

kos ir matematikos institu-1 
to teoriniai bei ekesperi- 
mentiniai tyrinėjimai, susi
ję su matematikos mašino
mis ir jų detalių, pagrįstų 
puslaidininkiais, naudoji
mu.

Pradėjus vystyti respub
likoje chemijos pramonę, 
Lietuvos m’okslo, veikėjai 
paskirs daug jėgų, tirdami 

’gamtinių dujų, chemijos ir 
maisto pramonės rezervų 

i panaudojimo klausimus.

ti yisi kukurūzų pasėliai ir daugiau kaip 50 ha. vasari
nių grūdinių kultūrų.

Nuotraukoje: kolūkietis Julius Sakaitis apipurškia 
vasarines grūdines kultūras herbicidais.

Vėl atnešė mane svaja mielon gimtinėn,— 
Skaisčių vilčių žiedai vainikan susipynė.

Bent dešimt kaimų čia eilėm krūvon sulieta! 
Šie plotai ženklina stipraus kolūkio vietą!

Kudirkos vardo nūn kolūkį vėl išvydau—
Svajonės, lūkesčiai vešliai gėlėm pražydo . . .

Kaimiečių čia šimtai, būriai veržlių brigadų—
Bendrų darbų talkoj linksmybę laimę rado!

Fašizmo piktžolių rudas šaknis išrovę,
Sodina auklėja jie santaiką, gerovę,—

Jie savo rankomis rytojui žiebia saulę,—
Tamsybių burtus lauk! piktus melus, apgaulę!

O, aiškiai numatau galybę bendro darbo.
Gerai, kad dauguma supranta visą svarbą,— 

Ūžmingai, nuoširdžiai doroja ūkį mielą,— 
Į darbo sambrūzdį įlieja visą sielą.

dar platesnius1 liau tirti, naudingosioms iš- dens lietuvių kalbos leksi- 
moksli-, kasenoms ir mineralinėms kografiją, gramatiką, tar-

Naujus,
akiračius Lietuvos j
ninkams atskleidė steptyn-; žaliavoms surasti, 

Mokslininkai - energeti- Naujus lietuvių literatūros 
ir tautosakos istorijos vei
kalus parašys literatūros 
tyrėjai.

metinis TSRS liaudies ūkio 
vystymo planas, šiame pla-1 kai toliau dirbs 
ne numatyta toliau vystyti kos sistemų mokslinių pa- 
Lietuvoje laivų statybą,' grindų sudarymo ir šių sis- 
mašinų gamybą, miško, temų sujungimo srityje, 
maisto, ir žuvies pramonę.! Lietuvos mokslininkai 
Bus paleista j darbą eilė di- taip pat padės statybinin- 
delių įmonių. Pradės teikti kams ir architektams su

energeti-

mių mokslą ir istoriją.

mokslininkų kadrai. Jeigu j 
1947 metais Akademijos i 
institutuose nebuvo nė vie
no mokslų kandidato, tai 
dabai iš 350 mokslinių dar-į 
buotojų jie sudaro 1____
pusę. Per septynmetį nu
matoma parengti Lietuvo
je dešimtis mokslų dakta
rų ir daugiau kaip tris šim
tus mokslų kandidatų.

Mūsų, Lietuvos moksli
ninkų, gvildenamų proble
mų aktualumas, taip pat ži
nojimas, kad dirbame liau-

DAR STIPRĖJA ITALŲ 
DARBININKŲ 

STREIKAS |
Roma. — Prieš *kiek lai-!

/ m"! ko Italijos laivų darbinin-beveik L . ,r „ _ J* .,kai paskelbė streiką, reika- ‘ 
laudami pakelti algas ir 
pagerinti jų darbo sąlygas.■ 
Dabar streiką palaiko ir 
laivakroviai, kurie jau Ge
noa ir kitose prieplaukose' 
paskelbė streiką

nojimas, kad dirbame nau- Q.uincy, Mass. — Bethle-i 
v iv dies labui, teikia naujų ku- hem steel Co baig6 statyti,
^Mflsų užsibrėžti uždavi- rybinnj jėgų, ir visa taiyrajj,. ant van(]ens nuleido ato-i 

niai bus įvykdyti, ir tuo ne- geriausias laidas, kad mu-i mingg jggos kruzerį “Long' 
galima netikėti. Pažiūrėki-1 t«l plana) bus įgyvendinti. - - - -
te, kaip auga Lietuvos | L.

Beach”. Jo pastatymas at-' 
siejo $88,000,000. I

Tik retą užgula miglota abejonė: 
“Amerika užlėks—sugrįš dvarai ir ponai . . ,

Tai kam čia man skubėt? bus vėl tvarka senoji”...
Galvoj tokių tešla—pasvaigėliai klajoja.

Juos sudrumstė kvaila, klastinga propaganda,— 
Tamsioj girioj nakčia tiesos kelių neranda . . .

Bet kils ir ten aušra—žibės teisybės saulė: 
Klajokliai paregės piktą melų apgaulę.

Kolūky mūs nebėr tų piktžolių vijoklių: 
Jei buvo, tai nebėr anų tamsos klajoklių.

Net ūžauja laukai—petys petelį remia— 
Banguojančiais javais nukloja mielą žemę!

Girdžiu simfoniją—galingą sutartinę—
Net orą drebina šimtai jaunų krūtinių!

Tie himnai palaukėm aidėdami nugriaudžia— 
Skardi šlovė garbė, triumfas darbo liaudžiai!

Jonas Kaškaitis
1958. X. 24

V.Rastenio memorandumas, sukėlęs kačių koncertą pas tautininkus ir socialistus
Buvęs Lietuvos tautinin-, dar pirmaisiais Smetonos 

kų partijos generalinis sek-j— Voldemaro diktatūros 
mėnesiais buvo sušaudyti 
keturi svarbiausieji Lietu
vos Komunistų parti j o s 
veikėjai (Požėla ir kt.), o 
kiti veikėjai buvo pasmerk
ti ilgai kalėti arba buvo te- 

' rorizuojami...
Kiekvienas revoliucinės 

veiklos pasireiškimas, neiš
skiriant netgi smulkius 
streikus, buvo skelbiamas 
“išdavikų plečkaitininkų” 
darbu. Tuo būdu buvo leng
viau nuteikti gyventojus 
prieš revoliucinius mėgini
mus.

retorius V. Rastenis 1940 
metais parašė memorandu
mą tarybiniams organams 
apie tai, kaip jo partija, 
Įkiržuazijai Lietuvą •• val
dant, šeimininkavo Lietu
voje. Jis nuplėšia kaukę 
nuo tos partijos veido ir 
parodo ją pilnoje šviesoje. 
V. Rastenis parodo baisiais 
veidmainiais ir kai kuriuos 
savo bendradarbius - tau
tininkus bei prie jų prisi
plakėlius. To memorandu
mo ištraukas išspausdino 
Tarybų Lietuvos spauda. 
Dėl to prasidėjo kačių kon
certas tarp pačių tautinin
kų. Socialistai, kurie su 
tautininkais bendrauja, 
taipgi rėkia kaip patrakę, 
nebežinodami, už ko grieb
tis, ką kaltinti. Vieni tau
tininkai ėda Rastenį, kaip 
išdaviką, kiti jį gina, saky
dami, kad jis esąs didvy
ris ! Žemiau paduo s i m e 
(biskį sutrumpinę) tą V. 
Rastenio memorandumą. 
Lai skaitytojai dar kartą 
.pamato, kokie sutvėrimai 
Kadaise stovėjo Lietuvos 
valdžioje! — Red.

Teroras ir apgaule
Tautininkų partija Lie

tuvoje, užgrobusi valdžią, 
siekė įvesti Lietuvoje pagal 
fašistinį pavyzdį pasiturin
čios valstietijos ir Lietuvos 
nacionalinės inteligentinės 
smulkiosios bei vidutinės 
buržuazijos diktatūrą. To
dėl revoliucinį ypač komu
nistinį, judėjimą ji paskel
bė lietuvių tautos interesų 
išdavimu. Vadinasi, komu
nistinis judėjimas turėjo 
būti uždraustas ir persą 
klojamas.

Kai tautininkai užgrobė 
valdžią, jau. kitos vyriausy
bės buvo paskelbusios, kad 
revoliucinis judėjimas yra 
nelegalus. Tačiau tautinin
ku vyriausybė persekioji
mą žymiai sustiprino, iš 
pradžių daugiausia polici
nėmis priemonėmis. Todėl

jog policinių priemonių už
tenka.

Beveik vienu ir tuo pat 
metu, kai prasidėjo mano, 
partijos generalinio sekre
toriaus, pareigos, į politi
nės policijos direktoriaus 
postą atėjo J. Statkus, ku
ris iš pagrindų reorganiza-;

kiui, o Merkys per telegra
mų agentūrą perdavė juos 
aukščiau paminėtų laik
raščių redaktoriams, kurie 
pagal spaudos įstatymą tu
rėjo išspausdinti straips
nius, gautus iš valstybinės 
įstaigos.

Straiusniai buvo išspaus^ 
dinti. Gegužės Pirmoji, tUIr 
būt, dėl kitų priežasčių, 
praėjo be įvykių, o po kelių 
dienų prie manes priėjo

Šie gandai buvo svarsto
mi taip pat ir mūsų redak
cijoje — “Lietuvos aido” 
redakcijoje, ku r i o j e aš 
anuomet dirbau. Statkus, 
kuris čia dalyvavo, pareiš
kė nuomonę, kad vargu ar 
šie gandai pasitvirtins. Jis 
visą laiką palaikė artimą 
kontaktą su Povilą i č i u, 
kaip buvusiu bendradarbiu.

straipsniai, tai buvo nesis- f Pirmosios proga provokuo
sią konfliktą tarp policijos 
i ir tarybinių įgulų ir tam 
j tikslui netgi bendradar
biausią su Lenkijos nacio
nalistais. Antra vertus, bu
vo nuolat nepasitikima vi
sais Tarybų Sąjungos at- 

į stovais, nors oficialiai ir 
buvo tvirtinama, kad tary
binės įgulos sutiktos Lietu
voje, kaip visiškai draugiš
ka jėga, ir kad Lietuvos vy
riausybė nuoširdžiaus i a i 
draugiškai su šia jėga 
bendradarbiauja. Šis nepa
sitikėjimas ir faktiš k a i 
priešiška nuotaika prieš ta
rybines įgulas buvo sklei
džiami šmeižikiškais gan- 

I dais. Buvo imtasi specialių 
priemonių nuslopinti bet 
kuriems revoliucinio judė
jimo pasireiškimams, netgi, 
paperkant, besidangstančią 
neutralia kauke buržuazinę 
spaudą ir falsifikuojant pa
čių darbininkų balsą. Taip 

, ir falsifi
kuojama buvo organizuo- 

; j ant pačiai vyriausybės gal
vai, o tam įvykdyti mobili- 

vadovaujantiej i 
tautininkai ir 

įstaigos.
trumpą laiką 
metų gegužės

temingai, privačia iniciaty
va. Policijos iniciatyva 
spauda įdėdavo tik trum
pus komunikatus, po kurio 
nors komunistų išstojimo. 
Komunikatuose buvo nuro
doma, koks buvo išstojimas 
ir kas ryšium su tuo buvo

vo politinę (taip pat ir kri-j suimtas. Suimtųjų sųrašuo- 
' “ ■ ’ i skaitytojas paprastai

__ /mate ne daugiau kaip vie- 
dus. D61 to pasikeitė taip i nų kitą lituvišką pavardę, 
pat ir spaudos panaudoji- Kartais buvo nurodomas 
mo prieš komunistus pobū- taip pat ir suimtųjų am-

minalinė) paliciją, patobu- Į se 
lino policijos veiklos meto- j 1 • J •

nurodomas

d i s.
Iš pasikalbėjimų su Stat- 

revoliuc?niai kurni, daugiausia iš slaptų 
pasireiškimai buvo sunieki- biuletenių, kuriuos leido 
narni per spaudą, šios tak- i politinė policija (su direk- 
tikos nurodymus oficiozi- [ toriaus parašu) apie dienos

Šitaip

nio laikraščio “Lietuvos ai
do” redaktorius gaudavo iš 
Voldemaro.

Tuo metu (1928—li930m. i 
m.) eilę aštrių straipsnių/ 
smerkiančių revoliucinius 
veikėjus, išdavimu, rašė pro-1 
fesorius Izidorius Tarno- į 
šaitis.

įvykius, kurie buvo atsiun-> 
čiami tik patiems minist
rams ir kuriuos aš dažnai 
mačiau pas Tubelį, turėjau 
žinių apie komunistų veik
lą ir apie policijos priemo
nes prieš šią veiklą.

Savo priemonėse prieš 
I komunistus policija laikėsi 
tokios taktikos: suiminėjo

žius. Lietuvių darbininkų 
sluoksniuose nelegaliai net
gi buvo pakišamas įtari
mas, kad komunistų veikė
jų dalis visai ne komunis
tai.

Ypatingu būdu 
buvo 
1940 
sios.

spauda 
panaudota belaukiant 
metų Gegužės Pirmo-

Šis
Dviveidis ku mas 
atsitikimas akivaiz-

Spauda policijos rankose tik už aktyvią propagandą
Pradedant nuo 1931 me- vadovavimą įvykusiai 

, literatūros 
’ skleidimą, raudonosios vė
liavos iškabinimą, kursty
mą streikuoti ir t.t. Teis
mas baudė žiauriai — kali
no iki aštuonerių metų ir 
daugiau. Be to, jeigu polici
ja žinojo, kad numatomas 
koks nors komunistų veiks
mas, ‘ pavyzdžiui Gegužės 
Pirmosios demonstracija ir

tų, tuo laiku kai aš jau bu- ^j^o^stracijai, 
vau tautininkų partijos ge
neralinis sekretorius, “pleč
kaitininkų” veikla jau ne
bebuvo aktuali. Todėl ir 
spauda turėjo būti kitaip 
panaudota prieš revoliucinį 
judėjimą. Tautininkų vado
vai nelaikė reikalingu kelti 
šį klausimą nei spaudoje,
nei susirinkimuose. Susida- 

kad šis tai kelias dienas prieš 
neegzi s tu o j a tai suimdavo' numatomus

Per visą laiką, kol buvau veiksmo organizato- 
(1931—1935) m.m.), Klau- £ĮUS> ° Paskirtam laikui su
simas dėl tiesioginės kovos ėjus, suimtuosius paleisda- 
su revoliuciniu judėjimu I vo- Žinoma, vietoje taip pat 
priemonių nefiguravo par-jkuvo imimasi priemonių, 
tijos valdybos posėdžiuose, 
išskyrus tuos atvejus, kai 
partijos pirmininkas ir mi
nistras pirmininkas Tūbelis 
kartais, pasitaikius progai, 
informuodavo apie slaptą 
komunistų judėjimą. Bet ir 
tokiais atvejais

rydavo įspūdis, 
klausimas

Aš ir kiti partijos vado
vai laikėme nereikalingu, 
kad partija tiesiog stotų 
prieš revoliucinę veiklą ir 
netgi prieš komunizmą teo
rine prasme. Jeigu kartais 
ir pasirodydavo tokie teo- 
___ i pasisakymai, kaipnebuvo riniai ;

imamasi specialių nutari- kad aukščiau paminėto pro- 
mų, nes vyravo nuomonė, fesoriaus Iz » Tamošaičio

džiai iliustruoja dviveidiš- Pat. PaPerl<ama 
kurną vadovaujančių tauti- ^U0Jama ')UV0 
ninku ir Lietuvos vyriausy
bės santykiuose vykdant 
sutartį su Tarybų Sąjunga 
ir su savo liaudimi. Tauti
ninkai ir vyriausybė sten
gėsi nuslėpti revoliucines 
nuotaikas. Tai rodo ir 
aukščiau paminė tos 
stangos parodyti visuome
nei komunistinę veiklą ne 
kaip nuoširdžią darbininkų 
klasės kovą už savo teises, 
o kaip kažkokių kitų tam
sių elementų intrigas. Ge
gužės. Pirmosios šventimas 
iškeltų aikštėn tikrovę, to
dėl buvo dedama visokių 
pastangų, visaip stengtasi 
nuslopinti kiekvieną mėgi
nimą viešai švęsti šią die
ną, nors tai ir būtų vykdo
ma visai taikiai. Buvo lai
koma, kad pavojingas pats 
revoliucinių įsitik i n i m ų 
akivaizdumas, kad tuo ne
užsikrėstų platesnieji, tuo 
tarpu, dar savo padėtį pa- 
kenčiančių, dar b i n i n k ų 
sluoksniai. Todėl buvo dėta 
pastangų apšmeižti komu
nistų veikėjų ketinimus, 
būtent, kad jie Gegužės

zuojami 
žurnalistai 
valstybinės

Būtent, 
prieš 1940 

pa- pirmąją dieną buvo pa
skleisti gandai, kad ryšium 
su tuo, kad Lietuvos terito
rijoje yra tarybinės įgulos, 
komunistų veikėjai bus 
drąsesni ir galima laukti 
stambių demonstracijų. 
Buvo gandai, kad ypatin
gai stambi demonstracija 
būsianti Vilniuje. Sakė, kad 
jeigu policija trukdys de
monstracijai, tai demons
trantai kreipsis pagalbos į 
tarybinę įgulą, kad sukeltų 
incidentus tarp policijos ir 
įgulų ir tuo būdu kompro
mituotų lietuvių valdžios 
organus'Vilniaus gyvento
jų akyse ,ir kad būtų sukel
ti sunkumai. Netgi sakė, 
kad lenkai, ne komunistai, 
padės tokiai demonstraci
jai, kad padarytų nemalo
numų lietuvių valdžios or- 
ganams*

Todėl iis turėjo geriau ži-1 gjrtas'vion° iš tų laikraščių.
- '( Laikas”) redaktorius

4 TTprir:Kaą B1A7PS ir nradėio. Buvo nutarta kreiptis Henrikas biazas n piaaejo 
- ( man aiškinti, kad cenzuro- 

pat su klausimu, ko imasi ,je netvarka nes ten norėjo 
1 - - • - Į išbraukti straipsni, kur;

įsakė spausdinti. Iš keliij 
jo posakių, kuriuos jis pa
darė girtas, pasidariau iš
vadą, kad šiuos straipsnius 
spausdinti reikėjo ne tik 
pogal įsakymą, bet ir už at
lyginimą pinigais.

Be aukščiau nurodyto 
suklastoto straipsnio, 
anksčiau išdėstytais moty
vais aš pats niekur niekuo
met straipsnių revoliucinio 
judėjimo arba komunisti-. 
nių pažiūrų klausimais ne
spausdinau, jeigu neskaity
ti įspūdžių serijos, kurią 
1936 metų pabaigoje aš pa
rašiau savaitraštyje “Mūsų 
kraštas” po savo turistinės 
kelionės į Maskvą ir Lenin
gradą. Žinoma, šiuose 

i straipsniuose atsispindėjo 
taip pat ir anuomet buvusi 
dvilypė politika Tarybų Są
jungos atžvilgiu: oficialiai 
komplimentai, o tarp eilu-. 
čių galint neigiami atsilie
pimai.

(Bus daugiau)

(“Laikas”) redaktoriusnoti tikrąją šių.gandų pras
mę. .
į Merkį su įspėjimu, o taip 

vyriausybė šiuo klausimu. 
Kreiptis į Merkį turėjo vy
riausiasis redaktorius Dir
meikis.

Kodėl rašė H. Blazas?
Merkys užsakė jam 5—6 

straipsnius, parašytus at
skirų darbininkų vardu. 
Šiuose straipsniuose esą 
patys darbininkai dėsto sa
vo neigiamą nuomonę Ge
gužės Pirmosios Šventės 
klausimu. Bet tie straips
niai buvo skirti ne “Lietu
vos aidui”, o dviem ma
žiems nepartiniams . laik
raščiams — 
centų”, 
paplitę 
kuriais 
jo.

Vieną tokį straipsnį Dir
meikis užsakė man, kitą ra
šė pats, o kitus užsakė ki
tiems bendradarbiams. Sa
vo straipsnyje aš padariau 
aliuziją į aukščiau paminė
tą teoriją. Išvada buvo to
kia, kad lietuviai darbinin
kai neturi pakliūti ant meš
kerės svetimų agentų, ku
rie neturi nieko bendro su! 
tikrais darbininkų intere- nansinės grupės iš Ameri- 
sais. Straipsnis buvosukon- kos stengiasi suskaldyti 
struotas taip, lyg tai rašo Vakarų Vokietijoje Social- 
blaiviai stebintis įvykius demokratų partiją. Dešinių 
darbininkas. Kiti straips- teorijas siūlo Dr. Mommer, . 
niai turėjo būti parašyti ki- 0 kairių pažvalgas gina H. 
tais požiūriais tam, kad, Wehner, 
esant vienam tikslui, būtų 
įvairumas.

Šiuos klastotus straips- su pagalba taip vadinamo 
nius Dirmeikis įteikė Mer-i “Non-nuclear club” obalsio.

“Laikas” ir “10 
kurie buvo labiau 
darbininkų tarpe ir 
jie labiau pasitikė-

BANDO SUSKALDYTI
TAIKOS ŠALININKUS
Bonna. — Galingos fi

suskaldyti

Tie patys elementai ir 
Anglijoje, darbiečius skaldo.

3 p.--Laisve (liberty)—Penkt., liepo.9 (July) 17, 1959



POVILAS ŠTARAS ' (13)

DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Tyrinėdami kiekvieną forto kampeli, 

kaliniai sužinojo, kad kazemato korido
riaus gale yra durys į tamsią, įvairiais 
griozdais užverstą kamerą, o joje—ant
ros geležinės durys. Už jų prasidėjo tu- 
nelių sistema, kuria buvo galima išeiti 
iš požeminės forto dalies.

Norint pabėgti, kaliniams reikėjo iš
eiti iš kamerų, kurių geležinės durys bu
vo užsklendžiamos iš koridoriaus, iš
gręžti skylę geležinėse duryse, kurios ve
dė į požemines patalpas, atidykinti mal
kų prikrautą tunelį, pasidaryti kopėčias., 
perlipti išorinę forto sieną ir sukarpyti 
viršum jos kelias eiles spygliuotų vielų. 
Atrodytų, kad tai neįveikiamas kali
niams uždavinys, tačiau jaunatviškas 
entuziazmas, ryžtas, valia ir tikėjimas 
pergale padėjo įveikti visas kliūtis.

Kalvį R. šachovą, karo belaisvį iš Pia- 
, tigorsko, gestapininkai dažnai palikdavo 
kieme dirbti įvairių kalvio darbų. Jis 
padarė du raktus kamerų durims atra
kinti. Iš stalų dirbtuvės, kurioje dirbo 
kalinys M. Chasas, buvo gautas alkūni
nis grąžtas, ir šaltkalvis P. Krakinovs- 
kis pradėjo gręžti geležines duris. Kai 
jis dirbdavo, leningradietis V. Šankinąs, 
forto virėjas, stebėdavo, ar į kazematą 
neateina sargybinis. Daina “Ir platus gi 
kraštas mūsų gimtasis“ buvo pavojaus 
signalas.

Nelaimei, sulūžo grąžtas. Kaliniai 
iš nužudytųjų kišenėse rastų peiliukų 
ašmenų padarė primityvius grąžtus. 
Krakinovskio rankos kraujavo, pirštai 
buvo pratrinti iki kaulų, keliai sutino 
(dirbti teko klupsčiomis). Tačiau po 
mėnesio skylė duryse buvo išgręžta. Kad 
sargybiniai jos nepastebėtų, kaliniai už
vertė ją plytgaliais ir visokiu senu šlam
štu.

Dabar reikėjo atidykinti malkomis 
užkrautą tunelį. Hitlerininkai reika
laudavo, kad kaliniai sudegintų kaip ga
lima daugiau lavonų. Mirtininkų ko
manda, ūmai pasidariusi uoli, pareiškė, 
kad sparčiau dirbti galės tik tuo atveju, 
jeigu gaus gero kuro, ir nurodė, kad sau
sų malkų yra tunelyje. Hitlerininkai 
tuojau įsakė naudoti laužui šias malkas.

Pagaliau visi paruošiamieji darbai bu
vo baigti. Atėjo išsvajotoji, išsapnuoto
ji pabėgimo valanda.

Tai buvo 1943 metų gruodžio 25 die
na. Apie devintą valandą vakaro, kai 
sargyba užrakino kazematą, pats liek
niausias kalinys išlindo pro geležinių 
strypų užtvarą, skiriančių kameras nuo 
bendro koridoriaus (vieno strypo knie
dės buvo iš anksto ištrauktos, todėl jo 
apačia lengvai davėsi pastumiama į šo
ną), ir atrakino visų kamerų duris. Vie
na po kitos, pagal iš anksto nustatytą 
tvarką, kameros ištuštėjo. Kaliniai su
stojo ties laiptais, vedančiais prie išgręž
tos skylės. Karo belaisvis, elektrotech
nikas iš Odesos, M. Ėstis tyliai, bet 
įsakmiai prabilo:

— Draugai, gana vergauti! Į laisvę! 
Priešo mušti! Kas pasirengęs?

šešiasdešimt keturi kaliniai buvo pa
sirengę pradėti žygį į laisvę. Laiptus, 
kuriais bėgliai turėjo leistis iki angos 
į tunelį, jie išklojo antklodėmis, kad sar
gyba neišgirstų jų žingsnių. Ji, kaip 
buvo tikėtasi, iš tikrųjų nieko neišgirdo, 
mat, kalėdų proga gerokai įkaušo. Be 
to, kaliniai pastaruoju metu buvo trupu
tį užmigdę jos budrumą: labai klusniai 
dirbo, stropiai d-egino lavonus ... Vis 
dėlto jų širdys dabar plakė taip stipriai, 
kad jiems atrodė, jog ir šis garsas gali 
prišaukti sargybinius.

Nuo kazemato iki tunelio mirtinin
kams reikėjo nueiti gerą tarpą, mato
mą iš sargybos bokšto. Čia teko pasi
naudoti iš kelių paklodžių susiūta balta 
uždanga. Patys apsigaubę paklodėmis, 
du žmonės ištempė ją ir taip pridengę 
nuvesdavo iki tunelio 5—6 žmonių gru
peles. Paklodės neišsiskyrė sniego fone, 
ir sargybiniai nieko nepastebėjo.

Perėję tunelį, bėgliai galvotrūkčiais 
nušliaužė stačiu šlaitu drauge su pusni
mis žemyn, į griovį. Dabar jiems reikė
jo, dar nugalėti šešių metrų aukščio ly
gią lygutėlę betono sieną. Atsineštos 
medinių kopėčių dalys buvo surištos su
draskytos paklodės juostomis, ir kom
jaunuolis Faitelzonas, pirmasis pakilęs į vir
šų, nuleido draugams virvines kopėčias, pri
tvirtinęs jas prie spygliuotos vielos už

tvaros stulpo. Jis iškirpo repliukėmis 
užtvaroje landą, ir visi 64 mirtininkai 
atsidūrė laisvėje.

Rytą sargybiniai rado tušias kame
ras. Visas Kauno gestapas, visi esesi
ninkų, policijos ir žandarmerijos dali
niai buvo sukelti ant kojų. Bematant 
atpleškėjo pačių aukščiausių rangų ges
tapininkai iš Rygos ir Berlyno. Ant vie
nos kameros durų jie rado piešinį: did
žiulė špyga — į veidą mažyčiam hitleri
ninkų karininkui. Saugojusieji kali
nius sargybiniai buvo sušaudyti. Dau
gelis bėglių tuo metu jau buvo Lietuvos 
partizanų būriuose ir pranešė pasau
liui apie baisenybes, vykstančias IX for
te.

Vienam iš laisvėn ištrūkusių kalinių, 
deja, dar teko sugrįžti į IX-tą fortą, tie
sa, jau po mirties ... Komjaunimo kuo
pelės sekretorius T. Pilovnikas stojo į 
partizanų būrį “Mirtis okupantams“ ir, 
vykdydamas kovinę užduotį, vieno susirė
mimo metu žuvo. Kažkas atpažino, kad 
jis pabėgęs kalinys, ir jo kūnas buvo at
vežtas ir sudegintas IX-tame forte ...

PASALA
Jau baigė nykti stori žiemos patalai. 

Prakiuro kalnelių viršūnės, nutriušo jų 
pietiniai šlaitai; jau žaliavo žiemkenčių 
želmenys. Patvino grioviai ir griove
liai, menki upeliūkščiai dabar išsiliejo 
į plačias upes.

Žvalgai ir ryšininkai pranešė, kad 
pro Lekėčius pražygiavo Plechavičiaus 
“vietinės rinktinės“ kuopa. Besiple
čiančio tarybinių partizanų judėjimo 
siutinami, hitlerininkai, mat, vėl sugal
vojo klastą, ir čia jiems į pagalbą atėjo 
buržuaziniai nacionalistai. 1944 metų 
pradžioje į viešumą išlindo žinomas se
nas lietuvių tautos budelis — generolas 
Plechavičius. Šis stambus Žemaitijos 
dvarininkas dar 1918 —1919 metais 
įnirtingai kovojo prieš Tarybų valdžią, 
žudė žmones Žemaitijoje. 1926 metais 
jis organizavo fašistinį perversmą Lie
tuvoje. Dabar jis pasisiūlė Rentelnui su
organizuoti rinktinę kovai su tarybi
niais partizanais. Okupantai ir jų pa
kalikai svajojo, kad Plechavičiaus rink
tinė susidoros su partizanais, kurie kiek
vieną dieną kėlė jiems siaubą, primin
dami, kad artinasi atpildo už žvėriškus 
ir išdavikiškus darbus valanda.

Mes jau buvome girdėję apie “ple- 
chavičiukų“ rinktinės darbus Vilniaus 
krašte, kur jie užpuolė Gumbo ir Kerna
vės kaimus (Šalčininkų rajone), suvarė 
daržinėn gyventojus — senius ir vaikus 
— ir gyvus sudegino. Girdėjome, kaip 
bailiai jie bėgo, kai jiems teko susidurti 
su Trakų brigados partizanais. Ir štai 
dabar jie čia, netoli Gerdžių.

Būrio vadas spėjo, kad “plechavičiu- 
kų“ kuopa kitą dieną dieną žygiuos to
liau ir, kur norą susijungusi su kitu da
liniu, puls partizanų stovyklą. Todėl 
buvo nuspręsta suruošti pasalą ir su
trukdyti priešui susigrupuoti.

Naktį būrio vadas su penkiolika par
tizanų pasislėpė palei kelią, kuriuo tu
rėjo pražygiuoti priešas. Minutės ir va
landos slinko lėtai. Aušo. Baltas rūkas 
tvindė kemsynus ir pelkėtus krūmokš
nius. Priešas vis nesirodė. Aplinkui 
viešpatavo nejauki tyla.

Jau ir pusiaudienis, o priešo vis dar 
nėra. Daugumas pradeda nekantriai ir 
tyliai keikti plechavičiukus, kad taip il
gai reikia jų laukti. Baisiai norisi už
traukti vieną kitą dūmą, tačiau tai pa
vojinga.

Apie trečią valandą partizanai paga
liau išgirdo savo laukiamuosius atjo
jant ir atvažiuojant. Netrukus ties kai
riuoju pasalos sparnu pasirodė šeši 
priešakiniai patruliai, kurie žvalgė ke
lią ir kitoje jo pusėje augančius krū
mus. Partizanai ramiai juos sekė ir 
praleido. Jie atidengė ugnį tik tada, kai 
priešo dalinys priėjo visai arti. Išsklai- 
dę priešą, partizanai pasitraukė tik 
jiems vieniems žinomais pelkių takeliais 
įvairiomis kryptimis, juos paslėpė liū
nas ir tankūs krūmokšniai.

Plechavičiaus “vietinė rinktinė”, lie
tuvių tautos pasmerkta, gavusi iš parti
zanų daugelį skaudžių smūgių, Tarybi
nei armijai artėjant, ėmė krikti ir vei
kiai visai išsilakstė.

(Bus daugiau) 4

Danielius Kleinas
(Minint jo gimimo 350-ąsias metines)

lietuvių kalbos gramati
koms. Nesuklysdami gali
me pasakyti, kad XVIII 
amž. ir vėliau Prūsų Lietu
vos parašytos gramatikos 
(Mako, Ruigio, Ostermeje- 
rio, Milkaus) yra paremtos 
D. Kleino sistema. Jo įta
ka pastebima ir Fr. Kuršai
čio (1876 m.), o taip pat ir 
dabartinės lietuvių kalbos 
gram atikose. Pavyzdžiui, 
nuo D. Kleino laikų daikta
vardžiai skirstomi į 5 links
niuotes. D. Kleino darbai, 
kad ir netiesiog, per vėles
nes gramatikas XVIII-IX 
amž. buvo pažįstami ii’ Lie-

XVII amžiaus pirmoje 
pusėje Rytų Prūsijos val
džia, platindama liutero- 
nizmą, buvo suinteresuota 
rūpintis taip pat raštų lie
tuvių kalba leidimu.

Lietuvių kalba buvo rei
kalinga ne vien bažnyčiai: 
dėl plečiamos organizacijos 
turėjo lietuviškai išmokti ir 
valdžios pareigūnai. Todėl 
prūsų valdžia dar prieš 
1640 metus laikė reikalingu 
išleisti potvarkį “Apie pa
galbines priemones.” šiuo 
dokumentu lietuviškai mo
kantieji pastoriai buvo ska
tinami toliau leisti 
literatūrą ir rašyti 
kalboms mokymo 
nes. Tai buvo

religinę 
lietuvių 
priemo-, 
daroma i matiką, tikėdamasis, kad ji 

anaiptol ne pačios lietuvių Į būsianti naudinga “lietuvių 
kalbos naudai, o tam,-kad bažnyčioms bei mokyk- 
pastoriai ir valdžios parei- lems.” Tačiau jo darbas to-, 
gūnai geriau galėtų dvasiš-jh pralenkė, mokyklinę gra- 
kai ir

D. Kleinas rašė savo, gra-

Tačiau jo darbasto-

ekonomiškai engti ‘ matiką. Tai veikalas, ku- 
Prūsijos lietuvius.! riame randame daugelio 

lietuvių kalbos mokslo ša
kų užuomazgą. D. Kleiną 
galima laikyti lietuvių dia
lektologijos pradininku. Jis 
davė Rytų Prūsijos ir lie
tuvių tarmių paskirstymą, 
pailiustravo jų fonetikos, 
morfologiojs ypatybes, nu
rodė jų tarpusavio panašu
mus ir skirtumus. Savo 
darbuose D. Kleinas yra 
davęs lietuvių kalbos fone
tikos, gramatikos, žodžių 
darybos, sintaksės sistemą, 
parodančią XVII amž. vi
durį lietuvių kalbos tarmių 
vartosenos ypatybes. D. 
Kleino gramatika yra svar
bi ir lietuvių kalbos kirčia
vimo istorijai studijuoti.

i D. Kleino darbai yra ne
įkainuojamas šaltinis to 
meto raštijai ir gyvajai kal
bai pažinti. Jais remdamie
si, galime geriau išsiaiškin
ti ir vėlesnių kalbinių dar
bų reikšmę kalbos mokslui 
ir praktikai.

1654 m. išėjo D. Kleino 
“Compendium Litu a n i c o - 
Germanicum arba trumpas 
ir visai aiškus lietuvių kal
bos vadovas, kaip reikia 
teisingai lietuviškai skaity
ti, rašyti ir kalbėti.” Tai 
vokiečių kalba parašyta 
pirmosios gramatikos san
trauka, skirta daugiau ku
nigams, valdžios atstovams, 
kurie “su lietuviais bend-

Vienas pirmųjų, atsiliepęs į 
Prūsų valdžios potvarkį, 
buvo pastorius Kristupas 
Sapūnas . Jis 1643 metais 
parengė lietuvių kalbos va
dovėlį, kuris buvo išspaus
dintas tik žymiai vėliau, 
1673 m. Dėl to pirmenybė 
čia tenka Danieliui Kleinui.

D. Kleinas gimė 1609 m. 
gegužės 30 d. Tilžėje. Iš 
pradžių mokėsi gimtajame 
mieste, o vėliau stojo į Ka
raliaučiaus universitetą. Jį 
1636 m. baigęs, gavo filo
sofijos magistro laipsnį. 
Nuo 1637 m. iki gyvenimo 
pabaigos buvo Tilžės lietu
vių bažnyčios pastoriumi, j 
Mirė 1666 m.

i

D. Kleinas mokėjo lietu
vių ir vokiečių, buvo išstu
dijavęs senąsias lotynų, 
graikų, hebrajų kalbas, taip 
pat mokėjo leąkų, prancū
zų, čekų kalbas. Pažinęs 
šių kalbų gramatikas, jis 
buvo pasiruošęs ir lietuvių 
kalbos tyrinėjimams. D. 
Kleinas ir parengė lietuvių 
kalbos gramatiką bei kitas 
priemones. Šiuos jo darbus 
apsvarstė autoritetinga lie
tuvių kalbos žinovų-pasto- 
rių komisija ir rekomenda
vo juos spaudai. 1633 me
tais Karaliaučiuje, J. Rois- 
nerio spaustuvėje, buvo iš
spausdinta D. Kleino “Gra- 
matica Litvanica.” Tai pir-

Žinios iš Uruguajaus
Urugvajuj liaudies padėtis 

blogėja žaibo greitumu
Montevideo. — Labai 

pabrango maisto produk
tai. Maisto produktų pre
kyba yra stambių bendro
vių ar pavienių asmenų 
rankose, kurie pasinaudo
dami potvynių priežastimi 
parodo savo gobšumą. Pa
vyzdžiui, vienas augalas sa
lotų kainuodavo 10 centų, 
o dabar jau kainuoja 70 
centų ir dar sunku surasti. 
Vienas ryšulėlis morkų kai
nuodavo 50 centų, o dabar 
3,50 centų. Tokiu būdu rei
kiamų daržovių šeimai, keli 
mėnesiai atgal, kainavo ko
kie 4 pezai, o dabar tas 
pats kiekis kainuoja 16 pe
zų 30 centų. Pasireiškia 
spekuliacija su maisto pro-

I dūktais.
Valdžia imasi priemonių 

prieš spekuliaciją, bet kar
tais ir to neužtenka. Nu
statė kainas svarbiausių 
produktų ir deda pastangų, 
kad maisto ir kiti produk
tai būtų pardavinėjami tik 
nustatytomis kainomis, bet 
apsukresni pardavėjai, pa
sireiškiant prekių nedatek- 
liui, stengiasi jas apeiti, ir 
dažnai pasitaiko taip, kad 
parduoda tik tiems, kurie 
yra linkę mokėti tiek, kiek

nicLUJLCcv JulvVdlUla. -L ai UAL* | • L..................... , i rauia arba įuos valdo ir
“”J‘. "‘k teisia" Si knyga gerokai, 

Sirvydo 
raktas,” 
nesurastas). 
lotynų kalba. Tuo metu 
mokyklose Vartojamų loty
nų kalbos gramatikų pavyz
džiu joje yra dvi įprasti
nės dalys — etimologija ir 
sintaksė, išskiriamos 8 kal
bos1 dalys ir pan. Vietomis 
D. Kleinas rėmėsi taip pat 
graikų ir hebrajų gramati
kų medžiagos išdėstymu.

Svarbiausias “Gramatica 
Litvanica” šaltinis yra to 
laiko tarmės ir lietuviški 
raštai. Kaip žinoma, XVII 
amž. dar nebuvo lietuvių 
kalbos normų. D. Kleinas 
savo gramatikoje pateikia 
žodžių tarimo arba lyčių 
vartojimo atvejus tiek Ryt
prūsių, tiek ir Lietuvos tar
mėse. Tuo jis atremia prie
kaištą, kad, esą, vartosenos 
įvairumas kliudo parašyti 
gramatiką. Savo panaudo
ta tarmine medžiaga jis 
prisideda prie aukštaičių 
vakariečių tarmės įtvirtini
mo, kurį lietuvių raštijos 
kalboje pradėjo B. Vilen
tas, J. Bretkūnas, J. Rėza 
ir kiti autoriai. Dėl to D. 
Kleino gramatika turėjo 
nemažos norminamosios 
įtakos literatūrinei kalbai.

Ypač didele D. Kleino 
darbo reikšmė vėlesnėms

vių kalbos gramatika. (K. 
“Lietuvių kalbos 
1630 m., iki šiol

beveik trečdaliu mažesnė 
[ už 1653 m. gramatiką. Ta- 

Ji parašyta čiau santrauka, kaip nuro-
do D. Kleino gramatikų ty
rinėtojai, turi savarankišką 
reikšmę lietuvių kalbos 
moksle. Joje įdėta ir nau
jų, pirmoje gramatikoje ne
sančių dalykų, pavyzdžiui, 
sangrąžinių veiksmažodžių 
asmenavimas, kai kurie 
klausimai kitaip arba pla
čiau nušviečiami. D. Klei
nas yra taip pat žymus 
XVII amž. vidurio lietuvių 
rašytojas. Jis parengė svar
bų giesmyną (1666 m.), ku-

spiečiasi vargingesnių gy- ' 
ventojų nameliai ir viso
kios lūšnelės, kurios buvo 
apsemtos ir visiškai sunai
kintos pakilusio vandens 
srovės.

Priemiesčiuose, kaip ži
noma, buvo iš žemės ir iš 
pagalių padarytų lūšnelių, 
“ranchitos”, kuriuos su
naikino vanduo. Jų savinin
kai, sugryžę vandeniui nu
slūgus, sunkiai ras ir tą 
vietą, kur anksčiau stovėjo 
jų kasdieninio gyvenimo 
namas. Daug žmonių yra 
pabėgusių tik su tais rū
bais, kuriuos turi apsivil
kę, o visą kitą sunaikino 
potvynis. Žmonėms pabė
gant, pasiliko gyvuliai ir 
paukščiai, kurie, nesant kas 
juos išgelbėja, irgi bus van
dens sunaikinti.

Dabar pasigirsta balsų, 
kad atstatant nukentėjusių 
nuo tvano žmonių butus, 
reikalinga susirūpinti, kad 
atstatomieji biednuomenės 
ir darbininkų nameliai tu? 
retų daugiau žmogaus gy
venimui reikalingų patogu
mu ir būtu statomi tvar
kingai ir tokiose vietose, 
kur nesusidaro pavojus 
vandens užliejimui.

yra linkę mokėti tiek, kiek Urugvajaus amatų mo- 
pardavėjas prašo ir niekam * kyklose mokosi 10 tūkstan- 
apie tai nesiskųsti. čių moksleivių. Kasmet

Veikia valdžios šiam rei- įguuna amato specialybę 
kalui sudaryta įstaiga, “co- P° tūkstantį jaunuolių, o 
mision de subsistencias”, gauna darbo sulyg savo iš- 
kuri pardavinėja kai ku- moktos specialybės į metus 
riuos produktus feriose, i tik koks 100 jaunuolių, 
kaip antai: žerbą, kavą,! Amatams pasiruošusių bū- 
cukrų, bulves ir kitus mais
to produktus, bet to neuž
tenka ir iš to pasidaro žmo
nių susigrūdimas. Jeigu no
ri gauti ta kaina, kaip par
davinėja feriose, tai tenka 
išstovėti, po 3 ir daugiau 
valandų, kad nusipirkus 
produktų.

Lietui pasitaikius, feria j 
kartais neįvyksta, taigi iš) 
anksčiau stovėjusieji eilėje, našliukę draugę Helen 
susilydę gauna vykti namo Martin, kuri prieš mėnesį mnlrn ' 1 • _ • 1 ___  ___

aavo neva jaučiamas per
teklius, bet daugelyje kraš
to vietų trūksta tokių spe
cialistų, kurie dirbdami sa
vo specialybės srityje keltų 
viso krašto gerbūvį. 4!

(Iš “Darbo”)

Miami, Fla.
Buvo proga aplankyt

nieko nenusipirkę. Tos zo
nos žmonės tą savaitę pasi
lieka be tų galimybių, nes 
tik kitą savaitę ten bus fe- 
ria. Tiesa, jie gali eiti į ki
tos zonos ferią, bet tas dar 
daugiau padidina žmonių 
susikimšimą prie maisto 
produktų valdžios nustaty
tomis kainomis. Kas turi 
liuoso laiko, tai dar nieko, 
bet darbininkams, prie to
kių apystovų susidaro di
delių sunkumų, nes neno
rint'kęsti bado, tenka mo
kėti tiek, kiek pardavėjas 
paprašė ir dar tylėti, ka
dangi, pasiskundus, kitą 
kartą jis jau neparduos ir 
brangesne kaina.

B. M.

20 miestų yra nukentėjusių 
nuo potvynių

Montevideo. — Spauda ir
rio išėjo trys laidos. Tais j radijas sako, kad nuo pa
pa t metais išėjo ir jo pa
rašyta maldų knygelė. D. 
Kleino vokiečių - lietuvių

tvynių yra nukentėję net 
20 miestų. Iš vandens ap
semtų vietų buvo perkelta

laisvai palaidojo savo vyrą 
Frank T. Martin. Dabar d. 
Helen’s sveikata žymiai pa
gerėjo. Ji atrodo gana gra
žiai ir nieku nesiskundžia. 
Ta proga ji atsinaujino 
Laisvės prenumeratą me
tams, o ir Laisvės fondui 
paaukavo šešius dol. Ačiū 
jums, Alenute. Linkime 
jums ilgo amžiaus.

Rašant šiuos žodžius, 
oras pas mus šiltas, būna 
iki 88 laipsnių. Bet tas mū
sų oras ir nepastovus, nes 
tankiai perdaug lietaus iš
krinta. Juodi mažos iš
vaizdos debesys atslenka su 
žaibais ir perkūnija, žiau* A 
riai nupila lietus kaip iš kij 
biro, ir po pusės valandos 
saulutė išlenda ir vėl pra
deda žemelę ir stogus kai
tinti. Taip tankiai pasitai
ko dienomis ir naktimis po 
porą kartu, o kaip kada ir 
žalos pridaro, aplamdant 
medelius ir gėles, ir dar ką

Įkalbų žodynas liko neiš- į kitas sritis 40.000. žmonių, 
spausdintas.

Tarybų Lietuvoje D. Klei
no kalbiniai darbai yra di
džiai vertinami. Pažymint patriotinę vidaus paskola, 
pirmosios lietuvių kalbos kad apsigynus nuo to, ką 
gramatikos 300 metų su- yra padaręs šis tvanas, 
kaktį, D. Kleino gramati- Daugiausia bus nukentčju- 
kos buvo_perspausdi,ntos. si biednuomenė ir darbinin- 

kija, nes miestų pakraš
čiais,/ kur žemesnės vietos,

Padarytieji kraštui nuosto
liai' yra labai dideli. Val
džia išleido 50,000,000 pezų

• paskolą,

Naujame 1957 metų leidi
nyje pateikiami abiejų gra
matikų originalai tiksliau
siu, t. y. fotografuotu, bū
du, jos išverstos į lietuvių 
kalbą. Leidinyje įdėtas pla
tus T. Budrienės ir J., Par 
lionio straipsnis apie D. 
Kleinų gramatikų pasirody
mo aplinkybes, gramatikų

Nepastovūs orai yra ir 
kitur pastaruoju laiku. Ga
vome atviruką iš Windsor, 
Kanados, nuo draugų Mar
garet ir Al. Walley-Valilio- 
nių. Ten oras nuo 92 
laipsnių nukrinta iki 48, tai 
jau būna per šalta, ypač 
vasaros laiku. Ačiū už lin
kėjimus. Pasimatysime So- 
cialio Klubo piknike.

V. J. Stankus
paskirtį, pobūdį ir šalti
nius, jų įtaką vėlesnėms lie
tuvių kalbos gramatikoms.

V. Drotvinias

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pnr- 
mogą Laisvės panamai.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Pmkt., liepos (July) 17, 1959
pi



BOSTON, MASS
Gegužinių skirtumai noma, kad So. Bostono A. j 
Vasaros metu įprasta I p P- . KlubaS ^kalingas, 

rengti gegužines. Prieš 30 :finans,nes paramos . Todėl, 
metų Lietuvoj beveik tik 
jaunimas tesusiri n k d a v o 
pamiškėj ar kur nors lauke 
surengton gegužinėm 
dabar ir ten visokio 
žiaus žmonės lanko 
parengimus, kaip kad 
įprasta Amerikoje.

Kaip žinia, JAV piknikai 
daugiausia madoje tarp at
eivių iš centrinės bei ryti
nės Europos žmonių. O per 
paskutinius tris dešimtme
čius, mažai jų teįsileidžiant, 
baigia išnykti gegužines 
mylintis jaunimas, nes čia- 
gimiai jaunuoliai valdžios' 
pastangomis prie vakari
nės Europos kultūros prati
nami. Tokiai padėčiai vieš
pataujant, apart angliškai 
kalbančių, vaikai atskiria- 
Ai nuo tėvų daugely kultū
rinių sueigų. »

Liepos 4-5 dienomis į 
Tautišką parką » Montelloj 
prisirinko labai daug gra-

a ni
tuos 
yra

ko, kuris įvyks gražiame 
Olympia Parke, Worceste- 
ryje. Diena jau paskelbta, 
tai reikia, kad visos kolo
nijos rūpintųsi, idant šis 
piknikas būtų pasekmingas.

Taigi, dar šiemet turime

Worcester, Mass.
PRANEŠIMAS 

W0RCESTERI0 
LIETUVIAMS

Lietuvių Liter. Draugi
jos 11 kuopa ir LDS 57 
kuopa rengia didelį pikniką 
liepos 26 d. -Bus skanių . 
valgių ir visokių gėrimų ir 
žaislų. Bus visiems gera 
proga gražiai laiką praleis
ti ir pasilinksminti. Pikni
kas įvyks, žinoma, mūsų 
puošniajame 01 y. m p i j o s 
parke.

K vie č i a m e lietuvius iš 
Worcesterio ir visos apylin
kės šiame gražiame ir sma
giame piknike dalyvauti.

Taipgi rugpiūčio 9 d. ta
me pačiame parke įvyks di
delis mūsų mylimojo Aido

Philadelphia, Pa.
Važiuos didžiuliu bustu į 

TSRS parodą New Yorko 
Koliseume

LLD 6 apskritis suruošė 
autobusu išvažiavimą į 
Niujorką pasižiūrėti labai 
įdomios parodos, suruoštos 
TSRS, milžiniškame Koli- 
seumo pastate.

Bilietų kaina $4 į abu 
šonus. O važiuojant regu
liariai kursuojančiais bu- 
sais į Niujorką kainuoja 
$5.94. Taigi carter iuotu 
busu važiuoti pigiau dviem 
doleriais.

Dėmesio: Autobusas iš
važiuos iš Philadelphijos

Toronto, Canada
Prigėrė

Birželio 24 d., Simcoe 
ežere, prie Jackson Point 
krantų, išplaukęs savo mo
toriniu laiveliu paplaukyti, 
netikėtai apvirto ir prigėrė 
Bronius Šlepetys, 38 metų 
amžiaus, vedęs, dviejų vai
kų tėvas.. Kanadon atvykęs 
prieš apie 10 metų.

Užsimušė darbe
Birželio 23 d., Toronte, 

Rose Heating-Tinsmith Co. 
darbo vedėjas Jurgis Gali
nis, 47 metų amžiaus, ve-j 
dęs, tikrindamas darbą, ne
tikėtai nukrito 13 pėdų ir

Chicago, III.
Atvyksta 210 

Tarybinių artistų
Liepos 21 Chicagoje turė- 

svarbu, kad klubo naudai |s\me šiol skaitliu- __
rengiamas rugpiūčio (Au, guiusią ir įvairiausią grupę trįs di^iius parkus—Mon- 
gust) 23 d. Montelloj pik-; tarybinių artistų — net 210 j ----- 
nikas būtų sėkmingas. Rug-! dainininkų, šokėjų ir muzi 
piūčio 2-rą dieną, sekma-! Kan.tų. 
dienį, turėtų būtinai susi-' duos programas Ci 
rinkimas įvykti ir aptarti vic Opera House, 
gegužinės prirengimą. 

Kitos naujienos
Massachusetts “State 

vision of Standards” sura
do, kad maisto krautuvi
ninkai mažindami svori ap
gaudinėja publiką. Toji 
standarto įstaiga ant neku
riu produktų randa aukštas 
kainas ir sako, kad tuos 
prekybininkus trauks teis- .. 
man. Bet Malcolm McCabe, I olicija sakė, jis _dave 
Grocers and Provision vardą Peter Gallas, 35 me- 
Dealers Association (mais- Kį, gyy. 2704 W. Fletcher, 
to prekybininku org.) sek- taipgi naudojęs vardą; 
retorius, sako, kad tai yra Alex Vaitkus. Ieškomas jo 
tik šmeižtas... bendras, kuriuodu operavo'

firmą žinomą kaipo “L__
'xir-n- m ta i r-. ness Exchange,” .1243 N.'^^d pastatyta dirbtuve
IV ūbam T Doyle, Bosto-; Ashland Ave>\ Jie tris mė_: Dewey Almy Chemical Co.,: 

no tiafiko komisiomei uis, nesįus operavę ta “firmą” !^ula išdirba kokius tai j 
paskelbė, kad nuo hepos v - \
mėnesio 19 d. palengvins, " c '.. . .£ , ... • ra . : Policijos žiniomis, le yraautomobiliu pasistatymą _ n, , , j paėmė is pirkeių apie $10,-centro gatvėse- bus padau- v1 ,000 rankpinigių begyje

dviejų mėnesių.
Lenkijos laivas

Tar}) daugelio šalių 
džiulių laivų, atplaukusių 
Chicagos uostan, yra ir 
Lenkijos prekinis laivas, 
17^000 tonų įtalpos. Laivo 
pareigūnai sako, Lenkija tikrina darbininkų kraują. J tyniuoti turnamente^ ir, jo 
tikisi praplėsti savo preky
ba su Chicaga. 

I -

Di

Tarp apie tūks-
buvo

gilmės
ausimas,,
daugiau ginta 200 parkinimo vie-

,s? ^Ko- tų...

publikos.
tautinės publikos /gal 
keliolika lietuvių 
jaunuolių. Kyla 
ar nereikėtų mun 
lankyti jų sueu 
k i as?

Na, kas liečia m ūsų 
džiaugsmą savu 
sekančiu tėvų pėdomis, 
yra m iręs, nukeliavęs į 
skirtingas gegužines... '

Šiais metais “Laisvės” 
naudai Nlcntelloj rengtas 
piknikas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas: oras gra
žus, publika puikiai nusi
teikusi, turėjome didelį bū
rį niujorkiečių menininkų 
ir šiaip žymių asmenų. 
Maisto ir gėrimų padavėjai 
dirbo sušilę, viską išparda
vė; turėtų būti

Atidarius naują didelį 
Southern Express High- 

jaunimu,' way) Kelią, kuris išvestas 
jis per patį miesto ceųtrą, su

mažino važiuotę gatėmis, 
todėl šaligatvėmis bus leis
ta daugiau mašinų pasi-
statyti.

Mass, valstijos darbo di
vizijos direktorius prane
ša, kad balanžio mėn. 100,- 
150 asmenų gavo nedarbo 
pašalpą. Dabar begauna 
pašalpą tik 65,371 asmuo, 
todėl dabar iš “State Divi-

v?; turėtų būti nemaža sion of Employment Secur- 
Hnkraščiui finansinė para-Lty” įstaigos i 
ma.

A. L. P. Klubo reikalai
Visiems nariams yra ži-

bus paleista 
400 tarnautojų, kurie galės 
gauti jiedarbo pašalpą.

Pandelictis

MONTREAL, CANADA
Į

Trumpai apie viską |prigėrė. Jų tarpe vienas' 
Birželio 29 dienąMontre-Lvok\ečių ‘K0 . Jūl'inink,as-' 

alo Lietuvių Sūnų ir Duk-lbandęs savo gabu-1
terų Pašalpine Draugija jmus vandenyje. 
turėjo išvažiavimą ant 
Skruzbių farmos. Nors' Montreal Ottawa

| telloje, W o r c e s teryje ir 
L" j Methuen-Lawrence. Atro- 
. Ido, kad sekamais metais 
1- į teks mums pasitenkinti tik

| dviem parkais, tai Maple 
New Yorke jų stebėti ir, parRu> Methuenuose, kuris 

pasiklausyti kasdien susi : -----
sirenka po apie 20 tūkstan- įsteigtas 1914 
čių žmonių. * “ ’

Areštuotas lietuvis 
prigavikas

Areštuotas pardavėjas, , .
nužiūrimas imant rankpi- le e^a’ 
nigius už rezidencinius na-' 
mus, kurie jam nepriklau
sė.

• — —---------7 ---------------- --------------------7 -------------

susi-‘yra didelis ir gražus, 
l metais, ir 

Olympia Parku, Worceste- 
' ryje. Nieko nepadarysi, 
mūsų ateivių eilės su kiek- 
vieneriais metais vis labiau 

vis mažiau turime 
jėgų dirbti parkų palaiky-1 
m ui ir parengimuose.

S. Penkauskas

Maynard, Mass.
Devyni darbininkai 

sužeisti

! mirtinai susižeidęs galvą šeštadienį, liepos (July) 18 
i po keletos valandų ligoni- d- 
inėje neatgavęs sąmonės I
mirė. Kanadon buvo atvy- į ^jorthYtUst ir*'(fi’ra±rd ^boro P*kn'kas- Apart ki- 
kęs iš Anglijos. U kad galgtume laiku tų gražių įvairumų i šį

— ■— 1 pikniką pribus Hartfordo
■ Laisvės Choras atlikti me- 
įninę programą.
I Taip pat ir šiame pikni- 
i ke visi turime dalyvauti. 
|Ypač chorui parama labai 
l reikalinga. Juk mes visi

■' d., 8:30 vai. ryto. Bet visi 
i susirinkime kaip 8 vai. ry- 
Į to prie Rusų Klubo, 1150

i I išvažiuoti.
j Jeigu pietinėje Philadel 

J Iphijos dalyje susidarys pa-į 
Čia, netoli Maynard, yra j Ylaėi’onhi kūmo Ikankama grupė norinčiU I 

Rncf !So Acton Mass Yra ato- i l)aįapiJ0Jac.onU a °* | važiuoti, tai busas sustos ir BuSi. ?o. acton, mass. I a aro., g vedęs Ir nubudime j img Į SaMeivis 
i paliko žmoną ir du jauna-' 
i mečius sūnus. Vieną seserį | 
'Jungtinėse Valstijoje, kuri!
buvo atvykusi į laidotuves, 

du brolius. Lietuvoje.
Rep.

Palaidotas Ignas
i lauskas, 55 metų amžiaus.
; Paėjo iš Lietuvos, Malėtų

di-

”' kuri
plastikinius skysčius ir su
pyk i geležines statines, 
siunčia i kitas dirbtuves. 
Čia darbas eina nestoda
mas 7 dienas ir 24 valan- ■ 
das, trimis pakaitomis.; 
Verda tuos 
Darbas čia 
sveikas. Darbininkas, dirb- . . _
damas čia, pritraukia viso- Phillips, 21 metų, Dalias

li ii n trokštame, kad mūsų cho-I1CW llaVCIl, Conn. ras ilgai, ilgai gyvuotų. O ,
Matėme TSRS parodą jisai užtikrintai gyvuos tik • 

su visos plačios lietuviškos

Milwaukee, Wis.
vraennelabai ŽUVO DU JAUNUOLIAI y i a iieidudi

Liepos 9 d. žuvo Tony

kios smarvės Į savo plau-'Tex„ teniso žvaigždė-lošė-
čius. Tai i

Liepos 8 d. susitarę apie visuomenės parama.
10 lietuvių išvykome į New Tad, visi, kas tik gyvas, 

Tarybų būkite minėtuose piknikuo- 
Koliseume ise!

Yorką pamatyti 
jungos parodą, 
išbuvome apie keturias va-1 
landas, bet nesuspėjome: 
visko pamatyti. Jau ir ko

J. Skliutas

gydytojai tankiai1 Jas> kuris čia atvyko lenk-!

> d. kokiu tai bū- sandraugas Daniel S. Cas- vykti.
Ir de- Pei‘, 16 metų, ketvirtadienį, • _

Chicagoje skaitoma apie vyni darbininkai tapo su- ^ai vėtra nunešė jų guminį | J aiybų Sąjungoje,
600,000 lenkų. Aišku, dau- žeisti. Kai kurie tik lengvai troptą toli Michigan ežeie.
gelis jų nori daug ką gauti sužeisti, bet viena sunkiai Trečias jaunuolis buvo iš-

sužeidė, jį toli 
trenksmas. Tas trobesys, > 
kur stovėjo “katilas” ir vi
rė tie chemikalai, daug ap
griautas. Nuostolių i

du įvyko ekspliozija ir de- Per> 16 metų, ketvirtadienį, 
i su-'

O1

iš Lenkijos ir daug pasiųs
ti savo senai tėvynei.

Kišenvagiai darbuojas 
tarptautinėje mugėje

Slaptos policijos skyriaus 
saržentas Edward Kirby 
sakė, kad nuo liepos 3 d.
,atidarymo Tarptautinės .
; Mugės ant Navy Pier, buvo ■Cambridge, Mass.,, .savo to- 
; areštuota 10 kišenvagių.

Be to, 
sugrįžinęs tėvams 100 vai-į 

|kų, kurie buvo ; 
(per 6 dienas mugėje.

Japonai parodoje
Japonija turi savo ekspo-: 

; natų parodoje už $75,000,- 
000. Japonai atidarė 

šokiais

numptp gelbėtas jūrininkų helikop
terio ir paimtas ligoninėn.

Phillips buvo čia lenkty
nėms Western Open teniso 

pada- turnmnente. Casper yra su
ryta virš dvieju šimtų tūks- ĮVUS Milwaukes gydytojo.

visko pamatyti. Jau ir ko- Havana. — Premjeras 
jos buvo pavargę, o norisi I Castro sako, kad Jungti- 

dar daugiau matyti.'nes Valstijos kišasi į Ku-
Gal teks antru kartu ten i bos vidaus reikalus. Jis kal-

I tina JAV valdžią už pavi-
Eksponatai yra gaminti i liejimą aviacijos viršininko 

, su jos'Pedro Diaz Lanzo.
ženklais. Kam tik laikas------------------
leidžia, reikėtų pamatyti iš
statytas mašinas ir įvai
riausius įrengimus."

J. S. K. su dideliais skirtumais.

Geneva. — Keturių di
džiųjų ministrų konferen
cija pat pradžioje susidūrė

rn

Išgelbėtas yra Paul Polons
ky, 16 metų, iš Mason C’ty, j 
la. Jis ir Phillips buvo sve-j 

^‘;mtlrtt^či7darbiYiuose Pas P°lonskio I 
Kirbv’s skyrius! n]n^ai suvažiuoja i§ kitur 

U - • ;dirbti, bet dauguma ir vie-:
pasimetę' tinių, Maynardo - Actono,;

v į dirba. Turi ir uniją. Uždar-! 
I biai yra neprasčiausi, bet; 
darbas yra pavojingas.

H. H. Scott

tančiu doleriu.
Šita kompanija turi ir

DETROIT, MICH.
IŠ SPAUDOS PIKNIKO
Liepos 9 dieną Beechnut 

! Grove Parke įvyko spaudos 
i paramai piknikas. Diena 

tai daug 
, ne vien iš

.re savo . Kokie dveji metai atgal į pasįtaikė graži, 
- klasiš-, s^a_^e°tt kompanija l publikos atvyko

oras iš lyto buvo nepalan-į press Co., atleidus iš darbo šokiais“'“ i statė čia savo dirbtuvę dėl ‘ į^ito "bet‘ir iš“tolimes-
laikė nusistačiusių dalyvau- ruotojai buvo išėję i strei-' . Po parodai daug lėlių bu-iW " !5iu kolonijų. Buvo atvykę
ti. Orui pragiedrėjus, daly-1ką, reikšdami protestą 
viai gražiai pasilinksmino |prieš kompanijos, sauvalia- 
lietuviškoj gegužinėj. Ne
dalyvavusieji tikrai pralei
do gražią progą.

Vieta labai patogi vasa
riniams išvažia v i m a m s. 
Virintieji pasimaudyti gali

vima.
Po 24 valandų darbinin

kai buvo sugrąžinti į darbą 
ir streikas atšauktas.

■] Su birželio 18 
maudytis, nes yra geros i Montrealo sandėliuose 
maudynės. Galima padai-1 vo sviesto perteklius 
nuoti, kaip kad dainuoda-; 21,360,000 svarų. •
vo gegužinėse Lietuvoje.

Didelis ačiū Skruzbiams 
už pavelijimą naudotis vie
ta, o valdybai už pastangas 
suorganizuoti išvažiavimą, 
taip pat tiems vyručiams ir 
moterims, kurie pasidarba
vo išvažiavime.

Numirė J. Bilevičius, 59 
metų amžiaus, Kanadon at
vykęs po pirmo pasaulinio 
karo. Paliko liūdesyje žmo
ną ir dukterį, ir brolį, atvy
kusį po antrojo pasaulinio 
karo.

Iš Lietuvos

Po parodai 
šią atiduota muziejui 
nai.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.
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Panelė O. Marcoux, 
metų amžiaus, užėjo 
savo vaikina, su kuriuo 
tų apsivedus už poros

čio- ninku. Čia dirba daugiau-; Smalsčiai ir Stakėnienė iš 
šiai moterys - merginos. | Ludingtono, Terzai iš Pe- 

; .... loke; n tersburg0, v Daraškienė iš
Cleveland©, ir iš kitų kolo
nijų. Iš Chicagos daly va-1 
vo Jokubka. Publika dau
gumoje sudarė senesnio am- ( 
žiaus žmonės, bet buvo ir 
jaunimo, Amerikoje gimu- 

įsių lietuvių.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

šiai moterys
i Darbas yra labai įkyrus, o! 
uždarbis nėra aukščiausias. 
United Aumobile Workers 
unija norėjo čia suorgani- 

: ziuoti uniją. Liepos 1 d.
Tai jau du piknikai įvy-’buvo balsavimai. Už uniją 

diena ko. Apskričių piknikui pa- balsavo 42, prieš uniją 102. 
bu- kenkė lietus, bet “Laisvės” Tai taip darbininkai atsisa 

iš ir spaudos piknikas, įvykęs, k ė nuo unijos.
Brocktone, liepos 4-5 dd., 
gerai pavyko. Diena buvo 

i graži ir žmonių susirinko 
i daug. Tik gaila, kad jau 
Į sekamais metais to parko 
I nebus.

Buvo suvažiavę iš plačios 
į. Iš New

Lawrence. Mass.
Apie pikniką

Popiežiai ir Lietuvių Tauta

19 i 
pas 
bū-
sa-

« v . — L, . - • VA ▼ v/ U UV V A VV » Y

valčių. Vaikinas tuo tarpu apylinkės miestų. U IK., 
netikėtai i Yorko atvyko net trys au- 

, iššovė, pataikydamas mer-. tomobiliai su dainininkais 
ginai, kuri nuvežta ligoni- > įr svečiais. Dainininkai-dai- 
en mirė.

valė šautuvą ir

Montrealas parkų 
žiūrai ir papuošimui 
skyrė $1,608,000.

Lefebre norėjo

i nininkės palinksmino susi-
i rinkusius gražiomis lietu- 

pi*ie-ivių dainomis, o Antanas 
pa-1 Bimba pasakė atitinkamą 

kalbą. Kalbėjo trumpai, 
kaip piknike ir reikia, bet 
storai. Jis pabrėžė darbi-

Publika linksminosi, kas
Šita kompanija turi ir!norėjo tai pasišoko prie ge-' 

Cambridge savo dirbtuvę,' ros muzikos, o dauguma tai 
bet aš nežinau, ar ten yra' tyrame ore šnekučiavosi, i 
unija, ar ne. į džiaugėsi vieni kitus suti-'

Dabar šita firma siunčia ; hę. Prie maisto ir išsigėri- j 
savo išdirbinius 
vos parodą.Ar nebūtų ge
rai, kad Maskvoje parodos 
lankytojai paklaustų pono 
H. H. Scott, kokią darbi
ninkai turi uniją jo dirbtu
vėse?! J. Gaidys

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis.
DABAR TIK $1.00.

Parašė Prof. Pakarldis, puslapių 320, kaina $1.50,

būti
paeina ' iš labai gudrus. Ėmė nedarbo ninkiškos spaudos rolę. Ra- 

Vištyčio valsčiaus, Pavišty- apdraudą ir tuom pat laiku! gino skaityti “Laisvę” ir 
Čio kaimo. I dirbo. Bet jis buvo sugau- "Vilnį,” nes tik šie laikraš

čiai teikia daug svarbių irtas ir nubaustas $225. Taip-'*— ------ ------&------- -
gi turi sugrąžinti išimtą | naudingų straipsnių ir pa- 

i duoda iš viso pasaulio tei- 
Montrealietis! singas žinias.

■—: Dabar jau ruošiamės prie 
5 p.-Laisvė (Liberty)—Pdnkt., liepos (July) 17, 1959 t “Laisvės” ir spaudos pikni-

į Užpraeitą savaitgalį 
Momreale 6 prarado gyvy- apdraudą, 
bes auto nelaimėse ir 4

Mask-

JAV 
kad 

atei-

WASHINGTON SPAUDA 
APIE CHRUŠČIOVĄ 

Washingtonas. — 
sostinės spauda rašo, 
Chruščiovas greitoje
tyje bus ir prezidentu Ta
rybų Sąjungos. Jis .dabar 
yra Komunistų partijos ge
neralinis sekretorius ir 
TSRS premjeras. TSRS 
prezidento vietoje yra se
nas partietis maršalas K. 
E. Vorošilovas.

I m o nuolatos buvo tiršta.
Rengėjai dėkingi visiems; 

už atsilankymą, o labiau-■ 
■šiai moterims, kurios turė
jo daug darbo gamindamos 
valgius. Komisija taria ačiū 
visiems, kurie patarnavo; 
prie baro ir atliko kitus | 
darbus.

Jokubka pasakė atitinka-1 
mą kalbą apie spaudos ro
lę ir dabartinius svarbius 
pasaulinius įvykius. Jau
nuolis Frank Priel parūpi
no garsiakalbį. Advokatė 
S. Masyt'ė pirmininkavo.

Imant atydon dabartinį 
maisto ir kitko brangumą, 
tai medžiaginės paramos 
spaudai nebus daugiausia, 
bet jos bus.

Rengimo Komisija

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINĄ $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.



Tarybinis žurnalistas a p i e 
Tarybinę parodą Niujorke

Tarybinės parodos vaizdas Koliseume New Yorke
Skaitytojui ir tam, kuris! skyriuje laikytojai pama- 

aplankys Tarybinę parodą tys [ 
Niujorke, įdomu 
skaityti tarybinio žurnalis-1 giausio 
to V. Ozerovo 
denciją apie parodą. Mes ją , trono maketą, pirmojo pa-Į 
perspausdiname taip, kaip šaulyje ledlaužio su atomi-j 
ji tilpo Tarybų Lietuvos niu varikliu maketą, 
spaudoje. — Red.

Mirė Petras 
Grabauskas

in ūsų 
nebe-

Visi būkime piknike!
Sekmadienį, liepos 19 d., 

Steamboat Inn darže, 911 
Steamboat Road, 
Neck,

Nuo birželio 24 d. 
Petro niekas niekur 
matė — nebesugrįžo jis na-1 
mo ir niekur k'tur nebepa-1 
si rodė. Iš karto buvo ma
nyta, kad gal jis bus išva
žiavęs pas seserį draugę i 
Overaitienę į Shenandoah, | 
Pa., atostogauti. Mat, dar! 
birželio 21 d., sekmadieni, 1 
jis dalyvavo Great Necke į Kurie turite automobi- 

! piknike ir buvo, kaip ir pa-1 liūs, prašome atvažiuoti ir 
įprastai, linksmas ir sma- kitus atvežti. O kiti gali 
j gus, nors dar vis tebenusi- vykti iš Niujorko busu. 
j skundė rankos skaudėjimu, j Busas išeis 12:30 dieną nuo 
j Kaip ten bebūtų, po sa- j Lituanica Sc/. (Brooklyne), 
vaitės kitos draugai prade- Le.s* 110-12 Atlantic Avė.

Dabar jau galima pasakyti 
Ačiū jums, draugai!

Vincas Čepulis 
Petras Višniauskas 
Ch. Nečiunskas 
Mikulėnas 
St. Titanis 
Milinkevičius 
Juozas Bimba 
Karolis Benderis 
Pov. Rainys
Repšys
Petras Bieliauskas 
Mažylis
J. Gasiūnas
Vaznys
J. Varisonas 
Ant. Balčiūnas
Buvo dar keletas draugų, 

kurie tik dieną kitą, valan
dą "kitą padirbėjo.

Nežinau, ką sugalvos 
Namo bendrovės direkto
riai šių draugų pagerbi-

Tuo tarpu vardu vi
sos komisijos: Didelis, dL 
delis ačiū jums, draugai !*

A. B.

Nors dar vis tikrai ne
galima pasakyti, kada 
“Laisvė” kraustysis į nau
jąsias patalpas, bet jau ga
lima pranešti, jog naujųjų

Lankėsi Laisvėje
Šią savaitę Niujorką ap

lankė, be kitų, I. Klevins- 
Great kas, iš Scranton, Pa., taip-

įvyks labai gi A. Navickas iš Haver- 
dailus Laisves naudai pik- hill, Mass. Abudu geri bi

čiuliai buvo užėję ir į Lais
vės leidyklą pasidairyti.

lankėsi 1 PataIPU įtaisymo patys di- 
1 dieji darbai jau užbaigti.
Dabar tik tenka laukti įvai
rių inspekcijų “šerengos.” 
Kaip greitai tas bus pada
ryta, kelsimės į naują vie
tą. Tai, žinoma, savaime be 
galo didelis ir sunkus dar
bas. Ir čia, be abejonės,! 
pareikalaus visų geros va
lios draugų nemaža talkos, 

pergyveno BetiBūsite Prašomi ir kviečia- 
atrodo, imi Pasidėti.

Tuo tarpu man laba* no- 
Kaip ir visuomet, risi tarti žodį kitą apie tą 

rūpinasi talką, kuri tiek daug darbo 
Jis, sako, atėjau atliko. Neperdėsiu pasa- 

Metelionio kęs, jog tuo talkos darbu !^aL. 
knygų “Apie dievus ir žmo- tapo sutaupyta 
nes.” Girdi, jau keturias

nika.s*.
Prašome visus gerus lais- 

viečius dalyvauti, šio pik
niko pelnas eis spaustuvės 
perkėlimo į naują vietą iš- 

i laidoms padengti.
i Kurie turite

Gražiai pasikalbėjome.
Abudu svečiai i 

Koliseume, stebėjo tarybinę 
parodą, matė daug ir kitų 
svarbių dalykų Niujorke.

jo galvoti ir rūpintis: kur Richmond Hill, N. Y., busas
penkiasdešimta d a 1 i o ", . r ,.9 T-1 'staiga be z'nios dingti? Jis

,7t nėra toks žmogus, kad nuo
a e 111 žmonių slapstytus!!

bus pa-j natūralaus dydžio 
pasaulyje 

korespon- greitintuvo — sinchrofazo-

29

. Urie 
pat skyriaus “Atomas tai- 

|kai” yra branduolinį fizi- 
(I. kos, optikos ir radioelekt

ronikos, skyriai.
Elektronikos skyr i u j e j 

drauge su pramonėje nau- { 
dojamais prietaisais yra 
įvairūs, dailios išvaizdos te- 

i m tu vai

NIUJORKAS. VI
—Tik 18 dienų praėjo nuo 
to momento, kai “Kolizie-j 
jaus” pastate gauti ir pra-l 
dėti montuoti pirmieji Ta
rybų Sąjungos 
technikos ir kultūros 
mojimų parodos ekspona
tai. Šiuo metu 1 
ruošta, kad šie laimėjimai! , . . .
būtu parodyti Amerikos! cia*lal, įrengtame kambary-. 
žmonėms, kuriems šiandien Ue lankytojai gali i 
svetingai atsivers

galėjo musų Petras
Nuoširdžiai prašome 

sus dalyvauti piknike!

Baranikai Europoje
Dailininkai Rudolfas 

! May Baranikai su savo

Trečiadieni užeina “Lais
vėn” bruklynietis Mateušas 
Simonavičius, 
bematytas draugas. 
Mateušas 
jo, berods porą skaudžių! 
operacijų 
dabar jis gerai 

vj. i džiaugės*', kad sveikata pa-;
j sitaisė.
d. Simonavičius 
apšvieta.
pasiimti porą

jau senoka* 
Mat, 

sunkiai sirgine

ir 
sū

neliu Steve išlėkė į Europą 
i atostogų, kurios turėtų bū- 
i ti įdomios.

nemažiau
penkių tūkstančių dolerių, 

knygas pasiunčiau Lietu- Reikia žinoti, kad kontrak-
Tegu ten mano gimi- toriu* buvo pavesti ir pa- -----------------
-L- 1.1 V—Dar!likti tik tie darbai, kurių | Daugiau atvyko tarybi-

v . savanorių talka nebuvo ga- nių menininkų, kurie pildo
Labai džiugu buvo šį ma- Įima atlikti. Jeigu visas programą Madison Squafe

von.
nės skaito ir šviečiasi, 
porą pasiųsiu.

Jiedu žadėjo šitaip su- 
maršrūtą: 

nulėksią į Paryžių, pasi- 
i samdysią automobilį, tada' 
, (abudu jiedu vairuoja) pa-! 
sileisią į Italiją. Ten pava-^ Tą pačią dieną r" 
žinėję po svarbesnius mies- lankė Vincas Kirvela, 

vyksią į Austriją, kurjčias net *š Detroito. Jis Čia 
tarybinės parodos 

ir susipažinti 
Austrijos grįšią atgal į Pa-'su mūsų didmiesčiu. Tai

I tvarkyti savo

m o k s 1 o,, .
. levizoriai, . Jcll- i 1 d 7

: radiolos. Jau veikia teleki- 
viskas pa-! n°Projektorių kambarys ir i 
laimėjimai: mansis telecentras. Spe- Į .. i /n <1 1 1 i i O vaza z\ 1 r < » WA 1a r J

jia^dienU'e lankytojai gali išgirsti! 
parodos ntereofonmius užrašus. Vi-] bos. Buvo sakoma, kad bir- 

soje parodos teritorijoje | želio 24 jis buvo - 
'įrengta 18 distancinio val-|koje įstaigoje 
dymo televizijos kamerų. Stryto ir ten su pora dipu-iing, N. Y 
su kurių pagalba lankyto-! kų vaišinosi. Būk vienas gyvena.

is, išė-' Jeigu viskas išeis taip, 
>s, pa- kaip planuota, tai atosto- 

slydo, parkrito ir susižeidė, I gos bus įdomios.
nuvežtas ligoninėn. 

Bet kai

lonu, kuklu irC 7

draugą susitikti 
sveikusi. c.

nuoširdų 
jau pa-

ių us ap-
, sve-

tu s, '
tuoj prasidės 7-asis pašau-; atvyko

Pirmajame pastato aukš
te prieš eskalatorius, kurie i 

pristatys lankytojus į cent- * 
rinę sal 
tičiaus skulptūra “ 
sime kalavijus į arklus”. Ji Į 
tarsi perteikia dvasią, ku-' 
rios kupina visa paroda — 
taikaus, kuriamojo tarybi-1 suI mes. ūkio laimėjimais ir ko- _ ___

lūkinio kaimo gyvenimu, tauti, kad su Petru bus kas Campo.
' n ADC1 n AA’/IHA 4* Cl 1 L 1 IZ Z\

lę, stovi puiki Vuče-’ir ?a,i Pamatyti kas vyks-j lietuvis matęs, kati j 
Perkal 1 ta viename ar kitame pa- jęs is minėtos įstaigo

PETRAS GRABAUSKAS
Pradėjo eiti visokios kai- Imis jaunimo kongresas. Iš | pasižiūrėti i 
O T^1lxyr\ Iz Lil 1 • A n O i* CY O l 1 "P O _ ! r'i t i zl /-I

lietuviš-, ryžių, o tuomet sės lėktų-j senas Detroito pažangietis 
ant Grand van ir grįšią atgal į Flush- ir nuoširdus darbininkiš- 

kur Baranikai; kos spaudos rėmėjas. Ir 
dabar jis apdovanojo “L.” 
visa dešimtine.

įtaisymas būtų buvęs ati- Gardene. Įvyko ir pakeiti- 
duotas kontraktoriui, tai 
įrengimo išlaidos būtų buvę 
beveik dvigubai didesnės.

Man, esant komisijoje,!
beveik kasdien teko talką į Misters, Ine J 66 "w.

kiau: nedirbkite tokių ilgų! 
valandų, ir taip sunkiai.

Gaila, kad niekas nevedė

mų programoje.

Pabaigoje savaitės įvyko 
• keli užpuolimai. Plėšikai 
I pačiupo apie $50,000. Iš 

__ . , X^V., „. 48tH
Ne^ kartą net sa- į Manhattane, jie pačiu

lpo apie $35,000.
Mrs. F. Bravos, 34 metų

rodos kampelyje.
Čia pat antrajame aukš- tapo 

te lankytojai amerikiečiai 
i susipažins su tarybinio že- | ligoninėse

pradėta teirautis panikai 
niekur

Beje, būdami Milane, Ba-
i nusitarė būtinai!

lan-

nių žmonių darbo dvasią. 1
Kai tik lankytojas įžen

gia į antrąjį aukštą, kur 
yra svarbiausi parodos 
skyriai, jo žvilgsniui atsi
veria didingas įrenginys — 
sidabrinis, išlenktas prie; 
pagrindo ir tarsi skriejąs i / 
aukštyn panelis, atliktas 1UP , ... v
pagal dailininkų Roždest- tal’.ybini° žmogaus gy- 
venskio ir Rodionovo eski- ve^m,u,n Pai s!a- 
žus. Jis įkūnija žmogaus Statybos skyrius 
veržimąsi į kosmosą. Pane
lio pagrindas vaizduoja 
mūsų planetą, viršum ku
rios skrieia dirbtiniai Že-

surastas.
nebuvo pamatyti dainininkę Kons- 

Pradėta nuogąs- tanciją Menkei i u n a i t ę-

nors negero atsitikę.
Ir, štai, po rūpesčio i 

aukštą, kuriame” rodomas ieškojimo, pagaliau sužino-1 
tarybinio žmogaus gyveni- fa> bad jis jau miręs ir ran-1 
mas. Lankytojas amerikie-i ^asl i „„

]tis pamatys, kaip didžiai 
imamasi Tarybų Sąjun-

Daugybė liftų pakels lan
kytoją Į trečiąjį parodos 
aukštą, kuriame i

užima 
visą salę. Svarbiausią vietą 
čia užima masinės gyvena
mųjų namų ir kultūrinės 
statybos demonstravimas

miesto negyvėlių! Satkus su 
I šaldytuve. Kodėl gi niekam > atostogas 
niekas nepranešė apie jo .............
mirtį? Kodėl policija ne
ieškojo jo giminių bei pa

' Sveikina iš atostogų
Brooklynietis Petras 

žmona leidžia 
pas Bloznelius, 

Catskill kalnuose, Niujor
ko valstijoje. Iš ten jis pri- 

daug

Taip pat pas mus 
kėši žymus Naujosios 
glijos veikėjas iš Lawrence,1 
Mass., Vincas Kralikaus- 
kas sužmona Eva. Su jais 
kartu buvo ir Petras Ga
linis. Jie irgi neišėjo “Lais
vės” neapdovanoję. Krali- 
kauskai paliko tris dole
rius, o Galinis—du.

pilnos atskaitos, kurie drau- moteris, peilliu mirtinai su-, 
gai talkoje dalyvavo ir ku- badė savo tėvą Henry Gies- 
ris kiek valandų įdėjo. To- cheną, 66 metų amžiaus, 
dėl čia paminėsiu talkinin-1 Jie gyveno 228 Newman 
kus tik iš savo atminties. Avė., Bronkse. Ginčo prie- 
Štai jie-

Bronkse. Ginčo prie
žastis dar neišaiškinta.

siuntė Laisvės štabui 
žįstamų ? Aiškinama šitaip: ! draugiškų linkėjimų.
birželio 24 Petras policijos! 
rastas su perskelta galva ir I 
be sąmonės vienoje požemi- j 
nio traukinio stotyje.

’ i jau buvo paimtas ir 
mes palydovai. Čia pat yra j Daug dėmesio skirta gy- vežtas ligoninėn, ir
ateities kosminio laivo mo- venamųjų namų statybos sąmonės nebeatgavęs,
delis, padarytas pagal K. industriniams metodams, birželio 26 d. Pas jį gi poli- 

ir Demonstruojamas nedide- cija neradusi jokių parody- 
lis TSRS Sąjungoje sukon- mų, kas jis per vienas yra,

Ciolkovskio brėžinius, 
pirmosios tarybinės rake
tos, sukonstru o t o s 1933 
metais, modelis, šalimais 
ant specialaus vežimėlio 
guli didžiulis, natūralaus 
dydžio kosminės 
kurią paleido 
mokslininkai Mėnulio7 link 
šių metų sausio mėnesį, 
paskutinės pakopos make
tas. Kosminės erdvės tyri
nėjimo’ TSR Sąjungoje sky
rius užima centrinę vieta! 
Tarybų Sąiungos liaudies | 
ūkio laimėjimų salėje.

Iš čia lankytojai patenka 
į daugybę sunkiosios pra
monės ir mokslo skyrių. 
Apie TSRS ekonomikos lai
mėjimus ir didingus arti
miausių metų planus paša- viėtinTų tafentų.' 
koja 22 spalvingi plakatai.

Metalurgijos, anglies, 
chemijos, energetikos ir ki
tų sunkiosios pramonės ša
kų laimėjimai matyti de
šimtyse diagramų bei nuo
traukų ir veikiančiuose 
modeliuose, kaip, 
džiui, tipinio metalurgijos i Bosiono) 
- , . • f . • x • Rugp. ov u., r.kombinato ir Sinteti nio Valstijos Moterų Sąryšis, 
kaučiuko gamyklos mode 
liaiz Atominės energijos!

Ačiu, Petrai!

tuo- Kiek New Yorke 
yra bedarbių?

mirė

struoto valcavimo staklyno, 
gaminančio plonas i en e s 
gelžbetonio plokštes, mode
lis. Čia pat rodomas natū- džius rašant, dar tikra* ne- 

raketos, • ralaus dydžio trijų kamba- žinomos visos Petro nelai- 
taryt>iniai! rių buto modelis, Briuselio mės ir mirties aplinkybės.

parodoje laimėjęs medalį. Gal su laiku išsiaiškins.
“Gran Pri”. Jį su. neslepia-' 
mu susižavėjimu jau apra
šė Niujorko laikraščiai.

V. Ozerovas

todėl niekam ir 
negalėjusi apie jo J
Gal taip ir buvo. Šiuos žo-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Aido Choras turės savo metinį 
pikniką 9 d. rugpūčio (Aug.) Olym
pia Parke, Shrewsbury. Bus gera 
dainų, programa. Dalyvaus Laisvės 
Choras iš Hartord, Conn.% Bus ir 

Kviečiame daly- 
avuti. Aido Choras. (57-58)

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

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

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia 
pavyz-| Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So.

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass.

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

Geo. Shlmaitis

6 p.—Laisve (Liberty)—-Penkt., liepos (July) 17, 1959

Aplankė mūsų įstaigą ir 
Antanas Metelionis, popu
liarios ir naujos knygos 
“Apie dievus ir žmones”I 
autorius, iš St. Petersburg,! 
Fla.

Help Wanted—Male

PASIKLAUSKITE SAVĘS
„ . SEKAMŲ KLAUSIMŲ ' į 
Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,! • 

Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?

Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per > 

bile sekantį' skyrių, priklausaptį

5.
6.

KALVIS (2)
Prie plieno darbo. Nuolatinis 

i darbas. Aukštas atlyginimas. Tin
kamos sąlygos. Patogi transporta- 
cija. Kreipkitės.

KIRSTEN — EM. 1-2910
(57-63)

GLOBE PARCEL SERVICE, Inc.Mūsų miesto “tėvai” 
sakoja, būk nedarbas 
mažėjo. Galimas daiktas, 
nes vasaros laiku ir mieste 

; sumažė
ja. Vieni išvyksta į žemės 
ūkio darbus, kiti susiranda 
jo pajūrių restauracijose ir 
kitokiose užeigose, nes ten 
daug žmonių vyksta mau
dytis.

Dar neseniai New Yorke 
bedarbių buvo virš pusė 
milijono. “Tėvai” sako, kad 
keliais procentais dabar jų 
yra mažiau.

Tuo pat kartu jie žymi, 
kad iš Puerto Rico vis dau-

. Panešti skaičius
no likimą. * 
' a:____ y?

Tuo tarpu visi jo dran
ga* ir prieteliai, kurių jis 
turėjo tiek daug, esame di
džiai nuliūdę jojo netekę. 
Taip netikėtai ir staiga jis 
tapo išbrauktas iš gyvųjų

pa
šil

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Liepos 26 d. įvyks piknikas Liet. 
Taut. Namo parke, Winter Street. 
Rengia Liet. Taut. Namo knygynas 
ir Liaudies Balso Komitetas. 1 vai. J 
dieną. Bus gera muzika, valgių, gė
rimų. Taipgi bus iš Lietuvos kny
gų paroda. Kviečiame dalyvauti.

Kitas piknikas bus rugpiūčio 2 
d., rengia Moterų Apšvietos Klu
bas, viršminėtoj vietoj. Pradžia 1 ‘ 
vai. Bus valgių ir įvairių gėrimų. 
Klubietės kviečia visus dalyvauti.

Geo. Shhnaitls

Apie velionio gyvenimą Jr gjau atvyksta žmonių, o jų 
ilgametę veiklą pažangiojo- didžiuma yra nelavinti, ne-
je Amerikos lietuvių visuo
menėje bus parašyta vėliau.

Sužinojus, kur Petro la

moka industrinių darbų. 
1958 metais balandžio mė
nesį iš Puerto Pico atvyko

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Ave. j

Richmond Hill, N. Y. j

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) |
MĖSOS IR WURSTWAREN j

vonas randasi, tuojau tele- 5,600 ateivių o šiemet tą 
grama _ buvo pranešta jojo pat mėnesį jaLl l9>200. 
seseriai draugei Ona* Ove- ___________
raitienei į S h e n a n doah. Washingtonas. — Spau- 
Gautas atsakymas, kad ji ^os konferencijoje Eisen- 
negalinti pribūti Petro pa- Yoweris sakė, kad vyriau- 
lai ų palaidojimu rūpintis, • darys spaudimą, kad

seseriai draugei Onai Ove-

bet pribus jos sūnūs, kuris 
gyvena New Jersey valsti
joje.

Šiuos žodžius rašant ir 
“Laisvei” einant į spaudą, 
dar nežinia, kur ir kaip 
Petras bus palaidotas. Ma
noma, kad jo lavonas bus

Washingtonas. — Spau-
; Eisen-

greičiau baigtųsi plieno 
darbininkų streikas.

a >4*{'4<4>4,4**ž*4*4*>I*,I,4,*ž*4*4*4*,I*4*,1*4**I**I*4"1*^

MATTHEW
BUYUS .i

:: (BtJYAusKAS)

Į Į LAIDOTUVIŲ Į i
: DIREKTORIUS i i
• « >
• <»
• •'□G'®*'?*?* • •

pargabentas į Šenadorį ir 
ten palaidotas.

Gaila, labai gaila nete
kus gero, malonaus ir veik
laus draugo! Rep.

R Newark 5, N. J. !
R MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St. : 
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t#

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

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor/ Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
G446 Michigan Ave..
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

GRant 1-3712

USSR Kultūros Ministerija porstato

“Didinga Mano šalis”—Paskutinės 4 Dienos

H ra
WH THE SENSATIONAL HIT OF 

THE BRUSSELS WORLD S FAIR!
Naujame moksliniame rodyje Cinepanorarna matysite Rusijos grožybe, 

girdėsite muziką. ’ Cinepanorarna 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.

Dabair Ištisai 
iki Rugpiūčio 10-os!

Amerikos Premiera, Antradienį— 
“THE ENCHANTED MIRROR” 

Prieinama Įžanga

MAYFAIR 
T H E A T R E 
7ih AVE. ft 47m ST. Cl 5 ftftOO Rodoma Kasdien
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