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KRISLAI
Filadelfijoje.
Jaunimo festivalis.
Domininkas Burba.
Petras Grabauskas.

Rašo R. Mizara

Kai šie žodžiai rašomi, Fi- 
i jos Franklin Field sta

dione vyksta galutiniai pasi
ruošimai varžyboms tarp ame
rikinių ir tarybinių atletų.

Sakoma, jau parduota dau
giau kaip 40,000 įėjimo tikie- 
tų< viso žmonių stadione 'tel
pa apie G0,000.

V a r ž y b o s e -1 e n k t y n ė s e daly
vauja ir keletas Lietuvos spor
tininkų, tarp kurių yra gar
sioji Birutė Kalėdienė - Žalo- 
gaitytė, p e r n a i nugalėjusi 
amerikietę Marjorie Shastitko 
Maskvoje.

Amerikiečiai sporto žinovai 
pranašauja, kad šitose varžy
bose laimėtojais išeis: ameri
kiečiai vyrai, tarybinės mote
rys, — gal būt su lietuvaite 
Birute priešakyje. (Prana
šystės teisingos: Birutė laimė
jo ieties metime. Sveikiname!)

O liepos 2G d. Vienos mies
te, Austrijoje, prasidės Sep
tintasis pasaulinis 
festivalis. Jis tęsis apie’dešimt 
dienų.

Ten taip pat bus nemaža 
ai^rikinio jaunimo; bus .ir
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Numato, kad bus labai ilgas T. Sąjungos Žmoni Ui “Mes už taiką; bus bloga tam, 
kas karą pradės,” Chruščiovplieno darbininkų streikas amžius ir sveikai

New Yorkas. — Plieno i Bet gyvenimas rodo ką ki- 
darbininkų streikas prasi- tą. Pirmą streiko dieną jau A. Rusk, kuris yra matęs 

iš darbo: Tarybų Sąjungoje ligoni
nes ir kitas sveikatos įstai
gas, dabar apžiūrėjęs TSRS 
parodoje įrengimus, patei
kė straipsnį.

Dr. Rusk stebisi mašina, 
kuri po operacijos susiuva | tos. reikalams 
ne tik žmogaus raumenis, niškas sumas 
oda, bet net smulkiausias rezultas: 1896 metais vi- 
gysleles. Tarybiniai dakta-: autiniai Rusijos 
rai tam tikromis valando- ' gyveno 32 metus, 
mis demonstruoja tos ma- Į 67. 1913 metais ; 
šinos veikimą. I gyventojų skaičiaus

daktaras,i tik vienas gydytojas,

dėjo solidariai ir tvirtai, i kitos industrijos 
Su pirmąja diena streikas i paleido 25,000 darbininkų, 
apėmė 28-nių plieno gami- i o sekamą dieną apie 75,000. 
nimo kompanijų fabrikus. Labiausiai plieno streikas 
Visur plieno gaminimo fab-, paliečia kitas industrijas 
rikai užsidarė. Dirba tik su > Didžiųjų ežerų srityje, kaip 
unijos sutikimu tokie, kur i tai automobilių, sunkios 
gaminamas kitoks metalas, mašinerijos gaminimo ir 

1 statybos.
Geležinkeliu tavoriniu 

traukinių pareikalavimas
Nors streiklaužių ir nėra, 

bet unija prie fabrikų pa
statė pikietininkus. Unijos . 
prezidentas David J. McDo- sti^azėjo 20 piocentų. 
naldas pikietavo ' Bethle- j °’

hem Steel Corp, fabrikus 
Bethlehem, Pa.

Unija viską darė, kad su
sitarti ir išvengti streiko, 
bet plieno fabrikantai pasi
rinko nesusikalbėjimo tak
tiką. Fabrikantai mano, 
kad streikas nuvargins dar-

New Yorkas. — Dr. H. 185,000 daktarų ir pagalbi
ninkų taip vadinamuose 
“Skrajojančiuose Sveikatos 
Pulkuose”, kurie pagalba 
lėktuvų, helikopterių ir 
automobilių pasiekia visas 
vietas.

TSRS vyriausybė sveika- 
kiria milži- 
pinigų. To

paleido iš darbo 6,300 dar
bininkų, Elgin & Joliet — 
2,400, New York Central 
apie 3,000 ir kitos, panašiai. 
Ir jeigu streikas ilgai užsi- 

■ tęs, tai plieno bus stoka vi
sose industrijos šakose, kur nes jį padarė tokį milžiniš- 

; jis vartojamas. I ką šuolį pirmyn. Žinoma,
Jeigu plieno kompanijos j jar bus daug darbo, kol že

mės ūkyje ir tolimuose ša
lies kraštuose bus pasiekta 
tas, kas yra miestuose. To
dėl toje srityje dabar dirba

binikus ir susilpnins uniją. vįikins susitarimą, taistrei-l 
Net eilė komercines spau- plėsis ir tarpe kitų me- 
dos korespondentų, kaip A.)talo darbininkų. Liepos 311 

, H. Raskin, rašo, kad strei- . - .
jaunimo j^as ^us unįįos stiprumo iŠ-

• 1 v •___ J. “

' bandymas.
Fabrikantai sako, kad

jie gerai pasiruošė streikui
lietuves jaunimo atstovų. To- ir turi daug gatavo metalo.
kie festivaliai — nepaprastai 
reikšmingi įvykiai. Jie suar
tina jaunus žmones. Visa tai i 
tarnauja taikos reikalui.

pauda kreipia 
į sportą, j tai

Lietuvos s 
daug dėmesio 
kad jaunimas griebtųsi tokios 
ar kitokios sporto šakos.

Gerai, kad taip daroma. 
Sportiniai veiksmai atitraukia j 
jaunus žmones nuo rožan
čiaus ir karčiamu.

Indija reikalauja | Jungtinių Tautų role 
priimti Kiniją j ir Berlyno reikalai

f

New Yorkas. — Indija Geneva.

Chruščiovas sakė, kad 
Vakaruose nuolatos tvirti
na, būk Tarybų Sąjungoje 
yra “vergija”. Jis sakė, lai 
kapitalistai kalba ką nori, 
nors ir tai, kad “socialisti-

kome r c i n ė i nėse šalyse žmogus žmogų 
būk valgo”. Bet 1964 metais Ta

rybų Sąjungoje angliaka
siai jau dirbs tik po ketu
rias valandas per dieną, o 
tokios ‘vergijos’ panorės ir 
kitu šalių darbininkai”, v v

Kas dėl karo pavojaus, 
tai Chruščiovas sakė, kad 
“kapitalistų širdis nepasi
keitė,’ bet jie jau pasidarė 
gudresni” ir vargiai jie ti
kisi karą laimėti prieš Ta
rybų Sąjungą ir socialisti
nes šalis.

Jis pareiškė: “Aš sakiau 
amerikiečiams, kad jie dar

Sosnoviec, Lenkija. — 
Čionai lenkų angliakasių 
suvažiavime kalbėjo Tary
bų Sąjungos premj eras 
Chruščiovas. Jis sakė, kad 
Vakaruose vald i n i n k a i, 
generolai ir
spauda dažnai rašo, 
Tarybų Sąjunga siekia ka
ru kapitalistinio pasaulio 
sunaikinimo.

Chruščiovas pare i š k ė: 
“Tai didžiausia netiesa! 
Tarybų Sąjunga niekados, 
niekados nepradės, karo... Ji 
siekia visu šalių taikaus 
sugyvenimo”. Chruščiovas 
priminė, kad kartą jis pa
reiškė, jog “komunizmas 
bus kapitalistinės santvar
kos graboriumi”. Tada Va
karuose šaukė, būk Tarybų 
Sąjunga ruošiasi karu pa
laidoti kapitalizmą. Jis pa
aiškino: “Tas. mano pareiš-/neturi raketų, galinčių pa-

žmonės 
, o dabar 
ant 23,000 

veikimą. i gyventojų skaičiaus buvo
Amerikietis daktaras,! tik vienas gydytojas, o 

apžiūrėjęs įvairiausius ope-| 1958 metais jau buvo 17 
racijų įrankius i ‘ 
sus, sako, kad Tai 
jungoje į 
kad iš taip atsilikusios ša-1 metais 

‘“■'metais Raudonasis Kryžius 
turėjo 39,000 narių, o 1958 
—30,000,000. Bet svarbiau
sia tas, kad Tarybų Sąjun
goje gydymas, ligoninės ir kimas nereiškia, kad komu- siekti kitus sausynus. Sa- 
sveikatos namai tarnauja ni^tai tuojau privalo imtis; kiau, kad jie turi raketas, 
liaudžiai nemokamai. i‘

ir prietai- i kiekvienam 1,000 gyvento- 
cybų Są-! jų. 1913 metais buvo ligoni- 

ivyko stebuklas,' nėse 207,000 lovų, o 1958 
— 1,535,000. 1913

dieną baigiasi kontraktas 
32,000 aliuminio darbinin
kų. Jie jau įteikė kompani-, vv.
joms tokius, pat reikalavi-1 Lhrusciovas apie 
mus, kaip ir plieno darbi-In .
ninku unija. Malino taktiką

i Sosnoviec, Lenkt
I Chruščiovas kalbėd amas 
! lenkų mainierių suvažiavi
me, tarpe kitko, prisiminė 

I ir 1939 m. pasirašytą tarpe 
Vakarinio; Tarybų Sąjungos ir hitle-

s iteike Jungtinėms Tautoms Berlyno reikalas gali pa-lrinės Vokietijos, nepuolimo

i lopetų ir kasti kapitalizmui I kurios gali į erdvę iššauti
■ kapus. Istorija atliks savo i ‘apelsinus’, o mes turime 
! rolę kapitalizmo palaidoji- tokias raketas, kurios gali 
I me”. ; iššauti tonus”. ,
I I I . '<Į Pakilo Vengrijos 

į industrinė gamyba 
I

— i Budapeštas. — Vengrijos 
Liaudies Respublika turėjo 
gražaus pasisekimo pirma
jame 1959 p u s m e t y j e. 
Elektros jėgos, naftos, 
fosforitų ir cemento buvo 
pagaminta daugiau,

JAV ir T. Sąjunga 
dalinasi išradimais

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga prisiuntė Jung
tinėms Valstijoms virš 
2,000 užpatentuotų išradi
mų. Jungtinės Valstijos 
tiek pat užpatentuotų išra
dimų planų įteikė Tarybų 
Sąjungai. Amerikoje gau
namas ir tarybinis žurna
las “Buletin Izobreteniji” 
(Išradimų biuletenis).

Jungtinės Valstijos tarpe 
1896 ir 1)917 metų gavo iš

94 kaliniai sukilo 
anglies kasykloje

Petros, Tenn. — Cum- 
berlando kalnų požemyje 
buvo sukilę 94 kaliniai. Jie 
ten kasė anglį trijų sargų 
priežiūroje. Kaliniai, turė-

kaip
reikalavimą, kad būsimoje kenkti Jungtinių Valstijų | sutartį. Jis sakė: 
Asamblėjoje būtų priimta į j politikai Jungtinėse Tauto-1 “r"..............
Jungtines Tautas Kinijos. I se”, rašo J. Rest o n a s. | premjeras
Liaudies Respublika. Jung- Jungtinės Valstijos, ture-; teisingas r —
tinių Valstijų atstovas tuo- damos daugybę mažų vals-; nepuolimo sutartį su Hitle- 

, kad jis vėl | tybėlių iš Centrinės ir Pie-1 riu, nes Vakarai norėjo ka- 
Kinijos įtinęs Amerikos, sudaryda-' ro tarpe Tai^ybų Sąjungos

■ mos. Jungtinėse Tautose di-: ir Vokietijos.
dėlę daugumą balsų, nuola- “Tada Stalinas man sa
los tvirtino, kad jos pasiti-įke: ‘Mes turėsime kariauti 
ki Jungtinėmis. Tautomis. | prieš Hitlerį, bet dabar mes

Bet Tarybų Sąjunga siū- dar turime išlaimėti laiko 
lė, kad Vakarai ištrauktų | pasiruošimui’ ”.
savo karo jėgas iŠ Vakari-j 
nio Berlyno, o jo tvarkymą 
pavestų Jungtinėms Tau
toms. Jungtinės Valstijos 
atmetė tą pasiūlymą ir tas 
gali pakenkti jų politikai.

jau pareiškė 
reikalaus atidėti 
priėmimą.

Jau devinti metai, kailn- 
.. . ir socialistinės šalys 

. reikalauja priimti Kiniją, 
kuri turi 650,000,000 gy- 

; ventojų. Bet Jungtinės 
velionis daug veikė dar i Valstijos, su pagalba mažy- 

jai

Neseniai mes’ netekome 
dviejų gerų, nuoširdžių, su
manių draugų — Domininko 
Burbos ir Petro Grabausko. .

Domininkas Burba — ilga- (įĮįįa 
metis Stamfordo (Conn.) gy
ventojas. Liga sulaikė 
nuo visuomeninės veiklos 
pastarųjų metų eilę, bet 
niau ’ 
bininkų judėjime — 
kame ir angliškame.

Pažinojau draugu Burba r»er 
'Aaug metų. Jis buvo tvirtai 
jS'rfykinęs pažangaus darbi
ninkų judėjimo principais; 
buvo tvirtos valios, ryžtingai 
nusistatęs už tai, kad Ameri
kos darbininkų klasė turi pa
siekti pergalę, turi tapti savo 
Išalies valdovu.

D. Burba ne tik 
jose veikė; jis jas 
sunkiai uždirbtais 
doleriais; jis rėmė mūsų spau- ! 
dą, kiek tik begalėdamas!

Lai Domminkas ilsisi ramiai, j jr ją perveda valstiečiams.
Kuba yra salų valstybė, 

apie 100 mylių į pietus nuo 
Floridos. Ji užima 44,206 
ketv. mylių plotą ir turi 
apie 8,000,000 gyventojų.

lietuvi- čių valstybėlių uždaro

organizaci- 
rėmė savo 
centais ir

duris.

Milijonas susirinks 
Kubos sostinėje

Havana., — Sekmadienį, 
liepos 26 d., į Kubos sostinę 
Havaną susirinks virš mili
jonas valstiečių. Jie remia 
Castro vyriausybės žemės 
programą, kuri atima že
mės perviršius nuo dvarpo
nių, Amerikos kapitalistų

o jo artimiesiems draugiška ■ 
užuojauta!

' Petras Grabauskas buvo 
truputį kitokio būdo žmogus, 
bet lygiai atsidavęs darbinin
kų judėjimui, kuriam per 
daugiau kaip 45 metus pri
klausė.

Petras seniau dirbo anglia
kasiu Pennsylvanijioj; dirbo 
rūbsiuviu Baltimorėje , o vė
liau Niujorke. Bet visur, kur 
J’s gyveno, priklausė liaudiš- 
^kar^i chorui ir mėgo imti par
tijas scenos veikaluose.

Brooklyno Aido Chorui jis 
(Tąsa 6-ame pusi.)

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR 
JOS DRAUGĄ

Schenectady, N. Y. — 
Frank Elia, 43-jų metų am
žiaus, elektros darbininkas, 
karčiamoje nušovė savo 
žmoną Genovaitę, 33 metų 
amžiaus, 7 vaikų motiną: 
Jis ten pat nušovė, ir jos 
sandraugą R. Pike, 24 me
tų, ir peršovė P. Gognonui 
koją. Kiti jos sandraugai 
atėmė iš Elia šautuvą. Po
licijos stotyje jis teisinosi, 
sakė: “Aš buvau vedęs ‘bo- 
mą’

Tada Tarybų Sąjungos 
Stalinas buvo 
pasirašydam a s

p a gamino darni anglies sprogdinimui 
drabužių 200 dinamito lazdų, nu- 

ketvirtainiškų ginklavo sargus.
imtuvų — Jie reikalavo daugiau 

įmokėti už anglies kasimą, 
34,000. | geresnio maisto, geresnės

Anglies biskį mažiau ga-1 tvarkos kalėjime ir net ka- 
vo, kaip planas reikalavo. I Įėjimo kunigo.

Vengrija jau nugalėjo: Po 34 valandų kalėjimo 
tas painiavas, kurias pada-1 viršininkai pažadėjo nė
rė 1956 metais priešų suki- bausti juos už sukilimą, ne- 
limas. plakti diržais ir pagerinti

' maistą. Tada kaliniai išėjo 
1 i viršų ir pasidavė. Kalėji- 
I mo viršininkai tuojau su- 
‘ čiupo 8 jų vadus ir išsiuntė

Avaly nes 
8,406,000 porų, 
107,000,000 
mastų, radijo 
147,000 ir televizorių

NATO KARO LAIVYNAS 
MANEVRUOJA

Norfolk, Va. — Atlanto 
vandenyne manevruoja di
delis NATO karinis laivy
nas. Dalyvauja apie 60 įvai
riausių karo laivų ir 250 
lėktuvų. Manevrus stebi 
NATO laivyno ir orlaivyno 
specialistai.

Ankara. —• Turkija atsi
sakė dalyvauti konferenci
joje dėl laisvų Balkanų nuo 
atominių ginklų.

Rangoonas, Burma. — 
Koks tai niekšas peiliu su
žeidė Kinijos, ambasados 
narį

Vėliausios žinios
Beirutas, Libanas. —Ar-'maryje žaibas užmušė ke-jį valstijos kalėjimą Nash- 

mijos daliniai buvo sukilę‘turis žmones ir kitus ketu- j villėje.
Kirkuko mieste, Irake. Sa- ris sužeidė, 
koma, kad sukilimui vado
vavo komunistai. Irako 
premjeras Kassemas tvirti dienį požeminis IRT trau- 
na, kad sukilimas, nuslopin- kinys, kada jis važiavo po 
tas. Šimtai yra užmuštų.

tu išradimų planu, o tarpe 
1924 ir 1927 — 3,500. Po to 
buvo nutrūkęs išradimų ap
sikeitimas, o dabar atsi
naujino.

New Yorkias. — Sekma-

New Yorkas. — Didelis 
lėktuvas “B-707” atskrido 
iš Los Angeles į New Yor- 
ką su 112 keleivių ir sėk
mingai nusileido. Kelyje 
jam buvo sugedę ratų stab
džiai.

Philad d p h i a, Pa. — 
Dviejų dienų varžybos tar
pe Amerikos ir Tarybų Są
jungos sportininkų baigėsi 
lietui lyjant. Tarybiniai 
sportininkai gavo 175 punk
tus, o amerikiniai — 167. 
Tarybinės moterys pralen
kė amerikines, o ameriki
niai vyrai tarybinius.

/ ---------------------

New Yorkas. —< Sekma
dienį Orchard Beach pa-

East upe tuneliu su 400 ke
liauninkų, pradėjo degti. 
Traukinys, neteko jėgos ir 
sustojo. Troškinantys dū
mai ir didelis karštis sukė
lė keliauninkų tarpe pani
ką. Po pusvalandžio trau
kinys atgavo jėgą ir pasie
kė stotį Manhattan dalyje. 
Apie 70 žmonių buvo apal
pusių ir paimti į ligoninę.

IRAKO RESPUBLIKA 
MINĖJO SUKAKTĮ

Bagdadas. —Sukako me
tai nuo to, kai Irako liaudis 
nuvertė diktatorišką kara
liaus valdžią.
proga sostinėje buvo su
ruošta masinis
kuriame dalyvavo apie 
500,000 žmonių. Maršavo 52 
grupės: armijos, jūrininkų, 
lakūnų, darbininkų, vals
tiečių, studentų, moterų ir 
vaikų. Kalbėjo premjeras 
Kasemas.

Sukakt i e s

paradas.

Belgradas. — Jugoslavi
ja gavo iš Jungtinių Vals
tijų $15,000,000 pagalbos.

TURČIUS DALINO 
DIDELES DOVANAS
Londonas. — Amerikie

tis G. Westinghouse, vie
nas iš Westinghouse Elect
ric Co. savininkų, sulaukęs 
76 metų amžiaus, dalino la
bai dideles dovanas •> mote
rims. Jis davė Anglijoj^ 
Grace M. Smith pini
gais $208,000. Dabar minėta 
kompanija reikalauja pini
gų atgal, nes G. Westing
house pateko į silpnapročių 
narna. Sakoma, kad jis da
vės $151,000 Mrs. Maria 
Zipps, Forth Worth, Texas, 
ir $182,000 taksio vairuoto
jo žmonai P. Pierce iš Den
ver, Golo.

MADAGASKARAS NORI 
TAUTINĖS LAISVĖS 
Paryžius. — Madagaska

ro (Madagascar) saloje 
įvyko Nepriklausomybės 
Kongreso suvažia v i m a s. - 
Jis praėjo komunistinėje 
dvasioje. Dalyvavo 220 de
legatų ir jie pasisakė už

Imperią, Italija. — Nuo 
širdies smūgio mirė pasau
liniai pagarsėjęs juokdarys 
(klajūnas) A. Wettach 
(G rock). Jis per 50 metų, 
juokus krėtė cirkuose. Mirė Madagaskaro salos tautinę 
sulaukęs 79 metų amžiaus, laisvę.'

Guatemala. — Įvyko šio 
miesto . majoro rinkimai. 
Kairiųjų partiių kandida
tas Luis F. Galich gavo 
virš 30,000 balsų, tai yra, 
beveik 8,000 balsų daugiau, 
kaip valdančios 
kandidatas. Yra 
kad visoje šalyje 
įtaka paaugo.

partijos 
jaučiama, 
, kairiųjų
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NE TAIP Iš 
TIKRŲJŲ BUVO

Vilnyje skaitome:
New Yorkas, liepos 9.—Fo

rest Hills teniso klubo virši
ninkai pranešė Jungtinių Tau
tų pase k retorini negrui Ralph 
Bunche, jog jis ir jo sūnus pa
šalinami iš klubo už tai, kad 
jie negrai. Klubo prezidentas 
Burgland sako, kad klubo sta

Plieno darbininkų streikas
PAGALIAU 500,000 plieno pramonės 

organizuotų į United Steelworkers of America uniją, 
sustreikavo ir visi didžiuliai plieną gaminą fabrikai lio
vėsi veikę.

Streiką darbininkai pradėjo po to, kai samdytojai 
ir unijos viršininkai nesusitarė dėl naujo kontrakto. Pa
sitarimai tęsėsi apie pusantro mėnesio; kai samdytojai 
atsisakė išpildyti darbininkų reikalavimus, tada darbi-! 
ninkai pasakė: nėra kontrakto, —nedirbame. Ir strei- i . .
izao „vJirisin i savo nariais nei negrų, nei

žydų. Vadinasi, nei tėvas, 
nei jo sūnus, abudu negrų 
tautos sūnūs, niekad 
miau minėtam klubui 
priklausė.

darbininkų tūtai neleidžia priklausyti klu-
be negrams ir žydams.

Iš tikrųjų buvo visai ki
taip, n e g u šioje žinioje 
skamba: Minėtas teniso 
klubas atsisakė priimti na
riais Ralph Bunche ir jo sū
nų dėl to, kad jie negrai. 1. 

j Minėtas klubas nepriima • • - - • __ - _ — _

randa ir negauna jam, psjp 
likto tetos turto, o ir nega
li nei su savo mylimąja su- 

į situokti. Čia skaitydamas 
jsurandi, kad advokatai mo- 
ika dalykus supinti ir kitų 
turtu pasinaudoti.

Taip, Algis nėra įsijun
gęs į tikrų kovotojų gretas, 
bet jis sutinka su progreso 
keliu einančiais žmonėmis. 
Jam gyvenant Argentinoje 
ir būnant streiko lauke te
ko pabūti ir Perono kalėji
me, kuris jam, rodosi, bu
vo mokyklos pradžia. Ap
leidus Argentiną ir vyks
tant laivu į Ameriką, jo 
sankeleivė buvo nuosekli 
kovotoja, nors ji Algiui lai
ve prie to neprisipažino, ir 
jis jos gyveninio smulkme
nų nežinojo. Algio giminai
čiai, pas kuriuos jis Chica
go j e apsistojo, buvo progre-' 
syvus žmonės. v

Na, ir nors Algis mažai 
nusimanė apie Amerikos 
darbininkų judėjimą, jų va
dovus, bet jau jį sekioja 
valdančiosios klasės sekliai, 
nori įtraukti į juodrantylų 
eiles, būtį išdaviku. Bet

> laikosi tvirtai, su-

Gavęs šių metų knygą 
“Algio Lumbio nuotykiai” 
nustebau pamatęs taip 
graži a i apdarytą. Jau 
senokas laikas, kuomet 
gavome Literatūros Drau
gijos išleistą knygą su 
tvirtais viršeliais. Viršeliai 
būdavo popieriniai. Bet iš 
pradžių pamačiau, kad ji 
spausdinta Lietuvoje, smul
kaus druko, susidedanti iš 
300 puslapių.

Knygą sudaro šešiolika 
i skyrių. Autorius Rojus Mi- 
zara sukūrė apysaką, api
mančią tris šalis: Argenti
ną, A m e r i k ą ir Lietuvą. 
Kaip pirmiau parašytos 
draugo Mizaros knygos įdo
mios, taip įdomi ir ši. Pra
dėjus skaityti, norisi nepa
leisti, o sužinoti, kaip Al
giui tenka pergyventi skau
džius gyvenimo nuotykius. 
Gyvenimas — Algiui gera 
mokykla.

Ši knyga, galima sakyti, 
gyvenimo tikrovės įvykiai. 
Tai nėra paimta iš senovės 
gyvenimo įvykių, bet iš 

'mūsų pergyventų skaudžių 
valandų šiame šimtmetyje.I Algis

daugeliu atvejų kai kurie 
mūsų kalbos “tyrinėtojai” 
tuos pačius piknikus vadi
na gegužinėmis. Kam tai 
daroma, m u m s neaišku. 
Piknikas — gražus ir ‘po
puliarus pavadinimas, tai 
lai jis sau ir būva mūsų 
kalboje.

žymus Anglijos teisininkas 
G. Maras ū- kiti teisininkai. 
Laukiam,a atvykstant kitų ša
lių visuomenės atštovų. Teis
mo salėje daug žurnalistų, at
stovaujančių didžiausioms už
sienio agentūroms ir laikraš
čiams.

Proceso pradžią Graikijos 
visuomenė .sutiko pasipiktinu
si Graikijos reakcijos savivale 
Glezo ir kitu demokratu at
žvilgiu, susirūpinusi dėl jų 
gyvybės. Glezą ir kitus pat- ' 
riotus ėmėsi ginti žymūs Grai
kijos teisininkai — buvęs tei- 

I singumo ministras D. Papas- 
piru, buržuazinės progresistų 
partijos veikėjas B. Vasilatas, 
'. Iliu, K. Stefanakis ir kiti 
Apie savo ketinimą stoti teis 
me gynybos liudininku pareis- j įgavusi 
kė 49 žymiausi politiniai ir vi- į 
su o m e n i n i a i veik ė j ai, 
i)' mokslo, profsąjungų veikė-1 tais 
jai, atstovaują visiems graikų i kraustymo Į 
tautos sluoksniams, 
8 buvę ministrai,

LODZĖJE SKAMBA 
LIETUVIŲ KALBA

Dipukiška spauda rašo: 
“Express Iliustrowany” (Lo

dzėje) š. m. gegužės 28 d. 
atpasakojo savo bendradarbio 
pasikalbėjimą su repatrijavu
sia iš Lietuvos į Lenkiją Vil
niaus operos soliste Jadvyga

Į Petruškevičiūte. Ji Lietuvoje 
nusipelniusios artistės 

i titulą ii* medalį. Vilniaus kon- 
kultūros j servatoriją baigusi 1918 me- 

ir be pertraukos iki išsi
dirbusi 

jų tarpe; Vilniaus operoje. Dabar ji 
16 deputatų (prpa Lodzės operoje, kur ji 

beveik iš visų opozicijos par- į pa.sakč, kad tuo tarpu dainuo- 
jtijų, žurnalistai ir rašytojai.

“Išdidi Graikijos liaudis pa- 
Bal- kilo ginti Glezo, prieš grubų 

vyriausybės iššūkį,” — taip 
komentuoja gynybos liudinin- nėję Lenkijoje 
kų sudėtį laikraštis

pir-
ne-

Prezidentas tuojau įsakė federalinei įstaigai—Fe-i 
deral Mediation and Conciliation Service,—kad ji pradė
ti! pasitarimus su samdytojais ir unijos viršininkais dėl 
susitaikymo, dėl streiko baigimo. Minėtos įstaigos virši
ninkas Joseph F. Finnegan atvyko į Niujorką ir čia ,
bando tartis su 12-kos didžiųjų plieno kompanijų magna- DOKUMENTALINIAI 
tais ir su unijos viršininkais.

Bet niekas nesitiki, kad streikas bus greitai už-; 
baigtas; visi mano, jog šis plieno darbininkų streikas 
gali nusitęsti keletą mėnesių.

Turime atsiminti, kad šis streikas paliečia ne tik 
pačius streikierius—jis paliečia tūkstančius ir kitų pra
monių darbininkų, kurių darbas liečia plieno gamybą; 
pavyzdžiui: angliakasyklas, geležinkelius, etc., etc.

Streiko pradžia buvo rami. Neatrodo, kad samdyto
jai bandys jį palaužti su streiklaužių-skebų pagalba. 
Turime suprasti, kad plieno darbininkai gerai organi
zuoti. 1959 metai—ne 1919 metai, kuriais buvo iškilęs 
didžiulis plieno darbininkų streikas, vadovautas Wm. Z 
Fosterio. Tuomet vyko aštrios kovos tarp streikuojančių 
darbininkų ir kompanijų pasamdytų streiklaužių.

Streikuojančius plieno darbininkus, jei tik bus rei- ifj0Įj Laisvėje. Bet mes ban- ! 
kalo, nuoširdžiai rems visos kitos AFL-CIO unijos; dysjme juos sunaudoti - iš * 
tymsterių unija, kurią AFL-CIO vadovai išbraukė r 
tos federacijos, taipgi pasižadėjo visais būdais teikti pa
galbą plienininkams.

i jauti savo partijas lietuviškai, 
įneš lenkiškai dar nespėjusi 
i pasiruošti.

Pasirodo, jog demokrati-

Reikia daryti visa, kad plieno pramones darbinin-' kiekivenam doram žmogui, i 
iiimpfn savn Iowa I   lkai laimėtų savo kovą!

STRAIPSNIAI
Kanadiškis Liaudies 

sas rašo:
Lietuvos spaudoje vėlesniu 

'laiku telpa daug dokumentą-į 
I linių aprašymu apie žudynes I ,
! laike vokiečių‘okupacijos, km i m()/umy’_ aepaisant stiprių , greta SU lenkiškuoju, 
rios metu buvo išžudyta Lie- ' P0]’e’iys būlių, 
tuvoje 700,000 žmohių. Gap ; atėniečių^ Noiėdama sukliu- 

i la, kad neįmanoma tuos visus Į plačiajai visuomenei da- ;
j aprašymus perduoti 
Balso skaitytojams.

Tą patį galme pasakyti ir I 
mes: nesuspėjame tų visų|mo 
svarbių estraipsnių suna^! ”’l|geljs gl.aikų

... i dideliu vargu 
. , - . - ’“į skverbti pro

ls spausdinti, nes tai medžią- ras.
■ ga, kuri niekad nepasens, 

: kuri visuomet bus svarbi

lietuviškas šioje raganų gaudymo ga-įpranta pas jį atsilankiusių 
žodis pagarbiai priimamas dynėje ne tik Algiui Lum- j nelauktu svečių tikslą. Jie 

šiandien nuo ryto prie teis-j net ir operoje — statomas biui teko sutikti sunkeny- i niek0 nelaimi. " 
. Na, |bes, bet ir daugeliui pro-;

susirinko daug 0 įcaj Lenkiją valdė buržu- gresyvių žmonių.
aziniai nacionalistai, Vilni- kiai nėra užmiršti ir visiš-jįš atmenamu laiku. Reikia 
joje lietuvišką žodį jie žiau- kai pranykę, — jie vis dar Į priminti, kad

Šie įvy-1
Ši knyga, galima sakyti, 
gyvenimo mokykla, ir tai

BEDIEVIAI JuS, 
BEDIEVIAI!..

i i lyvauti nagrinėjant Glezo ir LjIcI II U 11 b I 
kitų demokratu “bylą,” Val- 

idžia perkėlė teismo darbą į 
elę salę. Iš jos “saugu- 
dingstimi buvo pašalinti Į 

kuriems su 
pavyko prasi- ' se« 

policiojs ūžt va- -
Esą salėje Graikijos ir ■ listams to nesuprasti! 

pasaulio visuomenės atstovai j 
šiltai sutinka Manolį Glezą ir 
kitus demokratus, kuriuos sar- '' 
gyba įveda į salę. ■ I

Apklausus kaltinamuosius j 
ir perskaičius ’kaltinamąjį ak- 

!tą, gynybos advokatai pareiš- 
prieš mėginimus ' 

visuomenei daly
vauti teisme. Pabrėžęs di
džiulį graikų tautos susidomė-

r i ai slopino.
x 1 ne visos iš-

Tarybų Lie- kartojasi. įleistos knygos taip sklan-
gerbiama len-1 Rojaus Mizaros apysako-, džiai skaitomos, kaip ši 

“Algio Lumbio okiška kalba, Lenkijoje—Ise randi ir jaunystę, meilę. į apysaka, 
į lietuviška. Taip ir turi bū- Bet Algiui meilė nepavyks-> nuotykiai.
ti socialistiniuose kraštuo- ta.

Šmeižtai nesiliaus
VISIŠKAI SUPRANTAMAS toks dalykas: jei Ku- tai • i

bos revoliucinė vyriausybė, vadovaujama Castro, nusuk-Adomavičius nusi-įsu kliudyti 
tų veidą nuo liaudies, tai JAV komercinė spauda, radijas jPn‘^° name į n savo oeme 
ir televizija ią garbintu. Bet iei toji vyriausybė vykdys i Pas\st^te Na, pas.-
žemės reformą, kaip pasižadėjo, ie ji tarnaus savo ša- f? tai pasistatė, kas čia procesu ^okatas Ste- 
P J. J*- • • - v ± ' . _ ta,z! tokio. Adomavičius, matyt, I ianakis savo kolegų vardulies liaudžiai, o ne jos priešams, tai komercine JAV' ,. , L.... ;l.x

spauda, reakcininkai Kongrese ir kitur ją visaip puls, 
purvins, kompromituos ir siundys Amerikos 
kad pradėtų “ką nors prieš ją daryti.”

Kubos vyriausybė, kaip žinia, pasižadėjo 
žemės reformą, kuria einant mažažemiai ir 
gautų po sklypą žemės, paimtos iš stambiųjų 
nių. Pastaimjų tarpe yra nemaža JAV turčių, 
sukėlė didžiulę rūstybę JAV kapitalistiniuose rateliuose.

Kaip gi geriausia, kaip lengviausia prieš F. Castro ! vienybei? SLA organas^Tė 
vadovaujamą vyriausybę kovoti? Apšaukiant ją komu- 'jVyne* tą’patį “pikčių” iš 
nistine! Na, ir tos rūšies kampanija jau pradėta! i

Nedauk kas tikėtų JAV stambiajai spaudai, jei ji j puslapyje 
pati pradėtų krikštyti Castro valdžią komunistine. Ji tor • 
nedaro. Ji šaukiasi talkon pačius kubiečius, biauriuslngS redaktoriai yra 
liaudies priešus. i viai ir bepoteriai, bet jie at-

Turime galvoje majorą Pedro Luis Diaz Lanzą. Šis j siklaupia prieš Jono Ado- 
asmuo neseniai pabėgo iš savo posto, iš Kubos aviacijos i mavičiaus kryžių, ji šlovi- 
viršininko vietos. Atbėgo jis slapta į Jungt. Valstijas ir | na, tik, žinoma, šlovina 
per kurį laiką čia buvo slepiamas. i veidmainingai.

Ir jis pareiškė, kad paliko tą postą dėl to, kad Ku- Kam juokinti pasaulį? 
bos revoliucinė valdžia yra komunistinė, kad ir pats F. (-----------------
Castro esąs komunistas ir “tarptautinio komunistinio KAIP BUVO PRADĖTAS; 
sąmokslo narys”. Į M. GLEZO TEISMAS

Kai Kubos valdžia sužinojo, kad Diaz Lanza yra ATĖNŪOŠE 
JungtinėseValstijose, pareikalavo, kad jį grąžintų atgali r -wonting
j Kubą, kadangi jis, būdamas Kubos Aviacijos, virsmin- j nnų q r \ nrnnp_
ku, atliko daug visokių nufižengimų. Pabėgėlis, sakė - J, J ‘ p
Havanos valdžia, turi atsakyti uz tuos savo nusižengi-^ 
mus.

Ką gi darė mūsų valdžia? Jinai nusižengėlį tūlą lai
ką slėpė ir slapta net pristatė Senato “Internal Securi- 
ty”y$ub-komitetui apklausinėti, čia Lanza pripasakojo ! tintus 
fantastiškiausių dalykų; tarp kitko jis plepėjo, jog da-|į 
bar-tipė Kubos valdžia yra komunistų valdžia, jos pram- Polichronopulas, 
jeras F. Castro taipgi komunistas,

• Net ir prezidentas Eisenhoweris viešai 
kad jis mano, jog šis pabėgėlis meluoja.

Kaž kur palei , Čikagą ; protestą
T A 1 „ - I ...................

valdžia,v- 7

pravesti 
bežemiai 
dvarpo- 
Visa tai

i yra didelis katalikas-fana- pareikalavo perkelti 
tikas, todėl jis nori kryžių ,er(lyesnę patalpą, 
matyti eidamas gulti ir kel
damasis.

Bet nei iš šio, nei iš to 
i Tysliavos Vienybė i m a ir 
! išspausdina tą kry ž i a u s 
i “pikčių” savo pirmajame 
I puslapyje. Nenusileisdama

vardu 
teismą į

- Po to kalbėję kiti 
advokatai pareiškė 
prieš tai, kad Manolį Glezą 
i)- kitus Graikijos patriotus 
teisia karo teismas už jų poli
tinę veiklą, išgalvotu “šnipi
nėjimo” pretekstu. Advoka
tas Stefanikis pabrėžė, kad 
įstatymas 375, kuriuo remian
tis inscenizuotas karo teismas, 

i spausdina savo antrajame pažeidžia Graikijos konstitu
ciją ir “pakerta teisėtumo pa- 

Jis

gynybos 
protestą

Tiek Vienybės, tiek Tėvy- grindus.
bedie- nutraukti bylos 

I karo tribunole.
Galeas, Mangakis ir kiti taip 
pat pareikalavo nutraukti ka
ro teismą, pagrįstą antikons- 
titudiniu įstatymu ir neįrody- 
mu Glezo bei kitų demokra
tų apkaltinimu “šnipinė,jus.’’

• Buvusiems salėje krito į 
akis, kad karo teismo pirmi
ninkas, nepajėgdamas ką nors 
priešpastatyti argu m eiliuo
toms gynybos advokatų kal
boms, mėgino padaryti jiems 
spaudimą, todėl gynybos ad
vokatai buvo priversti pa
reikšti protestą. Pasibaigus 
gynybos advokatų kalboms, 
rytinis teismo posėdis buvo 
uždarytas. V a k a r e teismo 
procesas vyks toliau.

Šiandien Atėnų karo tribu
nolas pradėjo teisti Manolį 

I Giežų ir kitus Graikijos de- 
j mokratus, neteisingai apkal- 

___» šnipinėjimu. Teismo 
pirmininkas — pulkininkas 1.

, karališkasis 
I prokuroras — pulkin i n k a s 

pareiškė, i škdrdas. Teismą sudaro armi
jos karininkai'.

Manolio Glezo ir kitų Grai- 
į kijos patriotų likimas didžiai 
| jaudiną pasaulio visuomenę.Dovana budelio valdžiai

Iš WASHINGTON!) pranešama 
mis mūsų šalies vyriausybė duos Ispanijos Frankui 
$400,000,000, kad jis galėtų pataisyti Ispanijos ekonomi- M Bei-linguei-as

, kad šiomis dieno- * liai'° teismu atvyko į Atė- Vx 1 1 u t>r i /v VV» n Ci I 4- n 1 1 1 /v 4- zxx m T

■fa! .
Budelis Franko tebelaiko Ispanijos kalėjimuose 

tūkstančius anti-fašistų; Ispanijoje viešpatauja baisi 
priespauda, baisus teroras, atsuktas prieš kiekvieną, 
kuris nepritaria fašizmui

nūs žinomas Italijos teisinin
kas ir parlamento deputatas 

Prancūzijos 
advokatai D. Lambertas ir E. 
Aronaniu, atstovaują Tarp
tautiniam Glezo gynimo komi
tetui ir Tarptautinei kovos už 
žmogaus teises federacijai,

pareikalavo 
nagrinėjimą

Advokatai

PIKNIKAI IR 
GEGUŽINĖS

Per ilgą laiką mūsų spau
da vasariškas pramogas, 
kuriose “daromas biznis” ir 
šokiams groja orkestras, 
vadindavo piknikais. Pik
nikų mes ruošdavome daug 
ir į juos žmonės kadaise ei
davo gana skaitlingai.

Dabar piknikai sumažė
jo, na, tai pradėtos rengti 
“gegužinės.”

Bet mums rodosi, kad

Jo mylimoji pasilieka Gi mano patarimas Lite- 
' gyventi Argentinoje, o jis natūros Draugijos nariams: 

Buržuaziniams naciona- atvyksta į Ameriką pasiim- nepadėkite šios knygos pa
ti tetos turto. Algis ne- Įėjimui, bet skaitykite.

I Skaitydami, surasite pamo- 
i kinančių dalykų, — dalykų, 
kurie sukasi apie mūsų, 
pergyventus įvykius ir apie 
svajojamus “giminių paįfe 
kimus.” Suktų žmonių, pro
fesionalų ir paprastų, sursL 

į sime visur, ir pinigas yra 
3 viliojantis ir slidus daly- 
I kas. j

Patariu šią apysaką per
skaičius nepadėti į šalį, bet 

i perduoti tiems, kurie dar' 
;nėha Literatūros Draugijos 
nariais. Gal juos, knygą 
perskaičius ir susipažinus 
su mūsų išleistomis knygo
mis, būtų galima gauti na
riais. Pilietis

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

esminiai 
—1 proteinai, 
baltymų su- 
oda, raume-

gų. Vitaminai taipo pat 
padeda sudaryti raugalus 
(enzimus). Kai tau dietoje i 
trūksta baltymų, tai išsi-! 
vysto stoka ir r augalų bei i 
enzimų. Iš to susidaro nuo-1 
vargis.

T . ,. iJei tavo dietoj esti gausai 
proteinų - baltymų, tai, tu 
turi gerą atsparą prieš li
gas. Tavo kraujas pakan
kamai pasigamina antikū
nu^ (antibodies) ir baltųjų 
kraujų skritulėlių -leukoci-

IŠ KOKIŲ MEDŽIAGŲ 
ESI PADARYTAS?

Tai visiškai rimtas, moks
liškas klausimas. Visas mū
sų kūnas, visi audiniai — 
esminiai, būtinieji audiniai
— padaryti iš baltymų, iš 
proteinų. Protos graikiškai
— pats pirmutinis. Tuo 
graikišku žodžiu tapo pa
vadinti patys 
maisto dėsniai 
baltymai. Iš 
daryta mūsų
nys, vidurių organai, liau
kos, nagos, plaukai, nervai, 
kraujas, net ir kaulai. Bal
tymai turi azoto (nitroge- 
no), — tai yra azotinis 
maistas.

Kai turime pakankamai 
baltymų savo organizme, 
tai juntame gerai nusiteikę. 
Baltymų gausa padaro kū
no audinius sveikus ir ga
jus. Palaiko gerą raumenų 
toną, ją tąsumą. Mūsų lai-į 
kysena, pastovą esti stačia, I mas prieš ligas — imunite- 
tiesi. Kai stovi, stovėk sta-: tas.
čias, gražiai išsitiesęs, o ne dirbtinai, kai tau įleidžia- 
susiri-etęs, kaip kablys ar ma kito žmogaus,’jau pfer- 
klaustukas. Bloga pastovą sirgusio tam 1 
išduoda tavo netikusią mi- kraujo plazmęs, 
tybą. Greit prilįsti, pri-1 globulino. To tau nereikia 
vargsti, — greit tau išsise- daryti, jei tavo mityba bu- 
mia kraujo cukrus, kai tau vo pakankamai gera, t. y. 
stoka baltymų. ' kai pats tavo kūnas gami-

žemas pasidaro kraujo ly19- antikūnius, globuliną ir 
slėgimas, žemas kraujospū- į imunitetą.

Gi mano patarimas Lite-

tų. Kepenys pakankamai i rj • I II * 
gamina gamaglobulino, tai I lldf HRldnO KHibd IF

jUlllUS
New Yorkas. — Harri- 

manas, vienas iš Demokra
tų partijos vadų ir ilgai 
buvęs užsienyje, sakė kal
bą per televizijos tinklus. 
Jis apie šešias savaites bu
vo ir Tarybų Sąjungoje.

Harrimanas sakė, kaį 
Jungtinių Valstijų žmonres 
negali “laukti greito su
švelnėjimo tarptautinių 
santykių”. Jis sakė, kad tie 
santykiai pagerės, bet tik 
tada, jeigu tam bus veikia
ma.

Sušvelnijimui santykių 
jis siūlo skaitytis su Rytų 
Vokietija, kaipo valstybe, 
be diplomatinio jos pripaži
nimo.

tokio antikūnio, kuris nai-| 
kiną bakterijas, jų nuodus,! 
toksinus, virusus. Šitie ko-1 
vingieji gamaglobulinai tai i 
kaip ir kokia milicija, ap
saugo kūną nuo priešų, nuo 
ligų, kaip, kad užkrečiamos 
ligos, slanktai, influenzos, 

.vaikų paralyžius poliomye-l 
litas.

I

Žmogaus kraujo atsparu-

dis, stoka tau esti raugal/ų- i 
■ enzimu energijai gaminti 
iš maisto medžiagų. Pasi-' 

i darai nekantrus, piktas, 
surūgęs, susiraukęs. Išsi
vysto ir mažakraujystė — 
dėl baltymų stokos dietoje 
per ilgoką laiką. Permažai 
tegamina kaulų smegenys 
raudonųjų krahjo ląstelių- 
eritrocitą.
Maistui virškinti vidu

riuose padeda tam tikrų 
plėvių sunkos — raugalai, 
fermentai, kurie susidaro 
irgi iš baltyminių m-edžia-

Imunitetą gamina ir

tikra liga, 
, turinčios

Sveikas, gajus kraujas 
turi gerą proporciją baltų
jų kraujo celių-leukocitų— 
fagocitų (bakterijų rijikų). 
Tie fagocitai pasisklaisto 
po kraują, po limfą ir ty
koja kur įsiskverbusių bak
terijų, ryja naikina jas. 
Tie kovingieji fagocitai ir
gi susidaro iš maisto balty
mų. Vis baltymai ir balty
mai, proteinai viską nu- 
ssveria į gerąją pusę.

Washington's. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė, 
kad Jungtinės V aisti j os ati
džiai seka įvykius Kuboje 
ir jos darys žingsnius iš
vien su kitomis Amerikos 
respublikomis.

Detroitas. — Didžiosios 
kompanijos sako, kad, da
bar jos pagamina daugiau 
naujų auto, negu pagamin- 

I davo 1958 metais tuo laiku.

2 p.-Iaisve (Liberty)—Antnad., liepos (July) 21, 1959



J ĮVAIRUMAI
Krokodilo odos kaina

“Leidės ir džentelmenai, 
dėl jūsų rankinukų ir ba
telių aš netekau rankų,”— 
su tokiu užrašu ant krūti
nės Nairobi miesto (Keni
ja) gatvėse pasirodė liek
nas jaunuolis afriki e t i s . 
Vietoj rankų kyšojo baisiai 
suluošintos liekanos.

Šis jaunuolis neteko ran
kų medžiodamas krokodi
lus.

Šiuos plėšrius gyvūnus 
medžioti labai pavojinga ir 
sunku. Prisėlinti prie jų 
krante beveik neįmanoma, 
o vandenyje nušauti sunku, 
nes paviršiuje tematomos 
jų šnervės, akys ir šiek 
tiek nugaros. Jų nugarą 
dengia sukaulėję odos šar- 
mi — patikima apsauga 
nuo kulkų.

Tanganjikcje, Rukvos ir 
Tanganjikos ežeruose, kro
kodilai medžiojami primity
viausiu būdu. Jie mėgsta 
pamiegoti ir pasiš i 1 d y t i 
saulėje smėlingose seklu
mose ir pamėgtas vietas re
guliariai lanko. Tokiose gu
lyklose suruošiamos gaudy
nės. Auštant vandenyje pa
statomi labai stiprūs tink
lai, kurių galai pritvirtina
mi krante. Paskui medžio-

pakenčiamai deginti pietų 
Afrikos saulė, iš vandens 
vis dažniau pasirodo kroko
dilų snukiai. Gyvūnai at
sargiai iššliaužia į krantą, 
įdėmiai apžvalgo aplinką, 
ir įsitikinę, kad aplink nie
ko nėra, sunkiai nudrimba 
į pakrantės smėlį. Pasišildę 
saulėje, jie užmiega budriu 
miegu ir miega iki saulės 
nusileidimo. Parinkę tin
kamą mementą, medžioto
jai tyliai prisiartina prie 
kranto. Vieni traukia tink
lą, o kiti, apsiginklavę že
berklais ir sunkiomis ieti
mis, užpuola gyvūnus. Kro
kodilai savo galingomis uo
degomis pasiutiškai per
skrodžia orą, atveria di
džiules žiaunas, pilnas ašt
rių dantų. Netrukus, pa
prastai, keletas didelių gy
vūnų su praskeltais kiau
šais nejudėdami guli smė
lingoje seklumoje. Pabėgę 
krokodilai perse k i o j a m i 
vandenyje. Kai kurie iš jų 
patenka į tinklą. Ežere už
verda tikra kova. Vanduo 
kunkuliuoja lyg verdančia
me katile. Neretai vienas 
ar kitas medžiotojas neten
ka rankų ar kojų, o kai ka
da, nespėjęs nė surikti, 
dingsta kunkuliuojančiame 
sūkuryje.

tojai pasišalina, kad neiš-Į Į tinklus įsipainioję kro- 
gąsdintų gyvūnų. i kodilai ištraukiami į kran-

Vidurdienį, kai ima ne-,tą ir užmušami: Afrikie

čiai nuo užmuštų gyvūnų 
‘nulupa odą, kurią paskui 
siunčia į Nairobi — vieną 
stambiausių krokodilų odos 
išdirbimo centrų.

Ąnglų įmonininkai, gavę 
Tanganjikos vyriausybės 
leidimą naikinti krokodilus 
šalies teritorijoje, negailes

tingai eksploatuoja afrikie
čius r— krokodilų medžioto
jus.

Nuolatos būdami mirties 
grėsmėje, afrikiečiai už sa
vo rizikingą darbą tegauna 
menkus grašius. Įmoninin
kai, parduodami krokodilų 

lodą JAV ir kitose šalyse, 
gauna milžiniškus pelnus.

Kodėl tiek daug auto 
ant kelių per šventes?

Į šį klausimą bandė at
sakyti visokie autoritetai, 
bet tikrai atsakyti negalė
jo. Buvo vietomis daroma 
net važiuojančių apklausi
nėjimai.

Iš atsakymų pasirodė, 
kad dalis važiavo vakaci- 
joms, kiti norėjo tik “dau
giau žmonių matyti; kai 
kurie važiavo pas gimines, 
o didelė dalis davė tokius 
atsakymus, iš kurių galima 
suprasti, kad jiems nebuvo 
rimto reikalo važiuoti.

Liepos 4 dieną New Yor
ke tuneliais ir tiltais pra
važiavo 1,942,000 automo
bilių, tai beveik tiek, kiek 
paprastai per savaitę laiko 

i pravažiuoja.

14-ka planetų buvo 
arti viena kitos

New Yorkas. — Liepos 
11-tos vakarą ir naktį įvy
ko 10 didelių planetų ir ke
turių mažų planetų, dangiš
kų kūnų, vienų su kitais ar
timiausia kelionė vienoje 
saulės pusėje.

Buvo suartėję; Uranus, 
Marsas, Vesta, Pluto, Mer
kuris, Venus, žemė, Juno, 
Palias, Neptūnas, Geras, 
Jupiteris ir Saturnas.

Visi tie dangiški kūnai 
buvo matomi nuo žemės, 
apie pusė jų paprasta aki
mi. Kada ateityj įvyks kitas 
toks planetų “susirinki
mas”, astronomai dar ne
žino. Visos planetos vis 
tiek sudarė 1,000 kartų ma
žesnį svorį, negu saulė, sa
ko astronomas D r. K. L. 
Franklinas.

Pirmasis kalėjimas
Dar gilioje senovėje, ver

gijos gadynėje, kada geriau 
ginkluotas ar galingesnis 
žmogus įveikė silpnesnį ir 
padarė savo vergu, buvo 
reikalinga surišti arba už
daryti, kad jis nepabėgtų.

Vėliau visuomenėje, daž
niausiai turtingi, pradėjo 
bausti prasikaltėlius, tai už 
bandymą pabėgti, tai už ki
tą kokį prasikaltimą. Baus
mė buvo fizinis plakimas 
arba ir nužudymas.

Viduramžiais greta pla

kimo atsirado “kultūriški 
kalėjimai,”’" kur nusikaltėlį 
uždarydavo tūlam laikui, 
mušdavo, badu marindavo 
ir kitaip kankindavo.

1550 metais Anglijoje bu
vo įsteigtas pirmas kalėji
mas, kuriame laikė nusikal
tėlius tam tikrą laiką, žino
ma, dar; ir fiziniai bausda
mi. Aštuonioliktame šimt- k
mėtyje Europoje jau daug 
buvo kalėjimų. Vagims, 
kriminalistams būdavo 
lengvesnė bausmė, o politi
niams sunkesnė.

Ir dabar kapitalistinėje 
santvarkoje kalėjimai ne
pataiso nusikaltėlių, nes 
dažnai vos bausmę atbuvę, 
iš kalėjimo tik išėję, tuo
jau kitą nusikaltimą daro.
Daugelis kalinių žino, kad I 
jiems kelias uždarytas į 
žmonių tarpą ir prie ge- j 
geresnių darbų.

Kitaip yra su kalėjimais 
darbininkiškose šalyse, ten Į 
stengiasi žmogų pataisyti.

i---------------------------- ——.—|
i

APIE DEIMANTUS
Gražūs ir brangūs akme

nėliai deimantai. Istorija 
rodo, kad jų gražumą žmo-; 
nės pažino prieš 2,500 me- j 
tų. Kas pirmasis pasidabi-1 
no — nežinia.

Ilgai deimantais aprūpin
davo Indija. Tik 1725 me
tais Brazilijoje jie buvo 
rasti. Dabar jų daugiausia 
suranda Afrikoje, bet ten 
pirmąjį deimantą rado tik 
1867 metais.

Naujas didelis ..... 
teleskopas

San Francisco mieste, 
Liek observatorijoje, jau 
įrengtas naujas 120 colių 
diametniškai tel e s k o p a s 
(žiūronas). Dar 1947 me
tais jis buvo pradėtas ga
minti. Jo pagaminimui su
naudota 900 svaru stiklo.

1 Gražiai nudailinti milži
niški stiklai sudėti į 53-jų 
pėdų ilgio plieno vamzdį. 
Tą vamzdį laiko 150 tonų 
plieniniai “pirštai.” Šviesa 
per šį teleskopą -eina 186,- 
000 mylių greičiu per se
kundę. Teleskopo įrengi
mas atsiėjo apie $2,5000,- 
000.

Kiek žmogus turi 
plaukų?

Čia mes nekalbėsime nei 
apie plaukų gražumą, nei 
jų dabinimą. Mokslas sa
ko, kad sveikas žmogus tu
rį nuo 300,000 iki 500,000 
plaukų. Bet jų daugiausia 
turi rudi žmonės, o juos, se
ka geltonplaukiai. Tam- 
siabrūviai plaukų turi apie 
vieną ketvirtadalį mažiau, 
kaip geltonplaukiai.

Visi vyrai vieną kartą iš- 
sišeria per trejus metus, o 
moterys per penkerius. Su
prantama, nuolatos po bis- 
kelį.

Plaukai užauga apie pusę 
colio per mėnesį laiko.

Laivas, fabrikas ir 
elektros jėgainė

Hoboken, N. J., mieste 
Bethlehem Shipbuilding Co. 
įrengė Jungtinių Valstijų 
kariniam laivynui labai 
keistą laivą-fabriką “Y-F- 
P-10.” Laivas buvo pasta
tytas dar 1945 metais, 5,- 
000 tonų įtalpos, bet dabar 
jis modernizuotas.

Jis tarnaus Greenlandi- 
joje, ledynų srityje, kur yra 
įrengta atominių ginklų 
karo lėktuvams ir laivams 
Thule bazė. Laivas galės 
per vieną valandą paga
minti 36,750 kilovatų-va- 
landų elektros jėgos ir 135,- 
000 svarų garo.

Laivą-fabriką ten nuvil
ko kiti kariniai laivai, bet 
jis apjuostas trijų colių 
tam tikra medžiaga, kuri- 
saugos nuo ledų.

ŽAIBIŠKAS PAVEIKSLŲ 
TRAUKIMO APARATAS

New Yorke Tarybų Są
jungos parodoje yra pa
veikslų traukimui apara
tas, kuris pats automatiš
kai veikia. Jis vadinasi 
“Leningrad.” Tas aparatas 
gali žaiviškai traukti pa
veikslus. Jis pats, kaip 
gyvas, pasisuka link trau
kiamojo daikto.

Portland, Ore. — Sulau
kęs 78 metų amžiaus mirė 
kompozitorius Ernest 
Bloch.

V. Rastenio memorandumas, sukėlęs kačių koncertą pas tautininkus ir socialistus
.“Nešaukti vilko iš girios” šūkio prasmė buvo ta, kad 

. x.. . i kapitalistai būtų priversti
Tautininkų partija susi-1 protingaį apriboti savo iš-

laikydavo nuo tiesioginių ir ^audotojl} ap8titą iki ribos>
atvirų pasisakymų prieš re
voliucinę ideologiją ne tik 
P|dėl, kad ją patenkindavo 
policinės p r i e m o nės, bet 
taip pat ir todėl, kad jau-| 
tesi esanti nepakankamai 
ginkluota prieš tokią atvirą 
kovą. Aš pats suprantu, 
kad atvirose diskusijose dėl 
Lietuvos darbininkų klases 
socialinės padėties mano 
argumentų būtų ne per 
gausu, kad būtų galima 
apsiginti prieš sąmoningą 
darbininkų klasės interesų 
atstovą. Beje, visi tautinin
kų veikėjai netgi nežinojo 
darbininkų faktinio gyveni
mo smulkmenų. Vengiant 
tokios neperspektyvinės ko
vos, buvo imtasi kitos tak
tikos. “Nešaukti vilko iš 
girios” atvira ir tiesigoine 
kova prieš revoliucines idė
jas (tai greičiau populia
rintų šias idėjas), o steng
tis nukreipti darbi ninku 
klasės dėmesį nuo šių idė
jų, užimant ją kitomis idė
jomis, artimomis tautinin- 

tikslams, su eilės pagal
binių organizacijų pagalba.

Daugiausia tautininkams 
darbininkų klasės sociali
nės padėties klausimu rūpė
jo ne faktas, kad tautinin
kų tikslų realizavimas iš 
esmės buvo neįmanomas 
neišnaudojant darbo žmo
nių, o klausimas, kaip pa
daryti, kad šis išnaudoji
mas iš vienos pusės duotų 
pakankamai syvų vidutinės 
•nacionalinės buržu a z i j o s 
pasiturimumui stiprinti, o 
antra vertus, kartu nepri
eitų tokios ribos, kad darbi
ninko kantrybė plyštų ir 
darbininkas stotų prieš esa
mą diktatūrą su jėga, šis 
rūpinimasis ir vertė tauti
ninkus pasirodyti tam tik
ru mastu darbininkų klasės 
globėjas, gynėjas nuo kraš
tutinio išnaudojimo.

* Oficialiai tauti n i n k a i 
skelbė šūkį — derinti sam
dytojo ir samdomojo intere
sus. Faktinė nuslėpta šio

torių, su fašistinės “darbo j 
konstitucijos” teksto verti
mu ir kita literatūra, o 
taip pat su paruoštu “Dar
bininkų generalinės atsto
vybės” projektu. Pagal 
projektą į šią atstovybę tu
rėjo įeiti darbininkų dele
gatai, kuriuos rinko kiek
viena įmonė bendruoseitiniams. 
darbininkų susirinkimuose. į 
Atrodo, kad delegatų skai
čius buvo numatytas po 2 
nuo pilnų ar nepilnų 5 0 0 
darbininkų, arba kitaip 
(atrodo, vidutiniškai buvo 
numatyta po 2 delegatus 
nuo įmonės). Būti renka
mas galėjo kiekvienas dar
bininkas, bet kad gautų

kuri paliktų darbininkams 
tokias minimalias gyveni
mo sąlygas, kuriomis jie 
taikstytųsi su savo padėti
mi, ir kuriomis būtų gali
ma įtikinti dar b i n i n k ą , 
kad, globojamas esamo re
žimo, jis gavo reikalingus 
pagerinimus ir kad kitais 
būdais jis nieko geresnio 
pasiekti negali.

Nors tautininkų vadovus 
tuo tarpu patenkindavo po
licinės organizacinės prie
monės, kurios atitraukdavo 
darbininkų mases nuo kla
sinio sąmoningumo, vįs dėl- • delegato teisę, jį turėjo pa
to kildavo klausimas, kad tvirtinti Vidaus reikalų 

ministerija. Tuo būdu de
legatais galėjo tapti tik to
kie darbininkai, kurie bu
vo priimtini ministerijai, o

to kildavo klausimas, kad 
šių priemonių ne visuomet 
pakaks ir kad bus reika
linga kokiais nors akivaiz
džiais veiksmais parodyti 
“interesų suderinimo” šū
kio įgyvendinimą.

Maždaug iki 1933 metų 
nieko konkretaus šia pras-1 politiškai patikimi. Liuter- 
me nebuvo nutarta. TikĮmoza garantavo, kad dar- 
1933 ar 1934 metais kilo 
projektas suorganizuoti va
dinamąją “Generalinę dar
bininkų atstovybę.”

Kadangi profsąjungos dėl 
revoliucinių tendencijų bu-' rimo būtinumas—kitaip— 
vo likviduotos dar pačioje rinkimų patvirtinimas mi- 
Smetonos - Voldemaro reži
mo pradžioje ir nebuvo jo
kios orgaizacijos, kuri gin
tų darbininkų socialinius 
interesus, tai ši “Generali
nė atstovybė” ir turėjo su
vaidinti visų Lietuvos dar
bininkų jungtinės organi
zacijos vaidmenį. Darbi
ninkų akyse ši “atstovybė” 
turėjo suvaidinti jų intere
sų gynėjo vaidmenį, o fak
tiškai ji turėjo ginti šiuos

Bet nežiūrint, kad jaujjekto realizavimui jis jau 
buvo nepasitikima darbi-| turi savo tiesioginio virši
ninkais, o tas nepasitikėji-' ninko — socialinio depart- 
mas buvo akivaizdus iš rei
kalavimo, kad delegatai tu
ri būti patvirtinti, čia bu
vo išreiškiamas vėl nepasi
tikėjimas — taip pat buvo 
numatomas rinkimų patvir-

Paskui taryba turėjo iš
rinkti nuolatinę valdybą iš 
trijų ar penkių asmenų. 
Valdyba turėjo nuolat va
dovauti “atstovybės” veik
lai. Čia taip pat buvo nu
matomas arba rinkimų pa- 

! tvirtinimas, arba pirminin
ko skyrimas iš ministro pa
teiktų trijų kandidatų. Ir 
vis dėlto po tokios trigubos 
atrankos ši “atstovybė” tu
rėjo vaidinti tik patariamo
jo organo prie Vidaus rei
kalų ministerijos vaidmenį. 
Šią aplinkybę buvo numaty-

mento direktoriaus Šostako 
sutikimą, bet nepavyko 
įkalbėti Vidaus reikalų mi
nistrą Rusteiką, kuris bijo
jo, kad tuo bus tik suorga- 

I nizuotas oficialus maišti
ninkų organas.

Todėl Liutermoza kreipė
si į mane, kad aš perduo- 
čiau šį projektą Tubeliui ir 
padėčiau jį realizuoti. Tū
belis iš pradžių pažiūrėjo į 
tai taip pat skeptiškai, bet 
vėliau sutiko ir įtikino Rus
teiką.

Projektas buvo realizuo- 
• tas, atrodo, visiškai taip, 
i kaip išdėstyta. Pirmas po
sėdis vyko iškilmingai, o 
spauda gavo iš Vidaus rei
kalų ministerijos instrukci
ją ateityje skirti kuo dau- 
g i a u dėmesio atstovybės 
veiklai ir iškelti ją aikštėn,

kaip ir mes visi į tai žiū
rėjome kaip į valdžios dip
lomatines frazes.

Liaudies baimės apimti 
dviveidžiai

Tarybų Sąjungos atžvil
giu tautininkų ir Lietuvos 
vyriausybinių sluoksnių po
litika buvo visą laiką iš pat- 
pagrindų dvilypė. Šio dvi
lypumo priežastys buvo, 
viena vertus, tautininkų 
p r i e š i n gumas revoliuci
nėms idėjoms, antra vertus, 
jėgų stoka ir pernelyg ne
palanki Lietuvos tarptauti
nė padėtis tam, kad šį prie
šiškumą būtų galima atvi
rai nukreipti prieš Tarybų 
Sąjungą kaip aikivaizdų 
revoliucinių idėjų įgyvendi
nimo pavyzdį, galintį įkvėp
ti revoliucinį judėjimą Lie
tuvos darbo žmonių masėse.

Dėl priešiškumo revoliu
cinėms idėjoms tautininkai 
noriai būtų įtraukę Lietu
vą į tarptautines politines 
kombinacijas prieš Tarybų 
Sąjungą, kaip kad antitary
binį barjerą iš eilės valsty
bių — Suomija, Rumunija, 
vadovaujant Lenkijai—ar
ba kaip, sakysime, antiko- 
minterno paktas, jeigu ne: 
nacionalinė nesantaika .ir 
teritorinis k o n f 1 iktas su 
Lenkija ir nevokiškojo im-< 
perializmo baimė. . Tik šie 
įtempti santykiai su Len
kija ir iš dalies su Vokieti
ja, o taip pat tai, kad Ta
rybų Sąjungoje nėra impe
rializmo, padėjo tam, kad 
tautininkai nutarė palaiky
ti jau anksčiau nustatytus 
draugiškus diplomat! n i u s 
santykius su Tarybų Są
junga. - •

(Bus daugiau)

ratūros kūriniams, kuriuo
se būtų revoliucinės idėjos. 
Šiam tikslui buvo daugiau
sia naudojama cenzūra, ku
ri neleido spausdinti tokius 
kūrinius arba juos išspaus
dintus naikino, nors šis už-, 
davinys cenzūrai buvo ne 

'visuomet lengvas ir šis tas 
praeidavo nepastebėta. Vie
na kooperatyvinė leidykla 
(“Spaudos fondas”) buvo 
vadovaujama asmenų, ku- 

| rie buvo palankūs revoliu
cinėms idėjoms. 1934 ar 
1935 metais Kauno tauti
ninkų pirmininko Bronisla- 
vo Gudavičiaus iniciatyva 
kotakte su manimi, kaip 
generaliniu sekretori ūmi, 
buvo mobilizuota apie 200 
partijos narių, kuriems bu
vo įsakyta tapti šio koope
ratyvo nariais. Tuo būdu 
leidyklos vadovavimas atsi
dūrė tautininkų rankose, o 
tuo budu ir leidžiamų kū
rinių kontrolė.

Prieš literatūriniu kūri
nių su revoliucinėmis min
timis, kaip jis pats sakyda
vo — prieš “kultūrbolševiz- 
mą,” sklidimą veikliau pa
sireiškė žurnalistas Bronis
lavas Raila, tautininkų žur
nalo “Vairas” redakcijos 
narys, pastaruoju metu ofi- 
ciozinio laikraščio “Lietu
vos aidas” redakcijos na
rys.

Raila iki 1931 metų daly
vavo revoliucinių rašytojų ! 
“Trečias frontas” ratelyje, 
bet paskui nutraukė su jais 
ryšius ir pradėjo bendra
darbiauti radiofone ir tau
tininkų laikraščiuose. Jo 
buvę draugai tvirtina, kad 
jis bendradarbiavo su poli
cija ir išdavinėjo ratelio 
draugus. Su juo šia tema aš 
nekalbėjau — atrodė nepa
togu. Jis yra visų “Lietu
vos aido” pastarojo meto 
straipsnių, kuriuose buvo 
dėstomas santykių su Tary
bų Sąjunga “draugišku
mas,” autorius. Šiuos 
straipsnius jis rašė kaip už
sienio politikos skyriaus re
daktorius. Bet, žinoma, jis,

. i • ’i. ctjiuiny uu muvu munaiy-tokie galėjo būti tik neita-1. c .v\ .• . y. . _ . / ta aiškinti tuo, kad vis del-riami revoliucinėmis ten-/, , , \ _ r, v , ,.to atstovybe turės didesnę pažymėti jos naudą darbi- 
reikšmę, negu privatinė or- ninkams ir aprašinėti dar- 
ganizacija.

Tuo būdu buvo konstruo- ; organizavus, 
jamas klastotas darbininkų 
klasės interesų “gynimas” sudarant 
tikintis,' kad darbininkai, 
neturėdami ko geresnio, su
tiks kad ir su šituo.

Projekto paaiškinamaja
me rašte buvo nurodoma 
taip pat ir tai, už ką “atsto
vybė” “turės” “kovoti.” Tai 
buvo kai kurie pakeitimai 
darbo sąlygų įstatymo opių 
vietų, tarpininkavimo or
ganų įvedimas kylant nesu
sipratimas tarp samdytojo 
ir samdomojo, vyriausybės 
įvestinės minimalios darbo 
užmokesčio normos atski
roms įmonėms ir t. t. Tai 
buvo laikoma pakankamu, 
kad darbininkai taikstytus! 
su padėtimi, ir netgi buvo 
manoma, kad tai laimės 
darbininkų simpatijas 
esančiam režimui.

Sosto saugotojų baime
Aš priėjau išvadą, kad šis 

projektas visiškai atitinka 
partijos interesus. Liuter
moza, t. y. projekto auto
rius, pareiškė, kad šio pro-

dencijomis, vienu žodžiu
bininkų pasitenkinimą ją

bininkai neatsisakys rinkti 
delegatus tokiomis sąlygo
mis, nes juos bus galima 
įtikinti, kad geriau kas 
nors, negu niekas, o prita-

nisterijoje bus darbinin
kams paaiškintas tuo, kad 
tai bus naudinga patiems 
darbininkams, nes vyriau
sybė daugiau skaitysis su 
tokiais delegatais, kuriais 
ji pasitiki, negu su tokiais, 
kurie yra vyriausybės prie
šai.

Šie delegatai turėjo suda
ryti “atstovybės” plenumą 
ir rinktis maždaug du kar
tus per metus svarstytiLianai JI Liauju giliui OlUVO vvakj

interesus aukščiau išdėsty-1 svarbiausius darbininkų in- 
ta “interesų derinimo” šū-jteresus bendrais bruožais, 
kio prasme.

Šio projekto iniciatorius 
buvo Kauno darbo inspek
torius Liutermoza.

Kaip buvo sudaroma
’^atstovybė”

Vieną kartą jis atėjo pas 
mane, kaip pas tautininkų nume apsvarstytus princi- 
partijos generalinį sekre- pus.

Delegatai turėjo rinkti • iš 
savo tarpo “atstovybės” ta
rybą su nedaugeliu narių. 
Ši taryba turėjo rinktis 
dažniau ir ruošti konkre
čius projektus siekiant nor
muoti darbininkų socialinę 
padėtį, turint galvoje ple-

Realizuojant, o taip pat 
šį projektą su 

Liutermoza artimai bend
radarbiavo Šulaitis, kuris 
ėmė vadovauti šiai institu
cijai ir liko šiame poste iki 
pastarojo laiko.

Savo veiklos pradžioje at
stovybė neturėjo reikalingų 
lėšų. Pasinaudojęs proga 
aš paskyriau “atstovybei” 
10,000 litų, kuriuos pasiūlė 
paaukoti tautininkų parti
jos reikalams čekų “Škoda” 
fabriko atstovas ' atsargos 
generolas Kraucevičius, kai 
jis gavo užsakymą įrengti 
cukraus fabriką.

Vėliau ši atstovybe veikė 
valstybės lėšomis, nes ne
trukus ji buvo reorgani
zuota kaip “Darbo rūmai.”

Kaip buvo užgrobtas 
“spaudos fondas”

Siekdami nuslopinti re
voliucinį judėjimą, tauti
ninkai ir vyriausybės orga
nai dėjo pastangas, kad ne
leistų sklisti tokiems origi
naliems ir verstiniams lite-

DIDŽIUOJASI ATOMŲ 
JĖGOS KRUISERIU

Quincy, Mass. — Su di
deliu pasididžiavimu buvo 
nuleistas į vandenį pirmas 
JAV atominės jėgos krui- 
seris “Long Beach”. Jis 
yra 14,000 tonų įtalpos. Jo 
pastatymui išleista- apie 
$250,000,000.
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POVILAS ŠTARAS W

DRĄSIOS SIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
TEGU ŽYDI GĖLĖS

Partijos pogrindinis Pietų srities ko
mitetas, vadovaujamas G. Zimano, tuo 
metu veikė netoli Vilniaus. Jame dirbo 
tokie prityrę draugai, kaip M. Afoninas, 
A. Barauskas, M. Miceika, J. Olekas, V.
Sakalauskas ir kt. Jie vadovavo visu 
gausių partizanų būrių operacijoms Lie
tuvos pietuose.

Kad partijos srities komitetas būtų 
tiksliai informuojamas apie pogrindi
ninkų veiklą, į jį buvo sistemingai siun
čiami ryšininkai. I komitetą nuvykdavo 
partijos Kauno miesto komiteto nariai 
L. Solominas, F. Krugliakovas, per juos 
partijos srities komitetas duędavo nuro
dymus, kaip organizuoti tolesnę veik
lą. Kai žuvo A. Čeponis, J. Korbutas ir 
kiti didvyriai pogrindininkai, partijos 
srities komitetas pasiuntė į Kauno mie- 
-stą komjaunuolę Anelę Zinkevičiūtę. 
Pogrindinis komjaunimo miesto komite
tas pasipildė nauju sekretorium.

Kai mūsų šalį ištiko ta baisioji nelai
mė — karas, septyniolikametė Anelė, 
miela mergina ilgomis auksinėmis kaso
mis, buvo Kauno “Pašvaistės” fabriko 
komjaunimo sekretorė. Ir ją, kaip ir 
kitus komjaunuolius, priglaudė tada 
Rusijos žemė, — nė su motina nespėjo 
atsisveikinti vienturtė jos dukrelė.

Negalėjo Anelė nurimti kolūkyje. 
Ėmė prašyti į ligoninę — norėjo nau
dingesnė būti. O kai jai buvo pasiūlyta 
vykti j Lietuvą, į užfrontę, ir kovoti su 
ginklu rankose, Anelė nudžiugo: tai dar 
geriau negu sužeistuosius slaugyti. Iš
moko Anelė ir su parašiutu iš lėktuvo 
iššokti, ir jodinėti, ir šaudyti. Miškuose 
jaunoji partizanė tapusi Vale Pušaite, 
jautėsi taip puikiai, kaip tikra pušaitė, 
žaliuojanti savo draugių tarpe. O da
bar štai teko jai atvykti į gimtąjį Kau
na.

Sunku buvo Anelei nepasimatyti su 
mama, kuri gyvena čia pat, mieste, ir 
tu r būt, seniai jau apverkė ją kaip žu
vusią. Taip norėtųsi pradžiuginti, pa
guosti ! — Ne, geriau negalvoti apie tai. 
Niekas neturi žinoti, kad ji čia. Ji gy
vena ne sau, ne mamai, o antrajai savo 
Motinai — Tėvynei.

Sunku suskaičiuoti, kiek kartų Anelė, 
nebodama vokiečių sargybų, nuėjo pės
čia ilgą kelią iš Pietų srities komiteto 
štabo į Kauną. Užtat Kauno partizanai 
visada būdavo gerai informuoti ir galė
jo derinti savo veiklą su kitų Lietuvos 
partizanų veiksmais. Jau ne viena de
šimtis traukinių buvo nuversta nuo py
limo.

Komjaunuoliai pogrindininkai papa
sakojo Anelei, kokia padėtis mieste, iš
dėstė savo planus. Komjaunimo miesto 
komiteto narys Hubertas Borisą 19.44 
metų pradžioje suvedė su Anele Zinke
vičiūte Mečio Zumerio grupelę, kuri 
darbavosi geležinkelyje. Tuo būdu Zu
merio grupės darbas pasidarė organi
zuotesnis.

Taip, darbo buvo marios: reikėjo pa
rūpinti partizanams ginklų, rūbų, vais
tų. Partizanų eilės nuolatos pasipildy
davo — štai kad ir iš geto pabėgdavo 
jaunimo grupelės. Reikia išvesti šiuos 
žmones iš miesto, nulydėti pas partiza
nus; negalima jų išsiųsti tuščiomis 

-rankomis. Reikia spausdinti ir platinti 
atsišaukimus. Taip, darbo užteko vi
siems, užteko ir Anelei. Ir gestapinin
kams buvo darbo per akis — jie stengė
si aptikti pogrindininkų pėdas.

Vieną vakarą Anelė, grįždama namo, 
pamatė ant savo kambarėlio lango žy
dinčių gėlių vazonėlį. Tai buvo ženklas, 
kad namo pareiti negalima.

Namuose jos laukė gestapininkai. Ne
sulaukę išsivedė ir sušaudė šeimininką, 
darbininką Ivanovą: suprato, kad tas 
įspėjo Anelę.

O Anelė su kitais komjaunuoliais ne
trukus vėl išėjo į miškus, į partizanų 
būrį, toliau kovoti už tai, kad laisvai žy
dėtų gėlės, kad saulė žvelgtų į kiekvie
ną langą, kad šviesūs ir platūs būtų at
eities žmonių keliai.

NAUJOS AUKOS
, Sykį Hubertas Borisą paprašė MeČį 

Zumerį:
— Surask man nelegalų butą, kurį 

mudu težinotumėm.
Mečys surado jam butą Seinų gatvėje

pas vieną mūsų ryšininką. Ten Huber
tas ir apsigyveno.

Gavęs iš partijos pogrindinio komite
to uždavinį — surinkti žinias apie Ple
chavičiaus “Lietuvos rinktinės” planus, 
Hubertas užmezgė ryšį su inžinierium 
Voronenka, dirbusiu Plechavičiaus šta
be. Voron-enka atsisakė perduoti žinias 
kam nors kitam, išskyrus Borisą. Šis 
suprato, kad labai rizikuoja, susitikda
mas su Voronenka, tačiau kitos išeities 
nematė. Jis buvo tvirtų principų žmo
gus, reiklus sau ir kitiems, Jau 1938 
metais jis buvo pogrindinės Lietuvos 
komjaunimo organizacijos narys; kartu 
su VI. Mozūriūnu ir kitais draugais jis 
tada išleido ir išplatino laikraštį “Moks
leivis”. Partijos užduotis turėjo būti 
įvykdyta ir dabar. Ir Hubertas ryžosi.

Vėlų 1944 m. kovo 31 d. vakarą Hu
bertas atėjo į susitikimo su Voronenka 
vietą. Pravėręs vartelius, jis pabeldė į 
langą sutartu ženklu, bet niekas neat
sakė. Hubertas pabeldė dar kartą ir 
šiek tiek pasitraukė nuo lango. Tą aki
mirką pasigirdo šaižus gerklinis:

— Rankas aukštyn!
Hubertas šoko bėgti. Sutratėjo gesta

pininkų automatai. Staiga vaikinas pa
sijuto stipraus smūgio į kojas parkirs- 
tas. Jis sukniubo. “Sužeistas!”—šmėk
štelėjo mintis. Taip, jis buvo sunkiai 
sužeistas, tačiau, sukaupus visas jėgas,, 
jam vis dėlto pavyko atsistoti. Aplink 
namelį, kuriame gyveno Voronenka, er
zėjo vokiečių balsai ir švyščiojo žibintu
vėliai ... Tamsos slepiamas, Hubertas 
čia bėgte, čia klupsčiomis, čia šliaužte 
atkakliai yrėsi pirmyn. Pagaliau var
gais negalais jis pasiekė namus, ir pra
vėręs duris, be sąmonės krito ant grin
dų.

Šeimininkas išsikvietė pagalbon Mečį 
Zumerį. Perbalęs šis vyniojo ant žaiz
dų rankšluosčius, baisėdamasis skaičia
vo: “Viena, dvi... penkios.” Hubertas 
buvo peršautas į kojas ir į vidurius.

Kitą dieną komjaunuoliai pervežė jį 
pas brolį Bronių. Kas valandą jam da
rėsi blogiau. Iškviestas gydytojas pasa
kė, kad sužeistąjį reikia nedelsiant ope
ruoti. Namuose operuoti jis nesutiko,— 
vadinasi, reikia vežti į ligoninę. Tik 
kaip tai padaryti? Juk Hubertas gyve
na Kaune nelegaliai! Kur gauti doku
mentus? Tačiau išeitis buvo rasta: 
draugai paguldė Hubertą į ligoninę su 
Mečio Zumerio pasu. Jie sugalvojo ir 
sužeidimo istoriją: šis vaikinas, jų pa
žįstamas, važiavęs dviračiu į kaimą par
vežti maisto, pakalėję jį užpuolė bandi
tai, stabdę, o jis bėgęs, tada tie ėmė šau
dyti ir sužeidę... Vienas valstietis ra
dęs jį ir atvežęs.

Operavo Hubertą tas pats gydytojas, 
kuris .buvo apžiūrėjęs jį namie. Opera
cija pavyko laimingai. Tačiau drau
gai negalėjo leisti jam ilgai sveikti ligo
ninėje — kiekvieną valandą galėjo jį čia 
užklupti gestapas. Reikėjo jį išvogti. 
Jie atvežė Hubertui rūbus. Palatoje ro
dytis jie negalėjo: Hubertas turėjo pats 
apsirengti ir nulipti pas juos į apačią.

Neramiai plakančiomis širdims laukė 
vestibiulyje brolis Bronius ir geriausias 
Huberto draugas Jurgis Inčiūra: ar iš
tvers dar taip neseniai operuotas Hu
bertas tokią kelionę?

Jis nulipo baltas kaip popierius — 
kiekvienas žingsnis buvo baisi kančia— 
ir susmuko ant draugo ir brolio rankų, 
tačiau ne vienas garsas neišsiveržė pro 
tvirtai suspaustas lūpas. Visi trys at
važiavo vežiku į dabartinę Dzeržinskio 
gatvę ir laimingai pasiekė Tendžegols- 
kių butą (name Nr. 7), kur buvo nu
tarta apgyvendinti Hubertą. Komjau
nuolis Henrikas Tendzegolskis, jų kovos 
draugas, ne kartą slėpė sužeistus parti
zanus, ginklus, gamindavo partizanų 
radijo siųstuvams trūkstamas detales, 
parūpindavo lempų...

Huberto žaizdos pūliavo; būtinai rei
kėjo rasti gydytoją ar medicinos seserį, 
kuri galėtų ateiti jų perrišti, šios pa
galbos ieškoti leidosi Jurgis Inčiūra.

Deja, jau kitą dieną pas Tendzegols- 
kius įsiveržė gestapininkai. Nusilpęs 
Hubertas miegojo. Gestapininkai puolė 
prie lovos, čiupo jį, surišo, ištraukė iš 
po pagalvės granatą, revolverį; kuriais 
jis nespėjo pasinaudoti!

—Na, drauge komisare, pakliuvai!— 
tarė vienas iš gestapininkų.

Jie taip pradėjo mušti sužeistąjį šau-

luvų buožėmis ir kumščiais, Kad jis be
teko sąmonės.

Suėmė tą dieną hitlerininkai ir Hen
riką Tendzegolskį, ir Huberto brolį — 
Vladą Borisą.

Žvėriškai kankinami gestapo rūsiuose, 
komjaunuoliai laikėsi didvyriškai. Hu
bertas tvirtai tikėjo pergale ir žinojo', 
kad jį nebetoli, tačiau sulaukti jos nebe
buvo jokios vilties. Jis jautė, kad jėgos 
vis labiau senka. Kankinamas jis vis 
dažniau apalpsta... Bijodamas, kad ne
išduotų ko nors kliedėdamas, Hubertas 
ryžosi pasitraukti iš gyvenimo. Jis pa
sinaudojo kilpa, padaryta iš nuvyniotų 
nuo žaizdoto kūno tvarsčių.

Paliko jis draugams labai daug: švie
sų atminimą tauraus, tvirto žmogaus, 
atsidavusio bičiulio ir narsaus kovotojo, 
kurio negalima negerbti ir nemylėti. 
Pagalvojus, koks turi būti komjaunuolis, 
ne vienam iš jį pažinusių žmonių iškils 
prieš akis Huberto Borises paveikslas.

UŽ GYVENIMĄ
Vladas Borisą ir Henrikas Tendze

golskis buvo sušaudyti.
Žuvo ir Algirdas Paulauskas — hit-

lerininkai jį pagavo su nauju laikraščio.. 
“Komjaunuoolis” numeriu ir žvėriškai 
nukankino.

Tuo tarpu reikėjo ieškoti naujų ryšių, 
nepaisant skaudžių nuostolių, plėsti po
grindinę kovą.

Per Juozą Liaudanską Kauno komjau
nimo organizacija susižinodavo su Kė
dainių miesto pogrindininkais. J. Liau- 
danskas gabendavo kėdainiškiams atsi
šaukimus, . kovos lapelius. Jis paskleidė 
ten LLKJS Centro Komiteto išleistą at
sišaukimą, skirtą Tarybų Sąjungos Did
vyrės Marytės Melnikaitės žuvimo me
tinėms paminėti. Šaunusis ryšininkas 
dalyvaudavo įvairiuose kėdainiškių drau
gų žygiuose, pvz., kartu su jais piaustė 
piūklu tilto per šerkšnos upę atramas.

Dabar Kauno pogrindinis komjauni
mo komitetas pavedė J. Liaudanskui su
sirišti su Šakių apskrityje veikusiu Vy
tauto ir Vlado Bieliauskų vadovaujamu 
“Jūros” partizanų būriu. Tačiau to bū
rio ryšininkės Ados Šakaitytės bute jis 
buvo suimtas. Nieko neišgavę iš Juozo 
kankindami, budeliai sušaudė jį IX-tame 
forte.

V/;

(Bus daugiau)

ANTANAS JUŠKA
(Jo gimimo 140-ų;/ų metinių proga)

Antanas Juška Juškevi
čius, žymiausias XIX a. 
antrosios pusės lietuvių 
liaudies dainų rinkėjas, 
leksikografas ir etnografas, 
yra įdomi asmenybė. Jis, 
kilęs iš smulkiųjų žemaičių 
bajorų, priklausė tai inte
ligentų grupei, kurios at
stovai demokratinių idėjų, 
nacijos konsolidavimosi 
proceso ir naci°nalinio išsi
vaduojamojo judėjimo ska
tinami, savo žvilgsnius nu
kreipė į liaudį. Tautosaka, 

{liaudies kalba ir papročiai 
(buvo jų veiklos sritys. XIX 
a. Pirmoje pusėje pasirodė 
pirmieji — L. Rėzos, S. 
Stanevičiaus, S. Daukanto 
ir kitų — lietuvių liaudies 
dainų rinkiniai, buvo rašo
mi lietuvių kalbos žodynai, 
skelbiama etnografinė me
džiaga. A. Juškos moky
mosi Vilniaus kunigų semi-Į 
narijoj-e (1839-1843) ir 
pirmųjų darbo metų laiko
tarpiu pasirodė žymiausi S. 
Daukanto, L. Pucevičiaus, 
I. Kraševskio ir kitų tauto
sakos, istoriniai ir etnogra
finiai darbai, turėję skati
namosios reikšmės A. Juš
kai susidomėti lietuvių liau
dies dvasine kultūra.

Baigęs Vilniaus kunigų 
seminariją, A. Juška neuž
sidarė ankštuose klerikaliz
mo rėmuose, bet aktyviai 
stebėjo baudžiavos našta 
prislėgtos liaudies gyveni
mą. 1850 m. laikotarpiu 
jis kalbos reikalui pradėjo 
rinkti lietuvių liaudies pa
tarles ir priežodžius, liau
dies kalbos frazeologijos 
pavyzdžius.

1863 m. sukilimo išvaka
rėse A. Juška galutinai nu
sprendė tolesnį savo gyve
nimą paskirti lietuvių liau
dies kultūros lobiams kaup
ti. Nuolatinis ryšys su 
liaudimi, tautosakos (dainų 
ir patarlių), žodyno ir pa
pročių medžiagos kaupimas 
tampa kasdieniniu jo dar
bu.

Ypač daug A. Juška pasi
darbavo, gyvendamas dai
ningose Nemuno pakrantė
se — Vilkijoje. Čia A. Juš
ka tapo nuolatiniu darbo 
žmonių palydovu visur, kur 
tik buvo galima tikėtis iš
girsti dainų, stebėti liau
dies papročius, nugirsti įdo
mesnių posakių, susirasti 
daug dainų mokančias “dai
nų karalienes.”

A. Juška nenutraukė sa
vo glaudžių ryšių su liaudi
mi nė prasidėjus 1863 m. 
sukilimui. Yra duomenų, 
kad A. Juška palaikė ry
šius su sukilėliais ir net su

vienu sukilimo vadų — A. į 1900 m. lenkų (Krokuvos) 
Mokslų akademija išleidoMackevičiumi.

Nepatiko caro valdžiai A. A. Juškos surinktų 'dainų
Juškos glaudūs ryšiai su 
liaudimi, jo kultūrinė veik
la (1863 m. jis išleido liau
džiai skirtą elementorių), 
todėl sukilimo metu jis bu
vo suimtas ir įkalintas Kau
ne. Vilkijos miestelio gy
ventojų padedamas, jis išė
jo iš kalėjimo ir buvo per
keltas į Veliuoną.

A. Juška per visą savo 
gyvenimą (daugiausia Ve
liuonoje, Vilkijoje, Pušalote 
ir Alsėdžiuose) užrašė apie 
7,000 dainų (apie 2,000 su 
melodijomis), surinko aPie 
30,000 žodžių su frazelogija 
žodyną ir užfiksavo nema
žai kitokios medžiagos.

Daug vargo ,ir rūpesčių 
A. Juškai sudarė sukaup
tos medžiagos skelbimas. 
Po 1863 m. sukilimo nu
malšinimo carinės reakci
jos vykdytos p r i m o n ė s , 
ypač spaudos draudimas, 
labai trukdė skelbti medžia
gą. Čia jam daug padėjo 
jo brolis Jonas, kuris buvo 
baigęs Charkovo universite
tą ir dirbo mokytoju įvai
riose carinės Rusijos vieto
se. J. Juška supažindino 
su brolio Antano surinktais 
turtais žymius rusų moks
lininkus — Petr a p i 1 y j e 
akad. I. Sreznevskį ir Ka
zanėje prof. J. Bodueną de 
Kurten-e. Šiems ir kitiems 
mokslininkams, Rusijos 
mokslų akademijai ir Ka
zanės universitetui pade
dant, nežiūrint spaudos 
draudimo sąlygų, Kazanėje 
lietuvišku - lotynišku rai
dynu buvo išspausdinti 3 
tomai “Lietuviškų dainų” 
(1880-1882), veliuoniečių 
vestuvių papročių aprašas 
“Svodbinė rėdą” (1880). 
Peterburge 1883 m. Akade
mijos spaustuvėje buvo iš
spausdintas didžiulis vestu: 
vinių dainų tomas “Svodbi- 
nės dainos.” Iš viso buvo 
Paskelbta arti 2,700 dainų. 
Tačiau, deja, A. Juškos su
rinktų dainų dalis dingo.

A. Juškos . žodynas buvo 
leidžiamas vėliau jau po jo 
autoriaus mirties., Žodyno 
leidime, be J. Juškos, ypač 
jam mirus, dalyvavo žymūs 
rusų kalbininkai F. FortUr 
natovas, I. Jagičas, J. Bod- 
uenas d-e Kurterie, S. Ulja- 
novas, G. Iljinskis ir kt, Iš 
lietuvių kalbininkų prisidė
jo J. Jablonskis, K., Būga, 
J. Šlapelis ir J. Juškos sū
nus Vytautas. Išspausdin
ta tik dalis žodyno medžia
gos. Kita dalis išliko ir yra 
panaudojama leidžiant di
dįjį lietuvių kalbos žodyną.

pasirūpino *?& Juškos pali
kimo tinkamu įvertinimu, 
jo paskelbtos medžia go
kuri buvo tapusi bibliogra
fine retenybe, pakartotinu 
išleidimu. Tik tarybinės 
s a n t varkos sąlygomis A. 
Juškos nenuilstamo darbo 
vaisius — jo dainų rinki
niai (tekstai ir melodijos), 
jo “Svodbinė rėdą” išleista 
pakartotinai. Tuo buvo 
įvykdytas didelio mūsų 
liaudies bičiulio noras, kad 
iš liaudies surinktos dainos 
vėl ją pasiektų. Be to, apie 
A. Juškos kalbinę ir moks
linę veiklą dabar yra para
šyti ir moksliniai darbai.

A. Juška iki pat paskuti
nės gyvenimo valandos, re
daguodamas surinktas savo 
numylėtos liaudies dainas 
ir “Svodbinę rėdą,” mirė ne 
Lietuvoje, bet tolimoje Ka
zanėje.

Gyvendamas Vilkijoje, | 
Veliuonoje ir Alsėdžiuose, 
A. Juška buvo labai pop«-
liarus. Šiose apylinkėse dar 
ir dabar yra liaudyje išli- 

1 kusių gyvų atsiminimų apie

A. Juškos darbai paiįe- 
monstravo liaudies dvasi
nės kultūros lobių gausu
mą. Dainų rinkinio ir žo
dyno išspausdinimas lietu- 
'višku-lotynišku raidynu

melodijų rinkinį “Lietuvių 
liaudies meoldijos.” . —- x a j h

A. Juška neturėjo spec i- ‘ spaudos draudimo sąlygo- 
alaus nei tautosakinio, nei 
nei kalbinio, net etnografi
nio pasiruošimo. Tačiau, 
nežiūrint to, jis daug nau
jo įnešė į visas sritis ne tik 
savo surinktos medžiagos 
gausumu, jos įvairumu, pa
tikimumu, bet ir tinkamu 
jos užfiksavimu bei teori-......... v
nių žinių panaudojimu,,^ prieš 100 metų, reikš- 
perteikiant medžiagą moks-; niingi ir šiandien: darbų 
4.1’. Jyška sten- j grandioziškumas, graži ir

gėsi išlaikyti dainų tekstą vaisinga draugystė su rusų 
ir melodijų autentiškumą, jr ienkų mokslininkais, jo 
pirmasis pradėjo žymėti n e n u i Istamas pasiaukoji- 
dainininkų pavardes at- mas nacionalinei kultūrai, 
kreipę dėmesį į jų socialinę meilė paprastam daAo

mis autoritetingose carinės 
Rusijos mokslo įstaigose 
parodė, kad lietuvių kova 
dėl spaudos draudimo pa
naikinimo, dėl savo kultūri
nių teisių rado pritarimo 
Rusijos mokslo sferose.

A. Juškos darbai, nežiū
rint to, kad jie buvo atlik-* 

. reikš-

pirmasis pradėjo žymėti n e n u i Istamas pasiaukoji-

padėtį, pateikė detalią ves
tuvinių dainų klasifikaciją, 
stengėsi išlaikyti dainų 
tekstų dialektines savybes, 
užrašinėjo ir skelbė dainų 
variantus ir kt.

Lietuvių kalbos leksiko
grafijoje A. Juška padarė 
lietuvių kalbos aiškinamojo 
žodyno sudarymo pradžią, jdijas paskelbė,

Etnografijos srityje A. New York Times” iškraipo 
Juška pirmasis taip plačiai - 
aprašė lietuvių liaudies ves- tautinę situaciją, 
tuvių papročius ir juos pa- • 
gal vestuvių eigą suskirs-1 dažnai telpa neteisingi pra
te į atitinkamus skyrius. ' nešimai apie TSRS žmonių 
^Svodbinė rėdą” tapo klasi-1 gyvenimą. Taipgi sakė, kad 
kiniu lietuvių vestuvių ap-! “Times” savo redakciniame 
rašų ir buvo išversta į vo- iš birželio . 24 d. iškraipė 
kiečių, lenkų ir rusų kai-i TSRS poziciją Berlyno rei- 
bas. *" " kalais.

A. Juškos surinktoji tau-; 
tosakos, kalbos ir etnogra
fijos medžiaga turi didelę 
reikšmę ne tik šių, bet ir 
kitų sričių mokslams, nes 
joje gausiai atsispindi liau
dies idėjos, siekimai, buiti
nis gyvenimas. Nors A. 
Juška savo veikloje neišau
go iki revoliucionieriaus, 
nes jį varžė jo profesija, ta
čiau jo surinktose dainose 
ir žodyne labai ryškios 1863 
m. sukilimo laiko t a r p i o 
liaudies revoliucinės nuotai
kos, jos nusistatymas prieš i 
dvarininkų vykdomą išnau
dojimą. A. Juškos “Lietu
viškose dainose” pirmą kar
tą lietuvių liaudies dainų 
rinkinyje išspausdinti tokie 
revoliucingi posmai, kaip, 
pavyzdžiui •

Al, tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina, 
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip' nor, taip kankina,

Kai mes eisim iš to dvaro,
Daug ęūdų darysim, 
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklį varysim!”

A. Juškos darbai greit 
susilaukė populiarumo. Ta
čiau lietuvių buržuazija ne-

žmogui randa tarybinėje 
lietuvių liaudyje gyvą pri
tarimą ir jo tradicijų pra
tęsimą. • A. Mockus

’ KALTINA “TIMESĄ” 
Už IŠKRAIPYMĄ

Maskva. — Tarybinis ra-
, kad “The

Juška pirmasis taip plačiai

tuvių papročius ir juos pa-

faktus, aprašydamas tarp- 
Radijo 

komentatorius sakė, kad

67,342,000 ŽMONIŲ
DIRBA AMERIKOJE
Washingtonas. — Jung

tinėse Valstijose dabar 
ba 67,342,000 žmonių, ’ tai 
daugiau, kaip bent kada 
pirmiau. Nedarbo apdrau- 
dą imančių dar yra 3,982,- 
000. Pavasario ir vasaros 
darbai suteikė 1,326,000 
naujų darbų.

JAPONIJOJE DIDELI 
POTVYNIAI

Tokio. — Iš priežasties 
lietų įvyko dideli ’ potvyniai 
Kyushu saloje. Tūkstančiai’ 
namų buvo apsemta, dau
gybė jų sunaikinta. Nelai
mėje žuvo apie 100 žmonių 
ir kita tiek buvo sužeista.

Kotowice, Lenkija. —
Anglies kasėjų susirinkime 
kalbėjo Chruščiovas. Jis 
sakė, kad jų laiminga ir 
gerbū viską ateitis priklau
so nuo socialistinės <^n-^ 
tvarkos., o ne nuo religinių 
dogmų.

4 pust Laisve (Liberty) Antnad., liepos (July) 21, 1959



Laiškas sugrįžusio į Lietuvą SenkhS

w Rašo J uozas Žukauskas 
savo draugui į Sao Paulo 

Brazilijoj
Brangus drauge Antanai!

Sveikinu su 1959 - tais I 
metais, linkėdamas 
katos ir laimės 
venime. Dėkoju 
ka, kuri gavau 
vęs 24-12-58, ir 
žinias. Nors tos 
labai malonios, 
buvo užpulti darbininkai ir. 
kad vėl jie miršta nuo bu
deliu kulkų. Mūsų laikraš
čiai rašė apie tai. Bet pas 
mus mažai kas tam tiki. 
Sako, Amerikoje to nėra — 
ten visi gerai gyvena, yra i 
daug pinigų ir visko. Aš 
jiems papasakoju apie 
“Forsa Publica,” kaip puo
la streikierius, lipdami su 
arkliais ant žmonių, ir pa
vartoja ginklus. Jie netiki. 

AAš pasakau apie Brazilijos 
šiaurės žmonių gyvenimą, 
apie kovas plantacijose ir ma gyventi, 
darbą, namus, maistą, apie 
Kubatono darbą ir gyveni
mą; sakau, kad krautuvės

Tu rašei, kad pas jus la
bai brangūs vaisiai. Pas

nebrangūs, bet kad
V juos, reikia ame

rikoniškų. Atrodo, jie ne
žino, ko nori.

Kas link mano sveikatos, 
i gerai.mus praėjusiais metais tiek i įaį jaučiuosi labai gerai, 

daug jų buvo, kad net me- Hai parvažiavau išėjęs iš 
į džius nulaužė, kieno nebu- ligoninės, tai nežinau gal-

SveL !vo gerai paremti. Ir man 
tavo 2V- t e k 0 nemažai pavalgyti; 
už lžš-‘nors savo neturėJau, bet 
nuo ta !aPluPlllu 
suteiktas I Bojusį rudenį ir aš pasi- 

žinios ne-'S0CP^au vaismedžių: ^.sveikata eina ] 
todėl, kad ‘ vyšn‘as, 5 slyvas, 5 obelis ; nežinaU, kaip bus toliau.1 ijete įv Maynarda. Ba čia 

ir kriaušę. Vyšnių siais jr egu patenkintas, kad:h„Vn tik viena rlii‘.hf,.va Ui.

vos skaudėjimo. Tu atsi
meni, kaip aš kentėdavau 
su pilvu, o kai parvažiavau, 

aprūpino gerieji kaimynai. dar n.eskaudėj0.
nė slogų

> ■

žiuoja iŠ kitur dirbti. Taip
gi atsirado nemaža ir vo
kiečių bėglių, kaipo techni
kų, kurie atvažiavo su vo
kiškomis mašinomis. Atsi
rado ir vengrų bėglių. Jie 
giriasi, kad jie dar nebuvo 
atvažiavę čia, o darbai jau 
buvo jiems paskirti. Nors 
čia bedarbių užtektinai yra, 
bet dipukai yra pirmi.

Taipgi atsirado ir puer- 
torikiečių. Pirmiau dirbo 
tik pas ūkininkus, * kuriė 
augina daržoves. Bet da
bar jau dirba ir dirbtuvė
se. Jiems yra sunkiau gau
ti butą.

Kaip jau minėjau, daug 
privažiuoja iš kitur dirbti, 
tai neturi kur automašinų 
pasistatyti. Nors yra trys 
aikštės, bet atvažiavę sta
to kur jiems parankiau ir

Čia yra apie pora desėt-1 arčiau. Gyventojai skun
kų visokių išdirbysčių. Yra džiasi į policiją, kad užsta- 
ir stambesnių, kurios sam- to gatves ir negalima pri- 
do po kelis šimtus darbi-1 važiuoti prie namo.

. Viena yra Bradley į Dabar šita dirbtuvė yra 
|daug kuo pasikeitusi. Kai 

plastikines tūbeles viso- kurie trobesiai buvo medi- 
darbminkų įjeins “creamams”. Antra, niai jie nugriauti. Buvo du-

Atsiminimai iš praeities ir dabarties
MAYNARD, MASS.
Kada tai buvo čia did

žiausia vilnonių audinyčia 
American Woolen Co., ku
ri išdirbo moterims ir vy
rams žieminius ir pavasa
rinius audinius. Kai pradė
jo Naujosios Anglijos au-

žmonėm nieko nebuvo dir- Woolen Co. už pusdykį, ši- 
bama.

Naujos bėdos
tie nauji savininkai pasiva
dino Maynard Industries, 
Ine. Bet jau nebus audiny- 

Kada valdžia atliuosavo i čia. B)a A. W. Co. kiekga-
vilną; tai jau prasidėjo ci
viliniam žmonėm darbai. Ir 
darbai ėjo gerai iki 1949 
metų. Bet su šiais metais 
jau darbai pradėjo šlubuo
ti. Vienas mašinas kompa
nija pradėjo vežti į pietines 
valstijas, o kitas daužyti ir 
vežti į lydyklas. Žmonės 
buvo labai susirūpinę, kas 
bus toliau. Taipgi susirū
pino ir miestelio krautuvi-

lėjo išvežė mašinas į kitas 
savo dirbtuves. Paliko tik 
senas, tinkamas į geležies 
laužą. Šitų naujų savinin
kų tikslas yra išnuomuoti 
visą dirbtuvę. Pradėjo jie 
į laikraščius garsintis, kad 
yra išnuomojami tokie ir 
tokie pastatai dėl naujų 
dirbtuvių. Tuojau ir prasi
dėjo kraustytis visokios iš- 
dirbystės. Buvo ir krautu- 

ninkai, ir tie, kurie prisi- vės susikraustę, kaip tai: 
pirko namų dėl pralobimo. rakandų ir drabužių.

o Kompanija paskelbia, 
kad dirbtuvė uždaroma ne
ribotam laikui. Darbinin
kai apgula bedarbių rašti
nę, reikalaudami sau pa
šalpos.

Už keturių mėnesių včljninkų ____ _____ v
pradėjo dirbti. Bet dirbtuvė Container’Čo" kuri išdirba |

Nežinau dinyčios šlubuoti — vienos 
Vienu žodžiu, pradėjo keltis į Pietus, o 
' labai gerai; į kitos užsidarinėti—tas pa- 

v v’ ’ činid1--------- ’ —kus toliau- lietė ir Maynarda. Ba čia
i - • : Ir esu Patenkintas, kad įbuvo tik viena dirbtuvė, ki-metais jau bus, o uz.dvejų-,parvažiavau. |tų darbų nebuvo.

Čia kompanija buvo pri- 
vxvx xxwxvvx stačius daug gyvenamų na

šu rogėmis teko nuvažiuot’ mil ip namukų po vieną 
į mišką malku. !butą ir po keletą butų. Iš-

Viskas būtų gerai, tik nuomodavo savo darbinm- 
viena blogybė, kad nusto-*kams nebrangia nuoma, 
jau gauti “Liaudies balsą,” ■ Kompanija davė visam 
ir iš čia negaliu pasiųsti pi-j miesteliui šviesą— elektrą 

! (ne dykai, žinoma), i
Užėjo laikai, kada dar

bininkai pradėjo daugiau 
i organizuotis į unijas. Kom- 
I panijos pradeda keltis į 
pietines valstijas, kad gaut 
pigesnių darbininkų ir pa
bėgti nuo organizuotų dar- 

’ bininkų. Pirmiausia kom

i trejų metų, jeigu gerai pri- 
gys, tai ir aš turėsiu gražų 
sodą.

Turime neblogą karvę, 
vasaros laiku duoda apie 15 
litrų pieno; o šį pavasarį 
jau turėsime dvi su pienu. 
Prieš kalėdas pasiskerdėm 
vieną meitėlį, kuris svėrė 
200 kilogramų, o tuojau 
bus kitas didesnis. Turime j 
žąsų, vištų ir kalakutų, i gįant rašyti laišką, 
Vienu žodžiu, su protu gali- i laiškanešė ir paduoda man 

įdu numeriu, 1 ir 3, “Liau- 
Klumpės pas mus jau iš- dies balso.” Man vėl pasi- 

Žiemą vaito- darė linksma... nes žinau, 
tus kad turiu kur tai draugus, 

Kiek kurie nepamiršo manęs.

Pas mus žiema labai leng
va. Tris kartus prisnigo 
ir vis nuleido, tik du kartu

nigų.
Ot, ir vėl naujiena! Bai- 

at-eina

ėje iš mados.
kai su kaliošais. Į' tvar 

J^^rūbir avalu guminiai batai. T’ 
" yra šeimos, beveik visi turi! • • i • • .......... --------------- - —I Taigi, Antanai, ir baigsiu i panija parduoda elektrines 

rašyti. Tiesa, dar noriu ;dėl Boston Edison Co., pa- 
pranešti: kai kas važiuos į Įiieka tik-dėl savo dirbtuvės. 
Lietuvą, pervažiuojant Ita- ( 
liją, Austriją, Čekoslovaki-!

ir maisto, o daugelis šiau , .
rėš gyventoju basi, pusnuo- C .Mano SunuS ir
giai ir alkani gyvena. Tai.^kte kiekvienas turi savo, 
jie man atsako, kad aš esu netur!u todėl, kad ne- 
komunistas ir gaunu pinigų moku važiuoti.
propagandai. Girdi, Ame- i j 
rikoje to negali būti. Mat, laisvė. I 
kur aš gyvenu, žmonės ne
atskiria, kas yra Brazilija kiek nori, 
ar Paragvajus — 
anglų kalba ir doleris.

Dabar, kas pas tave dau-(nęs laukia 
giau naujo? 
buvusieji 
draugės? 
nuo K. Kepenio. Jis rašo, 
kad Liudas paliuosuotas iš 
darbo.

Nu, dabar biskutį apie tai jiems nieks nieko nesa- 
save. Aš gyvenu su šeima

Iš par d uodą namus
American Woolen

' rytų čemodanų, kai ateina ! prisiunčia inžinierius i i i _    _ - a— : • i • i •

Kas link tikybos, tai pilna ja įr Lenkiją, kad neatida
Už krikštą, šliūbą “ 1 ’ ‘

ir palaidojimą kunigas ima |kontrolierius, i ± v ...._____  ____ ____
. Ir sako, tų, ku- Į Tarybinį pasą, tai jie žino, rucja sklypus ir įkala stul-

Co. 
ir 

o parodytų i prį.e kiekvieno namo išmie-

sako, ten lie neina išpažinties, nepri- jcur išlipi. Kontrolieriai pūką, kad namas bus par- 
tikrina tik tuos, kurie išli- duotas per viešas varžyti- 

i pa jų teritorijoje. I n.kx— ■
■ mus Stadalninkams,

ims į kapines. Taigi ir ma
tą “nelaimė”; 

; ' K a i p sveiki i prisieis gulėti kur nors “pa
mano draugai ir ' tvoryje,” bet tai niekis!
Aš gavau laišką

nes. Pas gyventojus kilo 
Prašau perduoti linkeji- sumišimas. Čia žmogus 

Žibo- pragyveno daug metų, o da- 
Kas link švenčių, kurios |lių, Jurgų ir Rasbikų šei- bar kraustykis, velnias ži- 
ipuola darbo dieną, tai I moms, Petrauskui ir vi-' 

valdžios įstaigos dirba, o ( 
lauko darbininkai ne, ir už ■

ko. O kas del kučiu, Anta-
dr dirbu kolūkyje už sargą, nai, taip pat, kaip seniau.
Jau buvau rašęs ap’e sta- Vakare duktė liepė atnešti 
tybas, nes statė didelę ark- šieno — atnešiau; paruošė 
lidę dėl 40 arklių. Kadangi stalą, padėjo kryželį ir plot-

ir visi susėdom ap- tą atsakymą.mūsų brigada turi tik 22 
arklius, tai pusę pastato 
užėmė pašarais. Aš pasili
kau viduj-e prie arklių, bet 
čia neturiu jokio darbo, nes 
yra kiti arklių šėrikai; ma
no pareiga naktį prižiūrėti, 
kad neužvirstų, ar nevogtų 
kas pašaro.

O kas link pištaleto, kaip 
Jeronimas klausė, tai kol
ūkio pirmininkas buvo pa
siūlęs, bet aš atsisakiau. 
Kas link nuobodumo, tai vi
sai nenuobodu. Vasarą nak
tis visai trumpa. Iki 11 ir 
pusės galima skaityti

kų, nu, 
link stalą. Visa mano šei-

Bet 
pasekmių neturėjo ir turė
jo išsikraustyti.

buvo gana gerai apgadin
ta. Daugelis <.............
buvo gavę darbus kituose įaį Dennison Mfg. Co., ku- milžiniški dūmtraukiai, — 
miesteliuose. Kompanija įdirba iš popierio viso- vienas jau nugriautas, 
pradėjo šaukti tuos darbi- ^įas atvįrukes ir tikietėlius. Taipgi yra dalis prūdo už
ninkąs atgal į darbą. Ku- q trečia, tai Raytheon Co., įpilta, ir ten dabar automa
te sugrįžo, tai buvo apvii- ^urį įgjipba, visokias val-įšinas stato.
ti, ir seniai, kurie turėjo 65 ^įos s}aptas radijd “tūbas” 
metus, negrįžo, irgi buvolįr ^įtas slaptybes. Čia pa- 
nuskriausti. Nes unijos ir | valinis žmogus neįeisi, uni- 
kompan. buvo tokia sutar-1 formuoti policistai visur 
tis pasirašyta. Jeigu kom- j stovį prįe durų, ir kiekvie-
panija atleidžia darbininką i 
iš darbo, sulaukusį 65 me-' 
tų ir išdirbusį 15 metų, tai' trauka? 
kompanija turi i: ' J 
tam tikrą nuošimtį, s mer 
darbjninkas turi uždirbęs | švai wvviv 
per tuos 15 metu (arba per i" r. nnn n„<- Li jiatoi jos.

jau nugriautas.

Būtų daugiau ko rašyti, 
bet užteks.

J. Gaidys

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sakė, kad New Yor
ke TSRS parodoje tūli ele
mentai negražiai elgiasi su 
tarybiniais eksponatų aiš
kintojais.

nas darbininkas turi prisi-
i kabinęs guziką su jo nuo-

- juauna. Visi darbininkai 
išmokėti | dirba kaip kokie baltakal- 

kiek j Darbavietė yra
! švarutėlė, kaip kokios labo- 

. Darbai eina ge
rai visose šitose dirbtuvėlė
se.

Bet Maynardo darbinin
kai važiuoja kituose mies
teliuose dirbti. O čia priva- sis vyksta į TSRS.

Washingtonas. — Harri- 
manas, kuris grįžo iš Ta
rybų Sąjungos, matėsi ir 
ilgai kalbėjosi su vice-pre
zidentu Niksonu. Pastara-

15,000 valandų). Bet jei
gu pats mesi darbą, tai nie- 

I ko negausi! Tai taip senie
ji darbininkai ir buvo nu
skriausti, kurie nežinojo tų 
taisyklių. Kompanija pri
skaitė, kad jie patys nume
tė darbą, o ne kompanija 
atleido juos iš darbo. O ku
rie sugrįžo į darbą, tai tie

no kur!
Laikas pardavimo

Nuskirtą dieną suvažia- 
antstolis (“auctioneer”) 
visais savo pagelbinin- 

Mielas drauge Antanai, kais. Pradeda nuo numerio 
suprask, ką aš tau rašau, pirmo. Anstolis pasilipęs 
tai visada tau duosiu grei- ant laiptelių perskaito šito 

pardavimo visą tvarką. 
Kas aukščiausią kainą pa

nama,

, AlAv/lAlkJj A Vi vv *■ Vi o. Al ’ 1

' siems draugams, su kuriais I 
: sueini ant Ribeiro de Lima, j 
'šiame laiške siunčiu foto! 
nuotrauką, ir kelis nume
rius laikraščių.

Lieku sveikas, tik su di-

vo 
su

ma pradėjo žegnotis ir bu- dėlių ilgesiu savo draugų, siūlė, tas nuperka
čiuoti kryželį. Aš to neda- Jau rytoj turėsim Motiejų. įmokėdamas 10 nuošimčių 

nes tai prieštarauja Grįš pirmas Lietuvos pava- šitos kainos. Ir i
Aš pir- sario paukštis vyturys į sa- šaukt, kiek kas duos! Kas

riau,
mano įsitikinimui.
miausia išgėriau porciją 
degtinės ir užsikandau su 
plotkomis. Buvo ant stalo

Ir pradeda

vo kraštą; po jo—pempė, nors atsiliepė tiek, kitas 
garnys ir karvelis. O jūs,, aukščiau,— namas parduo- 
drauge, ko laukiate? Jūs tas. Anstolis visą procesiją

I gavo nuo tūkstančio iki! 
penkiolikos šimtų dolerių j 
nuo kompanijos “dovaną.”

(kuopos mėnesinis

WORCESTER, MASS
Iš LLD 11 kuopos 

susirinkimo
Liepos 13

visko: degtinės, alaus, rie- tėvynė laukia . . » Tėvynėje veda prie kito namo, kaip* ____
eidami _ Kristaus; susįrūpin0, 
Taip tęsėsi per vi-j Tyripstelio v

yra darbo ir duonos, o ten i kunigai eidami 
; vienam reikia būti! kelius.”

Aš prašau jus, i są dieną, kol pardavė visus
nigas, tai viskas.
du pradėjo kalėdoti. Kuni
gėlis užsuko ir pas mane.

0 3 Aš tuo laiku nebuvau kam- 
valandą ryte jau vėl prade- bar.yje kapojau malkas. 
-L : :_L. Bet pavasarį ir Bet kunigėlis liepė pašauk-

šutų, silkių, tik mėsos ne- ;
buvo. Mano šeima labai gal ne 
katalikiška: ką pasakė ku- be darbo.

Po kalė- parskriskite sykiu su pava- - kurie buvo paskirti tą die-

da švisti, 
vasarą visur skamba lietu
viškos dainos. Žiemos lai
ku irgi nebloga. Turiu vai
lokus su kaliošais 'r neblo

gus .kailinius, tai nešalta 
Miegoti šiene. Taip ir slen
ka gyvenimo dienos. . i 

Kas link bendro 1__
gyvenimo, tai galima gy
venti, kieno yra du ar trys f 
darbininkai. Pavyd ž i u i,; 
mūsų kolūkyje “Žygis į Gy-1 tyJe sakė, turįs gero vy- 
venimą” už darbadienį ga-'no- 
vom po 3 kil. grūdų, 1 kil. ( Tai tokios naujienos pas 
šiaudų ir po 2 rubliu pini- mane.
gaiš. Jums atrodys, labai i 
mažai. Prie to, turim 60 
arų žemės daržams, ir dar! 
duoda žemės sodinti kuku-1 
rūzams klek tik nori. Kiek - 
žemės apsodini kukurūzais, 
tai tiek pat žemės duoda 
kitiems asmeniškiems pašė- • 
liams. Mes turėjome I 
arą apsodinę kukurūzais, veža Parkerio plunksnako- 
60 arų bulvėmis ir 51 arą čių pardavimui, apart sau, 
kviečiais ir miežiais. Savo! ir dovanų giminėms, 
asmeniškų grūdų prikūlė- pas mus dabai pigūs, 
me apie 15 centnerių ir ga-1 nių atsiranda labai daug, 

ir kiekvienas nori ko nors.

ti ii: mane; jis jau buvo in
formuotas apie mane. Kai 
įėjau į kambarį, davė bu
čiuoti kryželį, bet aš to ne
dariau. Kunigas • nerado 
bloga. Tik mano duktė sto- 

i vėjo apstulbus. Mudu gra- 
kolūkio i pasikal bėjome apie 

i punsvalandį. Kunigas pa- 
> kvietė užeiti pas jį į namus, 
; kai kada būsiu Kapčiamies-

Tiesa, apsivedė Mikas 
prieš kalėdas, tik dar ne
turi buto, tai medaus mėne
sį praleido su Kaziu viena
me bute. Garnys gyvena 
Vilniuje ir žada greitai ves
tis.

Antanai, jeigu kas va- 
51'žinos į Lietuvą, tegul nesi

nes

vome už darbadienius 26
centnerius, tai galima gy-i Tegul parsiveža šlipsų, kad 
venti turinčiam proto.

Dirbtuvę uzduro visai
Pabaigoje 1951 m. kom

panija paskelbia, kad ji 
Maynarde “Assabet Mills” 
uždaro ant visados ir išsta
to ant pardavimo.

Dabar tai jau visi tikrai 
, kas čia bus.

i Laisvėj; čia tik noriu pami- 
Inėti, kuo mūsų 11 kuopa 

d. atsibuvo prisidėjo dėl pikniko. Mo- 
susirin- terys prikepė pyragaičių 

jkimąs. Narių atsilankė ne- (ausiukų) didelė dėžę, kvor-
mažai. Išklausius kuopos j ^a degtinės, sūri ir pyrago, 
reikalais komiteto praneši-j Įaį dovanos piknikui. Už

I mtb sekė pranešimai apie; pastaruosius tris daiktus, 
(atsibuvusius didžiuosius pasidarbavus E. Kanapkie- 
j piknikus, apie apskričių neį įr j Jusjenei. buvo su- 
bendrą pikniką, — būtent I dėta $25. Piknikui darbi- 
LLD 7-os apskrities ir LDS , nįnkai nuo 11 kuopos buvo

Miestelio valdininkėliai pa- 1_mos apskrit. įvyko birže-;ir ąeraj dirbo: J. JeskevK 
-siuntė American Woolen ]io 14 d ; Lawrence, Mass. čius> y. Žitkus, D. Jusius, f ' z-x « NT xx -r \/ /'A V* 1 r I r Z'l 1 1   • a 1 • ICo. į New Yorką, kad ji 

sulaikytų šitą savo suma
nymą.
sako, kad jos nutarta, užda
ryti šitą dirbtzivę ir ji bus 
uždaryta.

sario paukščiais į tėvynę, iną parduoti. Vieni pirko 
Čia rasite visko. ; dėl savęs gyventi, o kiti —

Juozas Žiikauskas ; pralobimo, nes šešių 
kambarių namai buvo par-

15-KOS METŲ MERGINA iduoti P° 500 dolerių, o ki-
PADEGe SAVO NAMUS ;u dar P‘giau- i Pirmiau, kai

i Už keliu savaičių buvo I v •I kitas išpardavimas. Bet ši
tas pardavimas buvo jau 
aukštesne kaina, nes čia, 

i gyveno kompanijos geriau 
i apmokami darbininkai. Tai

• v^^ 'jie ir norėjo toliau pasilikt 
ls£el“:čia gyventi, nenorėjo ki

etiems jų užleisti.
Kompanijai pardavus vi

sus namus, prasidėjo tikra 
revoliucija. Vieni pasipir- 
kę savus namelius, pradė
jo varyti laukan tuos, ku
rie ten gyveno. O tie, ku
rie prisipirko dėl pralobi- 
mo, pradėjo kelti nuomas 

Pekinas. — Jungtinių | dvigubai. '
Valstijų kalinio laivyno: Prieš Antrą pasaulini 
lėktuvas, sklaidė vii š Kvan-p<ara darbai jau pagerėjo, 
tungo provincijos, Kinijoje. j0 |<aį Hitleris pradėjo karą 
Tai jau buvo 56-tas toksĮ1939 tai darbai pradė- 
pasielgimas. |j0 ein pilnai. O kai japo-

I nai užpuolė iš pasalų Ame
riką, tai kompanija gavo

Elmira, N. Y. — Jane i 
Shusko, graži 15-kos metų! 
mergina, padegė savus na-i 
mus, kad sudeginus brolį 
ir dar šešias jaunesnes se
sutes. Shusko šeimoje 
10 vaikų. Kaimynai 
bėjo šeimos narius.

MirėWashingtonas.
baltagvardietis Vladimiras 
Kolesnikovas, tarnavęs in- 
terventų reikalams Sibire. 
Dabar dirbo JAV valdžioje 
prekybos patarėju.

San Antonio, Texas.

Pasitaikė lietingas oras tąiA Vosilienė, J. Jusienė, J. 
dieną; buvo manyta, kad'ir d. Lukai, L. Aųsėjienė.

Bet kompanija at- nieko nebus, tačiau visvien ! Kuopos p i r m i n i n k as j. 
.. - suvažiavo į Maple Parką | skliutas pirmininkavo pro-

5’ ot-kici nnvn eimtn mihliknS i ______ : ---apie porą šimtų publikos į 
tradicinį apskričių pikniką, 

dirbtuvė Montelbečiai atvyko dideliu 
dirbo, vakarais šviesos švie- pripildytu busu, iš Worces- 

teDo tik. du pilni automobi
liai,’ ■ Jusiaus ir Jeskevi- 
čiaus, pribuvo. Lawrencie- 
čiai pikniko gaspadoriai ge
rai sugalvojo: tuojaus par
ko patalpose ištiesė tris 
eiles stalų, apdengė baltu 
popieriumi. Piknikieriai be
matant apsėdo stalus. Dar 
prisiėjo daGėti stalų. Iš pa
gamintų piknikui valgių pa
sidarė lyg banketas su 
įžanga $1.50. Antsyk visi 
pasisotino. Po to gražiai 
linksminosi i1’ pasiklausė 
dainų programos, kurią at
liko Montellos vyrų grupė, 
vadovaujaht Al. Pociui. Su
dainavo melodingai daug 
dainelių—ir solo, ir duetų, 
ir vįsa grupė. Pirmininkau
jąs S. Penkauskas pagyrė ir 
paačiavo dainininkams.

tė, mašinos bildėjo, ypač 
audimų stakles buvo gali
ma girdėti už pusės kilo
metro. Bet dabar pasida
rė grabinė tyla. Sustojo 
staklės taksėję, sustojo ga
ras šnypšti, sustojo šviesti 
šviesa ant laiptų, kur nak
tiniai sargai vaikšto. Su
stojo ir dirbtuvės bokšte 
laikrodis mušti valandas. 
Užgęso ir žiburys, kuris 
švietė nakčia laikrodyje. O 
darbininkai sustoję šaligat- 
vėse visokias diskusijas ve
da. Vieni kaltina kompa
nijos vadovybę, kad buvo 
įvestas nesvietiškas skubo
tumas, ir kad darbas nebu
vo tinkamai atliktas, tai 
kompanija prarado savo 
užsakymus. O kiti kaltino 
darbininkų uniją, kad ji 
reikalavo perdaug iš kom
panijos,— tokių pataikau-Koks niekšas ai^ pakvaišę- didelius užsakymus dėl ka

lis jau septintą žmogų pa- - riuomenės antklodžių ir I tojų visur yra.
šovė iš revolverio. žieminių aprėdalų. Dirbo 

trimis pakaitomis 6 dienas, 
Maskva. — Dinamo sta- 0 kaį kurie ir 7 dienas.

turi 60,000 Karas pasibaigė, t&i irdionas, kurisir dėvėtų; nors jų yra ir „ ,
-----------------------------------  sėdynių, bus uždengtas ap-|kariški užsakymai pasibai- 

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 21, 1959 valiu stogu. gė. Per visą karą civiliam

Dirbtuvę pardavė
Galų gale, susidarė gru

pė kokių tai sindikatų—fi- 
nansierių ir nupirko šitą 
dirbtuvę nuo Americon

Spaudos tradicinis pikni
kas liepos 4 d. Montviloje. 
Oras buvo puikus ir pikni
kas puikiai pavyko. Daug 
publikos, daug svečių iš to
liau ir net taip iš toli, kaip 
Chicagos ir Alaskos buvo. 
Visa tai jau buvo atžymėta

gramai. Dirbusieji sakėį 
kad nekuriu trūkumų buvo, 
nes pikniko gaspod orius 
Jurgis Šimaitis pėr daug 
ant savo pečiu turėjo už
duočių, kas Besiog neįma
noma atlikti vienam asme
niui. Tačiau jis teisinasi, 
kad niekas neapsiiipa dirb
ti. Abelnai, nekurie mon- 
telliečiai sakė džiaugsmin
gai, kad šis piknikas pasku
tinis šioje vieto.ie, nes par
kas jau‘parduotas' ir dau-, 
giau jau nereikėsią vargin
tis piknikų darbu.

Kai kurie jau dabar ski
ria vietą W o r c e s t e r io 
Olympia parke tam tradici
niam l’epos 4 d. piknikui. 
Jei taip dėsis, tai bus sera 
našta darbo 11 kuopai.

Įžangos tiksėtų mūsų kuo
pa šiemet išpardavė tik už 
$42, nes perpus pigesni ti* 
kietai buvo negu praeityje..

Kuopos metinis piknikaš 
bendrai su LDS 57 kuopa, 
vykdomas besidarbuo j a n t 
abiejų kuopų komisijoms 
po tris, įvyks liepos 26 d. 
Olympia Parke. Kviečia vi
sus atvykti ir linksmai, sve
tingai laiką praleisti. D, J.



Philadelphia, Pa.
Visokios naujienos

Darbininkų bruzdėjimas 
dėl blogų gyvenimo sąlygų __ 
vis didėja. Paėmus laikraš- miesto rotušėje svarbi kon- 
tį į rankas, tuojau krinta į ferencija, kurioje 
akis ilgos antraštės “strei-; svarstyti Harlemo 
kas ! Jau per kokį laiką ♦rajonų reikalai, 
mūsų miesto susisiekimo 
darbininkai veda derybas 
su PTC Kompanija ir nie
kaip nebegali susitaikyti... 
Darbininkai grasina strei
ku, o kompanija tik juokia
si, nes gerai žino, kad tei
sėjas išduos draudimą ir 
streiko nebus.

Tačiau Delaware 
streikas eina be drausmės vieną puertorikietę, išgeni- gyvena 
nuo liepos 3 dienos Inter-!sią moterį; buvo sakyta,[ten didelis nedarbas; .... 
national Longshoremen’s’kad policija tą moterį iri skurdas, ten ašaros nuola- 
Ass’n unija laikosi gerai. I ją gynusį vyriškį nuovado-! tinęs.
Pas juos streiklaužių nėra. je žiauriai mušė. Buvo su-j 
Delaware upėje prekinių sirinkę daug žmonių, pasi-' 
laivų stovi kaip grybų, ir ryžusių mušamuosius ginti, 
jie nejuda. i Vėliau paaiškėjo, kad poli-

Na, dar vėliau ir plieno ■ cija suimtųjų fiziškai ne- 
kompanijų darbininkai išė- mušė, 
jo į streiką. Sakoma, kad j 
plieno išdirbystės streikas I kėjai, visuomenininkai jau 
labai reikšmingas visos ša-i seniai sako, kad policija la-1 
lies ekonomijai. j bai žiauriai elgiasi su to ir 1

Mūsų šalies spauda ir vi-1 Ritų negrais apgyventų ra- i 
sokie politikieriai vis gi- jonų gyventojais; sakoj 
riasi, kad JAV darbininkai juos tiesiog laiko gyvulių X... • __ !__ , •

Šaukia konferenciją Harlemo! Iš Aido Choro veikimo Iš įvykusio
Baigtuvės sezono pamo- iaisv’ečiu pikniko 

kų įvyko liepos 12 d., drau- 
n . gų Keršulių sode.Bet tai pati klaidingiau-

šia nuomonė. Policija nie- Dar gerokai prieš dvi at
busi kad ekonominiu ii' visuo-' vykstame Į gražų Keršulių 

ir kitų | meninių problemų neiš- s.odil- Tik Įžengę pro varte- 
jsprendė ir neišspręs; poli- kus matome greipsų la-

problemoms spręsti
Liepos 21 d. Niujorko

Harleme, kuriame gyve- cija, jei ji nemokės taktiš- uždengtą stogą. Po greip- 
puertorikie- kai elgtis, gali tik daugiau , sais namelis ir stalai, gra-na negrai ir ’

čiai, susidarė labai opi 
problema: ten gali bet ku
rią dieną kilti rasinės riau
šės, jei joms nebus užbėgta šės ir visokie nesusiprati- 
už akių.

Prieš savaitę laiko ten

MIRUS

Petrui Grabauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo seseriai 
Onai Overaitienei, giminėms ir draugėms.

Piknikas, įvykęs praėjusį 
sekmadienį Great Necke, 
nebuvo skaitl i n g a s, bet 

į draugiškas, smagus. Lietus 
truputėlį jam pakenkė, bet 
tai nieko.

Užėjus lietui, pikniko da
lyviai iš parkučio persi
kėlė į salę, kur buvo neil
ga, bet įdomi programa.

Laisvės administratorius 
Pr. Buknys, pirmininkau
damas, pakvietė svečius, 
atvykusius iš toliau.

Kalbėjo J. Stasiukaitis iš 
Philadelphijos, A. J. Pra

naitis iš Camden, N. J., ir 
A. M. Metelionis — iš St. 
Petersburg, Floridos.

Visi svečiai kalbėtojai 
Kietai pabrėžė svarbą mūsų 
pažangiosis spaudos ir ra
gino ją visais būdais remti. 
(Kaip žinia ir šis piknikas 
buvo surengtas tam, kad 
padaryti kiek pelno Laisvės 
spaustuvei perkelti į naują 
vieną.)

Paskutinis kalbėjo A. 
Bimba. Be kitko, jis pabrė
žė, kad iš JAV į Lietuvą 
žada neužilgo išvykti ne- 

■ maža turistų grupė. Išvyks- 
i tantiems išleisti, palinkėti 
gero vėjo, ruošiamas sam- 
būrys, kuris įvyks liepos 22

V. A. Kazlauskai
V. Rice
J. Kupčinskas
P. Beeis
Bevardis
C. Balčiūnas
C. Nečiunskas
Varisonas
M< Kreivėnienė
R. & E. Mizarai
C. Briedžiai
V. Kvedaras
I. ir A. Bimbai
L. Kavaliauskaitė
V. Brazauskas
Titenai
A. Pranaitis
P. Bieliauskas
A. Metelionis
J. Kazlauskas
J. Vinikąjčiai
G. M. Grigas
P. & N. Bukniai
W. & A. Juskevičiai
F. & A. Jakščiai
K. Depsas

J. Gužas 
S. Sasna 
V. Čepuliai 
J. Siurba
J. Gasiūnas 
Biganskienė 
Ą. Mureika 
Večkys 
GaŠkaUSkai (Huntington) 
A. GiImanas
K. Petrikienė 
Joneliūnas
J. Šimaitis 
A. Gabalis 
A. Bepirštis 
A. Quater 
N. Kanopa 
J. M. Kalvaičiai 
J. Kasmočiai 
A. Malinauskai 
V. Karlonas 
P. Višniauskas 
M. Krunglienė 
M. Siman 
J. Grybas 
A. Bečienė 
A. Balčiūnas

žiaį parengti. Paruoštas ir 
kituose antras stalas.

Jau radome daug chorie- 
čių. Ilgai nelaukis, mūsų 

vyriausiai" dėl gaspadinės pradeda nešti 
socialinių maistą su pridėčkais ir tuo 

kartu lietus pradeda krap
noti. Na, kas daryti? Mo
terys sugraibo viską nuo 
stalų ir jau kambariuose 
kviečia jos svečius prie už
kandžių. Suguž.jo dals cho- 
riečių į vidų, o kiti pasisle
pia po greipsų stogu ir ten 
valgo.

Dar nebaigus valgyti lie
tus dingo.

Vėl visi į sodą. Choro 
pirmininkas J. Grybas pra
šo visus nutilti, pertraukti 
pasikalbėjimus. Sako, turiu 
lagai svarbų pranešimą. 
Perskaitė vieną ir kitą 
laiškus, kuriuose kviečia 
Brooklyno Aido Chorą, su
vaidinti operetę “Sylviją”. i 
Laiškas parašytas draugės | 
Sukackienės iš, Worcester©J 
Sukackienė yra LMS ant- i 
ros apskrities sekretorė.

Choras laiškus apsvars
tė, priėmė ir nutarė opere
tę “Sylvią” suvaidinti, kur 
tik bus pakviesti.

Turėjome svečių net iš 
Chicago, Ill. Tai buvo J. 
Pateckasir K. Sabutis. Pa- 

įclėtas į karstą ir nuvežtas į sakyti žodį kitą. Pagyrė 
Shenandoah, Pa., kur ’----- V1 _ T ,
kadaise ilgokai gyveno ir’musų chorą. Sakė jis: Jūsų! 
daug veikė, ir kur gyvena' choras yra didelis, ----
.ioJo liūdesyje pasilikusi se- daug daugiau jaunų žmo- 
sutė draugė Ona Overaitie- nių už mus. Davė labai gra
ne. Laidotuvės įvyko pir
madienį, liepos 20 d. Šiuos 
žodžius rašant laidotuvių 

! smulkmenų d.a r nežino- 
Galimas daiktas, kad 

cijų. api-e jas parašys vienas iš
P. Grabauskas turėjo ir ki- Šena^orio laisviečių. Lauk- 

: .lis mėgo sime. 
žmones, dažnai su jais susi- j

žalos padaryti.
O Haraleme ir 

“juoduose” rajonuose riau-

mai kyla 
ekonominių . li

vos nekilo tos baisios riau- klausimų. Ten vyrauja bai-
upeje šės, kai palicija areštavo

Bet Harlemo negrų vei- 
visuomenininkai jau

turi geriausias darbo sąly
gas ir aukščiausią už dar
bą užmokestį visame pa
saulyje... Gal ir taip. Bet 
kodėl įvairių įmonių darbi
ninkai taip dažnai strei
kuoja?

Liepos 12 d., iš Tarybų 
Sąjungos orlaiviu atskrido 
į Philadelphią apie 60 spor
tini nkų-kių. Toje didelėje 
grupėje randasi daug mo
terų. Tarpe jų yra ir kelios 
gražuolės. Angliškas dien
raštis “Daily News” pa
šventė visą puslapį apie 
TSRS sportininkus ir įdėjo 
nuotraukas keturių sporti
ninkių gražuolių.

Liepos 18-19 
Franklin aikštėje ivyko di
delės 
sportininkų su 
čiais geriausiais 
sportininkais.

Laisves Reporteris ^as geras savybes:

sus vargas; ten žmonės 
. labai susikimšę;

ten

I Dėl to majoras Wagneris 
ir šaukia minėta konferen
ciją, kurioje, be jo, be poli
cijos atstovų, dalyvaus Har
lemo vadovai, politikieriai, 
dvasininkai, menininkai ir 
kitokie žmonės.

Ką ši konferencija 
spręs, matysime.

nu-

Mūsų Petras palaidotas 
Shenandoah, Pa.

vietoje. •
Norėdamas užbėgti rasi-j 

nėms riaušėms už akių, i jis pas mus darbavosi, tiek 
miesto policijos komisijo-1 daug jis čia turėjo draugų 
nierius Kennedy sako, jis! ir prietelių, o mums nebu- 
pastatysiąs Harleme ir ki-ivo progos nė suteikti jam 
tuose 
daugiau policijos, kuri 
valdys “nenuoramas”.

juoduose” rajonuose i paskutinį patar n a v i m ą , 
su-Į paskutinį kartą su juo atsi

sveikinti. Gaila ir liūdna...
■— i Bet toks buvo jo artimų

jų patvarkymas. Tiesiai iš 
i miesto, lavonų šaldytuvo Pet
ro Grabausko lavonas buvo

Vieta: Kultūrinis Centras, 
Richmond Hill, N. Y.

Po programos svečiai 
linksminosi iki gerokos, su
temos.

(Tąsa iš pirmo pusi.)

priklausė per apie 25 metus. 
Nedaug buvo pastatyta pas 
mus scenos veikalų, kuriuose 
Petras nebūtų dalyvavęs. Jis 
turėjo gerą bosą, buvo susipa
žinęs su gaidomis,—choristas

Shenandoah, Pa., kur jis teckas buvo iškviestas pa-j

dienomis jis buvo nepavaduojamas.
Jis veikė LDS ir ALDLD 

rungtynės TSRS i kuopose — daugiausia sekre- 
amerikie- i toriumi. Seniau jis mėgo pa-' 

rinktiniais rašyti Laisvei ir koresponden- uie.

žų, įspūdingą raportą iš

Pavydnikas subadė 
jauna merginą

H. Gomez, ateivis iš 
turite erto Rico, medžiojimo 

iliu subadė Oksaną Kara- 
chuką,. 19-kos metų mergi
ną, Brooklyno kolegijos

Pu- 
pei-

Roselando Aido Croro veik- studentę. Tragedija įvyko 
los. Sakė, kad jų choras ge- Williamsburg miesto daly-

MIRUS

Petrui Grabauskui
Šiuo išreiškiame giliausią užuojautą velionio 

seseriai Mrs. Overaitis, gyvenančiai Shenan- 
doa, Pa., ir kitiems jo giminėms, pažįstamiems.

Gaila netekus mūsų gero draugo Petro.

IĮ Sophie ir George Stasiukaiciai
—Cliffside Park* N. J.

Iki pat netikėtos ir tra- Akron Ohio tikdavo lietuviškose užeigose, gjškos mįrties Petras buvo viuv , kur niekad nepamiršdavo jųlvpikhią žmnoną ~
Čia gyvena nemažas skai- į P^-esti | mOsy viekas pra- * m°8US- '

j mogas, mėgdavo parduoti ti- 
kietų, pakalbėti apie visuome
ninius reikalus, paraginti skai
tyti pažangią spaudą.

Dėl to P. Grabauskas tu- 
ir bi- 

aprašyti. ; čiulių, kurie jį mylėjo ir ger-
Pirmiau ten gyvenęs J.. bė. 

Dominicks • (Dommikaitis) 
šį tą parašydavo. Jam mi
rus, mirė ir akroniečių ži
nios.

Keletas mėnesių atgal čia i 
mirė žymi vietos veikėja | 
Adelė Bakalienė. Ši draugė 
veikė visur ir su visais, 
kaip ir jos vyras, kuris mi
rė keletas metų pirmiau. Į 
jos laidotuves buvo pakvies
ti ir dalyvavo nemažai cle- 
velandiečių. Bet Adelės ir 
laidotuvės ir po laidotuvių 
viskas užmiršta; niekas 
apie ją nė ^odeliu neprisi
minė, o tai vietos draugai 
turėjo ir galėjo tuo pasirū-

čius lietuvių. Jų tarpe yra 
ir pažangių. Bet visa bėda 
č’a su korespondentais. Nė 
vienas iš jų nesiima plunks
nos, nors žymesnius įvykius l-rejo daug pažįstamų i

Birželio 29 d. čia tapo pa-, 
laidotas kitas žymus ir il
gametis Akrono veikėjas 
Jurgis Brazas. Į šias lai
dotuves atvyko geras skai
čius iš Cleveland© draugų. 
J. Žebrys pasakė prakalbė- 
les šermeninėje ir ant kapų 
apie jo gyvenimą ir nu
veiktus darbus darbo žmo
nių reikaluose.

Velionis buvo vienas* iš 
tvirčiausiai nusiteikusių pa
žangiečių veikime.

Paliko liūdesy žmoną, sū
nus ir dvi dukterys su šei-

Deja, P. Grabauskas mirė 
tragiškai. Jis buvo rastas vie
noje-Brooklyno požeminio ge- 

j ležinkelio stotyje — su per 
skelta galva, apiplėštas.

Kas tai padarė, niekas kol 
kas negali pasakyti. žinoki
me, jog Niujorke šiuo metu 
(ypatingai naktį) niekur nėra 
saugu: priviso daug plėšikų, 
daug visokių išsigimėlių, ku
rie apiplėšia, sužeidžia arba 
nužudo nemaža gerų žmonių 
gatvėse.

Petro mirtis — ypačiai di
delis nuostolis Brooklyno Ai
do Chorui, kuriame jis dai
navo, kuriam daug dirbo apie 
25 metus.

Lai Petras ilsisi ramiai, o 
jo artimiesiems — nuoširdi, 
draugiška užuojauta.

momis ir nemažai draugų: 
Akrone, Clevelande ir St.

i-ame stovyje. Je-
Jis perdavė širdingiau- Suimtas, Gomez sakė, 

sius linkėjimus nuo Chica- «ad jis ir Oksana drauga- 
gos Aido choro 
brookllyniečiams.

Kalbėjo M. Stensler, 
Juška, A. Bimba. Jis ragi- 

Mirė bū- no visus stoti į chorą.
damas Lietuvių Literatūros i Reikia pabrėžti apie gas- 
Draugijos 185 kuopos fi- padines, kurios taip rūpes- 
nansų sekretorium. Mokė- tingai ir sugabiai viską pa- 
clavo jis prieitį prie narių I gamino ,ir tvarkė. Jos yrt: 
ir duokles išrinkti. Ir šiaip Verutė 
rūpindavosi organizacijos Wilson, _____ , ~.
veikla. Na, o mūsų Aido i Reršulienė, jos sesutė’vik- 
Chore jis ne tik savo baljtorija Miller. Maistas buvo 

labai skaniai pagamintas.
G. Klimas atvažiavo su 

dainomis, kuries jis turi už- 
rekordavęs, na, ir buvo la
bai vietoje, visą popietį 
mus linksmino.
Visi buvo linksmai nusitei- 

___ i kę, iv laikas praleistas, kul-
TSRS MENININKAI DAR Į turingai, maloniai ir links-

GRĮŠ Į NEW YORKĄ
S.Hurok paskelbė, kad iš

j Vakarų dar sugrįš tarybi- 
; niai menininkai į New
Yorką. Jie čia vėl bus Ma
dison Square Gardene rug- 
piūčio 21—23 dienomis.
v Tada iš New Yorko jau 
vyks į Toronto ir Montreal, 
Kanadon.

su, bet ir kaipo ilgametis ■ 
narys buvo vienas iš įta- j 
king’iausiu . Visur mes jo 
pasigesime. Jo mirtis pali
ko didelę spragą visame 
mūsų pažangiajame lietu
vių judėjime šioje apylin
kėje. Rep.

SUAREŠTAVO 7-N1S 
AUTO VAGIS ;

Policija suareštavo sep-
Petersburge- (Fla.), nes pas- tynis.aemenis, kuriuos kal-

buvo pasi- 
apsigyven-

kutinėję vietoje 
ruošta pastoviai 
ti

Čion sugrįžo 
reikalu® sutvarkyti ir grįž
ti Floridon. Bet, deja, stai
ga mirtis visus jo ir šeimos 
planus suardė.

tik' savus

• p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 21, 1959

tina kaipo tvirtai organi
zuotą automobilių vagių 
grupę. Policija ir detekty
vai tvirtina, kad nuo Nau
jų Metų jie pavogę 40 nau
jos rūšies automo b i 1 i ų, 
$110,000 vertės. Suimti yra: 
R. Ezersky, H. Wapnick, P. 
Roy, M. Gladding, J. Mon- 
tierno, W. Bedell ir J. La 
Fazia.

Bunkienė, Mary
B. Briedienė, B.

mums, .vę. Nužudytos merginos 
motina sako, kad jos dukra 

j. ■ lankė vasarinius kursus ko
legijoje, nes norėjus grei
čiau baigti mokytojos 
mokslą. Taipgi ji sakius, 
kad Oksana su Gomezu su
eidavo, nes jis jai gelbėjo 
mokytis ispanų kalbos.

Gomez sako, kad jis my
lėjo Oksaną, bet jos motina 
tam prieštaravus. Jis, ap
imtas pavydo, pasigrobė 
medžioklinį peilį ir mergi
ną subadė ant Tompkins 
Ave., vienas blokas nuo jos 
namų, kada ji laukė buso.

mai. Šis parengimėlis buvo 
privatiško pobūdžio. Visi 
choriečiai susidėjo po du 
dol. dėl maisto ir pridėčkų, 
taipelno choro iždui neliko.

Labai dėkui Keršuliams 
už gražią vietą ir vaišes, 
taipgi moterims, kurios 
daug darbo ir energijos 
įdėjo.

Buvo pasigesta Petro 
j Grabausko. Dabar jau visi 
žinome, kad jo nebėra gy
vųjų tarpe. Gaila draugo, 
gaila gero baso, gaila gero 
darbuotojo visuomenės la
bui.

Taipgi reikia tarti žodį 
dėl d. J. Grybo, kuris visa
da daug dirba. Nė vienas 
choro parengimas neįvyks
ta be jo pasidarbavimo. 
Nieks jo neragina, nieks 
jam neliepia. Jis pats pasi
ima tą užduotį ir išpildo su 
kaupu.

Choro Korespondentas

Po miestą pasidairius
15 metų mergina Carmen 

Martinez ir jos mylimas 
Philip Alvarez, 17-kos me
tų, bus teisiami už 
žudystę. Birželio 14 
jie nužudė 14-kos 
Raulą Banuchį.

zmog- 
dieną 
metų

vice- 
pirm

Tarybų Sąjungos 
premjeras Kozlovas 
išvykimo į Maskvą dar ap
žiūrėjo New Yorko miestą. 
Jis lankėsi Empire State 
Buildinge, Jungtinių Tautų 
patalpose ir važiavo 
miniais traukiniais.

poze-

Pereitais metais East 
Harlem parke trys jaunuo
liai sumušė Julių Ramos. 
Dabar atsibuvo jų teismas. 
A. Catino, 18-kos metų, ga
vo 20 metų kalėjimo, F. 
Monti ir N. Belbo gavo nuo 
pen kerių iki 15 metų kalė
jimo.

Maskva. — Tarybų Są
junga suteikė Ethiopijai 
$100,000,000 paskolos.

Sveikina
Brooklynietis Petras Šo- 

lomskas sveikina pažįsta
mus ir Laisvės personalą iš 
Toronto, Canada.. Jis ten 
nuvyko pasisvečiuoti porai; 

į savaičių pas draugus ir gi-1 
I mines. Linkime jam gra-! 
žiai praleisti atostogas.

1 DAVe $400,000,000 
i ISPANIJAI PAGALBOS

AVashingtonas. — Jung
tinės Valstijos davė Fran
co režimui $400,000,000 pa
galbos. Iš tos sumos už 
$75,000,000 Ispanija gaus 
reikmenų. Jungtinės Vals
tijos turi Ispanijoje atomi
nių ginklų sandėlius, laiko 
ten' karinio orlaivyno dalis 
ir turi bazes dėl karinio 
laivyno.

Help Wanted—Mule
KALVIS (2)

Prie plieno darbo. Nuolatinis 
darbas. Aukštas atlyginimas. Tin
kamos sąlygos. Patogi transporta- 
cija. Kreipkitės.

KIRSTEN — EM. 1-2910
• (57-63)

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

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

! MATTHEW A.
BU YUS ii

: • (buyauskas) ::
;; laidotuvių ;
:; DIREKTORIUS Į

■ > < ■

Į i Newark 5, N.J. ii
MArket 2-5172 Ji

■i 426 Lafayette St. ii

Apie 50,00d statybos dar
bininkų nedirba iš priežas
ties 1,200 -streikuojančių 
sunkvežimių vairuotojų. 
Statė jai negauna cemento 
ir kitos statybinės medžiai 
gos. ' ’ • 4 ; ’v’

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Laisvės spaudos pikniko (įvykusio 
i liepos 4 ir 5 dd.) raportas bus iš- 
! duotas liepos 26 d., Liet. Taut. Na
mo parke, po pietų, nes tą dieną 
įvyks kitas piknikas, Knygyno ir 
Liaudies Balso naudai. Taipgi bus 
ir iš Lietuvos knygų paroda.

įvyks piknikai Liet. Taut. Namo 
Parke; Rugp.-Aug. 2, Montello Mo
terų Apšvietos Klubo; Rugp. 23 d., 
So. Bostono Am. Liet. Piliečių Klu
bo; Rugp. 30 d. Nauj. Angį. Mote
rų Sąryšio. Prašome įsitėmyti die
nas ir dalyvauti piknikuose. Geo. 
Shimait.s. (58-59)

WORCESTER, MASS.
Pikniką rengia abidvi kuopos 

ALDLD 11 kuopa ir LDS 57 kuo
pa Liepos-July 26 d., sekmadienį, 

j Olympia parke. Pradžia 12 vai. ir 
trauksis iki vėlumos. Bus skanių 
valgių, ir gėrimų ir visokių žaismių, 
už kurias bus duodamos dovanos. 
Taigi nepamirškite viršminėtos die
nos ir būkite sykiu su savo drau
gais ir pažįstamais.

Kviečia visus abiejų kuopų ko
mitetas. (8-59)

BROCKTON, MASS.
Liepos 26 d. įvyks piknikas Liet. 

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

Kitas piknikas bus rugpjūčio 2 
d., rengia Moterų Apšvietos Klu
bas, viršminėtoj vietoj. Pradžia 1 
vai. Bus valgių ir įvairių garimų. 
Klubie^ės kviečia visus dalyvauti.

Geo. Shimaitis

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

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

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

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia jf 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. f 
Bostono). z 1

Rugp. 30 d., pikniką rengia M&ft.
Valstijos Moterų Sąryšis.

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

Geo. ShimAitU
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