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KRISLAI
Ką paliko paroda?
Iki pasimatymo!
Mažytis Koliseumas!
Pelnai nesvietiški.
Drauginga liaudžiai.

Rašo V—a

Užsibaigė Tarybų paroda. 
Ji išvažiuoja. Pirmu žvilgs
niu atrodo, kad tartum viskas 
pasibaigė. Darosi gaila.

Imu grįžti jon mintimis..
Ne, ne viskas i

Jruk ji tiksliausiai patvirtino 
tai, kad gyvenime vyksta tas, 
ko darbo žmonija per šimt
mečius troško — būti savo li
kimo kalviu, dirbti, kurti sau.

Kas yra naujo pasaulyje 'hidonezą komunistai Prancūzija stato
",v’j naują reikalavimą

Jakarta. — Indonezijos
Komunistų partija perser- zijos prezidentas De. Gaulle 
gejo Sukamo valdžią, kad pastatė Jungtinėms Valsti- 
jeigu ji eis dabartiniu ke- joms naują reikalavimą. Jis 
liu, tai reakcija ją nuvers.. 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius

laukiant vadų susitikimo
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris su rug- 
i piūčio 26 dieną jau bus Eu
ropoje. Jis tarsis su Vaka- 
irų Vokietijos, Anglijos ir 
j Francūzijos valdžiomis. Su- 
Igrįš į Washingtona pra
džioje rugsėjo mėnesio, o

•_ I Tarybų Sąjungos premje- 
pasibaigė. 1>as Chruščiovas atvyks rug- 

I sėjo 15 dieną.
Anglijoje “The Star of 

London” laikraštis rašo: 
[“Yra reikalinga, kad gene- 
' rolai, admirolai ir kiti karš-

mas Eisenhowerio tartis su 
Chruščiovu — sudavė smū
gį Demokratų partijos vil
tims 1960 metais, laimėti 
prezidentinius rinkimus.

Jš Europos ateina žinių,

persergėjo valdžią
Washingtonas.

i Dar vienas įžymus svečias iš

clerio Adenauerio vardas
nupuolė, nes 
kurstymo prie 
k o s.

jis laikosi
karo politi-

Mūsų šalies 
kretorius McElroy 
kad Chruščiovas

gynybos se- 
nori,

Mintis skrieja per tuos bran
gius parodoje matytus žmogui 
talkininkus: mokslus, techni
ką. Jie žmogų įgalino grei
čiau, daugiau. gražiau i 
lengviau pasigaminti reikme
nis. Jie teikia laiko ir prie- J 
mones kultūringam, 
gyvenimui.

Tikėkime, kad “šaltasis ka
ras’’ ir toliau tirps. Tuomet 
T a r y b ų Sąjunga tikriau
siai turės savo paviljoną!

; patylėtų. Dabar nėra lai- 
i kas kurstančioms kalboms”, 
i Maskvoje dienraštis “Prav

iri da” parėmė šį anglų laikra- 
!- | ščio pareiškimą.

T. Hamiltonas rašo, kad 
šviesiam | “prasidėjo nau ja era diplo

matijoje”.- E. Lahei iš Wa- 
| shingtono praneša, kad 
i Niksono apsilankymas Ta- 
■ rybų Sąjungoje ir susitari-

Fla., raketų ir satelitu sau- 
dymo įrengimus. Bet TSRS 
ambasadorius M e n š i k o v a s 
sako: Palikime tą po to, 
kai susitarsime uždrausti 
atominius ginklus gaminti ( 
karo reikalams. Pre? 
tas Eisenhoweris sako
dar yra galimybė, kad 
met įvyks ir viršūnių kon-; 
ferehcija.

planuojamoje Pasaulio paro- ; 
doje 1964 metais. Mes ir vėl Į 
galėsime matyti tolimesnius, 
darbininkų valdomos šalies 
laimėjimus.
4 Iki pasimatymo!

Tarybų Lietuvos Amerikoje
Susitikimas ir pasikalbėjimas su Vilniaus 
dienraščio “Tiesos” redaktor. H. Zimanu

Antradienį, rugpjūčio 11 (kad šitoks ignoravimas lie
ki., lėktuvu į New Yorką at-j tuvių ir kitų tarybinių tau- 
j skrido grupė tarybinių žur-itų yra Amerikos kapitalis- 

•, kad Jungti-įnaygt^ — vįso a§tuonp jų Įtinęs spaudos tikslus jų 
tarpe randasi ir Vilniaus l įžeidinėjimas.
------------ ------- ! __vyriau-1 Susitikimas su H. Zimanu

. Kiti septyni yra I “Laisvės” reporteriui jau 
šie: Aleksandras Čakovskis, | teko susitikti ir pasikalbė-

; Percovas, Vladi-Į tj su šiuo įžymiuoju Tary- 
miras Ermilovas, Ivanas I bu Lietuvos žurnalistu ir 
Šuchovas, Irakas Cemiki- i veikėju. Pirmiausia pas jį 
švilis, Davidas Mčedlišvilis į pasiteiravau, kaip ilgai jis 
ir Nikolajus Abalkinas. Pa-'ir jo kolegos žada pas mus 
starasis iš didžiojo dienraš- ■ viešėtis. Pasirodo, kad jų 
čio “Pravda?’ j lankymosi laikas labai, la-

Įdomu: Apie šių žurna-ibai apribotas. Jie čionai 
lįstų pribuvimų rašė ii- “N. viešėsią tik apie porą savai- 
Y. Times,” bet “pamiršo” Rių. Na, o jie yra nusita- 
nnžvmefi kad in tarne ran- re atlankyti, be New Yor-

Francu-

nori, kad JAV daugiau | 
teiktų jam ginklų ir amu-|

Dipa N. nicijos kare prieš Alžyro i 
Aiditas sako, kad pereitais | gyventojus ir 
metais. Indoneziją išgelbėjo 'nėse Tautose balsuotų prieš Į 
t k bendras liaudies fron- Alžyro nepriklausomybę. i 
tas, kuriam vadovavo ko- ■ 
n 111 n i st ai. Jis reik alau j a, j
kad Sukamo į_____... „ .
komunistus i savo ministe- ryje rugsėjo. Azijos - Afri-

kos šalys siūlys rezoliuciją Viktoras

dienraščio “Tiesos
Jungtinių Tautų Asamb- sias redaktorius Henrikas \ 

įtrauktu 'ir Uej°s sesijos prasidės vidų- Zimanas.

riu kabinėta.
Aiditas sako, kad dabar 

Indonezijos Komunistų par
tija turi 1,500,000 narių. Y- 
ra šaukiamas partijos su
važiavimas. rugpiūčio 24 d.

už Alžyro nepriklausomy
bę. De Gaulle sako, jeigu' 
JAV balsuos už Alžyro lai
svę, tai Francūzija pasi- į 
trauks iš Jungtinių Tautų.

ur 7 9e H •

raaijo pranešimai
• i apie amerikiečius Lietuvoj

Vilniaus radijas rugpiū- jančius po Lietuvą ameri- 
■čio H d. pranešė, kad ant- kiečius. Be kitko jis sakė,

pažymėti, kad jų tarpe ran- **ę atlankyti, b 
dasi vienas žurnalistas iš ko, kuriame išbus iki šeš- 
Tarybų Lietuvos, o kitas iš|tadienio, mūsų sostinę Wa- 
Tarybų Gruzijos. Aišku,1 (Tąsa 6-tam pusi.)

Antroji Amerikos lietuvių 
turistų grupe Vilniuje

(K able grama iš Lietuvos) (šiųjų vardu padėkojo turis- 
VILNIUS, rugp. 8. d.— 

i Keli šimtai sostinės darbo 
žmonių vakar aerouoste su

miš dienomis ji pasidarydavo | tiko antrąją Jungtinių A- 
per maža. | merikos Valstijų lietuvių

Pavvyzdžiui, rugpiūčio 8 d. i turistų grupę. Svečius pa- 
parodoje negalėjai skubėti i sveikino Lietuvos kultūri- 
neigi vietoje ilgai stovėti. Te-, nių ryšių su užsieniu drau- 
ko žengti bendruoju sugludu-. gijos pirmininkas Povilas 
----------- - ■ ..! Rotomskis.

Svečius sutinka n č i ų j ų 
tarpe buvo Vilniaus majo
ras J. Vildžiūnas, kultū
ros ministerijos pareigūnas 
Pečiūra, “Tiesos” redakto
rius H. Zimanas, visuome
nės atstovai, žurnalistai, gi
minės.

New Yorko Koliseumas yra j 
naujausia, žymiausia čionai 
parodoms patalpa. Vienok 
tarybinei parodai kai kurio- i

sios minios judesiu.
Gi rugpiūčio 9-tos popietį 

vienu tarpu Koliseumą perpil
dė. Laukiančių gretos nusi
driekė toli už Koliseumo. 
Tūkstančiai norinčių įeiti lau
kė po pusvalandį ir daugiau 
iki tiek pat išeinančių iš pa
rodos užleis jiems vietą.

tinęs grupės vadovas Jonas 
Juška. Prie mikrofono Ju
lija Urmonienė. Susijaudi
nimo ašaros neleidžia jai 
kalbėti, ir ji tik spėja per
duoti Amerikos pažangiųjų 
lietuvių linkėjimus.

Nepaprastai giliai sujau
dintas kalba daktaras Jo
nas Kaškiaučius-Kaškaitis. 
Iš San Francisco Jonas Be- 
nekeraitis (Baker) perduo
da sveikinimus Kaliforni
jos lietuvių vardu.

Šioje antroje Amerikos 
lietuvių turistų grupėje yra 
18 žmonių. Jie atvyko, kaip 
ir pirmoji, per Maskvą. Ša-

roji amer. liet, t U'istų gru
pė laimingai pasiekė Vilnių. 

; P. Rotomskis, daug žymių 
I žmonių ir darbininkai svei- 
jkino juos, (5. iš turistų gru- 
' pės kalbėjo Jonas Juška. 
(Atsilsėję, jie atlankė Vil- 
iriuje žymesnes vietas, Tra
nkus, Pirčiupio kapinyną...
I

Tą pačią dieną radijas 
sakė, kad pirmosios grupės 
turistai: Jokubka, Mizara 
ir kai ku rie kiti lankėsi Bal
tijos pajūry, kalbėjosi su 
Justu Paleckiu, rašyt. Ven
clova ir kitais žymiais as
menimis.

Rugpiūčio 12 d. per radi
ją spaudos korespondentas 
plačiai kalbėjo apie kėliau-

Little Rook, Ark. —Atsi
darė mokyklos. Keli negrai

Angliškas darbininkų savait
raštis The Worker rugpiūčio 
9-tos laidoje paskelbė sąrašą 
virš dviejų dešimtų korpora- 
racijų, kurių pelnai šiemet pa
didėjo.

* Tos firmos pernai per pirmą 
piismetį kiekviena pelnė ne 
mVžiau trijų milijonų dolerių. 
Bet per šių metų pusmetį net 
pati “biedniausioji“ pelnė virš 
10 milijonų. Turtingoji Stand
ard Oil of N. J. šiemet jau 
pelnė 315 milijonų.

Gi U. S. Steel, kuri ašaro
ja negalinti streikuojantiems 
savo darbininkams pakelti al
gų, šių metų 6 mėnesiais su- 
sižėrė $254,984,496 pelno.

Keista, bet tiesa—mūsų ša
lies sostinės gyventojai yra be
balsiai. Ne visi. Ne. Iš visos 
šalies ten suvykę turtingi kon- 
gresmanai, jų aukštieji samdi
niai (patarėjai, sekretoriai) 
parvyksta į savo valstijas už 
save pabalsuoti ir kitus pa
agituoti. -

To padaryti negali jų tar
nai, eiliniai darbininkai Wa
sh ingtono įmonėse ir įstaigo-
se. Dvejų namų ir kelionių 
jie neišgali.

liomis dienomis apie 400 tų 
bebalsių norėjo ateiti į kon
gresinės komisijos posėdį pra-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Lietuvaitės taut iškaiš 
d r a b u žiais pasipuošusios 
įteikė svečiams gėlių puokš
tes. ’

Už šiltą sutikimą atvyku-

li-es sostinės aerouoste jie 
trumpai pasimatė ir kalbė
josi su Lietuvos prezidentu 
Justu Paleckiu.

A. Vaivutskas

jaunuoliai priimti į bend
ras mokyklas. 250 polici
ninkų ir ugniagesių išvaikė 

I rasistų demonstraciją ir 21 
I areštavo.

Antroji ekskursantų grupe iš kairės į dešinę pirmoje 'Čilėje — Barbora Joiski-Ma- 
silionis, Anthony P. Goris, Julia Urmonas, Karolis Kt asnitskas, Dr. .L J. Kaškiau- 
čius, Jonas Vaznys, Motiejus Klimas, Jonas Juška, Joseph Nainys, Jonas Lazaus
kas, P. Gasparienč, Irena Babarskaitč, (paskutinis nežinomas); antroje eilėje ant 
lėktuvo laiptų iš apačios į viršų — Olga Šimkus, Mary Vitkus, Elenora Sausser, 
Aldona Jakus, John Baker ir Juozas Mažeika.

kad turistai visur yra gra
žiai su gėlių puokštėmis 
patikti, sveikinami ir malo
niai priimami, o turistai 
stebisi matydami per trum- i 
pą laiką didelius gyvenimui I 
reikmenų gamyboj atsieki-1 
mus ir padarytą pažangą.

Radijo pranešėjas sakė, 
kad kur tai buvo pakviesta* 
Urmonienė (2-osios grupės' 
narė) tarti žodį, bet per a- 
šaras mažai ką tegalėjo pa
sakyti. D r. Karkiančius ir
gi kalbėjęs. Pagaliau prie 
mikrofono buvo pakviestas 
Juozas Mažeika tarti į mus, 
Amerikos lietuvius. Jis sa
kė: Esam labai gražiai su
tikti ir, kad viskas dabar 
yra T. Lietuvoj gerai.

Washingtonas atmetė 
Filipinų reikalavimą

Washingtonas. —Filipinų 
respublika reikalavo iš J. 
Valstijų užmokėti $950,000,- 
000 už cukraus, • kokosinių 
palmių ir kitas plantacijas, 
taipgi ir užvilktas partiza
nų algas laike Antrojo pa
saulinio karo.

JAV Valstybės sekreto
riaus pagelbininkas D. Di- 
lonas atmetė tą reikalavi
mą. Jis sakė, kad bus atsi
lyginta su Filipinais tik 
$73,000,000 už kitus karo 
nuostolius, bet ir tai įskai
tant Filipinų skolą Jungti
nėms Valstijoms $35,000,- 
000.

CHRUŠČIOVAS KALBĖS 
J. TAUTŲ SESIJOJE 
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų sekretorius Ham- 
marskjoldas užkvietė TSRS 
premjerą Chruščiovą kal
bėti Jungtinių Tautų Asam
blėjos sesijoje. Chruščiovas 
sutiko. Jis kalbės rugsėjo 
mėnesio antroje dalyje.

Harlan, Ky. — Po penkių 
mėnesių .streiko 2,000 an
gliakasių laimėjo algų pa
kėlimą.

Amerikos lietuviai susipažįsta 
su Tarybų Lietuva

SVEČIAI IŠ JAV 
SENUOSIUOSE 

TRAKUOSE
Liepos 29 d.—Jau penk

ta diena Tarybų Lietuvoje 
vieši grupė Amerikos lietu
vių. Iki šiol jie svečiavosi 
Vilniuje, apžiūrėjo eilę ga
myklų, mokslo įstaigų, is
torinių vietų, architektūri
nių paminklų.

Vakar svečiai suruošė iš
vyką į Panerius ir Trakus.

...Pravažiuojame nedidelę 
Panerių geležinkelio stote
lę. Čia iš visų hitlerininkų 
okupuotų Europos šalių 
buvo gabenami žmonės. Ir 
šioje mažoje Lietuvos sto
telėje pasmerktieji galuti
nai suprasdavo, kas jų lau
kia... Čia rudieji žmogėd
ros baigdavo veidmainiavi
mą. Apiplėšę, nurengę sa
vo aukas, varydavo prie 
duobių...

D. Jusius ranka žersteli 
smėlį ir sustingsta—delnas 
paliečia žmogaus kaulą.

—Parsivešiu namo,—su
sijaudinęs sako jis,— rody
siu visiems, kurie dar abe
joja.

—Yra pas mus tokių iš 
Lietuvos pabėgusių^ kurie 
neblogai gyvena ir nebūtų 
dalykų pasakoja apie jūsų 
šalį, — pasakoja prislėgti 
svečiai. — Bet grįžę į A- 
meriką mes jiems į akis pa
reikšime: matėme ,iš ko jūs 
pralobo te!

—Jie daug bjauresni už 
nacius, — pasipiktinus i a i 
kalba apie lietuvių naciona
listus Kristina Stahislovai- 
tienė. — Juk tik žvėrys ga
lėjo tokias piktada r y b e s 
įvykdyti.

’ —Pas mane gydytis buvo 
atėję du pabėgę į Ameriką 
lietuviai, — pasakoja gydy
tojas Stanislovaitiš, — jie 
skundėsi, kad naktimis vai
denasi kraujas... Jie abu iš

dėjo iš proto... Dabar aš 
i suprantu, kodėl jie išprotė
jo. Vienas man skundėsi, 

įka’d jį nuolat graužia sąži- 
|nė. Jis norįs grąžinti su- 
l šaudytojo žmogaus pataly
nę—bet nežino kur...

—Tegul siunčia į Pane
rius, — įsiterpia kažkuris.

Kur bepažvelgtum, ‘ visa 
Panerių žemė nuklota smul
kiais kauleliais, kurie išsi
barstė po žmonių deginimo. 
Štai gydyt ojas Algirdas 
Margeris atsargiai kelia 
žmogaus žandikaulio lieka
ną, kruopščiai susisuka į 
popierių... Svečiai iš JAV 
susitinka su gyvu šių įvy- 

(Tąsa 3-čiam puslap.)

Artinasi bronzos 
ir švino streikas 

t

New Yorkas. — Rugpiū
čio 20 dieną išeis į streiką 

į 50,000 bronzos, vario ir švi
no gamybos darbininkų. Jie 
yra organizuoti į Mine, Mill 
& Smelter Workers Inter
national uniją.

Unija įteikė kompanijoms 
| reikalavimą, kad būtų pa
keltos algos po 15 centų per 
valandą, o ateityje kelia
mos proporcionaliai, kaip 
brangs pragyvenimas.

Apie 5,000 šio metalo ga
minimo darbininkų jau 
streikuoja kartu su plieno 
darbininkais.

FORMOZOJE BUVO 
LABAI DIDELI 

POTVYNIAI
Taipei.—Nuo didelių pot

vynių labai nukentėjo For- 
mozos salos gyventojai. A-1 
pie 1,000 prigėrė ir žuvo, 
virš 2,000 žmonių yra su
žeistų. Liko virš 200.000 
žmonių be pastogės. Van
duo ir vėjas sunaikino 28,- 
000 namų.
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JIE IŠSIGANDĘ
Smetonininkų “Dirva” 

jau pragydo: “Chruščiovo 
užkvietimas n ė r a eilinis 
reikalas, i Taip pat ir daug 
minkštesnio už vice - prezi
dentą R. Nixona preziden
to Eisenhowerio pažadas i - 
vykti į Maskvą. m~~ K"~’ SC 
mos kelionės 
žada.”

“Dirva” 
“vaduotojus” 
jų ir veikti, 
retų veikti, nepasako.

ne 
di-

Tos busi- 
daug gero ne-

šaukia visus 
stoti ant ko- 
Bet ką jie tu-

Protinga ir praktiška pradžia
TIESA, ŽENEVOS KONFERENCIJA davė 

daug, bet šį tą davė. Visi sutinka, kad “keturių 
džiųjų” užsienio reikalų ministrų pasitarimuose tapo
geriau nušviestos įvairių šalių pozicijos. Išryškėjo daug 
kas, kas pirmiau buvo neaišku. Nuo dabar galės pra
sidėti tikrosios derybos.

Ženevos konferencija padarė porą labai gerų prak
tiškų žygių, kurie tik gero tegalės duoti pasaulinės 
taikos reikalui. Iš pasitarimų Genevoje išsivystė pasi-1 neišeis,’ kaip "neišėjo 
keitimas vizitų tarpe Tarybų Sąjungos prenjjero Chru- ! • 
ščiovo ir Jungtinių Valstijų prezidento Eisenhowerio.

Prieš pat konferencijai užsidarant, “keturi didie-
nutarė iš naujo pradėti naujoje formoje derybas 

dėl sumažinimo ginklavimosi. Iki šiol visose panašiose 
derybose buvo trys prieš vieną — Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francūzija prieš Tarybų Sąjungą. Tokia pro
cedūra nieko gero negalėjo duoti ir nedavė.

Naujoji nusiginklavimo komisija bus sudaryta pil
nos lygybės pagrindu. Ji susidės iš dešimties narių— 
penki nariai bus iš Vakarų ir penki iš rytų. Kapita
listinį pasaulį atstovaus Jungtinės Valstijos, Anglija, 
Francūzija, Italija ir Kanada; socialistinį—Tarybų Są
junga, Lenkija, Čechoslovakija, Rumunija ir Albanija.

Reikia tikėtis, kad šituo pagrindu sudaryta nusi
ginklavimo komisija greičiau ir sėkmingiau spręs įvai
rius klausimus. Pagaliau Vakarai susiprato, kad trijų 
rankų pakėlimas prieš vieną nieko negali išspręsti tarp
tautinėje politikoje. Tai geras reiškinys. Visi geros va
lios žmonės šiai nusiginklavimo komisijai iš gilumos šir
dies linkės pasisekimo.

Labai nepasitenkinusios 
ir menševikų “Naujienos.” 
Girdi, “turį būti aišku, kad 
iš tų susitikimų taip pat

ma taip gražiai pasiekti 
tikslą, kaip ir per katalikų 
tikėjimą, tai juk dar ge- 

’ riau ir lengviau tą patį 
tikslą galima pasiekti be jo
kio tikėjimo, bet jokios ap
gavystės !

Kur buvo kunigai, kurie 
Draugo” redakcijoje,

kad leido Juškai taip “iš
niekinti” katalikų tikėji
mą?

€>

i iš Ženevos ginčų. Jei Va- 
j karuose bus kitokių iliuzi- j

“DVIDEŠIMTOJO 
ŠIMTMEČIO 
BARBARAI”

Tokia antrašte straipsny
je (“New Times,” Nr. 26) 
kalbama apie Afrikos gy
ventojus, kurie yra europie
čių baltųjų pavergti. Pa
duota ir nuotrauka iška
bos, kuri randama prie di-

Darbininkij sveikata
NEPASKĘSK 
SALDUMYNŲ 
MARIOSE

Saldėsiai, miltiniai, krak
moliniai valgiai — visa tai

v ietis J. Jaskevičius, 
Worcester, Mass., nuo savo 
pusbrolio, kuris pats jau 30 
metų mokytojauja ir dar 
pats tebesiekia aukštojo 
mokslo. Jo žmona irgi yra 
mokytoja. Laiškas įdomus 
dar ir tuomi, kad jame ra
šoma apie susitikimą su 
pirmšja amerikiečių lietu
vių grupe Lietuvoje.—Red.

Liepos 27 d., 1959 m.
Mylimasis Broleli ir 
Geriausioji Brolienė,

Dovanokite man už ilgą 
nerašymą. Sis laiškutis ir
gi bus lapai trumputis. Ne- 
nrriu laiko, kaip sakoma, 
nei minutėlės. Ras mane 
dabar ypatingas darbyme
tis. Mat laikau valstybinius 
i------- -"us, tai net ir pa-Ijų, tai jiems teks nusivil-i džiųjų ūkių, (kurie priklau- i egzaminu

K,” . įso baltiesiems kolonistams, i valgyt nėra laiko vmgau
Kam -dar teks nusivilti, į Nuotraukoje matome pieši-111'

Sunkus revoliucijos kelias
ŠTAI DAR VIENAS ĮRODYMAS, kaip jokia giles- 

nė socialinė revoliucija nepraeina be didelių sunkumų 
ir skaudžiu kančių.

Žiūrėkite, su kokiu įsiutimu stengiasi atsigriebti 
Kubos turtingosios klasės, kurioms per keletą metų at
stovavo žiauriausias fašistinis režimas su diktatoriumi 
Batista priešakyje. Jos vėl ir vėl kelia galvą ir bando 
nuversti Castro vadovaujamą revoliucinę vyriausybę. Iš 
Kubos sostinės praneša, kad ten ir šiomis dienomis 
vėl buvo rimtas pasikėsinimas apsidirbti su naująja vy
riausybe. šimtai suokalbininkų, Batistos pasekėjų, su
kišta į kalėjimus. Labai galimas daiktas, kad Kubos 
liaudis turės griebtis dar aštresnių priemonių privedi
mui revoliucijos prie pilno laimėjimo.

Revoliucijos priešai jau dabar šaukia, “teroras!”. 
Bet kaip kitaip revoliucija galėtų apsiginti ir tęsti sa- ! 
vo misiją — pravesti žemės ir kitas šalyje reformas?

bet “Naujienos” jau dabar 
nusivylusios. Jos jau žino, 
kas iš tų susitikimų išeis. 

Į Žinoma, jos labiausiai bijo, 
i kad iš šių vizitų gali kas 
nors gero išeiti taikos rei
kalui, išblaškymui šaltojo 
karo atmosferos.

Jos bijo ne nepasisekimo, 
' bet pasisekimo.

Pavyzdžiui, jos milžiniška
antrašte su džiaugsmu pa- matymo jus sušaudys. Lau- 
skelbe, buk kur nors Nik- j Įcįnįaį šunės sudraskys ju

nonas pasakęs, kad “šaltasis jSI1 lavonus. Jūs tapote per
kąrąs truks 50 metų.” )sergėti!”

Labai teisingai “New 
Times” kolonistus, kurie ši
taip traktuoja vietinius 
gyventojus, vadina dvide
šimtojo šimtmečio barba
rais. Barbarai jie yra. Už 
tokį baisų vietinių pavergtų

. | ir skaitau, mokinuosi. Mo- 
nį, kuris susideda iš žmo- ) kinuosi ištisas dienas ir 
gaus kaukolės, per kurią (naktis. Miegu ne daugiau 
sukryžiuoti du blauzdikau- 

lliai. O persergėjimas skam- 
Iba: i

“Vietiniai gyventojai, in
dėnai ir spalvotieji žmonės. 
Jeigu jūs naktį įkelsite ko- 

iją į šį ūkį, jūs būsite pa
skelbti dingusiais žmonė
mis. Ginkluoti sargai iš pa-

Gana savotiškai į Chruš
čiovo p a kvieti m ą žiūri 
p r a n c i škonų “Darbinin
kas.” Jis mano, kad tik 

' “šantažas i dėl Berlyno pri
vertė Eisenhowerį nusi- 

I leisti.” Reiškia, mūsų pre
zidentas yra vyras be nu
garkaulio. Ėmė kas nors ir 
privertė C h r u š č iovą 
kviesti.

pa-

NEBEREIKIA
KATALIKŲ 
TIKĖJIMO!

Nebereikia būti kataliku,

Laiškas iš Tarybų Lietuvos 
apie svečius amerikiečius

Sekamą laišką gavo lais-; Tai šit kodėl yra baisu, 
iš Jeigu dabar išlaikysi ir tris 

egzaminus, o per ketvirtą
“susikirsi”, atkrisi, tai ne-'yra angliavandeniai, nor- 
siskaitys ir tie egzaminai, malaus maisto dėsniai. Sal- 
kuriuos jau išlaikei. Atei- durnynų ir gardėsių mums 
nančiais metais, jeigu no- reikia, bet vistik ne taip jau 
rėsi, tai dar kartą galima baisiai daug. O mes jų var- 
laikyti, bet reikia pradėti! 
viską iš pradžių. Užsiskai- 
to tik penketai.

Pas mus, Tarybų šalyje, 
mokslas pastatytas labai 
aukštąi ir Valstybinius Eg
zaminus išlaiko tik tas, kas 
būna gerai pasiruošęs. Tai, 
ot, Brolužėli dar ir drebu, 
kad neatkrisčiau ir aš, 
kaip atkrito jau eilė drau
gų. Taigi dar kartą sakau,

tojame baisiai daug! Viso
kiausi pyragaičiai, virtie- . 
niai, uogų viriniai, dželės, 
sklindžiai, cukrainiai, me
duoliai, visoki saldūs gėra
lai: visur jų pilna, visokių 
saldainių ir alkoholinių gė
ralu, t-

Gadina jie visą organiz
mą, gadina dantis.

Yra keletas cukraus rū- 
kad pas“ mane dabar dL ■ sukrozas, gliukozas, 

'fruktozas, dekstrozas, levu- 
liozas, galaktozas, laktozas.. 
Dauguma cukrų lengvai ir* 
greit persisėda į kraują, 
tiesiog per skrandžio plė
ves: paprastas cukrus, ap
elsinai ir jų sunka. Pieno 
cukrus — galaktozas mažak 
ir lėtai tirpsta vandeny ir 
netaip greit susivirškina. 
Todėl kūdikiai > nuo pieno, 
nuo krūties retai teesti nu- j 
tukę ir suglebę. Bet greit Į 
nutunka ir ištyžta nuo sal- Į 
džių žindukų.

Pieno cukrus padeda bak
terijoms tarpti žarnose, o 
tai geras daiktas. Papras
tas cukrus ir visokie gardė- 
sai viduriuose pavirsta cu
krumi. Visi gėralai: ir 
minkštieji, ir smarkieji irgi ’ 
muša į tą patį tašką. Visi 
daugina organizmui cukrų. 
Perdideli saldymų kiekiai 

‘ tolydžio virsta taukais.
■ žmogus tunka, darosi sun
kus, tingus, nepaslankus, 
glebus, ir ^menkos sveikatos^ 
Statomosios medžiagos -į 
baltymų turi jis permažai, 
permažai ir kitokių pride
damųjų dietos dėsnių, vita
minų ir mineralų.

Patarimas labai aiškus: 
mažiau ir rečiau tų visokių 
gardėsių.

Ir žiūrėk, kad tau būtų 
gausa vitaminų, mineralų! 
Pats pirmutinis— vitaminas 
A, riebaluose tirpstąs vita- 

I minas. Jo turi žuvies kepe- 
Mat, Broleli ir Broliene, nys, kiaušinio tryniai, švie

čia atvykę delegatai yra la- stas, geltonieji vaisiai ir 
bai užimti. Jiems sudarytas šakniavaisiai; morkos turi 
jų pobūvio maršrutas ir 
laisvo laiko jie turi nedaug. 
Giminėms aplankyti jie tu
rės berods tris ar keturias 
dienas. Apkeliaus Lietuvą, 
jiems bus parodyta visi 
mūsų tarybinės liaudies at
siekti laimėjimai. Bet apie 
tai jie patys sugrįžę Jums

džiausią darby me te, pats 
įkarštis.

Ir šitame įkarštyje kaip 
tik atvažiavo jūsų gerbia
moji ir laukta delegacija. 
Visi puikūs žmonės ir la
bai patenkinti Jie apsisto
jo “Vilniaus” viešbutyje. 
Aš jau mačiausi ir kalbė
jausi su drg. Penkausku ir 
Jusium. Visi sveiki ir pa
tenkinti Sako, kad juos ta
rybinė vyriausybė labai 
maloniai priėmė. Nežiūrėjo 
nei į vieno čemodaną. Gali
ma buvo atsivežti ką tik 
norėjai. Man draugas Len
kauskas perdavė plunksna- 
kotį-parkerį ir gailisi, kad 

i nepaėmė laikrodžio, būtų

kaip 4—5 valandas. O ir tas 
miegas toks neramus. Prieš 
akis taip ir slenka egzami
nų vaizdai, taip kaip kino 
filme. Net ir su savo šeima 
mažai kalbu. Sakau, ne
trukdykite ir tvarkykitės 
patys. Kai išlaikysiu egza
minus tai tada, sakau, pa
sikalbėsime apie viską. Ga
liu Jums pasigirti, kad jau 
3 valstybinius egzaminus 
išlaikiau. Dar liko pora. 
Jeigu tuos išlaikysiu, tai 
bus viskas baigta. Turėsiu įgalėjęs lengviausia atvežti, 
aukštojo mokslo diplomą. Žinoma, aš gailiuosi labiau 
Taigi nors senatvėje pa- už jį, nes būčiau turėjęs 
sieksiu tai, ko nepasiekiau nuo Jūsų atmintį. Labai 
jaunas būdamas dėl to, kad ačiū už Parkerį. Kada tik 
buvau neturtingas. rašysiu vis Jus prisiminsiu.

O toji Valstybinių Egza- Labai patenkinta ir mano 
žmonių niekinimą ji-e kada niįnų Komisija tokia baisi, šeima. Visi Jums karštai
nors turės skaudžiai užmo
kėti. .c .....

v f •

JAU VISKĄ PAMIRŠO
i Skaitlingos amerikiečių
I lietuvių grupės lankymosi 
(Tarybų Lietuvoje menševi
kų “Naujienos” ignoruooti 
negali. Juk tai be galo svar-

Tiesa, 
žmonės .

rašysiu vis Jus prisiminsiu.

ten sėdi malonus I dėkoja. Aš jį jau parodžiau
- -visi ' daktarai,’savo ia.

profesoriai, bet kiekvienas Kai eisiu dabar laikyti se-

ikad patekti į dangaus ka- ūus istorinis įvykis. Nieko

Ne mūsŲ reikalas ten kištis!
JUNGTINĖS VALSTIJOS IR FRANCŪZIJA siunčia i 

militarinių “ekspertų” grupes į tolimą Azijos kraštai 
Laos. Jie ten mokinsią to krašto kariuomenę, kaip 
vartoti moderniškus ginklus, ir abelnai stiprinsią gink
luotas jėgas apsigynimui nuo “komunizmo!’’.

Reiškia, bus kišamasi į tos šalies vidujinius reika
lus. Dalykas, mat, tame, kad ten žmonės pradeda bruz
dėti prieš monarchišką reakcinę vyriausybę.

Amerika ir Francūzija, siųsdamos į Laosą “eksper
tus”, provokuoja tame pasaulio kampe konfliktą. Mes 
priešingi tokiam mūsų vyriausybės poelgiui.

Laosos reikalas yra Laosos žmonių reikalas. Jei 
jiems, dabartinė vyriausybė nepatinka; jie turi teisę ją 
pakeisti jiems patinkama vyriausybe.

Atsisveikinant!
TARYBINĖ PARODA NEW YORKE užsidarė pra

ėjusį pirmadienį. Ją aplankė gal apie pusantro milijono 
žmonių. Visi vienu balsu sako, kad paroda buvo įspū
dinga ir didžiai sėkminga. Daug amerikiečių turėjo pro
gą susipažinti su kai kuriais socialistines žemės laimėji
mais moksle, apšvietoje, technikoje bei kultūroje.

Tik gaila, kad paroda pergreitai užsidarė. Jei ji 
būtų galėjusi pasilikti dar keletą savaičių, dar kitas mi
lijonas amerikiečių būtų ją atlankęs. Atrodo, jog juo 
ilgiau paroda tęsėsi, tuo daugiau žmonių ją lankė.

Galima tik tiek pasakyti: Lai ši paroda nebūna 
paskutinė! Gerai būtų, kad ji būtų pakartota mūsų ki
tuose didmiesčiuose. Gero dalyko niekados nebūna 
perdaug.

GIRTUOKLIAI UŽMUŠĖ
’ 15,000 ŽMONIŲ

^Washingtonas. — Ameri
can Medical Ass’n viršinin
kai mano, kad pusė ant 
Vieškelių užmuštų žmonių 
yra aukos girtuoklių. Yra

įrodyta, kad virš 15,000 
žmonių buvo aukos girtų 
vairuotojų.

1958 metais 86,500 girtų 
vairuotojų buvo areštuoti 
ir teisiami. Dabar daugiau 
valstijų 'įveda griežtesnį 
baudimą girtuokliams.

2f p.-Iaisve (Liberty)-Penkt., rugp. (August) 14, 1959

eidamas laikyti egzaminų' kančio egzamino, tai jau su 
dreba kaip epušės lapas. 
Drebu ir aš. O kiek būna 
verksmo ir ašarų, kai 
laiko tokio egzamino, 
siog žmonės alpsta, 
dien laiko egzaminus 
20 žmonių, padalytų į 
peš. Iš viso yra 5 grupės. 
Aš esu ketvirtoje grupėje, 
kurioje buvo 22 žmonės, 
bet po trijų egzaminų jau Milda Stensler. 
liko tik 15. Vadinasi, 7 su ja būtinai, 
žmonės jau atkrito. Tas 

apsišvietusių žmonių tarpil)a^s y1'^ ū* kitose grupėse.

neiš- 
tie- 

Kas- 
apie 
gru-i.apie tai nesakyti reikštų 

užsimerkti prieš gyvenimo 
tikrovę.
giau,” Grigaičio supratimu, 
tuos ekskursantus padaryti 
šiokiais ir tokiais. į

Pirmoje vietoje, jis sako, I

tų ekskursantų nėra beveik I 
nė vieno.” Jau nekalbant! sugrįžę mums pasakos, jog 
apie visus kitus taurius, la- į Lietuvoje jie matė lietu- 
bai aukštai apsišvietusius,! vius, o ne 'kalmukus, nes 
susipratusius lietuvius to-1 juR per daugelį metų Lie- 
se turistų grupėse, neapsi-: tuvos priešu spauda mums 
švietėliais jis padaro ir Dr. I įkalbinėja, kad Lietuvoje 
Margerį, kurio keletą kny-1 lietuvių nebesiranda, jog iš 
gų yra atspausdinusios jo i vįso Lietuvos nebėra. O vi- 
paties “Naujienos,’ ir Dr. |Sų blogiausiais “Naujienų” 
Stanislovaitį, su k u r i u o

• anais laikais taip artimai 
| pats Grigaitis bendradar
biavo Susivienijime Lietu
vių Amerikoje. Visa tai 
jis gražiai pamiršta ir už
tikrina mus, kad “nėra vil
ties, kad tie ekskursantai 
sugebės arba norės pasaky
ti tiesą apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą.”

Męs irgi labai abejojame, 
ar bent vienas tų ekskur
santų sugebės arba norės 
pasakyti apie Tarybų Lie
tuvos žmonių gyvenimą to
kią tiesą, kokią Grigaitis 
norėtų išgirsti. Jo tiesa 
susideda iš Iniekinimo ir 
šmeižimo Lietuvos. J eigų 
sugrįžę ekskursantai pasa
kys, kad jie, pavyzdžiui, 
savo akimis matė jau be
veik žmogaus valiai ir lai
mei pajungtą senąjį Nemu
ną, tai jis šauks, jog. tai 
melas, jog tai grynas prasi
manymas. O dar didesniais 
Grigaičui melagiais pasida- 

apgavingus tikėjimus gali- rys ekskursantai, jeigu jie

randame ne kur kitur, kaip 
.Chicagos .kunigų “Drau
ge” (rugpjūčio 8 d.).

A. Juška rašo:
Ar katalikai tiki, kad jų 

religija yra vienintelė 
tikra ?

Taip. Kai kam tai at- 
irodo’ tragiška. Juk yra 
i d a u g religijų, skirtingos 
į jos, jų principai vieni .ki
ltiems net prieštarauja. Vi
sos religijos yra lygios. To- 
kiuo šūkiu naudojosi perei
tame amžiuje pozityvistai. 

1 Absurdiškai nelogiška bū- 
)tu jas visas laikyti lygio- 
I mis, kai vienos pripažįsta 
i Kristų tik kaip Dievą, kitos 
I vien kaip žmogų.
• Katalikai) tiki, kad Kris
tus Dievo Sūnus, įkūrė Baž
nyčią, pažadėdamas su ti
kinčiaisiais pasilikti “per vi
sas dienas iki pasaulio pa
baigos.” Katalikių religija 
yra vieninteliai tikra, ta
čiau tas dar nereiškia, kad 
jie tėra vieninteliai Dievo 
vaikai, visąda teisingi, vi
sur gyveną, Dievo baimėje. 
Daug nekatalikų yra šven
tu, kaikurie katalikai yra 
likę niekšais. Negalima 
teigti, kad \vieninteliai ka
talikai po mirties nueis į 
dangų.

Tai kam tada reikalin
gas katalikų tikėjimas su 
visomis jo banžyčiomis, ku
nigais ir davatkomis?

Nors, pasak Juškos, visi 
kiti tikėjimai yra netikri, 
bet ir per juos galima tap
ti šventuoju ir patekti į 
dangų. Jeigu taip, jeigu 
per netikrus, tai yra per

“protin-

J ūsų atsiųstu parke r i u. 
Norėčiau, kad jis būtų-lai
mingas.

Taigi sakau, kad Jusiu ir 
Penkauską jau aš mačiau ir 
su jais kalbėjausi. Pasi
stengsiu dar pasimatyt su 
R. Mizara ir kitais drau
gais^ Jau man sakė, kad 
mane dar nori pamatyt 

Susitiksiu

redaktoriui pasirodys eks- PaPasakos.
AklAX A VVA. JL) W J Ak'kA*- _

sugrįžę pasakyti, kad Lie- l^bai gailimės, kad delega- 
tuvoje jie matė žmones iri^B08 tarpe nėra Jūsų abie- 
pusėtinai smarkiai pasival-1 jų,x tai Yra Tavęs, mylimas 

ir žmoniškai apsi- (Broleli, ir Tavo mylimosios

kursantai, jeigu jie išdrįs

giusius, .
rengusius, nes juk visų 
“vaduotojų” filosofija pa
grįsta tuo dėsniu, jog Lie
tuvoje tiek miesto darbi
ninkas, tiek kolūkietis badu 
miršta ir be kelnių vaikš
tinėja! Na, o dar jeigu su
grįžę ekskursantai

Aš ir mano visa šeima

Uršulės. Mano sūnus Vy
tautas net apsiverkė, kad 
Jūs nebūsite jo vestuvėse, 
kurios įvyks, kai aš. išlai
kysiu egzaminus. Dabar sū
nus Vytautas mėnesiui lai
ko išvyksta į kariuomenę, 

mums 0 dukra Birutė, jau yra iš- 
pasakos’ kad jie■ Lietuvo- vykusi pailsėti į Palangą.

3 pusėtinai gra- Šiemet pirmi metai ji ga
ižiai klestinčias mokyklas, vo kelialapį į studentų vilą 
kupinas mokiniu ir studen- Palangoje. Ten reikia mo
tų, tai jau su jais visiškai keti į parą už lovą tik du 
susikalbėti nebus galima. lubliai, o maistą reikia tu-

je mate

Vadinasi, “Naujienų” re
daktoriai pripažintų teisin
gais ir apsišvietusiais žmo
nėmis keturiasdešimt; eks
kursantų tik tokiame atsi
tikime, jeigu visi jiė taptų 
tokiais mūsų senosios tėvy
nės niekintojais, kokiais 
yra nau j leniniai ir keleivi
niai Lietuvos niekintojai.

rėti savo.
Linkime Jums daug 

mes, džiaugsmo ir sveika
tos. Jeigu paskubėsite para
šyt, tai Jūsų laišką gausiu 
kol dar delegacija čia sve
čiuosis pas mus Lietuvoje.

Bučiuojame ir laukiu 
greito Jūsų laiškučio.

Brolis Petras

lai-

karoteną, kuris viduriuose 
virsta vitaminu A.

Vitamino A būtinai rei
kia akių tinklainei (reti
nai), kur atsimuša visi re
gimieji daiktai ir sudaro 
vaizdą, kurs regimojo ner
vo skaidulomis pasiekia ' 
smegenyse regos centrą.^ 
Tinklainės narveliuose esa
mas regimasis purpuras 
(visual purple) susidaro vi
tamino A dėka, f .

Jei ilgą laiką ten esti per
mažai vitamino A su mais
tu, tai tau išsivysto vištą*? 
kyste. Patamsy tu nematai. 
Toks naktinis aklumas esti 
įvairaus laipsnio. Akys ben
drai esti silpnos, greit nu
vargsta, darosi sausos, tra- 
škanoja, nepakenčia šviesos. 
Pajūriuose ypač daug rei
kia vartoti vitamino A. A- 
kių plėvelės esti pabrinku
sios, atsiranda net opų ra
genoj (corneal ulcers). Vai
stas : didelės vitamino A do* 
zės, žuvies aliejus ar kap
sulės. Dėl vitamino A sto
kos oda esti sausa, šiurkšti, 
niešti, paeina pučkais. Gil
tinės plėvelės esti sausokos, * 
limpa, negamina pakaitį- ° 
mąi gličių. Tai — avitami- 
noze A.

J. J. Kaškiaueius MD



ĮVAIRUMĄ! Įvairios Žiniosbeth? beveik ten pat, kur 
savo'laiku nuskendo “And
rea Doria” susidūrė su A- 
merikos tankeriu “Ameri
can Hunter”.

Visi tie laivai turėjo ra
darus ir juos neapsaugojo 
nuo nelaimių. Po “Andrea 
Doria” nelaimės eilė specia
listu rašė, kad nei radarai, t 7 7

nei kiti įrengimai dar ne
gali pavaduoti žmogaus akį.

t

Titikako ežero paslaptis
Bolivijos ir Peru pasie

nyje, 3,812 metrų aukščiau 
jūros lygio, yra didžiausias 
Pietri Amerikos -ežeras—Ti
tikako. Už 20 kilometru 
nuo jo yra didelio miesto— 
andų sostinės —griuvėsiai. 
Vietiniai indėnai vadina 
juos Tiguanako (Mirusių
jų) miestu.

Europiečiai beveik visiš
kai sunaikino šį andų kul
tūros paminklą. Teliko tik 
masyvūs buvusių pastatų 
pamatai ir apie 160 tonų 
svorio milžiniški luitai, ku
rių nebuvo galima perga
benti. Iš jų ir tegalima su
sidaryti vaizdą apie buvusį 
miestą. I I
i Miesto centre stovėjo 
šventykla.
das buvo išpuoštas barelje- 
rais. Jie išliko iki šių die
nu.
buvo vadinamieji 
vartai. .
kokie ženklai ir vaizdai, j pasakyti kad labai neįtiki-j TuVsheruleko valstybinia-! 
Buvo manoma, kad jie susi- nanciai^atrodo, kada ®P?:lme žemės ūkyje yra 2,000

' arklių, 5,000. raguočių gal- 
įvijų, 14,000 avių ir 14,500 i' 
! ožkų.
akrų plotą.

Manoma, kad dabar Mon-

jęs miestą, o vėliau nuslū
go.

Titikako ežeras, matyt, 
tik likutis seniau buvusio 
didelio ežero. Sunku įsi
vaizduoti ankstesnį jo dydį. 
Kai buvo bandyta nustaty
ti ankstesnes jo ribas pa
gal terasų likučius, susidur-
ta dar su viena mįsle. Eže- turi
ro k r a n t ų riba Ramiojo inOnSOUJa

daug gyvulių

Paminėjo atominių 7 
bombų aukas

Hiroshima. — Rugpiūčio 
6 d. sukako 14 metų nuo 
pirmosios atominės bombos 
numetimo ant Hiroshima 
miesto. Ją numetė Jungti
nių Valstijų lakūnai. Buvo 
užmušta 78,150 žmonių ir 
sužeista apie 38,000.

Trimis dienomis vėliau, i 
bombą numetė ant Naga- j prįešinosi įr keletas jų bu- •

•vo užmušta. Pas juos su-
|rasta
I Tarpe 
kusiuv

Kuba susekė didelį 
priešų suokalbį

Havana. —Kubos vyriau
sybė susekė didelį priešų 
suokalbį, kurie turėjo tiks
lą nuversti dabartinę Cas
tro valdžią. Suimta virš 1,- 
000 Batistos šalininkų ir 
turtingų žemvaldžių. Suo
kalbininkai veikė po “Balto- 

, tosios Rožės” vardu.
Vietomis suokalbininkai*

Jie bijo San Marino 
komunisty laimėjimo

Roma. — Sekantį mėnesį 
San Marino respublikėlėje 
įvyks parlamento rinkimai. 
San Marino užima tik 28 
ketvirtainiškas mylias ir tu- 

I ri 15,000 gyventojų. Ji iš neteisybė. JAV įmoka kiek- 
■ Visų pusių apsupta Italijos vjeną mėnesį į Maroko iždą 
, ■ Ipo milijoną dolerių ne už

bet apmokėdamos 
marokiečiams algas, kurie 
bazėse dirba.

MAROKO UŽGINČIJO 
ŽINIAS APIE BAZES
Rabatas. — Maroko už

sienio ministras išleido pa
reiškimą ir sako, kad Ame
rikoje skleidžiamos ' žinios, 
būk Maroko sutiko, kad jo 
teritorijoje būtų Jungtinių 
Valstijų karinės bazės, yra

į plotų.
i Nuo pabaigos Antrojo pa- bazes, 
saulinio karo komunistai 

Res" ten buvo galioje, nes turėjo 
publika yra tarpe Kinijos dauguma parlamente. Prieš 
ir Tarybų Sąjungos. Tai j du metus krikdemai su Ita- =

v a n d e nyno kryptimi nu
trūksta. Jeigu pakeltume 
ežero vandens lygį, tai van
duo imtų tekėti iš didelio 
aukščio į vandenyną. Spė
jama, kad dabartinė plyn- milžiniška šalis, kuri užima | pj0 
aukšte kažkada buvo van- į apie milijoną ketvirtainiškų 1 
denyno įlankos dugnas, ku- ■ mylių, 
ris ' 
metru aukšti, t- c

Mongolijos Liaudies

Washing tonas. —Admiro-

saki miesto, kuri užmušė! 
74.000 žmonių ir arti tiek Į 
sužeidė.

(

Į Pirmajame mieste išliko 
gyvų 79,000 žmonių, o ant- 

Bet ir ių 
tarpe labai platinasi vėžio, 
silpnaprotvstes. mažakrau
jystės ir kitos ligos. Išsipla

tino Ivtinis silpnumas ir to- 
j dėl labai praretėjo vedybos.

Abiejų miestu gyventojai |

moderniškų ginklų, 
suimtųjų yra atvy- 

ir iš kaimyniškų ša-

pagalba komunistų ]as h. Rickover susirūpino, ra jame 82.000.
, valdžią nuvertė. Bet dabar 

Bet gyventoju yra < reakcininkai vėl bi josi ko- .Tin crvvonn kltiink. | . . . .___ ; munistų laimėjimo.
■ ■ - j Iš Jungtinių Valstijų jau

padarė atvyko apie 1,000 žmonių, 
Pir- kurie sakosi esą San Mari-

kad Tarybų Sąjunga pra
lenkė Jungtines Valstijas 
mokslo srityje.

JAU SUDARĖ KOMISIJĄ 
DĖL NUSIGINKLAVIMO

Geneva. — Keturių di
džiųjų užsienio ministrams 
susitarus jau sudaroma ko
misija,’ kuri svarstys, suma-

Jie reikalavo uždrausti ato-|mįsiją sudaro Tarybų Są- - 
minius ginklus. ; junga. Lenkija, Čechoslovar

--------  ikija, Rumunija ir Albanija
Tobinsnort, Ind. — Ohio i iš Rytų pusės, o iš Vakarų 

x— -------- Francūzija,
[Jungtinės Valstijos, Kana
da ir Italija. Komisijoje bus 

Ukiah. Calif. — Pamary- iš abieju pusių po lygų 
je, ir išilgai kelio No 101, j skaičių žmonių.

*• / Į <7 C ----- --- .

vėliau pakilo į 4,000 i nedaug. Jie gyveno klajok-I 
i lių gyvenimą. Bet nuo 1921 
j metu,Į kąda ten įsisteigė j 
i liaudies santvarka, 
milžiniško progreso.Radarai ir laivu

Visas jos fasa- I nelaimės
Washingtonas.—1958 me-1 

tais Tarybų Sąjungoje lan-

Komercinė spauda daug
Kitas žymus statinys J,ašo apie radaro “stebuk- 

‘ ‘i Saulės los”. Žinoma, tai yra svar- 
Ant jų išliko kaž-įbus įtaisymas. Bet reikia 
_.U„i ir vaizdai, pasakyti, kad labai neįtiki-

1 • • • •v* 1 r /J z** C V X

ję su Saulės kultu. Tačiau cialistai” tvirtina, jog JAV i 
tikriausiai tai buvęs kalen- į karinis laivynas jau turi to-' 
dorius. Iš kitų statinių iš-1 kius radaro įrengimus,, ku- 
siskiria valdovų rūmų kom-! rjų pagalba gali matyti kas 
pleksas. Atskirą statinių j tik darosi visame pasauly- 
grupę sudaro mauzoliejai, j jo. Dar mažiau įtikina jie 

iki 30 metrų. j litų.
Betyrinėjant miesto griu- j Prieš tris metus 

vėsius, ]

miau ten nebuvo nei pėdos no piliečiai. Jie atvyko bal-jkėsi virš 5,000 amerikiečių, minėjo ta baisia sukaktį, j žinimą. apsiginklavimo. Ko- 
geležinkelių, < 
yra. Nutiesta plentai, sta
tomi ųiūro namai ir baigia
mas išnaikinti žmonių at-1
SilikimaS. Evciiuno laivynu;

I telitą “Explorer VI. < 
sveria 142 svarus, tai di- 000 svarų žuvų, 
džiausiąs Amerikos sateli
tas. Tarybų Sąjungos sate-

Ūkis turi 197;000i’itas/;SPytnik ln’ ,kuris 
! dar tebeskraido, sveria ar
ti 3,000 svarų.

o dabar jau suoti, kad neleisti komunis- j bet šiemet lankysis virš 
' tams laimėti. |15,000.

Washing tonas. —TarybųCape Canaveral, Fla. —
i Karinis laivynas iššovė sa- Sąjungos žvejų laivai gali upėje prigėrė trys jaunuo-!— Anglija. 

Ari » Jis vienu kartu įtalpinti 2,000,- j Hai. iT---- ~~ '

Washingtonas.—JAV Ap- 
švietos departmentas. kiek
vieną mėnesi išleis aplink
raštį anie Tarybų Sąjun
gos mokslo atsiekimus.

prasidėjo miškų gaisras.

Miesto gatvių plotis siekia Įsu radarais nuo savo sate- golijoje yra apie 1,500,000 j i , , į_________ __ * _ _ T * _ J.««
netoli 12,000,000' arklių, 2,000,000 pos darbininką. Argentino- 

DUiyrinejaiiL įmesiu gnu-1 -* 1 v‘~ “cluh i v. :v.
vėsius pastebėtas keistas New Yorko susidūrė Itali-1 L, ' vėsius, pasieoeias Keistas uAndrpfl 120,000,000 avių ir ožkų,
dalykas — uosto įrengimų Jos giazus laivas miaiea,____________
pėdsakai. Ir dabar aiškiai Į Doria” su švedų laivu 
matomos molų, prieplaukų; “Stockholm”. Pirmasis nu
žymės. Miesto griuvėsiai, skendo, 
padengti storo •___  __

BUENOS AIRES.—Poli- 
gyventojų. Jie turi apie cįja nušovė cukraus gamy-

apie je yra 100,000 cukraus dar
bininkų, jie ruošiasi j gene
ralinį streiką.

Washing tanas. — D. Dil- 
lonas, Valstybės sekreto
riaus pagelbininkas, mano, 
kad karo pavojus sumažėjo.

Hamden. Conn. — Rado 
negyvą Joseph Crowley, 
buvusi Yale universiteto 
futbolininką.

New Yorkas. — Per 42 
diedas TSRS parodą lankė 
milijonas ir pusė žmonių.

Johnson City, N. Y. — 
Mirė Charles Johnson, sa- 

■ežero nuo- Dabar visai neseniai di- vininkas Johnson Co. apavų 
sėdų sluoksnio, todėl mano- džiausiąs pasaulyje Angli- gaminimo fabriko. Jis su
ma/kad vanduo buvo užlie- jos laivas “Queen Eliza-’laukė 71 metų amžiaus.

Ulanas Batoras, Mongo
lija. — TSRS ambasadorius 
V. Molotovas rašo savo at- miama 
siminimųs. ley bil

Washingtonas. —Atstovu
Butas 245 baisais prieš 132 
atmetė AFL-CIO uniju re

Santiago, Čile. — Čionai 
eina 21-nos Amerikos res- 

kongresmano Shel-1 nublikos užsienio ministrų 
konferencija.

i AMERIKOS LIETUVIAI SUSIPAŽĮSTA SU TARYBŲ LIETUVA
(Tąsa iš pirmo pusi.) idagoginio instituto direk- 

kių liudininku — senu gy- ' t°rįusv<J- Mickevičius.
ventoju Juzefu Rusecku. į Apžiūrėdami Trakų pi j,

Svečiai apžiūrėjo laikiną | 
paminklą Panerių aukoms,; 
paviljoną su fotonuotrau-! 
komis.

... Ir vėl autobusas veža 
JAV lietuvius tolyn, į seną
ją Lietuvos sostinę — Tra
kus. Kurį laiką visi va- i 
žiuoja tylėdami. Palaips-! 
niui prislėgta nuotaika tai
sosi. Pro pravirą langą gū
siais veržiasi vasaros vėje
lis, skaisčiai šviečia saulė.

—Rugiai, gubos! — su
šunka J. Jokubka.

“Sveiki, atvykę į tėvų 
žemę!” — tokiu šūkiu tra
kiečiai sutinka bra n g i u s 
svečius. Tautiniais rūbais' 
apsirengusios mergaitės,! . . T-

jiems gėlių puokš- i term plauke. Lietuvos TSR
j Auksciausiosios Tarybos

jlies restauravimo projekto 
I autoriumi jaunu archi- 
į tektų Bronium Krūminiu, 
Įšiltai sveikina jį.

Šiandien Amerikos turis
tai palieka Vilnių. Pro Pir
čiupį jie vyksta į Druski- 

I ninkus.
KELIONĖ NEMUNU
Liepor 31 d.—Kiekviena 

kelionės po tėvų žemę dre
na, kiekviena valanda Ta
rybų Lietuvoje viešintiems 1 
svečiams iš J A V suteikia 
vis naujų įspūdžių. Įdomi 
buvo kelionė iš Druskinin
kų Nemunu žemyn. Kartu 
su Amerikos lietuviais ka- ! , . , i _ -r . . I

(Visi 
laivą, 
skambiu tenoru užtraukia 
“Plaukia žąselė per ežerė
lį.” Visi pritaria, ir daina 
nubanguoja ežero pavir
šium.

Daina keičia dainą, o 
štai ir turistinė bazė. Bran
gius svečius sutinka turis
tai ir čia stovyklaujantieji 
sportininkai, jų tarpe ir 
Laima Balaišytė. Mizara, 
sužinojęs, kad ji jauniausia 
Tarybų Sąjungoje sporto 
meistras ir Lietuvos stalo 
teniso čempionė, ilgai kal
basi su ja.

Vėl laive. Jis suka ap
link pilį, pavežioja ežerais. 
Su Amerikos lietuviais lai
ve sykiu plaukia LKP Cent
ro Komiteto sekretorius V. i Nemuno pakrantėmis. 
NT 11 Ir r* Č1! rmt i vv\ z\ v-v\ i v-v i n 4- v»z-x ' . •! i 1 • .. •

pavaduotojas J. Kavaliaus
kai Kultūros ministro pa
vaduotojas M. Meškauskie- šiltai padėkoja laivo kapi
nė, Vilniaus universiteto tonui Viktorui 
rektorius J. Kubilius, Pe- malonią kelionę.

atvykusieji sėdasi į
Julius Krasnickas!

Druskininkų I vidurinės mas butų buvęs kada nors Lenino ordinu apdovanoti 
mokyklos

P r e z i diumo Pirmininkas i istorijos šibkšlyną, bet 
Justas Paleckis. i Tarybų valdžia Lietuvoje,

Pasiekus Liškiavą, kate-1W matote, klesti ir gy-
ris sustoja prie kranto.

—Kaip čia gražu!:—balsu 
sušunka Jonas Jokubka ir, 
prisiminęs JAV, priduria: 
— Jeigu Amerika turėtų 
tokius gamtovaizdžius, ne 
vienas iš to biznį padary-

Svečiai nuo piliakalnio 
žavisi saulėje mirguliuojan
čiu Nemuno vingiu, lygio
mis . gretomis nusitiesusio- 
mis auksiniu rugių gu
bomis, tolumoje kyšančiu 
naujos plytinės pastatu.

Plaukiant atgal, kažkas 
užtraukia dainą. Netrukus 
jos melodija, lyg įgavus 
sparnus, nuplasnoja tolyn

ro. Komiteto sekretorius V. Nemuno pakrantėmis. Be- 
Niunka, Švietimo ministro i veik nepastebimai prabėga 

laikas. Štai ir vėl Druski
ninkai. Amerikos lietuviai

tonui Viktorui Veniui už

cukri
nių runkelių auginimo 
grandies grandininkė Emi
lija Pakruopytė ir kiti kol
ūkinio kaimo žmonės.

Svečiai gyvai domisi

mokyklos saviveiklininkai taip lietuviškas, kaip da- Vladas Turauskas, 
suruošė svečiams koncertą, bar, taryboms valdant.
Kiekvieną jų atliktą šokį, 
dainą,1 buvusio šios mokyk
los auklėtinio, dabar Vil
niaus universiteto studento 
Romo Sadausko perskaitytą 
savo kūrybos eilėraštį lydė
jo plojimai. Svečiai neilgai 
buvo tik klausytojais ir žiū
rovais. Jaunimo entuziaz
mas ir juos užkrėtė. Ir jie 
neatsilaikė nesušokę lietu
viškos polkos su ragučiais...

Į susirinkusius kreipiasi 
Justas Paleckis. Jis pasa
koja apie lietuvių tautos 
pasiekimus vystant liaudies 
ūkį ir kultūrą.

“MES LAIMĖJOME 
, DIDŽIULĮ 

IŠBANDYMĄ”
—Daug santvarkų nuėjo

vuoja, — sako Justas Pa
leckis. — Mes tikimės, kad 
išlaikysime ir ekono m i n į 
bandymą — pavysime ir 
pralenksime JAV. Mūsų 
priešai 'apie' mus kalba vi
sokias nesąmones. Jūs savo 
akimis pamatėte, ko verti 
tie plepalai. I

—Mes pergyvename ne

taip pat nemačiau apiplyšu
sių, išsekusiais veidais 
žmonių. Atminkite: gyve
na 1 ai m i ngo j e šalyj e!
DZŪKIJOS SOSTINĖJE jūkle«ų gyvenimu. . 

imimnkai teiraujasi apie 
Vakar svečiai išvyko iš pažangių Amerikos lietuvių 

D r u s k ininkų. Pakeliui į veiklą, jų organizacijas, 
kultūrinį darbą.

—Ši diena ilgam liks at
mintyje, — sako Rojus Mi
zara. — Mes esame kolūkio 
naujame pastate, kalba
mės su visoje Sąjungoje 
p a g a rsėjusiais žmonėmis, 
darbo didvyriais, kurian
čiais naują gražų gyvenimą 

kos lietuviai iš čia nuvažia- Lietuvos kaime. Mums ypač 
vo į “Tarybiniu keliu” kol- malonu, kad šis susitikimas 
ūkį. Šios žemės ūkio arte- įvyko Kapuske. Juk čia mo
lės pirm i n i n k a s Juozas kėši Vinvas Kapsukas, Zig- 
Baltrunaitis, papas akojo mas Angarietis, čia gyveno 
apie ūkį, svečiai apžiūrėjo ir mirė Julija Žemaitė, iš 
naujus kultūros namus, | čia kilo pažangus Amerikos 
lankėsi fermose, kalbėjo su i lietuvių veikėjas Leonas 
kolūkiečiais.

Amerikos turistai vakar 
buvo taip pat Kapsuko gy-

Kapsuką jie sustojo Dzūki
jos sostinėje Alytuj-e. Ro
jus Mizara čia susitiko su 
savo broliu Vincu, jo žmo
na Autose, susipažino su 
brolio dukterimis.

Daug žmonių laukė at
vykstant brangių svečių ir 
Kapsuko gatvėse. Ameri-

kol- 
šei-

mirė Julija Žemaitė, iš

LeonasI 
Prūseika, tai daugelio pa-1 
žangiųjų lietuvių tėviškė.

Daug buvo tą vakarą
vvulinmkystės technikume, naujų pažinčių, susitikimu, 
Suvalkijos senelių namuose, pokalbiu.
Pavakary Černiachovskio g0 keturioą valandos, atėjo 
vardo kolūkyje kolūkiečiai į laikas skirtis: svečių laukia

Beregint prabė-

DĖL EISENHOWERIO 
KELIONĖS Į EUROPĄ
Washingtonas.—Pirm Ei- 

senhoweris susitiks su Chru
ščiovu, tai prezidentas vyks 
i Europą tartis su Ameri
kos talkininkų vadais. Rug
pjūčio 26 d. jis bus Vakarų 
Vokietijoje, rugp. 28 d. — 
Anglijoje, o rugsėjo 2 d.— 
Francūzijoje. Chruščiovas į 
Washingtoną atvyks rugsė
jo 15 dieną.

svečiams surengė pietus.
SU KOLŪKIEČIAIS_  i 

paprastą jausmą, — kalba Rugpiūčio 1 d.—Jau pra-1 
Rojus Mizara, — ne tik to- nešėme, kad Amerikos lie-! 
dėl, kad esame Tarybų Lie-1 tuviams viešint Kapsuke, 

11 1 rajono kolūkečiai Černia
chovskio vardo žemės ūkio 
artelėje suruošė svečiams 
lietuviškas vaišes. Drauge 
su atvykusiais prie bendro 
stalo sėdo Socialistinio Dar
bo Didvyris, LKP Kapsuko 
rajono komiteto sekretorius 
Leonardas Žėčius, Černia
chovskio vardo kolūkio kar
vių melžėja, LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tė, Socialistinio Darbo Did
vyrė Rožė

tuvoje, kad galime pasikal
bėti su kiekvienu žmogum, 
bet ir todėl, kad su mumis 
praleido dieną Tarybų Lie
tuvos prezidentas Justas 
Paleckis.

Kitas svečias iš JAV— 
Algirdas Margeris sako:

—Tarybų Lietuvos prie
šai užsienyje kliedi, esą, 
Lietuvos nebėra, ji nutau
tinta, jaunimas nemokąs 
lietuviškai. Bet aš nema
čiau, kad Lietuvos jauni-

kelionė.
Nežiūrint vėlyvos valan

dos prie “Lietuvos” viešbu
čio sutikti Amerikos lietu
vių buvo susirinkę šimtai 
kauniečių. Laimingiausias 
iš svečių pasirodė Antanas 
Lipčius — jis čia susitiko 
savo senutę motinėlę, sese
rį ir kitus gimines. Jei ne 
tokius artimus gimines, tai 
pažįstamus susitiko ir dau
gelis kitų svečių. Tiek me
tų nesimaičus, pokalbis už
sitęsė ilgai po vidurnakčio.

SVEČIAI KAUNE
Vakar svečiai iš J A V 

, pradėjo susipažinti su Kau- 
Launikonienė, | nu, Iš ryto jie nuvyko į Pet-

rašiūnus. Netoli nuo J. Ja
nonio vardo popieriaus fab
riko, “Bituko” plytų ga
myklos ir kitų įmonių čia 
yra ir didžiausia šių dienų 
statvba Lietuvoje — Kau
no HES. Čia Tarybų val
džios metais įgyvendinama 
sena lietuvių tautos svajo
nė — pajungiamas Nemu
nas. Didžiausia respublikos 
upė jau pakeitė vaga. Pra
eis dar kiek laiko, ir ims 
suktis pirmoji turbina. Lie
tuva gaus pigią elektros 
energi ją, kuria g a m i n s 
“baltoji anglis” — Nemu
no vanduo.

NAUJAS MIESTELIS
Susidomėję turistai ap

žiūrėjo naująjį įrenginį, 
klausėsi Kauno HES direk
toriaus Vlado Stuko pasa
kojimo apie šios didžiulės 
statybos darbus, kalbėjosi 
su darbi ninkais. Didelį 
įspūdį paliko miško vietoje 
išaugęs HES statytojų 
miestelis, turintis savo klu
bą, kiną.

Amerikos lietuvių viešna
gė Kaune sutapo su džiugia 
kauniečių švente — miesto 
išvadavimo iš hitle r i n i ų 
okupantų 15-osiomis meti
nėmis. Nuo Aleksoto kalno 
svečiai vakar grožėjosi nau
jam gyvenimui pakilusio 
Kauno panorama, lankėsi 
I s t o riniame muziejuje, o 
vakare buvo Dainų slėnyje. 
Čia įvyko gegužinė, skirta 
miesto išvad avimo meti- 
n ė m s pažymėti. Svečiai 
klausėsi saviveik 1 i n i n k ų 
koncertų, lietuviškų dainų. 
Ir, gal būt, ne vienas jų 
prisiminė savo jaunystę, 
gimtąjį kaimą, kai po sun
kios darbo dienos vakarais 
viena kitą pakeisdama 
skambėjo daina — tai liūd
na, ilgesinga, tai vėl Unks

nė, fabriko darbininkė iš 
Čikagos, meilę lietuviškai 
dainai išsaugojo visą gyve
nimą. Ji į Ameriką laimės 
ieškoti išvyko dar prieš pir
mąjį pasaulinį kara. Nors 
ir nelengvai dirbdama, ji 
organizavo Cicero pažangių 
lietuvių chorą, pati dainavo 
jame. Dabar Nelei Dočkie- 
nei 65 metai. Ji tebedirba 
įmonėje, taip pat aktyviai 
dalyvauja Cicero lietuvių 
moterų klubo ir choro veik
loje.

IŠVYKO PAS GIMINES
Rugpiūčio 4 d. — Vakar 

rytą prie “Lietuvos”- vieš
bučio Kaune viena po kitos 
privažiavo lengvosios ma
šinos. Rojus Mizara, Ju
lius Krasnickas vyksta ap
lankyti giminių į Alytaus 
rajoną, o Apolinaras Gri
gas ir Paulina Jasilionienė 
keliauja į Panevėžį. Katri
na Petrikienė, Rapolas Mer
kis ir Jonas Gasiūnas iš
važiavo į Ukmergę, Anykš
čius' ir Rokiškį. Ramygalon 
ir Kupiškiu nuvyko Jonas 
ir Kristina Stanislovaičiai 
ir Domininkas Jusius. Jo
nas Jokubka ir Julija Šmi
tienė vyksta į Šiaulius. Jų 
giminės čia gyvena. Sta
nislovas Penkauskas išva
žiavo į Širvintų rajoną. 
Mildred Stenslerienė išvyko 
į Kapsuką, Antanas Mete- 
lionis — į Kalvariją.

Į įvairius respublikos ra
jonus išsiskirstė JAV lie
tuviai aplankyti giminių, 
pažįstamų, paviešėti tose 
vietose, kur prabėgo jų 
jaunystė, kur ilsisi tėvų pa
laikai. Po keturių dienų, 
pasisvečiavę pas gimines, 
Amerikos tuYistai vėl grįš 
į Kauną ir tęs kelionę po. 
Tarybų Lietuvą.

ma, gyvenimo džiaugsmo 
kupina. Štai Nelė Dočkie-

F. Laurinaitis 
Kapsukas-Kaunas
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"■ Jankaus kviečiai 
ir mūsų Senatas

Prieš keletą metų Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
buvo priimtas įstatymas, 
varžantis sėją. Tokio apri
bojimo tikslas aiškus — jis 
turi palaikyti dideles javų 
kainas. Siaučiant 1919—31 • 
metų pasaulinei krizei, ban
krutavo bankai, nusinešda
mi milijonų darbo žmonių 
paskutines santaupas. O 
tuo metu kapitalistai, siek
dami palaikyti dideles mai
sto produktų kainas, Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
ir Kanadoje skandino mili-1 
jonus tonų kviečių. Kai pa- į 
prastas darbo žmogus Bra-' 
zilijoje neturėjo kuo užsi-j 
mokėti už puodelį juodos; 
kavos, San Paulo priemies-j 
tyje apipilti žibalu ir sau-:

gomi ginkluotų sargybinių, 
kad koks nors vargšas nepa- 
siimtų keletos saujų pupe
lių, buvo deginami kavos 
kalnai. Kada milijonai be
darbių kentė alkį Argenti
noje, šimtai tūkstančių gy
vų avių buvo paskandinta 
Atlanto bangose. Biznie
riams visiškai nerūpi tebe- 
skurstantieji milijonai dar
bo žmonių jų išnaudojamo-

tie pasėliai ir ne visuomet 
skirti rinkai.

Kartu su kainų ir sėjos 
kontrole yra taikomos ir 
kompensacijos tiems farme- 
riams, kurie įrodo, kad sė
jos kontrolė neša jiems 

' nuostolius. Bet... įrodyti, 
kad tas į ar tas mažesnis 

Ifarmeris turi nuostolių, ne 
i taip jau lengva. Agrikultū
ros Departamente sėdi Vol- 
Istryto monopolistų agentai, 
■ o “varnas varnui akies ne
kerta”. Todėl ir departa- 

; mente paramą gauna tik 
i tokie farmeriai, kurie yra 
'artimi stambiems monopo
listams. Mažieji turi paklu- 

isti Volstryto rykliams, “le- 
1 galiai” pasigrobiantiems 
žemdirbių nuosavybes. Vie

še kolonijose. Jie nemato ir 
nenori matyti milijonų be
darbių Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, negirdi tūk
stančiu alkanu žemdirbiu
balso Nevadoje ir Arizono-jnas toks, smulkus farmeris, 
je. Vienintelis kapitalistų | “legaliai” praradęs savo 
tikslas—pinigai. Pinigų al-jfarmą, buvo ir Stasys Jan
kio verčiami, jie išleido sėjąikus.
varžančius įstatymus, nors Stasys Jankus pradžioje

LU1DŽI PIRANDELO —italu rašytojas

Į PAČIA ŠIRDĮ
(Pabaiga)

Pagaliau apie dešimtą valandą jie 
pasirodė. Atėjo ir Rikardas. Drauge 
su šviesiaplauke studente. Jie šypsojo
si vienas kitam, kaip šypsosi tik įsimy
lėjusieji.

—Galima apsirengti? — paklausė Ra
faelė vyyresniąją seserį. Visa įsitempu
si, ji akimirksniu pašoko ir atsisėdo ant 
lovos, vos tiedu nuėjo į salę.

—Kas dega? Gulk!—įsakė vyresnioji 
sesuo.—Palauk, kol profesorius praneš...

Bet Rafaelė paslapčia ėmė rengtis.
Kai vyresnioji sesuo atėjo, Rafaelė 

jau buvo pasiruošusi.
Palaidais plaukais, krūpčiodama visu 

savo pasigailėtinu kūnu, išblyškusi kaip 
mirtis, ji įėjo į salę. Jos akys karštligiš
kai blizgėjo, ji bandė šypsotis.

Rikardas Barnį šnekėjosi su Jauna 
studente ir pradžioje nepastebėjo Rafa- 
eilės. Pasimetusi tarp daugybės žmonių, 
ji ieškojo jo akimis ir net negirdėjo, kai 
vyriausias gydytojas pasakė;

—Čionai, čionai, vaikeli.
Išgirdęs profesoriaus balsą, Rikardas 

atsisuko ir pamatė Rafaelę, įdėmiai žiū
rinčią į jį. Jis sumišo ir pabalo kaip 
drobė.

—Nagi! sušuko profesorius. — Eikite 
čia!

Studentai nusikvatojo. Išgirdusi jų 
juoką, Rafaelė dar labiau sutriko. Ji 
pamatė, kaip Rikardas pasitraukė prie 
lango. Išgąstingomis ji apžvelgė salę, 
nervingai nusišypsojo ir paklausė:

—Ką turiu daryti?
—Čionai, čionai, gulkite š\i čia! — 

sušuko Jai profesorius. Jis stovėjo prie 
stalo, apdengto vatiniu apklotu.

—Tuojau, tuojau, sinjore! — skubiai 
atsiliepė Rafaelė, bet jai niekaip nesise
kė užlipti ant stalo; ji vėl nusišypsojo ir 
tarė:—Negaliu . . .

Vienas studentas padėjo jai užsikelti. 
Prieš atsiguldama, ji žvilgtelėjo į pro
fesorių, gražų, aukštą, švariai nusisku- 
tusį vyrą, su auksiniais akiniais ir, rody
dama į šviesiaplaukę merginą, pasakė:

—Norėčiau, kad ji paišytų ant ma
nęs.

Studentai vėl nusikvatojo. Nusijuokė 
ir profesorius.

—Kodėl? Droviesi, ar ką?
—Ne, sinjore. Tiesiog man taip ge

riau.—Rafaelė pasisuko ir pažiūrėjo į 
Rikardą, kuris tebestovėjo prie lango 
nugara į ją.

Šviesiaplaukė studentė nejučiom pa
sekė jos žvilgsnį. Jinai jau spėjo paste
bėti, kad Rikardas Barni sumišęs ir 
keistas. Pamačiusi, kad jis pasitraukė 
prie lango, ji taip pat labai sumišo.

Tačiau profesorius jau pašaukė ją:
—Kągi, prašau čia, sinjorita Orlic. 

Patenkinsim pacientės norą. Apžiūrėki
te ligonę.

Rafaelė atsigulė ant stalo ir pažvelgė 
į šviesiaplaukę, kuri atsargiai pakėlė 
šydą. Kokia ji graži ir liekna, kokia 
balta jos oda, o akys—žydrios ir švel
nios, švelnios. Štai jinai jau nusiėmė 
apsiaustą, profesorius ištiesė jai dermo- 
grafinį pieštuką, ir Jaunuolė pasilenkė 
prie Rafaelės., Kai mergina apnuogino 
pacientės krūtinę, jos pirštai nežymiai 
virpėjo.

Rafaelė užsimerkė, drovėdamasį savo 
pasigailėtinos krūtinės, į kurią dabar 
žiūrėjo tiek jaunų vyrų, susispietusių 
apie stalą. Šalta merginos ranka gulė 
ant jos širdies.

—Pagreitintas širdies plakimas ... — 
pasakė sinjorina Orlic, nuimdama ran
ką. Ji kalbėjo su ryškiu užsienietišku 
akcentu.

—Se n i a i Ii go n i n ė j e ?—paklausė prof e- 
sorius.

Rafaelė atsakė neatsimerkdama, tik 
jos blakstienos neramiai, virptelėjo:

—Trisdešimt dvi dienos. Beveik pa
sveikau.

—Patikrinkite, ar ligonės širdyje nė
ra ūžesio, — tęsė profesorius, paduoda
mas studentei stetoskopą.

Ant savo krūtinės Rafaelė pajuto šal
tą instrumento prisilietimą. Paskui iš
girdo, kaip mergina atsakė: ;

—Ūžimo nėra . . . Stiprus širdies pla
kimas.

Atlikite perkusiją, — įsakė profeso
rius.

Pajutusi pirmąjį lengvą smūgį, Ra
faelė stipriai sukando dantis ir atsimer
kė. Bet tuoj pat vėl nuleido vokus, iš 
visų jėgų slopindama kylančią raudą. 
Karts nuo karto studentė liaudavosi 
stuksenti. Šalia jos stovintis studentas 
išimdavo iš stiklinės su vandeniu pieš
tuką ir paduodavo jį sinjorinai Orlic. 
Didžiuoju pirštu spūsčiodama krūtinę, 
mergina brėždavo pieštuku trumpą lini
ją. Kol ją stukseno, Rafaelė gulėjo su
laikiusi kvapą; tik dabar ji ryžosi giliai 
atsikvėpti.

Ar greit baigsis šita kankynė? O jis, 
kaip ir anksčiau, stovi prie lango... Ko
dėl profesorius jo nepakviečia? Tegu ir 
jis pamato pasigailėjimo vertą, dėl Jo 
kaltės išsekusią krūtinę, ant kurios jo 
draugė vedžiojo pieštuku.

Pagaliau studentė nustojo stuksenti. 
Dabar ji sujungė tarp savęs visas lini
jas, užbaigdama piešinį. Rafaelė norėjo 
pažvelgti į tikslų savo širdies atvaizdą, 
bet pritrūko jėgų ir, negalėdama dau
giau susivaldyti, pravirko.

Profesorius grąžino ją į palatą ir, su
sinervinęs, liepė vyresniajai seseriai at
siųsti kitą ligonę, ne tokią isterišką ir 
kvailą kaip ši.

Rafaelė Ūžimo ramiai išklausė vyres
niosios sesers priekaištus. Atsigulusi į 
savo skurdų patalą, ji drebėdama iš ne
kantrumo laukė, kada studentai išeis iš 
salės. ,

Ar Rikardas, praeidamas pro palatą, 
nors žvilgsniu paieškos jos? Ne, ne. 
Dabar tai neturi jokios reikšmės. Ji net 
galvos nepakels. Jam nėra reikalo ją 
matyti. Jis jau žino, į ką jinai pavirto. 
Daugiau jai nieko nebereikia.

Virpančiomis rankomis ji užsitraukė 
ant veido apklotą ir ilgai taip gulėjo— 
tartum negyva.

Visas tris dienas iki paliekant ligoni
nę, Rafaelė Ozimo stropiai sekė, kad ne- 
nusitrintų piešinys ant jos krūtinės.

Sugrįžusi į savo vargingą kambarėlį, 
ji priėjo prie mažyčio veidrodžio, išėmė 
aštriai išgaląstą peilį, įrėmė sienon ir 
smeigė į širdį, kurią šviesiaplaukė nu
piešė ant jos krūtinės.

gyveno didmiestyje—Čika
goje. Savo darbu jis sąži
ningai pelnė duoną. Bet... 
nusibodo Jankui lankstytis 
prieš kiekvieną bosą, ir jis, 
kaip prieš daugelį metų jo 
tėvas, panoro pradėti sava
rankišką gyvenimą.

Jei Stasio tėvas užsimojo 
pamatyti pasaulį ir užsi
dirbti duonos kąsnį jau tuo 
metu industrializuotoje Lin
ko Ino tėvynėje, palikdamas 
gražiąsias Nemuno šalies 
kalvas, tai jo sūnus, jau 
“laimės” šalies pilietis, nu
sivylęs didmiesčio 'gyveni
mu ir išnaudojimu, nu
sprendė pelnyti duoną iš 
motinos žemelės. Mieste už
sidaro fabrikai, siaučia ne
darbas.- Beviltiškas bedar
bio. likimas... O žemė •— vis 
lieka žeme. Toli nuo did
miesčio triukšmo (Mičiga
no valstijoje) Stasys Jan
kus susirado žemės plotą ir 
įsikūrė. Bet... ne viskas 
taip sklandžiai klostėsi, kaip j 
buvo planavęs naujasis far-1 
me rys.

Jankus įsirengė vištų far- 
mą ir maistą paukščiams 
bandė pasigaminti savoje 
žemėje, užsėdamas 12 akrų 
daugiau, negu leido depar
tamentas. Ir štai: vieną 
dieną atvyko kontrolės ko- 

į misija ir uždėjo didelę bau- 
i dą už tai, kad Jankus per- 
1 žengė įstatymą — pasėjo 
! daugiau, nors tie pasėliai 
1 buvo skirti savo ūkio reika- 
i Jams, o ne rinkai. Nuo 1954 
! metų Jankus bylinėjosi su 
; departamentu, nuo to laiko 
i jis buvo persekiojamas ir 
' terorizuojamas. Kapitaliz- 
1 mo rykliai užgrobė jo indė- 
i liūs banke. Žinia apie Jan- 
■kaus persekiojimą pasiekė 
• vietinę ir užsienio spaudą. 
! Dėl mažus farmerius 
skriaudžiančių įstatymų 
prasidėjo nerimas pažan
giuose JAV ’ sluoksniuose. 
Jis pasiekė net valstybės se- 
natą, kur Mičigano valsti
jos atstovas kongresui pa
siūlė specialų įstatymą, nu
statantį atlyginimą Jankui 
už baudą, sumokėtą Depar
tamentui (Jankus buvo pri
verstas sumokėti 5,072 do
lerius baudos).

Deja, stambusis kapitalas 
| nepanoro žengti atgal ir, 
| nežiūrint visuomenės spau
dimo, Departamentas nenu- 
j sileido.

Stasys Jankus, nebepakęs- 
' damas ilgiau valdžios agen- 
Į tų persekiojimo, nutarė par- 
; duoti farmą ir išvažiuoti į 
Australiją, kur'mano sura
siąs ramesnį gyvenimą sau 

! ir savo šeimai. Ar jis suras 
laimę Australijoje, sunku 
pasakyti. Australiją valdo 
tokie pat kapitalistai, kaip 
ir Jungtinėse Amerikos Val
stijose, ir jų tikslai vienodi.

L. Valbasys
i 1 ■ 1 h

Pasinaujins ginklu 
reikale derybos

Geneva.—Keturių didžių
jų užsienio ministrai pirm 
uždarymo konferencijos 

i priėjo prie išvados, kad pa- 
I naujinti derybas nusigink
lavimo reikale. '

Jungtinių Tautų yra spe- 
cialė komisija tuo reikalu, 
bet komisija neveikia nuo 
1957 metų. Mat, į komisiją 
išrinko aiškius Vakarų po
litikos žmones, tai Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys komisiją boiko
tuoja.

Dabar ministrai susitarė, 
kad po lygų skaičių Vaka
rų ir Rytų valstybių butų 
sudarytas nedidelis komite
tas, kuris svarstytų apsi
ginklavimo sumažinimo rei
kalus. ; ' •

I

Laisvoji Sakykla
A. Gilmano filosofija 
apie senių važiavimą 
į Floridą mirti

Nežinau, ar A. Gilmanas 
buvo kada Floridoje ar ne, 
ar jis apsipažinęs ar ne su 
klimatinėmis, e k o n ominė
mis ir abelnomis Floridos 
gyvenimo sąlygomis, bet 
tas ir nesvarbu. Svarbu 
yra tas, kad jeigu netoli
moje praeityje Florida lie
tuviams buvo žinoma kaipo 
milijonierių pasilinksmini
mo ir azarto vieta ir į kur 
labai retas lietuvis buvo sa
vo koją įkėlęs, tai šiandien 
Floridoje lietuvių jau gali
ma tūkstančiais skaityti, 
nes jų čia yra visuose kam
puose šios didelės valstijos.

Suprantama, skaitlin- 
gesnės grupuotės randasi 
Miamės ir St. Petersburg^ 
apylinkėse, pastoviai apsi
gyvenusių, turinčių nuosa
vus namus, savo klubus ir 
kitas organizacijas, ir jų j 
skaičius su kiekvieneriais 
metais didėja. Gi mirtingu
mas čia gyvenančių lietuvių 
tarpe, nežiūrint prisirpusio 
a m ž i a us, proporcionaliai 
yra daug žemesnis negu 
šiaurėje.

Kodėl senesnio amžiaus 
lietuviai - pensininkai va
žiuoja į Floridą praleisti 
s a v o saulėlydžio dienas, 
duos daliną atsakymą šis 
mažytis nuotykis. Sekma
dienį nuvažiuoju į Klubo 
sambūrį, kur buvo virš šim
to dalyvių. ' 
relio šnekučiuojančių nepri
einu, visur girdžiu klausi
nėjant: kas tas per vėjavai
kis Gilmanas, ką Laisvėje 

'piešia Floridą kaip mirties 
nasrus?

Suprantama, ne visi vie
nodai Gilmano rašinio tiks
lus ir išvedžiojimus supra
to, bet visi su pasipiktini
mu į jo veidą metė dviko
vos pirštinę. Ne vienas pa
sakoja: Turėjau šiaurėje 
gerą užsiėmimą, bet sveika
ta taip žymiai pradėjo pul
ti žemyn, kad žiemos ir šla
pio pavasario laiku vargais 
negalais galėjau iš lovos iš
siristi. Oro permainai pa
ėmiau vakacijas į Floridą, 
pasijutau geriau. Išmėgi
nau tą du ar tris sykius 
ir įsitikinau, kad šiek tiek V 7
gelbsti. Na, ir dui į Flo
ridą. Čia saulėtame-minkš- 
tame. ore besišildydamas, 
išprakaituodamas ir 80 ar 
90 laipsnių šilumos vande- 

i nyje pasimankštinda m a s , 
sustiprėjau ir jauči uosi, 
kad gyvenu. Šiaurėje gi jau 
seniai būčiau po velėna bu
vęs.

1 Iš daugelio tik vieną ypa- 
tą esu sutikęs, ką sako, kad

Miami, Fla.
šeštadienio vakare (rug^ 

piūčio 8 d.) draugai pakvie
tė mus važiuoti pas drau
gus Tamošiūnus į mažąsu- 

Nuvažiavome. 
Prie gražios Tamošiūnų re-

Drauge Gilmanai, žmonės 
važiuoja į Floridą gyventi 
ne todėl, kad jie nori mir- _ 
ti, bet todėl, kad jie nori Į sirinkimėlį. 
biskį ilgiau pagyventi. Flo-1 
ridos miestai nėra gyvų na- zidencijos randame jau ke- 
bašninkų miestai. Čia gy- lėtą auto-mašinų ir dar dau- 
veriimas verda taip pat, giau atvažiuojančių. Įėjusį 
kaip ir visur kitur. Čia vidų besisveikinant ir besi- 
taip pat girdima muzika ir ! šnekučiuojant, šeimininkė 
dainos, žaidžiančių vaikų jau prašo svečius sėsti prie 
krykštavimai ir besimyluo-' stalo ir prie ne tuščio, bet 
jančių jaunuolių klegesys, i vaišėmis apkrauto, 
bet čia nėra susikimšimo,; 
dūmų ir suodžių.

Vienas blogumas, kad 
šiaurės žmonės susipranta 
važiuoti į Floridą per vėlai, 
o vis tai iš priežasties go
dumo, vis nori susitaupyti 
daugiau doleriukų, daugiau 
pensijos, bet 
mo laivas 
kiurti, ar ir 
ra, tada jau 
Florida, nei 
begali pagelbėti. Bet visgi, 

ju | drauge Gilmanai, tyčiotis ir 
šaipytis iš žmonių, širdin
gai trokštančių pasinaudoti 
savo viso gyvenimo vargais 
ir triūsu užsitarnauto poil
sio, nevertėtų.

Jūs sakote, kad tam po- floridiškius noglai 
ilsiui, užsiganėdinimui ir paskyrė, : 
džiaugsmui visai mažai lai-1 tai širdingus linkėjimus 
ko beliko, kad apleidimas | priėmė ir juos įkūnys, nes 
senų gūžtų ir sukimas nau-; visi ne tik kad jaunatviš- 
jų per brangiai kainuoja, i kai atrodo, bet dar pilni 
kad tas triūsas neapmoka' energijos, daug veikia ir 
to trumpo pasitenkinimo. idar žada daug veikti.
Aš gi sakau, kad ne tik i 
daugelis iš mūsų, bet, tikiu,

kada gyveni- 
jau pradeda 
visai prakiū- 
per vėlu, nei 
kas kitas ne-

Visiems susėdus, na gi, 
žiūriu, draugė Tamošiūnie
nė sega po puošnų gėlių 
“korsadžių” rūpestingai pa
sipuošusioms draugėms: 
Margaritai Walley ir Marie 
Koch; ten pat ir jų vyrai 
su jaunatviškai žaibuojan
čiomis. akimis, irgi šventa
dieniškai pasipuošę sėdi.

Ilgai nelaukus, drauga^ 
Tamošiūnas pakelia tostą 
už Walley’s 40 metų, o Ko- 
chių 21 metų vedybines su
kaktis. Išgėrus tostą ir pa
linkėjus jubilejantams d&L 
dvigubai tiek laimingai gy
venti, ir nežiūrint, kad Lai
svės kolumnistas Gilmanas 

mirčiai 
mūsų jubilejan-

Po skanių vaišių, priedu,
Prie kurio bū- ii' pats Gilmanas savo gy- jubilejantams buvo įteiktos

venimo eigoje, esame svajo
ję, dirbę, sekioję savaitė
mis, mėnesiais ir 
paskui kokią geltonplaukę 
ir gal net mušt gavę už tai, 
kad gavus momentalų 
džiaugsmą širdį virpinan
čio bučkio. Juk tai yra la
bai aukšta kaina, bet visi 
noriai, entuziast i š k a i ją 
moka. Taigi darbininkui 
žmogui, sunkiai visą gyve
nimą dirbusiam fabrikuose, 
draugijose ir kitur, ir vis 
tai dirbusiam kitų naudai, 
kitiems, kam gi pavydėti 
jam nors ir trumpo laiko
tarpio pagyventi pats sau? 
Jeigu jūs sielojatės, kad iš
važiavimas senių į Floridą 
silpnina šiaurietiškas orga
nizacijas, tai turite žinoti, 
kad jie ir čia atvažiavę su 
tomis organizacijomis ryšių 
nenutraukia, jas visokerio
pai paremia. Arėjas

NUO REDAKCIJOS
Mums atrodo, kad dis

kusijų tuo klausimu pilnai 
užtenka. Į A. Gilmano nei
giamas pastabas atsakymą 
davė du floridiečiai. Toli
mesnės pastabos būtų tiktai 

__________ ___ ,___ Į pakartojimas to, kas jau 
jai jokio skirtumo nepada- Į pasakyta.
re. O juk kiekvienas žmo
gus, nors jau viena koja ir 
'būtų grabe, visgi nori dar 
’gyventi ir gyventi laimin
giau, negu iki šiol, 
skundžiasi, kad jiems 
rėje tos . sniego pūgos 
dais apšalę keliai ir 
jau tiek įkyrėjo, kad jie nu
tarė: žūt-būt, kiek jiems 
laiko beliko gyventi, gyvens 
ten, kur nereikės nuo šal
čio dantimis kalenti, gy
venti atvirame ore, aplinko
je visad žaliuojančios ir 
žydinčios gamtos.

Kiti turi ekonominius iš- 
rokavimus. Čia valdžios 
mokesčiai žemesni. Kuro 
žiemos laiku labai mažai 
tereikia. Drapanų nė' pusėš 
tiek nereikia kaip šiaurėje, 
o kurie iš senatvės pensijos 
gyvena, tiems tas labai 
daug reiškia. Visi čia ap
sigyvenę jaučiasi, kad jie 
yra išlošę priedo keletą me
telių senatvėje ramaus-jau
kaus gyvenimo.

Kiti 
šiau- 
ir le- 
takai

atminčiai mažos dovanėlės. 
Pasibaigus ceremonijoms 

metais v^s tiek skelbtasai susi
rinkimėlis įvyko, nors ir ne 
visiems dalyviams iš karto 
buvo žinomas antrasis tiks
las šios sueigos.

Kadangi lankančių Lietu
vą lietuvių turistų grupei 
randasi ir pora floridieči^ 
tai rengiamasi juos sugrįž
tant viešai pasitikti ir iš
girsti iš jų įspūdžius ir pa
tyrimus Lietuvoje, nes do
mėjimasis Lietuvos žmonių 
gyvenimu ir jų pirmynžan- 
ga yra jautriai visų jaučia
mas. Kada, kur ir kaip tas 
įvyks, bus vėliau pranešta 
per spaudą.

Korespondentas

GAL BUS SENIAUSIA 
LIETUVE

Tai “Auksinės varpos” 
kolūkio kolūkiete Driežie- 
nė, net 111 metų amžiaus. 
Stebėtina ir tas, kad jinai 
tebėra judri, veikli.

Montevideo,—Dūksta Ur
ugvajuje diktatoriaus Stro- 
essnerio gaujos.

Waterbury, Conn.
Vasara eina jau prie pa

baigos, tai baigiasi ir žmo
nių maudymasis jūroje ir 
ežeruose. Dabar prasidės 
rudeni niai išvažiavimai, 
parodos ir “fėrai.” , Con
necticut valstijoje kiekvie
neriais 
rengta apie 50 
parodų. Ką s 
metus pagamina, arba g^ 
riausio ir gražiausio ix;r“ 
gina, tai atveža į “fei 
parodyti. Gi įdomaujančių 
tą pamatyti yra daug, tai ir 
susirenka daug žmonių*

Man teko girdėti, kad 
Waterburyje spalio 17-18 
dd. įvyks lietuvių, moterų 
rankdarbių paroda. Ji bus 
didelė, kokios mūsų mieste 
dar nebuvo. Girdėjau, kad 
ir vyrai su savo rankdar
biais pasirodys. Tai labai 
gerai, kad ir lietuvės nori 
pasirodyti, nepasiduoda ki- ' 
toms tautoms.

Rugpiūčio 8 d. susirgo 
Kara liną Sinkevičienė, gy
venanti ant Ledgeside Ave., • 
ir buvo išvežta į ligoninę. 
Mary Lušienė, nuo Fair
lawn Ave., vis dar serga ir 
yra Waterbury 
Linkiu abiems 
greitai pasveikti 
ti į namus. Kas 
ko, aplankykite

metais būna su- 
” ir 

per '

LU
S’’

ligoninėję. 
draugėms 
ir sugrįž- 

turiteQ|ai-J? 
sergančias. 
Girdėjus
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Pasitikim turistus iš Lietuvos
kai iš Plymoutho su pilno
mis mašinomis atvažiuos į 
pokylį. Draugas Pocius iš 
Patersono ir daugelis kitų 
pasižadėjo atvažiuoti. Kas 
tik galite atvažiuokite, o 
atvažiavę nesigailėsite. Vie
tos užteks visiems.

Bus pagaminta sveiko, 
gero valgio. Tam darbui 
pakviestos geriausios gas-

AVALON, N. J.
Sezono uždarymo proga 

rengiamas pokylis sekma
dienį, rugsėjo 6 d.

Kadangi tą savaitgalį 
įvyksta trys dienos švenčių, 
tai bus gera proga linksmai 
ir naudingai praleisti laiką. 
Turime užtikrinimą nuo 
keturių išvykusių į Lietuvą 
turistų, kad ji-e, sugrįžę j padinės iš Philadelphijos. 
namo, dalyvaus šiame pa
rengime. Čia bus proga iš
girsti iš jų lūpų įspūdžius, 
įgytus savo tėvynėje. Sve
čių bus iš daugelio vietų. 
Draugai Zambusevičiai iš 
Readingo, draugai Žilins

Bus visokių rūšių gėrimų.
Visus širdingai užkvie-! 

čiame.
Jos. A. ir Elzbieta 
Bekampiai

Adresas: 147 13 St., Ava
lon, N. J. Telef. 7-3117.

Philadelphia, Pa
Mirė Griciūnas

Rugpiūčio 3 d. mirė Ju
lius Griciūnas, gy v e n ę s 
5148 Ogden St., buvęs Lais
vės, Vilnies ir Liaudies Bal
so skaitytojas, LLD 10 kuo
pos narys, geras ir pažan
gu^ žmogus.

Kai šią žinią skaitysite, 
Griciūnas jau bus palaido-; 
tas. Jis buvo pašarvotas 
Kavaliausko šermeninėje 
1601 S. 2nd St. Palaidotas į ’ 
Fernwood kapinės. Šerme-! 

-nimis rūpinosi žmona, sū 
nūs ir duktė. Jiems reiškiu 
užuojautą.

Nelaimes

Apsilankėme
Liepos 24 d. nuvykome 

aplankyti savo vaikus, ku
rie gyveną netoli Worces- 
terio. Leidome vakacijas. 
Juos radome sveikus ir su- 
sikrausčiusius į naują ir 
gražų namą. Buvo smagu 
pasidžiaugti jais ir anūkė
liais.

Liepos 26 d.

Hart, Mich.
Sukrėtė pasaulį

Mūsų prezidentas Eisen- 
howeris visa m pasauliui

importuoti čia darbams iš 
Meksikos, daug tūkstančių 
j U- . 1

Per kelias pastarąsias 
[dienas temperatūra čia pa-~ • . -------------- X---------------- — | ii dd

paskelbė, kad jis oficiališ- kilo iaukiama lietaus. 
1 • V 1 • V • • l f'N /kai užkviečia Sovietų Są
jungos premjerą Nikitą 
Chruščiovą atvykti į Wa- 
shingtoną. Toks ūmus, ne
tikėtas prezidento paskelbi
mas daugelį smarkiai (anot 
kai kurių komenta torių] 
pranešimo) pritrenkė. Vie- j 

i nok liaudis nudžiugo. Šal-1 
i tasis karas ir nuolatinis i 
grasinimas užžiebti karšta-! 
jį karą, atominį karą, bai- 
šiai viso pasaulio žmonėms 
įgriso; kaip socialistinių,.

Hartietis

Shrewsbury, Mass.
erb. “Laisvės” redakcija!
Pavėlinkite mums per lai- 

|kraštį Laisvę išreikšti šir
dingą padėką tiems drau
gams ir draugėms, kurie 

i savo užuojauta daug pa- I — *   - M • i va
landoje mūsų mylimai žmo
nai ir motinai mirus.

Dėkojam Jums, brangūs 
draugai ir draugės, už taip 
puikias ir brangias gėles— 
Petkūnams, Špakauskams, 
Karazijams, šiupėnienei, 

[ Skelčiui, M. Žukams, The

prezidentu priešakyje įsiti
kino ir priėjo išvados, kad 
gaires reikia keisti, nors ir 
nelabai noriai. Pasikeitimu 
vizitais tarp Chruščiovo ir 
Eisenhowerio bus suduotas 
didelis smūgis įvairios rū
šies kietakakčiams reakcio
nieriams, kurie trokšta ato- 

Liepos 26 d. Olympia m>nio karo tarp Jungtinių 
Parke buvo surengtas pik-j Valstijų ir Sovietų Sąjun- 

Cnikas. Męs su savo vaikais Ig’os^_
_ ■ nuvykome ir susitikome ne-j
V" i mažai pažįstamų worceste-, rugsėjo pradžioj 
1111 . r ... . . .. i r. J.... rvJr... Uoli

listinių šalių žmonės baisiai 
privargo, net apsirgo įvai
riomis ligomis nuo grės
mingų kalbų.

Gjįlu 8aie JAV valdžia su |gOyS įn p, p Walant 
ir Chaponis šeimynai, Stan
ley & Betty Narvish, Char
lie Dina & Chip, Zalanskie- 
nei, Lietuvos Sūnų ir Dūk- 
terų draugijai, LDS 57 kuo
pai už puikų gėlių buketą 
“nuo draugų”.

Lietuviai rašo:
Des Moines, Iowa. — Po

vilas Morkūnas yra senas 
šios vietovės gyventojas. 
Jis išdirbo 44 metus Mercy 
Hospital už virėją ir sulau
kęs 71 metų išėjo ant pil
nos pensijos su savo žmo
na.

Lietuviu beliko mažai 
šioje vietovėje. Vieni išmi- 

kitur, tik 
ir kurie

Philadelphia, Pa.

MIRUS

JULIUI GRICIONUI

re, kiti išvažiavo 
senesnio amžiaus 
turi nuosavybes 
čia gyventi.

Wellovich

St. 
da- 
na-

grįž-

Liepos 23-30 dd. siautė napkiene ir kitomis. Suži- 
didelis lietus. To pasekmė- noJome liūdną

nes gatves, skiepus Frank- ^a\^aPa* ^eiškiame_ užuo-!
Mayfair, Jaut£ Jos vyrui ir sūnui.

je vanduo užplove žemes-

Dėkojam draugams ir 
draugėms, kurie pareiškė 
užuojautą per Laisvę, už te
legramas, laiškus ir atviru
tes, draugui Jonui Skliutui 
už taip gražią prakalbėlę 
išleidžiant iš koplyčios, drg. 
M. Sukackienei už reikš
mingą prakalbą ant kapų; 
visiems, kurie lankėsi į šer- 

d j menis ir tam dideliam bū- 
Chruščiovas kalbės Jungti- draugų ir draugių, ku

rie palydėjo į' Jos poilsio

Valrico, Fia. — Floridie- 
čiai, gyvenantieji apie 
Petersburg ir Tampą, 
bartiniu laiku visi su 
kantrumu laukiame
tant iš tėvynės Lietuvos A. 
Metelionio. Manome, jis 
parveš daug naudingų ži-1 
nių apie dabartinę mūsų 
tėvų žemelę.

Mūsų kaimynystėje vis
kas. linksma, ir smagu. Jau 
baigiame priprast prie Flo
ridos klimato, nežiūrint, 
kad lietaus turime ir per 
daug. Mat, Floridoje kuo
met lija, tai pila 
viedro, ir beveik kasdien.

Yuknieine

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Esther, 
dukteriai Josephine, sūnui Andrew, marčiai, 
anūkams, broliams Paul ir Ignui, jų žmonoms 
ir vaikams ir visiems 
nėms ir draugams.

Merkių šeima
F. ir P. Walantai
B. Philadelphietė
H. Pletienė
J. Kazlauskas
J. Shapran

kitiems artimiems gimi-

A. žalnieraitienė
E. Philadelphietė
A. žalis
P. ir K. Valantai 

iš N. J.

PLYMOUTH, PA

ford, Richmond,
Bustton ir Tacony sekcijo
se. Žmonėms pridarė daug: 
nuostolių.

Ant 5th St. ir Clearfield 
gatvių atsivėrė didelė sky
lė. Moteris, kuri tą pama- 
t>,’ pašaukė policiją. Atvy- 

du policininkai. Joseph
Riess ėjo artyn duobės pa
žiūrėti. Staigiai žemė griu
vo ir jį nusinešė giliai po-
žemyn. Žūstantis policinin- TSRS eksponatus; 
kas tik rankomis sumosavo matėme tarybinį filmą Ki
ir sušuko “help!”. inopanoramą. Filme matė-

Šio mėnesio pabaigoj ir I 
I girdėsime 

riečių ir iš kitų kolonijų. iv^s daugiau kalbų, konien- 
Pasikalbėjome su Jakaitie- i tarų per radiją, televiziją 
ne, H. Žilinskiene, E. Ka-Pr sPaudą apie Chrusčiovą- 

! Eisenhoweri, jų kalbas ir 
zzxxxx.i kadiPlanus- Skelbiama, 

mirė drg. Norvaišienė. La-!r m
------- imu Tautų posėdžių atida-

; ryme. __ . _ .
iminasį, kad kas i----  1
kongresmanų ir senatorių

sūnui.
Matėme parodą

Rugpiūčio 1 d. iš Phila. į neduotų įnešimo pakviesti 
progresyviai lietuviai

Crown Point, Ind. — Vil
nies korespondentas J. P. S. 
rašo: *

Šio miestelio polic i j a 
gaudo gatvėse pastebėtus 
įsigėrusius asmenis, veža į 
daboklę ir baudžia po $50. 
Sakoma, kad ir poi a lietu- gyvgyiiiYio 
vių papuolė

Mieloji vasarėlė su jos 
visais įspūdžiais 

baigiasi
Rodos, dar tik vakar 

džiaugėmės pavasariu ir 
vasaros pradžia; džiaugė
mės sprogstančių medžių 
žalumynais, pražydusiomis 
gėlelėmis ir gamtiška pano
rama. Rodos, t__. ____

i Jis sakė, kad kai sugrįš, tai 
gal aplankysiąs ir Pennsyl- 
vanijos mainierius, tai yra 
Wilkes-Barres apylinkes. Iš 
anksto dėkoju už pasižadė
jimą ir prašau neužmiršti 
mus aplankyti.
Onų valdovių pokylis 
liepos 26 dieną F. ir E. 

tik vakar Miknevičių farmukeje 
mūsų organizacijų vasari
niuose

O. Globičiene, 0. Krutu-

Kai kurie net bai- vietą. laipgi Ietį ui Caioll, j 
no rsiš graboriui, už draugišką pa- ... 
natoriu tarnavimą laike laidotuvių.

Širdingiausiai dėkavoja- 
, Jūsų niekad ne-■ ; jau | Chruščiovą pasakyti kalbą me Jums,

antru'kartu nusisamdę bu-1 bendrajai Kongreso ir Se- pamiršime
... - w 1 z-. 4- ~ '■J zx z-. - - Z-. T Z-V 4 - Lx t x .III 11 Z. zl F

parengimuose susi- lien^ ir 0> Žilinskienė ant 
spietę draugai ir draugės greitųjų susitarė ir surengė rl n 11 va Ai'i nnim vm»h ai F1 no « <■ .dalinomės savo praeities 

atsiminimais ir 
dabartinėmis žiniomis bei 

, įspūdžiais.Lowell, Ind. — Mes, did-j • ’ ••
, mano-

; me, kad mes gyvename pa
vojuje būt sužeistiems ar 
} užmuštiems. Bet laikai 
mainosi ir ūkio darbininkai 
sutinka daugiau pavojų.

Petras Neviackas pasa
koja, kad virš jų ūkio 
skrendant orlaiviui pasigir-

: ore ir I

’ savo varduvių pokylį, ku-
riame dalyvavo 18 arti
miausių draugų ir draugių.

. Bet štai, mūsų.g. Globičiene pagamino val- 
mieloji vasarėlė, su savo | gįus, -0 kitos dvi Onos—gėri- 
. . . , . aaia ’ mus. Na, o Mikn-evičiai,

Jau ę\na Prie Pahaigos. Įa-ifarmos savininkai, paruošė 
žymėtina tai, kad musų | s^aia įr sėdynes. Taigi gra- 
senesnės kartos draugai n’|^įoje Miknevičių farmukė- 
drauges, kurie dalyvauja je, dideiės pušies paunksnė- 
parengimnose,^nusit.eik^ę je, skaniai valgėme pietus, 

m pįe^ svečiai pasidarė 
gyvesni bei linksmesni; 
pradėjo kas dainuoti, kas

Juozas Norvaiša ir sūnussą važiavome į New Yorką nato sesijai, o tai, esą, bū- 
pamatyti Tarybų Sąjungos tų didelis_smūgis mūsų, ša- 
paroda. Kelionė buvo sma- liaU_ todėl, girdi, reikia 

skubėti įvairių neužbaigtų 
reikalų svarstymus užbaig
ti, o kongresmanams ir se
natoriams apleisti sostinę [ 
Washingtoną. Tokių pra
nešimų girdėjau per radi- [ 
ją. Atrodo, tie nauji vėjai ’

gi-
Koliseume, New Yorke, 

dar kartą apžiūrėjome 
paskui

todėl, girdi, reikia gerai, jagihuoliškai, vis dar 
tebežiūri į ateitį, į švie
sesnį rytojų su pasitikėji-

v neįpuola į pesimizmą. [J"kafblauti.~ Pokal'bfai’dau-
piūčio 3 d. po ilgos h-[arti dirbančio Povilo Kaze-’Tai puiku. Tačiau yra n ,

Kenosha, Wis.
MIRĖ JOS. KAMINSKI , do a§įrus švilpimas
Rugpiūčio 3 d. po ilgos Ii-1 arti dirbančio Fovilo Kaze- ’Tai puiku. Tačiau yra ir 

gos mirė Joseph Kaminski, i liūno nupuolė keliolikos! tokių, kurie sėdi namie ir gumoj buvo dienos klausi
mais, kaip antai: Tarybų, v - i • • j i . —---- -- mais, Kaip autai; laryuu

sulaukęs 85 metų amžiaus, i svarų metaline orlaivio da- skaičiuoja pinigus ir be lai- Saiuns-os paroda New Yor-
t t i • • ii _ _ _ ________ T * ~ t Ii o Tį n’nlriirv n will fn i 1 ___ _ 1___________________________ I 4
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Atvyko daugiau policijos, me TSRS žmonių gyvenimą pasaulinėje politikoje dau-i^iy^e’ 
bet jau kelios dienos pra- ir jų didelius pasiekimus. geiįuį 
bėgo, o žuvusio dar nei kū- Grįžome atgal visi pasiten-, 
no nesurado. Policininkas’kinę. 
paliko tris vaikus.

Velionis 'buvo gimęs Lie-; lis. Ji galėjo užmušti tą 
Alsėdžiuose, 1873 j ką tik būtų pataikiusi...

Ke-1 ■ ------------------

P. Walantiene

CHICAGO, ILL
Iš roselandiečių [veikė unija, bet 1957 me- 

susirinkimo [ tais jos vadams susikom- 
i promitavus, jų vienetas bu- 
į vo išmestas iš AFL-CIO. 
Tačiau unija veikė nepri- 

_ is na
riai matė, kad toks veiki- 

; mas neneša naudos ir pa-
■ skelbė balsavimus, kad vėl
■ prisidėti prie AFL-CIO. 
j Rugpiūčio 5 ir 6 dienomis 
buvo balsavimai: 1,358 na
riai pasisakė už grįžimą, o 
828 prieš. Balsavimus pri
žiūrėjo NLRB.
Vyksta Tarybų Sąjungon 

Chicagos Sun-Times laik
raščio skilties ‘‘Ann Lan
ders” vedėja Eppie Lader- 
er išvyksta 3 savaitėms į 
Tarybų Sąjungą, ten apsi
dairyti. Ji duoda įvairius 
patarimus jauniems ir se
niems.] Matomai, tikisi 
daug ką naujo ir svarbaus 
patirti socialistinėje san
tvarkoje.

—o—
Mažamečiams O’Brien’ų 

vaikams laiku nesugrįžus 
namo tėvai išsigando. Kai-

Rugpiūčio 3 d. įvyko Ro- 
selando Lietuvių . Moterų 
klubo susirinkimas. ?’ 
atsilankė vidutiniškai, bet 
tarimais ir diskusijomis bu
vo sėkmingas.

Plačiai kalbėta rugsėjo 
m(|n. būsinčios gegužinės 
reikalas, bet kol kas jį 
tvarkyti palikta valdybai.

Atsibuvusios gegužinės 
komisija raportavo, kad ge
gužinė pavykusi visapusiš
kai. Apmokėjus visas išlai
das, net ir garsinimų, gry- 

* nai uždarbio liko $237. Mi
nėtoji suma jau įteikta 
laikraščiui.

Pranešta, kad 
veiklioji Julija Urmonienė 
ir gabioji artistė Aldona 
Jakas.jau kelyje į Lietuvą. 
Palinkėjome geros joms 
sėkmės.

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas bus rugs. mėn.

Tikrai smagu matyti mū-

Nariu. , į klausomai. Matomai io

mūsų

sų drauges taip širdingai mynaj jr policija šoko pa-
darbuojantis klubo ir viso 
pažangaus judėjimo labui. 
, E. Pažarskienė

Atitaisė klaidą
National Biscuit bendro

ve, 7300 So. Kedzie Avė.,

galbon vaikų ieškoti. Gavę 
nuo kaimynų vaikų infor
macijų apie dingusiųjų po
linkius, vaikus rado net 
New Buffalo, Mich. Ke
liauninkai yra vienas 8, ki
tas 13 metų.

bus įvarę nemazal^.wucio 15 d. 
baimės ir kinkų drebėjimo. |«osh,oJe įgyveno 52 metus.. 
Vienok viso pasaulio darbi- ’ fls buv0 Yed?Lo°Zę t™’ I
ninkija, o ypač socialistinių įkuŲ . ra V mį- T 
kraštų ir JAV, dėl tokios |Paciars metais RS veclej)^ 
politikos vien džiaugsis. ! ® Toti as, .
r [1955 m. ;

* i vedė Mary Lesciukaitis. ’
Vyšnių skynimas ir pre- ■ Liko liūdesy žmona ir 3 [

zervavimas pas mus darįsūnūs; Anthony gyvena 
vis tęsiasi; jų derlius šie- i Milwaukee, Joseph ir Ste- 
met buvo gausus. Bet ii’i yen Kenoshoje: duktė Mrs. 
naujų vyšnių sodų per pa-!joseph Constant! Kenosho- 
staruosius keletą m etų; je> ir 3 anūkai ir 3 proanū- 
daug priauginta. Tik dar-, į,įa^ 
bininkams skynėjams mo-1 
karna mažiau, ir sodininkai 
bėdavoja, kad vyšnių kaina 
per žema. Taip, mat, yra 
kapitalistinėje prekių ga
minimo sistemoje: juo dau
giau produktų priaugina- ' 
ma, tuo jų vertė mažėja.

Sužinojau, kad vienas so
dininkas isitaisė mašina 
vyšnioms skinti. Esą, po 
medžiu pakabinamos tam 
tikros palos (paklodės), o 
mašina papurto medį ir 
vyšnios nukrinta. Sakoma, 
jog tos mašinos pagalba ir 
keturių prie jos dirbančių 
darbininkų darbas kelerio
pai paspartintas, ir tas so
dininkas šiemet savo vyš
nias nuskynęs pora savai
čių anksčiau negu kitais 
metais. Žinau, kad pas jį 
paprastai skindavo gal po- 
ra-trejetas šimtų skynėjų. 
Man pačiam per keletą me
tų teko pas jį vyšnias skin
ti. O apie tokią mašiną 
jau seniai buvo kalbama.

Sutikau kelioliką jaunų 
meksikiečių,., nemok ančių 
anglų kalbos. Vienas šiek 
tiek paaiškino, kad jie esą

1 ko rengiasi į kapus. J ko Koliseume, Amerikos 
; Liepos 12 d. nuvykome į paroda Sokolnikų parke 
[New Yorką, apsistojome Maskvoje ir Amerikos vice- 
ipas mano sesutę ir švogerį prezidento lankymasis Ta-Vyksta tarptautinis 

daktarų suvažiavimas
Buenos Aires, Argentina. I kur svečiavomės virš savai-

- z-*.-- • • x —~ A

Titanius, W o o d h a vvene, rybų Sąjungoje, susitiki
mas jo su Chruščiovu,—

—Čionai atsidarė 21-is psi- tės laiko. Atvykę^ po trum- vjsa tai teikia vilties tai- 
kuri mirė; chologų suvažiavimas, ku- pų pokalbių, tarėmės, kur kiam sugyvenimui. Taip 

Sekamais metais I rjame "dalyvauja virš 1,000 naudingiau laiką praleisti. ; pat gyvai
t . Didelio dėmesio Na, ir nutarėme į tris die-1apįe Amerikos lietuvių gru-

daktarai kreipia į Tarybų nas aplankyti tris vietas i pę, kuri i“ 
r'l • __ • 1 • T’*' ■* .1 r- XX 4 • HP XX mrkl 1 •

buvo kalbama
daktaru.c

Sąjungos pasiekimus. Iš 
TSRS dalyvauja profeso
riai N. Semionovas, S. Ani- 
čkovas, P. Anokinas ir visa 
eilė kitų.

Kairas. —Nasseris parei
škė, kad Jungtinė Arabų 
respublika neleis Izraeliui 
naudotis Suezo kanalu.

njrniijiiumiibnnmmuiujtniujmiiiiminLiiininitJiiijijtiiijiimiiiji m
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išvyko aplankyti 
New Yorko mieste: Tarybų (savo gimtąj’į kraštą, Tary- 
Sąjungos parodą, Tar. Są-!bįnę Lietuvą, taip pat ir 
jungos šokių ir dainų fes- [ apįe antrąją grupę, kuri 
tivalį ir sovietinį filmą. Ir s rengėsi tuoj išskristi. Visi 
tai padarę neapsirikome, i įU0 džiaugėmės, kad nevel- 
nes pamatėme Tarybų Są- tui čia mes darbavomės, rė-

kraštų padarytą mokslinę kacĮ tik įsisteigtų ir įsiga
li’ ekonominę pažangą ir , lėtų nūdieninė Lietuva, kad 
daug geresnį darbo žmonių gajų ^aie per šimtmečius 
gyvenimą, negu, sakysime, pavergta ir kamuota mūsų 
buvo prieš apie dvidešimt brangi 
metų. _____

Na, o dvi dienas paskyrė- razitu, žengia pirmyn soči- 
me pavažinėjimui po Ilgąją alizmo keliu.
salą (Long Island), kur Lietuvos fašistiniai ir ku- 
aplankėme mano sesers sū- [ niginiai priešai tegul stau- 
naus naujai įsikurtą gyve-1 gja, bet jau nepajėgs su- 
nimą bei jo naują namelįjr | grjgti> i<ad ir vej galėtų 
Titanio seserį Julią Maža-jiUptį kailį savo tautos dar- 
lienę, Hungtingtone. [ bo žmonėms.

Gi sekmadienį, liepos 19 
dieną nuvykome į Laisvės 
pikniką, kuris įvyko Great 
Necke. Ten susitikome dau
gelį mūsų senų draugų ir 
pažįstamų, taip pat ir nau
jų pažinčių turėjome, nes 
lietuvių grupei vykstant į 
Lietuvą, kurie už poros 
dienų iš čia turėjo vykti, 
tai ta proga ir iš toliau bu
vo atvykusių lietuvių. Te
ko susipažinti ir su A. Me- 
telioniu, “Apie dievus ir 
žmones” knygos autoriumi. 
Tai malonus žmogus. Jis iš
vyko aplankyti Tarybinę 
Lietuvą ir savo gimines.

VVashingtonas. —Atstovų jungos bei socialistinių mėme kuo tik galėdami
Buto pirmininkas demo
kratas Sam Rayburn kriti
kavo prezidento siūlomą 
bilių Darbo reikalui.

Tėvynė Lietuva, 
nusikračiusi visokių pa-

BROCKTON, MASS.

MASSACHUSETTS MOTERŲ SĄRYŠIO

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 1-mą vai. popiet

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Bus muzika, namų gaminimo valgiai 
Taipgi bus įvairių gėrimų

Širdingai1 kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija

ruiu.iriuiuuipiiItu;iinanuEnntnruTmnngrimBvt;iizinmiiiiiij ffjĘĮ^Įęjži iiinmiiuiiūiniiuiuuiiĮiTiininiiųiiiiĮiŲiiininnnnuuuią

5 p.-Laisvė (Liberty) — Penkt., rugp. (August) 14, 1959

Dabartinės

Beje, gal turėsime pikni
ku tį rugpiūčio 23 d., bet tai 
bus vėliau tikrai pranešta 
“Laisvėje.” V. Ž.

Washing tonas. — Walter 
Reutheris, automobilių u- 
nijos vadas, kritikavo siū
lomą Darbo reikalais bilių. 
Jis sakė, lai valdžia visuo
menei leidžia jį apsvarstyti. 

----- 4-----
Tokio. — Japonija nutarę 

pirkti Jungtinėse Valstijom 
se 300 karinių “jet” rūšies 
lėktuvų. Kiekvienas lėktu
vas jai atsieis po $1,000,000.

i
i



Dar vienas svečias 
iš Tarybą Lietuvos

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
shingtoną, paskui Philadel-! 
phiją, Chicagą ir Buffalo. 
Tiek tik jie ir tegalės pa
matyti mūsų Amerikos.

Netenka nė sakyti, jog 
mūsų tolimasis svečias pa
naudos kiekviena čia buvi
mo valandą pamatymui ir 
kuo plačiausiam susipažini
mui su Amerikos žmonė
mis ir jų gyvenimu. Jis gi, 
iš savo pusės, kupinas ži-

I grupei, I
; sukirto ne vieną skaudžiau- 
įsią smūgį. Visoje Lazdijų i 
: apylinkėje svetimieji plėši-i 
(kai ir lietuviškieji jų san-! 
/darbininkai neturėjo ramy-!
bės. '

Su dideliu, giliu susi jau- ' 
dinimu Zimanas prisiminė, j 
kad vokiškieji < 
sušaudė jo motiną.

Zimano žmona Frida yra 
dėstytoja partinėje mokyk- ’ 
loję. Jiedu turi sūnų Alek
sandrą ir dukterį Olgą.

.tftE ' Lawrence, Mass. I Tarp lietuviy
Kadangi daug išskrido a-' Advokatas Antanas Wes- 

merikiečių lietuvių turistų (lan - Vižlianskas buvo ope- 
Lietuvon, tai, be abejonės,; motas. Dabar jau sugrįžęs 
jie parveš daug sveikinimų, iš ligonines, .ilsisi namie, 
žinių, įspūdžių mums pasili-, . —o—
kusiefns. Belmorietė E.

Todėl vietinės
Raulušai- 

.... ............... _ LDS ir'tienė atostogoms pasirinko
okupantai LLD kuopos rengia S. Pen-! užduotį atlankyti savo se- 

parę nūs draugus Clevelande.
—o—

Levanų duktė Helena ir 
Tad šiuomi kviečiam kaip žentas Walter Incas su sa- 

vietinius, taip ir apylinkės, vo i , 
lietuvius, kurie žingeidauja terio' motina Mrs. Incas 

Palyginti su mumis, sve-' išgirsti apie Lietuvos liau- viešėjo pas I. ir K. Levanus

kauskui priimtuvių
! rugsėjo (SepQ 6 d. 2 vai.

Filmų pasaulis
“North by Northwest”
Radio City Music Hall 

dabar rodomas filmas vaiz
duoja bėgančius ir gaudan
čius. Gaudomąjį vaidina 
Cary Grant. Kaip stambios 
firmos viršininkas Thorn
hill, dėl panašumo į kitą as
menį, jis paskaitomas rei
kalingu kokiam svetimos 
šalies agentui. Na, ir tie

kalbų ir lengvojo sporto 
lenktynių. Tad jaunimas ir 
senimas turėsime daug link- 
smaus įvairumo. ,

Pikniko vieta: Steamboat

nių ir informacijų apie mū- ičias tebėra dar jaunas vy- dies laimėjimus bei jų gy-i Williamsburge. 
sų senąją tėvynę. Jis su di-1 ras> t Lk 49 metų amžiaus. į venimą. Drg. Penkauskas 

pasididžiavimu kalbai Vilniaus “Tiesa” yra įta-; šioje draugiškoje sueigoje j 
daromą milžinišką pro-Įkingiausias ?’* " 1 1 v.

—O—

Beatrice Briedienė, veikli 
. ir plačiausiai į duos daug pranešimų ir sa-; aidiete, daugelio pramogų 

skaitomas laikraštis Lietu- vo matytų-girdėtų įspūdžių, j talkininkė virtuvės darbe, 
voje. Džiugu, kad jos vy-! — ‘ ‘u a i . , •_ ------
riausias redaktorius sve- j įsigyti tikėtus, kreipkitės:

; pas Al Gross arba pas drg. į

apie

gresą visose gyvenimo ir darbo
srityse Tarybų Lietuvoje.
šiemet Lietuvoje derlius ža
dąs būti labai geras. Be di- čiuojasi mūsų šalyje.
džiulių pastangų p a k e 1 ti: linkime jam geriausios sėk- į įhulajdą, 1 Maple St., Me-j

Iš kitų miestų norintieji į jau kuris laikas serga pe-

Rep.Lietuvos1 industrinę ga-lmes. 
mybą, šiame septynmetyje 
esą labai daug dėmesio 
kreipiama į išplėtimą gyvu
lininkystės. Labai, 1 
svarbi problema Lietuvoje - 
su butais, bet ir šioje srity- ■ 
je steng i a m a s i nugalėti 
trūkumus ir atsilikimą.
Ar bus proga susitikti 
su lietuviais?

Nereikia nė kalbėti, jog 
“Tiesos” redaktorius labai, 
labai norėtų plačiau susi-1 
tikti ir susipažinti su Ame-! 
rikos lietuviais, 
kas labai apribotas. Antra,! 

mintyje suplanavimą atlan- auk° ; terų apšvietos klubai
kyti keletą didmiesčių ir 
stengtis kuoplačiausiai su
sipažinti su abelnuoju: 
Amerikos f 
mu, labai sunku kam nors j 
išsiskirti iš grupės ir su-1 Pro£ps> 
rasti dar laiko susitikimui ' yGngį™e 
bei pasimatymui atskirai ; 
su tautinėmis grupėmis. I 
1 aciau — j
padaryti viską, kas tik ga- • 1^1 Vanderbilt Ave

Elzbieta Zizienė 
sirdi- atostogauja 
11VO1P t ** J

i thuenį Mass.
Rengimo komisija

Brockton, Mass.

Steponuku, taipgi Wal-;^e^a\L gaudo po New 
Yorką, Ilgąją salą, net Chi
cago j e. James Mason yra 
vyriausiu gaudytoju.

Intriga tampri. Kam to
kia tema įdomi, filmas gali 
patikti. Kaip įprasta, ne
apsieinama be romanso, ku
riame figūruoja Eva Marie 
Saint. Neapsieina ir be 
žmogžudystės.

Filmą gamino diretorius 
Alfred Hitchcock MGM stu-

Ruoškitės dalyvauti labai 
nepaprastame mūšy piknike

Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Antroji 
apskritis rengia savo meti
nę gegužinę-pikniką. Įvyks 
rugpiūčio 16 d., sekmadie-i
nį. Inn (Kasmočių parkas), 91

Ši gegužinė (piknikas) Steamboat Rd., Great Neck, 
bus skirtingesnė nuo kitų i N.. Y.
panašių parengimų. Joje i Iš Brooklyno, nuo Lit- 
bus įvairi programa. Taip-luanica skvero 12:30 vai. iš- 
gi bus polkos ir valco kon-1 eis busas, vėliau sustos 
testas. Geriausiai šokantie- prie Laisvės.
ji gaus, dovanas! Bus dainų, 1 Apskrities Komitetas

—o—
Antrosios Amerikos lietu-

i vių turistų grupės išleistu-:
I vėso buvo svečias net iš dijose, pagal Ernest Leh-
Į Floridos — V. J. Stankus. įmano scenarijų.

ž. R. 1 Teatro scenoje pertrau-

Iš New Yorko jis vyks į 
Philadelphią, Pittsburghą, 
Indianapolisą, St. Luisą ir 
kitus miestus ir skelbsis jų pa- 

Tik

žymi Aido Choro solistė-] dainoriai ir orkestras vai- 
aktorė Nellie Ven t i e n ė-i dina spektaklį 

; atostogomis lenktyniavo suįdėms serenadą.” 
; gra- 

Arov Parke. Ten, 
’; nią, kad Laisves rudeninis' ilsėtis buvo išvykus visa šei-J 

| piknikas įvyks rugs. (Sept.) ima.
ke, Wor-itoriu narvs ir daugelio pra-jdjabar 

imoQTi darbininkas, žadėjo:
i ou •. .. . PN0 šito pikniko mes tu-i ilsėtis ir daug skaityti. O
Deja, lai-'1 VakaciJ0S ant ^armosirime gerai prisirengti,tilo- iudrūs berniukai, mūsų po-1 

|jai labai brangus dalykas, met kus geros pasekmės, būviuose visuomet mato-i 
nes ji gyvena Williamsbur- jJteratūros kuopos ir Mo-'mieji ateities žiežirba, —i

i savo Konradas ir Povilas tikėjo- 
mato tik pro langą. mitinguose turime nepa-'si daug maudvtis, o kai ka-

Antanas Linkus ant savo 1 pape]ti šio pikniko da 
farmos laiko ir bičių. Jis klausimą, daryti sumany- ežere, 

•mus, ką nors paaukoti. 
Taipgi ir mes, pavieniai, 

i apsisvarstykime, kuomi mes 
prisidėsime prie pikniko.

; Kuomet iš anksto 1 
padarai, tuomet yra leng-1 
viau išpildyti. la

Taipgi manoma, kad gal
1 jau bus sugrįžusi pirmuti-1 
I nė grupė lietuvių ekskur- 
j santų iš Lietuvos. Jie daug 
I mums papasakos apie savo

Visoms -LLD kuopoms ir
Elzbieta Zizienė, brookly- Moterų apšvietos klubams 

nietė, su savo dukra Mažei- Gavau nuo 7-tos apskr. 
kiene išvyko ^trumpom ato-j ties sekretoriaus J. Jaske-1 Paukščiais dainoriais

1 T 1 1 vičiaus (iš Worcester) ži-'žiaiame

niete, su savo dukra Mažei-

stogom pas Antaną Linkų į! 
Central Islip, L. L, N. 
ant farmos.

Mrs. Zizienė yra labai 
varginta sunkios ligos, 
kurios ji neteko abiejų

Sl]" j 13 d., Olympia par 
del i cester, Mass, 
ko-1

žmonių gyveni- įpadovanojo Laisvei 2 kvor-; 
; tas medaus. Prie pirmos 

kuriame nors pa- 
Linkaus dovana 

' bus išleista.
Kas norite gero medaus 

svečias pasižadėjo!^ Linkausrašykite: A. Lin
ukus, 171 Vanderbilt Ave., 

Įima, kad prieš apleidžiant i Central Islip, L. L, N. Y. 
mūsų šalį, jis galėtų nors '
vieną popietį arba vakarą ! I flgw JerSCV Lietlivill 
praleisti tik su lietuviais. ĮJ. _ •u ‘

Jei tai pavyktų, tai būtų į Literatūros draugijos 
labai gerai. Mes lauksime. ! .. _.
Tuo tarpu tolimasis svečias ; VeiKOJUS 
per jūsų reporterį siunčia 
visiems “Laisvės” skaityto
jams ii _____  ________

Jau visiems yra žinoma, 
jams ir visiems lietuviams kad Antroji apskritis i‘en‘ 
savo nuoširdžiausius sveiki- gja savo metinę gegužinę- 
nimus ir geriausius linkėji- pikniką, su visokiais įvai- 
mus. Į rūmais. Įvyks Kasmočių so-

...................... •. j de, 91 Steamboat Rd., Great ... . ..
Tarybinei svečiai pagerbti; Neck> N y gį sekmadienĮ; KotlkaVO Amerikos

Antradienį taryb i n i u s 'rugpiūčio 16 dieną. ■ i i
žurnalistus gražiai pasitiko) Apskrities Komitetas kvie-j KliygU IfiSfiSJUS 
U. <‘Q11 vi rl n tr įg VISOS Ne W JCl’Sey, O

ypatingai iš artimųjų mies
tų, kaip tai: Newark, Har
rison, Cliffside, Bayonne, 
Elizabeth, Paterson ir Clif
ton suvažiuoti skaitlingais 
būriais. Lauksim!

Brooklyniečių busas išeis 
nuo Lituanica aikštes (He- 
wes St. ir Union Avė.) ly
giai 12:30 (praėjusiame

ir vaišino žurnalo “Sunday 
Review” redaktoriai ir Žai
dėjai. Trečiadienį gi jiems 
pietus suruošė “New York 
Times” redaktoriai. Atro
do, kad juos taip pat šil
tai priims ir vaišins didžių-i 
jų laikraščių leidėjai ir re
daktoriai visuose miestuose, 
kur tik jie lankysis.

Reikia atsiminti, kad pa
našiai iškilmingai tarybi
niai žurnalistai priima ir 
vaišina amerikiečius žur
nalistus, patekusius į Tary
bų Sąjungą. Šitoks žurna
listų apsikeitimas vizitais 
didina pažintis tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
žmonių. Ir tai naudinga 
abiems kraštams.
Dar apie mūsų svečią

Henrikas Zimanas yra 
dzūkas nuo Lazdijų. Kalbė
kite, kaip norite, bet dzū
kai niekados neužsileis ki
tiems Lietuvos kraštams. 
Ir svarbu, kad jie turi kuo 
didžiuotis. Argi mūsų dzū
keliai nebuvo vieni iš drą
siausių kovotojų prieš vo
kiškuosius plėšikus Antrojo 
pasaulinio karo metu? Pa
imkime patį mūsų svečią. 
Jis po slapyvardžiu “Jur
gis” vadovavo partizanų

karaliumi.
Mat, jam jau pritrūko pa

saulyje šalių, kurių jis pa
siskelbė karaliumi. Jis jau; 

visą pasauli.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

syti sau piliečio teisių. 
Kongresas “neišgalėjo’1 
kankamo dydžio salės,
saujelę įleido posėdin. Ir tuos

G e orgijos
piktai
gauja, apvažiavo

sudarė Wash. Prieš porą metų buvo ?

komisijos lyderis, 
kongresmanas Davis, piktai 
pavadino ‘‘revoliucine’’ j

Tą “gaują
ingtono vadovaujantieji dva-

komis tarp filmo baletas, siškiai, Moterų balsuotojų ly- 
\----- . V &os’ Tėvų-mokytojų, taipgi
Ž V a 1 g z - darbininkų organizacijų atsto- 

S. 1 vai ir nariai.

Tarybų Sąjungoje. Jis Mas* 
kvoje pasistato “sostą” ir 
pasiskelbė “Rusijos kara
liumi”.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO 

LMS Clevclando skyrius Šaukia 
susirinkimą penktadienį, rugpiūčio

_ j (Aug.) 14 d., 7:30 vai. vak., LDS ...
Ji buvo viena iš artimesniu-i klul,° svetainėje, 9305 St. Claifp / 

i . . , _ m v ! Avė. Prašom visus narius daly-Ijy darbo žmonėms. Tarpe zy-(vauti> giame susirinkime turė- 
miausių nuopelnų skaitoma jos ! sime daug svarbių dalykų aptarti, 

i parama įvesti Wagnerio ir iU}p. pal, iš£‘rsit raP°rl4 Prą- ' , , . . J . . ėjusiojo koncerto. Prašome atsi-, | Algų-valandų įstatymus, tsip- veSįj 5r naujų narių.' Sekr. S. Ku-
; Vertas pamatyti filmas; gi įstatymiškai pakelti ma-imickas. (64-65) 4

^A' Hble in’the Plead”*1 kė- i žiausiąją už darbą mokestį I
40 iki 75 centl/ už va,an- 

TjoWs teatre..... Broadway į dą. Tuo laiku tai buvo žymus 
■ — laimėjimas.

Norton iš Kongreso pasitrau
kė 1950 m. Mirė sulaukus 
metų.

Ilgus laikus vaidintas antį Neseniai nuo širdies smūgio i 
Broadway muzikališkas'mil'ė Mary Norton, per 25 me-; 

Povilas. Laisvės direk-į veikalas “Porgy and Bess” I U>vua> N«w va,s«- 
J ■ pagamintas filme. -’os Demokratų partijos at- 
Warner teatre, Broadway ;etovS JAV Ko^ese. 
ir 47th St.

Bilietai parduodami se 
karnoms 16 savaičių.

Brohx mibsto^aĮvjeV kuri 
ipgwent&
ru kurtų <vps’ neįvyko rialu 

pdza ■ Šės.
i a ar^štMę^XW^i ihotę
kė. KpsftįF'nlfedo'.pastca-^ 
lūs. bnk’^i^intiša. Susirin
ko keliuWntų minia ir kas

'. tai naleido du-šūvius, ir su
žeidė vieną policininką. Vos 
buvo i šven gta^. su si rėm imo.

i T. x . šios savaitės pradžiojejie gavo Lietuvoj. Mtisų lai-,pon.ciia susekg kad krautu. 
krasciuose skaitome tele-'vėie 1423 Brook yra 
gi amas, ekskuisantų atsm- narjavinejami svaigalai 
stas is,Lietuvos, kad juos| Nuvyko du slapti nolicinin- 
ten gražiai priėmė. Visur,Vo; 
laisvai važinėja.

G. Shimiaitis
———------------- ---- 1 

Į New Yorką atvyko gru
pė tarybinių rašytojų. Jų 
tarpe yra ir Aleksandras 
Čakovskis, redaktorius Ma
skvoje einančio žurnalo 
“Užsienio Literatūra”.' Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjungo
je per tris pastaruosius me
tus išleido 75,000,000 eg
zempliorių užsienio rašyto
jų veikalų. Jų tarpe išleido 

numeryje laikas buvo pa- j amerikiečių Ernest Hemin- 
Vėliau igway, Erskine Caldwell, 

prie John . Steinbeck, William 
Saroyan, William • Faulkner 
ir kitų.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų knygų leidėjų, tai jis 
sakė: “Pas jus neleidžia ta
rybinių rašytojų veikalų iš
skiriant tuos, kurie politi- 

į niai priešingi tarybinei san-1 
i tvarkai”. Ir jis nurodė, kaip 
pas mus knygų leidėjai ir 

: komercinė spauda garsina 
B. Pasternako veikalą “Dr.

duotas klaidingai).
paims susirinkusiu
Auditorijos.

Rengėjai

Važiuotės viršininkai sa
ko, kad šiemet įplaukos pa
kilo virš 10 milijonų dole
rių. Todėl, dar žada per ko
kį laiką palikti važiuotės 15! 
centų kainą.

Iš Linden, N. J., sunkve-! 
žirnis atgabeno 1,000 galio
nų nitro rūkšties į Radio živago”, kuris nėra litera-
Receptor Co. fabriką, Wil- 
liamsburge, ir pradėjo su
leisti į patalpas. Pasirodo, 
kad patalpa buvo pilna, tai 
chemikalai išsiliejo ir pasi
skleidė pavojingos dujos vi
soje apylinkėje. 65 žmonės 
pritroško ir daugelis jų bu
vo išvežti į ligoninę.

tinis šedevras, bet nukreip
tas prieš tarybinę santvar-

Maskva. — Į Kairą išvy
ko naujas TSRS ambasado
rius V. Erofejevas.

prie 45th St

‘“Thę^t i)iWy. of Anne 
.^Fank”7%d(>ihUį;iaų 21 sa
vaitė .Palacė,teatre,, miesto' 
''čęhire.’7 ’7

užrašytas' pastabas na- 
•*3ių okupuotame krašte.

I « t J ’
*

Pamatytinas yra Korėjos 
karo, kai' kuriuos momen
tus primenantis filmas 
“Pork Chop Hill,” nasta- 
'•ųoju laiku jau rodomas 
daugelyje eilinių teatrų.

84

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio (August) 14 d., 7:30 vai. 
vakare, 
N. 4th 
svarbių 
dyba.

Rusų klubo svetainėje, 1150 
St. Turėsim aptarti daug 
organizacijos reikalų. Val- 

(63-65)

• p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 14, 1959

Honolulu. — Ramiajame 
vandenyne siautė uraganas 
“Dot”. V

ROCHESTER, N. Y.
Rugp.-Aug. 23 d. įvyks Gedemino 

Draugystės metinis piknikas Bay 
View, prie ežero. Kviečiame vieti
nius, apylinkinius ir kanadiečius 
dalyvauti. Pradžia JL vai. dieAą. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Linksmai praleisite lai&p 
Rengėjai. (61-65)

Vaizduoja jaunuo- iNew Yorkas jau turi 
savąjį karalių 11 

J 1 * J !
Žmogus, kuris save skel- i 

bia “pasaulio karaliumi”, 
vyskupu ir kitais titulais, į. 
pasiskelbė ir New Yorko, 
miesto karaliumi. Tai yra i 
Homer Tomlison iš Queens j 
Village, New Yorko miesto 
dalies.

Paprastai jis ant vieno 
peties nešioja pasaulio gau
blį, o ant pečių sudedamą 
“karališką sostą”. Taigi, ir 
prie New Yorko City Hali 
jis pasistatė tą “sostą”, pa
sidėjo priešakyje pasaulio 
“globusą”, uždėjo ant jo už
rašą: “King of the World 
& King of New York” ir 
pakėlęs ranką pasisakė, kad 
jis yra mūsų miesto kara
liumi.

Ugniagesių komisiionie- 
•ius Cavanagh pranešė, kad 
’958 metais New Yorke lai- 
ke gaisrų žuvo 187 žmonės. 
°er metus buvo 48,101 ffai- 
:ras. Nuo papirosu iškilo 
3.021 gaisras, vaikai padą-

ikai, surado daugybe galio- 
j nu alkoholio jr areštavo sa- I 
ivminka T. Kmg, jo žmona; 
ir du krautuvės darbiniu-j

[kus. Gatvėje susirinko anie -------
i 300 žmonių ir nenorėjo lei-?'?ė 3.689 gaisrus, o kiti bu- 
|sti areštuoti. Tik pribuvus 
[ daugybei policijos tas įvy
kinta. Atrodo, kad tokis
žmonių elgesys gali sudary- ‘ vincijoie dar laikosi grupė 
ti nesmagumų arba ir susi- sukilėlių. Premjeras Castro 

I rėmimų. , išskrido

vo del kitokių priežasčių.

Havana.—Los Vilias pro-

vadovauti armijai

E
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Help Wanted—Mial

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill. N. V.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MftSOS IR WURSTWARBN

RANDAVOJIMUI
3-jų kambarių namukas išnuoma

vimui pensininkams. Gali būti ve
dusi pora, ar pavieniai. Tyki apy
linkė, netoli krautuvių ir autobusų. 
Tik 25c į Philadelphiją. Prašome 
kreiptis (dėl daugiau informacijų) 
pas: Mr. ir Mrs. Walsky, 538
Woodland Ave., So. Merchantville 
N. J. (64-68)

PLUS AN ALL NEW 
O

i 
jF “!F0RTHEa4 

ž- FIRST TIME":
___________ _ -

-JOHANN von koczian -„xZSA ZSA GABOR'
EDITION OF

F TOMMY LEONETTI • JESSE ELLIOTT
J ROBERT BOUCHER and the ROXY ORCHESTRA ™Y£re
> and HELENE AND HOWARD

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS
Patyrę 

OPERATORIAI
.PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Kreipkitės Asmeniškai pas:
ROBERT HALL MFG. CO.

84 Broadway, Brooklyn
Tarpe Wythe Ave. ir Berry St.

ST. 2-8808

Miscellaneous Factory Work.
Union Benefits. Must speak English.
5 days. Steady. Overtime. Ask 
for Ben. ST. 4-7880. (67)

PARDAVIMAI
PASINAUDOKITE PROGA

Parsiduoda Lietuvių Klubas 
pilnais likerių laisniais. 3 aukštų 
namas, arti Main St. Labai goa 
vieta bizniui, tik reikia gero gas- 
padoriaus. Dėl platesnių informs* 
caijų malonėkite kreiptis:

L. P. Klubas 
17 School St. 
Hudson, Mass,

su

(63-64)

d. So. Bostono Ameri- 
Klubo.
d. Mass. Valstijos Mo-

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

Sekami piknikai įvyks Liet. Taut.
Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd.

Rugp.-Aug. 16 d., Armėnų pik
nikas.

Rugp. 23
kos Piliečių

Rugp. 30
terų Sąryšio.

Rugsėjo 6 ir 7 dd. dviejų dienų 
Labor Day piknikas, ruošia Mon
tello Vyrų Dailės Grupė.

Rugsėjo 20 d. LLD 6 kp. ir Mo
terų Apšvietos Klubo piknikas.

Visi piknikai prasideda 1 vai. die
ną. Bus valgių, gėrimų ir muzika. 
Kviečiami dalyvauti. Geo. Shimai- 
tis. (65-68)

Geo. Shlmaltis

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS) .
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*OG*nX5*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 «•

426 Lafayette St

ATSIMINIMAI

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Ii 804 puslapių 
Kaina tik $2.00 v

Laisvė *
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

•j

I


	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00399.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00400.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00401.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00402.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00403.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00404.pdf (p.6)

