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' Plieno darbininkų streikui 
galo dar vis nesimato. Nė per 
colį nenusileidžia plieno kom
panijos. •

Jos teisinasi: Pakelsime al- 
^.s, turėsime pakelti plieno 
kainą. Padid 
ga visiems!

Tai visiškai 
sinimasis. štai didžiulė Jones 
& Laughlin korporacija šie-j nos vėliau 
met per ; 
darė 
no pelno. O pernai 
pačius tris i 
apie 4 mili jonus dolerių pel- j 
no.

Atstovų Butas jau priėmė 'Žiaurus žmogžudys 
nušovė tris žmones

Islip, L. L — Buvęs ka
linys, dabar statybos darbi
ninkas, F. H. Bloeth prisi
pažino, kad jis Suffolko 
pavietėj nušovė tris biznie
rius. Jis yrą 27 metų am
žiaus. Policija jį nužiūrėjo 
ir suėmė, bet piktadaris tik 
pasitaręs su savo 
prisipažino.

i prieš darbo unijas bilių
\ Washingtonas. — Po to,, pikietavimą krautuvių, ku
kai prezidentas Eisenhowe-

i ris išstojo per radiją reika- 
, Jaudamas priimti įstatymą 
i suvaržymui “neteisingų li
nijų žingsnių”, “pikietavi- 

: mų ir boikotavimų”, tai 
| Atstovų Butas griežtai pa- 
j sisuko prieš darbo unijas.

Rugpjūčio 13 dieną Ats
tovų Butas 245 balsais prieš 

’ 132 atmetė kongresmano
apgavingas tei-1 Shelley bilių, kurį rėmė 

j AFL-CIO unijos. Dvi die- 
i jis 229 balsais

antrąjį bertainį pasi- prieš 201 prięmė Landrum
26 milijonus dolerių gry- -Grifino bilių. 95 demokra- 

per tuos tai kongresmanai balsavo j rą įstatymą.
menesius teturėjo . kartu su republikonais už 

i prieš-unijinį bilių.
Prezidentas Eisenhowe

ris išgirdęs apie Atstovų
, Buto nubalsavimą pareis-Aš dabar jau tikiu, kad ga

lima sau įsikalbėti ligą. Prie 
šios rimtos išvados mane pri
vedė labai rimti filosofiški 
apdūmojimai.

Mūsieji menševikai, kleri
kalai ir smetonininkai yra li- 
gonys. Kaipgi kitaip galėtum 
juos suprasti? Argi sveikas 
žmogus galėtų trokšti ir lin
kėti savo tautai nelaimės ir 
pražūties ? !
k Jie* gi kaip tik to linki ir 
Trokšta lietuvių • tautai. Jie su 
pasibaisėjimu ir pasipiktinimu 
atmeta kiekvieną Lietuvos pa
siekimą ir laimėjimą 
technikos ir kultūros 
Visiškai nuneigia tokį 
Užsimerkia ii- nenori

O kiek jų laikraš č i u o s e 
džiaugsmo ir krykštavimo, jei- j 
gu pamato žinutę, kad toje ir 
toje įmonėje, arba tame ir ta
me kolūkyje yra trūkumų, 
apsileidimo, nepasi sekimo. 
Dar padidina, dar išpučia, dar 
pazalatija, ir kad jau džiau
giasi, tai džiaugiasi.

mokslo, 
srityje, 
dalyką, 
matyti.

riose pardavinėja neliniji
nių dirbtuvių pagamintas 
prekes. Jis pastato darbo 
unijas į tokią poziciją, kad 
visada fabrikantai gali su
rasti “įrodymų”, kad “uni
jos neteisingai elgiasi”. Šis. 
bilius net yra aršesnis, kaip 
Senato priimtas Kennedy 
bilius, kurį sugadino sena- iiko kelis užpuolimus. Jis 
toriaus. J. L. McClellano pa- jg biznierių 
taisymai.

Dabar lieka reikalas 
iš abiejų priimtų bilių 
nato ir Atstovų Buto Kon
grese sudaryti vieną bend- 

Kaip žinia, 
kongresmanai ruošiasi bai
gti savo “darbą” ir va
žiuoti atostogoms. Tuo kar
tu AFL-CIO ir : nepriklau
somos darbo unijos stipriau 
įsitraukia į kovą prieš abu 
antiunijinius bilius. Unijų

tik

kė: “Tas duoda viltį, kad 
Kongresas priims tikrai ge-

į ra bilių darbo reikaluose”.
Landrum - Griffino bi

lius draudžia unijoms pi- 
j kietuoti nelinijines dirbtu- 
1 ves., jeigu nėra aiškaus į- 
j rodymo, kad didžiuma tos 
dirbtuvės darbininkų nori 
tos unijos. Jis draudžia Jr 

; .................. ..... a ■ *"' *1........  -....... ........... .

vadai turi vilties, kad tar
pe Senato ir Atstovų Buto 
užsitęs diskusijos ir šis 
Kongresas nesuspės priimti 
įstatymo. Bet gali būti ir 
kitaip, jeigu unijų nariai 
nesuskubs masiniai protes
tuoti prieš abu bilius.

Turčiai apeina 
unijas ir valdžią

Kviečia Eisenhoweri 
į tarybinį ūkį

Jau sulaikė 41-ną 
geležinkelių liniją

Washingtonas. — Perei-| 
tais tais Kongresas priėmei 
Transportation Aktą, pagal 
kurį komunikacijos kompa
nijos gali sulaikyti važiuo
tos priemones, jeigu “biz
nis” neša nuostolių.

Nuo to laįko jau 41-nage- 
žmona1 ležinkelių liniją sulaikyta.

Numatoma, kad šiemet bus 
Per trumpą laiką jis at- dar apie 60 linijų sulaikyta.

Lehigh Valley Railroad 
pasičiupo virš Co. pranešė valdžiai, kad 

$400 ir tris žmones nušovė, arba jai bus leista pakelti 
Jis sakė, kad Islip mieste- važiuotės kainą nuo 30 iki 
lyje, R. Walsh krautuvėje, 60 procentų, arba ji turės 
buvo nusipirkęs du revol- sulaikyti keleivinius trauki- 
veriu. Vieną po nužudymo nius. Kompaniją sako, kad 
žmonių įmetė į ežerą, o ki- per metus ji turi $4,000,000 
tą numetė į krūmus. ! nuostolių.

Washingtonas jau kalba už 
platesnę prekybą su TSRS

Jau prasidėjo naujo karo 
į gaisras Laoso karalystėje

Hanoi. — Šiaurinio Viet- Bet Laoso karališka val- 
namo Liaudies Respublika džia numato, 
ir Kinijos Liaudies Respub
lika už įvykius Laoso kara
lystėje kaltina Jungtinių 
Valstijų vyriausybę ir gin
klų gamintojus.

1957 metais, tarpe Laoso 
karališkos valdžios ir ko
munistų valdomų Samneua 
ir Phongsaly provincijų bu
vo baigtas karas. Laoso ka
ralystė sutiko 'pravesti rin
kimus Indijos, Lenkijos ir 
Kanados komisijų priežiū
roje.

Bet po to, Jungtinės Val
stijos. prisiuntė į Laosą sa
vo karinius patarėjus ir 
kiekvieneriais metais paža
dėjo duoti $25,000,000 ver
tės ginklų, amunicijos ir ki
tokios pagalbos. To padrą
sinta Laoso karališka val
džia sulaužė 1957 metų su
tartį, o to sėkmėje vėl pra
sidėjo Samneua ir Phong
saly provincijose karas..

Karą paaštrino pribuvę 
Jungtinių Valstijų ir Pran
cūzijos kariniai specialistai.

kad vargiai 
jai vyks pasekmingai karas, 
nes tos provincijos rube- 
žiuojasi* su Vietnamo ir Ki
nijos liaudies respubliko
mis. Laoso liaudies kovoto
jai “Pathet Lao” turi sau
gų užnugarį ir gali gauti 
pagalbos iš Vietnamo ir Ki
nijos.

Vietnamo karalystėje ei
na didelis darbo žmonių ne
pasitenkinimas karališka 
santvarka, kuri darbo žmo
nes laiko vergų padėtyje.

Karališka Laoso valdžia 
ruošiasi prašyti Jungtinių 
Tautų, kad užgirtų inter
venciją, kaip 1950 metais 
padarė Korėjoj. Karinė Są
junga SEATO, kurią suda
ro JAV, Anglija, Australi
ja, Naujoji Zelandija, Fili
pinai ir eilė mažesnių vals
tybėlių jau planuoja inter
venciją į Laosą. Intervenci
ja reikštų karą piet-rytinė- 
je Azijoje.

Kinija ir Vietnamas sako, 
kad jos ramiai negalėtų žiū
rėti į {SEATO intervenciją.

Washingtorias.
sis Jungtinių 
kybos sekretiorius -- w 11 • b
snę prekybą į tarpe Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos. Ji&vAąko, kad rei
kia atleisti . suvaržymus ir 
išrišti prekybos reikalus. 
Muelleris sako, kad Ameri
ka galėtų daug parduoti 
šaldytuvų • ir automobilių, 
bet Tarybų Sąjunga jų ne- 

, Iz- inori. Ji norį plastikos pre- 
ir kiti tarybiniai i kių ir mašinų jos gamybai,

Nauja- rybų Sąjunga su kapitalis- 
Valstijų Pre- tiniu pasauliu vedė biznį ir 

H. išvežė labai daug. Anglija 
Muelleris pasiisakė už plate- pirko iš Tarybų Sąjungos

prekių už $160,000,000, o jai 
pardavė už $66,000,000.

Šiemet biznis tarpe JAV 
ir TSRS pagerėjo. Per pir
muosius penkis mėnesius 
Jungtinės -. Valstijos ' pirko 
Tarybų Sąjungoje už $12,- 
100,000, o pardavė jai už 
$3,000,000.

Prekybos sekretorius Sa
ko, kad laike TSRS parodos 
New Yorke Amerikos biz
nieriai pasisakė nori pirkti 
eilę mašinų iš Tarybų Są
jungos. Tarybų Sąjungos 
vadai jau daug kartų ragi
no Jungtinių Valstijų vy
riausybę panaikinti preky
bos suvaržymus, o pirkti ir 
parduoti vieni antriems tai, 
ko reikia.

Ištvino propaganda Daktarai sako, kad
rūkymas pavojingasprieš Kubos liaudį

. Washingtonas. — Jungti-1 Washingtonas. — Dr. H. 
nių Valstijų komercinė F. Dorn pateikė raportą 
spauda pilna propagandos Sveikatos departamentui, 
prieš Kubos dabartinę vai- kad jo trijų metų tyrimai 
džią. Kubos premjeras Cas- parodė, 
tro skelbiamas, “diktatorių- labai } 
mi”, jo brolis “kairiausiu sveikatai.
komunistu”. Visa tai pri-

Maskva. —“Pravda”, “ 
vesti j a” i 
laikraščiai spausdina fabri
kų, laboratorijų, mokslo įs
taigų ir žemės ūkių užkvie- 
timus Eisenhoweriui apsi- 

tai lankyti pas juos.
Į 480 laivų, su 10,700,000 to
nų įtalpos yra užregistravę Į 
po Liberijos ir Panamos vė- 

; liavomis..
Po Jungtinių Valstijų vė-

Washingtonas. — Pasau- 
| lyje yra 3,146 tankeriai (a- 
: liejaus gabenimo) laivai su 
i 57,000,000 tonų įtalpos. 
| Jungtinių Valstijų laivų 
kompanijos, kad apeiti uni- 

i jaš ir įplaukų takus,

Pavyzdžiui, Amerikos gu- į 
bernatorių konferencija n u ta- i 
re paraginti vyriausybę pa- I 
kviesti Amerikon penkiolikos 
tarybinių respublikų pirmi
ninkus - prezidentus į sve- Į 
čius. Jų tarpe, žinoma, bū
tų ir Lietuvos prezid e n t a s 
Justas Paleeckis.

Vaje, dėlei to kunigų “Drau
go” redaktoriai jau iš proto 
ki ustosi. Prakeikia guberna
torius, prakeikia jų patarimą. 
Tiesiog jiems grūmoja: “Vy
rai, ar tik ne perdrąsaus žy
gio imatės, ar n e prade d ate 
žaisti visos eilės tautų liki
mu...” (“D.,” rugp. 6 d.).

Gi sveiko proto žmogus gal
votų šitaip: Gerai, tegu at
vyksta Justas Paleckis. Gal 
bus proga mums su juo susi
tikti, pasikalbėti, pasitarti, 
kaip mes, Amerikos lietuviai, 
galėtume prisidėti prie Lietu
vos dar aukštesnio pakėlimo 
moksle, technikoje, kultūroje, 
ir kaip Lietuva galėtų padėti 
mums neištautėti.

nori ir daugelio kitų daly
kų.

Muelleris sako, kad Jung
tinės Valstijos laikosi ža
lingos politikos prekybai su 
TSRS. 1958 metais Ameri-

Gazieta”|ka pjrko iš Tarybų Sąjun“Literaturnaja Gazieta”jka pirko iš Tarybų Sajun- 
išspausdino Fiodoro Trizo- g03 jai būtinai reikalingų 
no užkvietimą apsilankyti į medžiagų už $6,200.000, o į 

_ tarybinį ūkį Lesnyje polia- Tarybų Sąjungą labai ma
ny, netoli Maskvos. Įtalpi- žai pardavė. Tuo kartu Ta-

j liava plaukioja 474 ląivai no įr paveikslą Eisenhowe- 
,s i su 8,400,000 tonų įtalpos. rį0 įr Trizono, kada 1945 m. 
j_ Liberija ir ~ Panama, mažy- generolas Eisenhoweris ten

su 8,400,000 tonų įtalpos. rio ir Trizono, kada 1945 m.

tės valstybės, bet “jų pre- lankėsi, 
kybos” laivynai užima pir
mąją vietą pasaulyje.

Tą 
kada 
prieš

gai būtinai reikalingų

JAV lietuviai tėviškoje
Ne visuomet svečių vei- te sutiko gausiai atsilankę

jog rūkymas yra 
pavojingas žmonių

Jis raportavo, kad tarpe
mena propagandą, kuri bu- žmonių, kuYie per dieną su-

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 5 
d.) skaitau net dviejų kores
pondentų smarkų pabarimą 
jurbarkieČiams kolūkiečiams. 
Atrodo, kad ten tokių kolū
kių kaip “Lenino keliu” ir 
“Šilupė” vadovybėje yra ap
sileidėlių, neklaužadų ir tie- 
sic^ę iclių. Pavyzdžiui, jie lau
kė rugiapiūtės ir nepasitaisė

(Tąsa 6-tam pusi.)

Kubiečiams tarnauja 
radijas - televizija

Havana. — Kubos dabar
tinė vyriausybė ūmai sumo
bilizuoja per radijo ir tele
vizijos tinklus liaudį savo 
pozicijos palaikymui, 
aiškiausiai parodė, 
Castro turėjo išstoti
buvusį prezidentą Manuelį 
Urrutia, kuris kenkė revo-j 
liucinei vyriausybei.

Kuboje yra 1,042,000 gy
venamų namų. Žmonės turi 
364,600 radijo ir 195,400 te
levizijos imtuvų. Todėl per 
radiją ir televiziją ūmai ga
lima pasiekti 95 nuošimčius 
visų gyventojų.

Havana. — Kubos orlai
viai privertė pasiduoti lėk
tuvą, kuriame iš Dominiko
nų respublikos atskrido 10 
kurstytojų. Jiems besiprie
šinant 2 nušauti, o kiti pa
sidavė. , ,

Trizonas ketina preziden
tą gražiai priimti. Jie rašo, dus nutvieskia džiaugsmas, vilniečiai, sostinės visuome- 
kad Eisenhoweris pakilo Aplankę Panerius, Pirčių- ninių organizacijų atstovai, 
nuo generolo į prezidentą, pį, Kauno IX fortą, turis-i kultūros ir meno darbuoto- 
o Trizonas nuo techniko į tai susijaudinę apžiūrėjo | jai, atvykusiųjų giminės ir 

1 hitlerininkų ir lietuviškų1 pažstami. Iki ašarų susi- 
b u r ž u azinių nacionalistų 
kruvino teroro vietas. Ny
kios IX forto kameros, 80,- 
000 nekaltų žmonių krauju 
persisunkęs žudynių laukas 
—daro slegiantį įspūdį.

— Mes , sugrįžę visiems 
papasakosime, kokia kaina 
iškovota ši diena, — sako 
K. Stanislovaitienė.

Amerikos lietuviai keliom 
dienom buvo išsiskirstę po 
įvairius Lietuvos kampe
lius aplankyti savo giminių, 
pažįstamų. Šiandien, vėl 
susirinkę, jie iškeliauja į 
gintarinį pajūrį.

Lėktuvas paskutinį kartą 
suūžęs galingais “ motorais, 
staiga nutyla. Iš blizgan
čio kėbulo išlipa brangūs 
svečiai, antroji JAV lietu
vių grupė, užvakar atvyku
si viešnagėn gimtąją Lie
tuvą. Aštuonioliką mūsų 
tautiečių Vilniaus aerouos-

Aplankę Panerius, Pirčių- ninių organizacijų atstovai,

vo vedama prieš 1898 me
tus, kurią sekė Jungtinių 
Valstijų karas prieš Ispa
niją. '

• i - A ~ C r

Dan Brigham pateikė ei- kurie nerūko.
lę straipsnių, kuriuose bu- Tarybų Sąjungos dakta- 
vo rašoma, kad Kuboje įvy-|ras N. Blokinas raportavo, 
kiai “sudaro pavojų Jungti- (kad TSRS veda plačia ap- 
nėms Valstijoms”. Tarpe švieta prieš rūkymą.
kitko jis. rašo, būk Kuboje | "
yra “marksistų užsienio le- pirštu ANTSPĄUDOS 
gionas”, kuris turi 35,000, IŠDAVĖ ŽMOGŽUDĮ 
gerai išlavintų kariautojų. |

rūko po dvi ar daugiau pa
pirosu dėžutes, tai du kar
tus tiek miršta nuo vėžio 
ir kitų ligų, negu tarpe tų,

ūkio vedėją.

APIE ARGENTINIEČIŲ 
24 VALANDŲ STREIKĄ /

Buenos x Aires. — Peroni- 
stų kontroliuojamos unijos 
buvo iššaukę 24-ių valandų 
streiką. Sakoma, kad jame 
dalyvavo apie 500,000 dar- 

. bininkų. Peronistai šaukė 
| streiką 'neva simpatijai 
streikuojančių cukraus dar
bininkų. Praneša, kad ko
munistų ir antifašistų va
dovaujamos unijos nedaly
vavo, nes peronistai jų ne
kvietė į bendrą frontą. Virš 
miesto skraidė karo lėktu
vai, neva pagarbai laidoja
mo archivyskupo F. E. Li- 
fitte.

Calverton, L. I. —Susikū
lė didelis “Boeing 707” lėk
tuvas. Žuvo 5 lakūnai. Lėk
tuvo pagaminimas atsiėjo 
$5,000,000.

jaudinę užjūrių svečiai svei
kina savo gimtąją žemę, jų 
veiduose švyti džiaugsmas 
ir laimė.

Karštais pasveikinimo 
žodžiais į Amerikos lietu
vius kreipiasi Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsieniu 
draugijos pirmininkas Po- . 
vilas Rotomskis.

—Jauskitės čia kaip na
muose, — sako jis tautie
čiams.

Prie mikrofono prieina 
JAV lietuvių turj s t i n ė s 
grupės vadovas Jonas Juš
ka.

Vėl alsuodami tyru gimti
nės oru, giliai susijaudinę, 
dėkoja už šiltą priėmimą 
Jonas Kaškaitis, Julija Ur- 
monienė, Jonas Benekerai- 
tis.

Sveikų broliai, išvydę 
gimtuosius laukus !

(“Literatūra ir menas”)

WALL STRYTO 
AGENTAS NIEKINA 
KUBĄ

Santiago. —Amerikos re-

White Plains, N. Y.—Lie
pos 24 d. peiliu buvo nužu
dytas. T. Stranski, 51 metų 

Yorko da- 
gyvenamas 
Ant langų

moteriškė, New 
lyje Bronx, jos 
butas apvogtas.

spublikų suvažiavime Domi- užlaidų surado piktadario 
nikonų respublikos atsto- pjrštų antspaudai
vas piktai puolė Kubos da
bartinę tvarką. Jis šaukė, 
kad “komunistai žmones 

....... - - * v
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Dvi dienos vėliau Yon- 
kerse buvo padarytas už
puolimas ir ten suimtas už-

žudo” ir “grobia jų turtą”. puolikas kareivis c. Lath.
Dominikonų respublikutė 

yra ant salos netoli nuo Ku
bos. Ją žvėriškai valdo Tru
jillo broliai. Jie laikosi 
Wall stryto agresoriškos 
politikos.

an, Yonkerso gyventojai, 
kuris buvo parvykęs į sve
čius. Suimto užpuoliko pa
darė pirštų nuotraukas ir 
jos. atitiko toms, kurios ra
stos Bronxe.

Fishers Island, N.Y.—Su
laukęs 76 metų amžiaus mi
rė admirolas William Hal
sey.

New Delhi. — Tibete Ki
nija suareštavo penkis in- 
dusus “pirklius”. Juos kal
tina šnipavime.

Rio De Janeiro. — Laike 
lietaus, audros ir potvynių 
žuvo 50 žmonių. Nuostoliai 
dideli.

Jakarta. — Indonezijos 
Komunistų partija nukėlė 
savo suvažiavimą iš šio mė
nesio į rugsėjį.
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Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00
$5.50

$12.00
$6.50

Žiaurus pasityčiojimas
IR VĖL ŠIOMIS DIENOMIS per visą pasaulį Iš- 

garsėjo Arkansas valstijos sostinė Little Rock. Miesto 
mokyklos atsidarė su didžiausiu triukšmu, net kruvi
nomis galvomis.

Sena, žiauri istorija: į vieną mokyklą priimti du 
negrai vaikučiai, o į kitą — trys. Dėlei to mokyklų 
integracijos priešai sukėlė riaušes. Šį kartą policija juos 
pavaišino buožėmis ir laikinai nuramino. Niekas jų 
nesigaili. Nereikia, žinoma, manyti, kad jie nuleis ran-

NEMOKŠA' MOKO 
SOCIALIZMO

Lietuviškieji socialistai 
(menševikai) net persirpę 
visokiomis, teorijomis ir fi
losofijomis, kurios visos bai
giasi paprasčiausiu absur
du - nesąmone. Štai koks 
ten A. Beniulis Chicagos 
“Naujienose” (rugp. 11 d.) 
suranda “Rusijos, nelaimę” 
tame, kad jos socializmas 
jam nepatinka. O tas socia
lizmas negeras dėl to, kad 
jis užkliudė ir užgavo bei 
pažeidė nuosavybes teises.

tas yra jam (žmogui) bran
giausias”, sako Beniulis,

I “nes ant šio pamato jis ug- 
kas. Jie nežada tylėti ir leisti mokyklas integruoti— ' do natijos kartos aukštesnę 
įleisti negrus vaikus į pirmiau buvusias grynai baltų- I kultūrą ir galingesnę civi- 
jų mokyklas. Ypač jiems gera nenurimti, kuomet vai- hzaciją, o sau, — asmeniš- 
stijos gubernatorius Faubus su jais eina, juos drąsina 
ir jiems padeda.

Bet ar tas dvi minėtas mokyklas, jau galima skai
tyti integruotomis? Ne, negalima. Jos dar labai, la
bai toli nuo tikros, nuoširdžios integracijos. Įsileidi
mas penkių vaikų į dvi mokyklas yra pasityčiojimas iš 
integracijos. Dar daugiau: ta saujelė vaikučių padaro
mi teroro aukomis. Tik pagalvok: du vaikučiai, prieš 
kuriuos lauke staugia įsiutusi rasistų gauja, po poli
cijos apsauga įeina į mokyklą. O mokyklos viduje šim
tai sukurstytų vaikų iš jų tyčiojasi, juos įžeidinėja, 
užgaulioja, prie kiekvienos progos stumdo! Kaip jie 
jaučiasi? Kokios mintys sūkuriuoja jų jaunutėse gal
vose? Argi tokiose sąlygose vaikas gali mokytis?! 
Klaiku ir pamislyti. Net ir suaugęs žmogus, pilnai su
prantąs padėtį žmogus, negalėtų tokioje uželektrizuo- 
toje atmosferoje mokytis, negalėtų pakęsti tokio ty
čioj i mosi iš jo kaipo žmogaus, nesutiktų būti diena iš 
dienos terorizuojamu, ujamu, stumdomu, niekinamu!

Kur mūsų vyriausybė, kur Amerikos, žmonės, kad 
toleruoja tokią situaciją, tokį niekinimą mūsų vaikų?

Mes už mokyklų integraciją ne tik Little Rock, 
ne tik visuose pietuose, bet visoje šalyje.. Jeigu toje 
apylinkėje, kur randasi mokykla, yra šimtai juodų ir 
baltų vaikų, tai visi jie be jokios išimties ir diskrimi
nacijos turi teisę lankyti tą mokyklą. Tiktai tada toji 
mokykla bus pilnai, pagal 'įstatymus integruota. Tik
tai tada negrai vaikai galės jaustis lygiais žmonėmis 
su baltais vaikais. Kol taip nebus padaryta, tol nebus 
integracijos, tol bus laužymas prieš penkerius metus 
Aukščiausio teismo nuosprendžio panaikinti mūsų 
kyklose rasinę segregaciją ir diskriminaciją.

mo-

įerikos darbi- 
jis dirba dau- 
idešimt ketu- 
s į parą. Gi 
d Tarybų Są- 

per

Į ei jos negu Ari 
ninkas, ir kad 
giau kaip dv 
rias valanda 
faktas yra, ka 
jungoje darbininkas 
darbininką, mašina per ma
šiną dar neduoda tiek pro
dukcijos, kiek išgaunama 
yra iš Amerikos darbinin
ko. Be to, Tarybų Sąjun
gos darbininkai dirba nė 
kiek ne ilgesnes valandas 
už Amerikos ■ darbininkus 
—gal dar trumpesnes dar
bo valandas -I- vieni dirba 
aštuonias valandas, o kiti

“Asmeniškai, įsigytas tur- septynias. Visi sutinka, kad
Tarybų Sąjungos fabrikuo
se nėra tokios pasiutusios 
skubos, kokia, yra prakti
kuojama Amerikos fabri
kuose. Todėl jvisos menše
vikų ašaros apie Tarybų 
Sąjungos darbininko “sun
kią dalią” yra krokodiliš- 
kos ašaros.

Kodėl mečiau rožančių?
Į tai galima buvo atsa- O anksčiau nedrįsau antru- 

kvti trumpai: supratau pa-! syk gultis, kad už ligoninę 
galiau, kad jokio dievo nė-1 nepaleistų plikų, nuogų, 
ra. Bet lioviausi tikėjusi Vyresni vaikai įstojo į 
dievu ir pomirtiniu gyveni- komjaunimą, trys išėjo į 
mu ne iš kart. Tam prirei
kė daugelio metų. Apie tai 
aš i 
Augau Sintautų apylinkė
se, kamp i n i n k o šeimoje. 
Dar mažai esant, mirė 
tėvas. Paliko mus tris naš
laičius. Mano mama buvo 
religinga, pamaldi ir prie
taringa. Ji ypač prižiūrėjo, 
kad mes “nepaklystume.”

Vyresni vaikai įstojo į

mokyklą. Lengviau gyventi 
pasidarė. Tačiau aš vis dar

ir ketinu papasūkoti. kai kada sumesdavau mal
delę. Taip jau įprasta: sun
ku gyventi—skundiesi die
vui, gerai gyventi — irgi 
dievui dėkoju.

Tik štai, karas, fašistai. 
Prasidėjo areštai, masinės 
žudynės. Suėmė ir mano 
sūnų komjaunuolį. Po sa

Vertė daug melstis, eiti vaitės vietiniai nacionalis- 
kuo dažniau į bažnyčią, iš- tai Batiškių pagiryje su- 
paži nties.

Pirmas vėjas padvelkė

tais. Jaunesnysis brolis An- vargšas žmogus, kam 
tanas Dėdynas, kurį aš la- pasiskųsi. Emu ir vėl į 
bai mylėjau, nuėjo su revo-1 bažnyčią, prie dievo. Nu- 
liucija. Jis ir sudrumstė Į ėjau į Šakių bažnyčią, nu
mano tikėjimą dievu. Kar-Į s\vežiąu septynmetę jau
tą, kai motina pradėjo An- mausią dukterį. pasiinel-

jau devynioliktaisiais me
tais. <

šaudė mano brolį Dėdyną 
Antaną. Tai buvo neapsa- 
koamiK>klaikios dienos. Kur

Didelio pavojaus ženkle
KONGRESO ATSTOVŲ BUTAS užgyi•e tail) 

namą “kietą darbo bilių” 
senhoweris. Prieš tą bilių kovojo darbo unijų 
mas. Bilius priimtas gana gera dauguma —- 229 
prieš 201. Vėl susidarė reakcinis respublikonų 
mokratų frontas.

Tas tiesa, kad dar nereiškia, jog šis “kietas 
jau tampa įstatymu. Dar pavasarį Senatas priėmė ge
rokai švelnesnį bilių, nukreiptą prieš darbo unijas. 
Dabar abudu biliai turės būti suderinti, ir paskui pri
imtas vienas bilius. Galimas daiktas, kad šioje Kongre
so sesijoje nebebus suspėta naują bilių priimti.

Bet svarbu štai kas: Atstovų Buto pasielgimas pa-, 
stato didelį darbo unijoms pavojų. Po priedanga iš 
darbo unijų pašalinti raketizmą, korupciją ir suktybes, 
stengiamasi unijas padaryti bejėgėmis ginti darbinin
kų reikalus.

Gaila, kad mūsų darbo unijų vadovybė gana smar
kiai kalba prieš Kongreso žygius, bet jokių rimtų, 
konkrečių žygių nedaro pavojaus pašalinimui. Pav., 
niekas nė nekalba apie pagrūmojimą visuotiniu strei
ku. Reakcionieriai beveik užtikrinami, kad AFL-CIO 
vadai nė piršto- nepakels prieš kad ir “kiečiausią” anti- 
unijinį įstatymą. Todėl jie drąsūs ir Kongrese drąsiai 
balsuoja už tokius priešdarbininkiškus sumanymus.

vadi- 
už kurį stojo prezidentas Ei- 

judėji- 
balsais 
ir de-

bilius”

Ir vėl kelia taksus
AR*KADA NORS BUS GALAS taksų kilimui? 

Neatrodo. Štai Kongresas ir vyriausybė nutarė fede- 
ralinius taksus ant žibalo (gazolino) vėl pakelti vienū 
centu ant galiono. Pinigų reikia kelių taisymui. Bet 
kur eina beveik visi.kiti federaliniai taksai, kodėl iš jų 
nepaimama naujų kelių tiesimui ir senųjų taisymui? 
Juos suėda militarizmas.

Taksai tebekyla, kainos tebekyla, kapitalistų pel
nai tebekyla. Tik darbininko alga pasilieka ta pati, 
arba dar apkramtoma.

Gana nepaprastas rekordas
"PREZIDENTAS EISENHOWERIS VETAVO 

metė) Kongreso daugumos priimtą namų statybos,
bilių, ir Kongrese nebesusidarė du trečdaliai

(at- 
rei-

Per«-pamokslą • klebonas 
Vaišnoras tik daužo kumš
čiu į sakyklos kraštą ir rė
kia: t *

—Rauti kūkalius iš kvie
čių, rauti! Išnaikinti rau
donąjį marą. Visą raudo
nųjų giminę iššluoti!

Tiek suspaudė širdį, tiek 
sunku pasidarė, tik pasiju
tau, kad mane balsu tau
ri a n č i ą išvedė moterys į 
šventorių.

Nuo tos dienos svetimi 
man pasidarė dievo na
mai...

Išėjau iš bažnyčios. Ir 
visam laikui.

Daug pergyvenimų, daug 
negerų dienų išgyvenome 
okupacijos metais. Teko 
nuo persekiojimų net pas 
partizanus į mišką pabėg
ti. Po karo netekau vyro. 
Žuvo nuo nacionalistinių 
banditų rankos. Ir tos visos 
niekšybės, kurias teko pa
tirti iš žmonių, besidangs
tančių dievo vardu, mane^ 
galutinai įtikino, kad jokio 
dievo nėra.

Dabar man jau šešiasde-. 
šimt metų. Gaunu pensiją. 
Neseniai pergyvenau sun
kią operaciją. Ir išgijau. 
Žmogus-gydytojas man pa
dėjo pasveikti, joks dievas. 
Todėl žmogumi, jo protu, 
jo gera valia ir darbu rei
kia tikėti.

J. Mėizeraitienė 
Šakiai

“Tarybinė moteris”

O širdį taip sopa, 
replėmis sugniauž-

Sime... 
rodos, 
ta. Tik žiūriu ir savo aki
mis netikiu; patys didžiau
si žmogžudžiai arčiausiai 
prie altoriaus. Ir kunigas 
jiems sakramentą duoda, 
nuodėmes atleidžia. O žu
dikas Jonas Žemaitis, eida
mas procesijoje, net kryžių 
neša. “še tau, kad nori, 
tai bent dievo namai,” — 
galvojau sau viena.

tanui priekaištauti už jo 
bedievybę, brolis mamai at
sakė :

—Blogas toks dievas, mo
tute, kuris sutvėrė pasaulį, 
o skurdo ir skriaudėjų iš
naikinti neįstengia... Vie-

NAUJOS 
PERSPEKTYVOS

Dienraštis “Vilnis 
keitime vizitais tarpe Chru
ščiovo ir Eisenhowerio nu-|niems šilkais kelią nuklojo, 
mato Amerikos politikoje' kitiems žarijų po kojomis 
“naują posūkį”. Ir svarbu, papylė... Tai turtuolių, o 
kad šitam posūkiui karštai ne vargšų dievas, 
pritaria Amerikos žmonių 
dauguma. Suprantama, ki
taip į tai žiūri Amerikos susilaukiau penketo vaikų.

“Vii-1 Auginau, kaip ir visas “svie- 
itas.” Mano vyras netikėjo 
dievu. Įprašydavau jį ne- 

J išsiskirti iš visu, nors kar- 
tą per metus nueiti į baž
nyčią. Ilgai prašomas jis 
sutikdavo, retkarčiais nuei
davo į bažnyčią.

Turėjome sklypą žemės, 
įlindome į 

uzxv vy-iskoias. Lyg tyčia, susirgau, i 
atguliau į ligoninę. ’ Dar la- 

. ikcininkai, y- biau prasiskolinome. Vai-', 
patingai kujrie naudojasi lokaičių bankui vos procen- 
iš rinkliavos Lietuvos “lai-'tus apmokėdavome. Tada 

aš ir pradėjau daugiau abe
joti, ar teisingai dievo pa
saulis sutvarkytas?

Prasidėjo valstiečių maiš
tas. Brolis Antanas savo 
apylinkėje buvo vienas iš 
aktyviausiųjų. Jis ir mano 
vyrą įtraukė į slaptą darbą. 
Prasidėjo nesibaigian č i o s 
kratos. Policija >pas mus ei
davo ir eidavo ieškoti ko
munistinės literatūros. Pats

pasi-

Šie žodžiai verte m a n e 
galvoti. Ištekėjusi už vyro,

reakcinis elementas, 
n is” rašo:

“Teisybė, reakcinis ele 
mentas labiau paniuro! 
matant gerėjimą TSRS iri 
JAV santykių. Bėgliai iš 
liaudies ir Pabaltijo res
publikų taipgi pikčiau 
puldinėja TSRS irprastai j Rol įsikūrg 
atsiliepia apie JAV vy- -
riausybę

svinimui” prastai jaučia
si. Jų pelningam “laisvi
nimui” bus skaudus smū
gis. Atpinga ir jų “profe
sija” melų skiedimo apie 
tarybines šalis. Vis dau
giau amerikiečių patys 
pamato ir persitikrina 
kaip žmonės ten gyvena”. 
Kitaip ir būti negali. Tiek 

lietuviškiems, tiek ameriko
niškiems reakciniams ele-

kai—jis visas viltis sudeda 
tik amžinybei”.

Nereikia įsivaizduoti, kad 
šitaip I“gudriai” galvoja tik 
visas savo viltis į amžinybę 
sudėjęs grigaitinis “filoso
fas” Beniulis. Jis kalba už 
visus to paties tipo sociali
stus, jų tarpe, suprantama, 
ir už patį “Naujienų” re
daktorių.

“Šią prigimtosios teisės 
tiesą pripažįsta beveik vi
sos socialistinės kryptys”, 
tvirtina “Rusijos nelaimės” 
autorius.

Dar gerai, kad jis nepa
sakė, jog “visos” socialisti
nės kryptys taip samprotau
ja, o tik “beveik visos”. 
Reiškia, esama dar ir tokiu I 
krypčių, kurios šita grigai- 
tinė nesąmone netiki.

Beniulio samprotavimas 
yra buržujaus samprotavi
mas. Vienintelė teisė—nuo
savybės teisė. Juo didesnė 
nuosavybė, tuo didesnė tei
sė. Pasakyk tu Fordui ar
ba Rockefelleriui, kad jo 
nuosavybė yra ne asmeniš-

I kai įsigyta. Jis tau ne tik 
i faktais ir įstatymais, bet ir 
j kareivio šautuvu, ir policis- 
i to buože įrodys, jog visi jų 
turtai tikrai jiems ir tiktai 
jiems tepriklauso. O paim
kime pietinių valstijų bied- 
nuomenę arba didmiesčių | 
lūšnų gyventojus. Kur jų| 
“asmeniškai įsigytas tur
tas ” Gal tik vieni kiauri 
marškiniai ant nugaros. OI 
jie juk dirbo visą gyveni
mą, ir dabar tebedirba. Kur 
jų “prigimtoji teisė?”. Jie 
neturi turto, tuo būdu ne
turi ir prigimtosios teisės. 
Ir tai, pagal Beniulį, teisin
ga ir gerai. Ir jeigu Ame-1 
rikos žmonės vieną gražią 
dieną nusitartų su tokia 
baisia nelygybe apsidirbti, 
kaip jie apsidirbo Lietuvoje 
ir visoje Tarybų Sąjungoje, 
mūsų grigaitiniai menševi
kai šauktų, jog jie amžinai 
pražudė visą mūsų bran
giąją Ameriką. 1

“Rusijos nelaimės” auto
riui, žinoma, labai gaila 
Rusijos darbininkijos. Nors 
toji darbininkija niekados 
nėra jo prašiusi jos likimą 
apverkti, bet A. Beniulis 
vis tiek išliejo jos vardu vi
są kibirą gailiausių ašarų. 
Girdi, ten “darbininkijai 
darbo normas vis kėlė ir 
kėlė po šimtus procentų ir 
jų įvykdymui dienos darbo 
valandos ’savaime augo”.

Išeitų, kad dabar tas “ne
laimingas” Rusijos darbi
ninkas jau kelis šimtus sy
kių duoda daugiau produk-l Eisenhowerį, kam jie ragi-

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

MŪSŲ VARGŠAI
seneliai būdavo
SVEIKESNI

Sveikos giltinės plėvelės 
gamina glites. Tarp kitko, 
glitys neduoda žalingosioms 
bakterijoms veistis, apsaugo 
mus nuo apsikrėtimų. > Kai

Tenka gerai suprasti, 
kaip daug reiškia vietovės 
žemė, dirvožemis. Prieš ke
letą gentkarčių ir Amerikoj 
dirvožemis būdavo apyge- 
ris. Maistas, kad ir papras
tas, rupus, bet natūralus, 
be tokio šlifavimo, dažymu

gauni Permažąi vitamino A, prežervavimo, būdavo svei-
kesnis, turėdavo daugiau ir 
vitaminų ir mineralų. Gir
nom malta rupesnė duona 
būdavo ir gardesnė ir mais- 
tingesnė. Mašinų malimas 
net degina, svilina miltus, 
o, be to, dabartiniai baltie
ji miltai dar ir chemiškai 
baltinamų prezervuo j a m i 
dujomis, kad taip greit ne
sugestų magazinuose/ ele
vatoriuose.

Ir susidaro gyva beda, 
no Al gi eta šiaip gerai ba-'Tie netikę miltai “taisomi,” 
lansuoto maisto, palaips- “turtinami,’ kad Skonis bū-

tai gerklėj prisivelia lipnių 
tirštų skreplių. Priskretę 
esti nosys,- dažnai įsimeta 
slanktas, sloga. Tokiais nuo
tykiais vartok daugiau 
lamino A, taipgi ir visų 
tokių vitaminų.

Dėl stokos vitamino 
moterims sunkesnės esti 
mėnesinės, atsiranda įkyrių 
baltųjų, kurios vargina. il
gai, nebent moteris susi
griebia vartot daug vitami-

vi-
ki-

mentams baisu ir pamislyti šakill klebonas Vaišnoras
apie pagerėjimą santykių ' _ ^Maištininkai visi dee- niui prašalina avitaminozę tų malonesnis, kad duona

> 1 Jacnf-ii nnroenė nn f n Ir i o cn_tarpe kapitalistinės Ameri
kos ir socialistinės Tarybų 
Sąjungos. Jie daro ir darys 
viską, kad tokiam pagerė
jimui pastotų kelią.

KAI MALDŲ NIEKAS 
NEPAISO IR NEBIJO

Pranciškonų “

A išeitų puresnė, ne tokia su-
Vitamino A, kaip ir kitų smukusi. Dedama visokių 

giau išmesti iš širdies die- vitaminų ir mineralų kie- ^ęmjnių sintetikų ir spal-
» « • i .«<■   ■« '1*   _  JTZ ~«— — -I vo. .

ma kunigo žodžiais, kad vi
sus už nuo dėmes dievas to, nuo žemės trąšumo. Kur 

! vargais baudžia.

site pragare! *
Tačiau aš dar neįsten-

Abejodavau, patikėda- kiai mūsų maiste priklauso ^ąi, n- skoniui, ir prezerva- 
unigo žodžiais, kad vi- dirvožemio, nuo grun-1 > J

Dideliai duonos ir pyragų 
panaudojimai mūsų maiste, 
reikalauja didelių vitamin 
B dozių. Kitaip toks mais
tas neįsisavina į oi*ganij7 
mą, rūgsta, puškuli u o j i, 
pučia, varsto vidurius, rai
žo, traukuliais traukia.

VitamincLs B plačiai išsi
šakojęs, daugybę turi na
rių. Ir vadinamas jis 
kompleksas. Vitamiho B 
turi kepenys, bravoro mie
lės, kviečio daigai, ryžių sė
lenos. Vitaminas B toks 
gyvybiškai svarbus, kad 
gerą jo mišinio dalį gami
na mūsų talkininkės žarnų 

• b a k t -e H jos, rūkščiamylės 
bacilės. '

žemė labai'jau išvogta, iš-
0 kai Smetoną “paliejo,” dakanota, nusfcurdehta, tai

____ Darbiniu- aš pati viena sau galvoda- ten ir žolės, vaisiai, daržo- 
kas” pasigiria, kad “kardi- vau, kad, tur būt, komunis- v^s menkai teturiu gyvybiš
nolas Cushingas pirmasis 
paskelbė maldų savaitę pro
testo ženklui” prieš Chruš
čiovo pakvietimą. Tas tie
sa, bet “Darbininkas” nepa
sako šavo skaitytojams, kad 
niekas Washingtone nepai
so ir nebijo tų kardinolo 
maldų.

Chruščiovas atvyks Ame
rikon, o Eisenhoweris nu
vyks į Tarybų Sąjungą. At
rodo, kad visos katalikų 
bažnyčios dvasininkijos 
maldos tam vizitų pasikei
timui kelio nebepastos. Tai 
kam veltui melstis?

tų teisybė, jeigu jų viršus, 
jeigu jiems ant gero išėjo. 
Žmonės, buvę v a r g ša i, 
džiaugėsi žeme. Mums irgi 
nurašė skolas, nemokamai 
aš ligoninėje pasigydžiau.

na amerikiečius prisilaikyti 
mandagumo, kuomet čia 
lankysis Chruščiovas. Tas 
tik parodo, kad su kunigu 
kalbėtis apie mandagumą,

“Darbininkas”, beje, 
smarkiai subara Niksonąir

kalais
balsų bilių padaryti įstatymu be prezidento pasira
šymo. Mat, dalis demokratų perėjo respublikonų pu
sėn ir balsavo už prezidentą.

Prezidentas tuo labai didžiuojasi. Nežinia, ar kuris

kitas prezidentas turėjo tokį rekordą, kad nė vienas 
bilius nebūtų buvęs priimtas prieš prezidento vetavi- 
mą. Bent jau paskutiniai keli prezidentai nebuvo to
kie laimingi. Prieš kiekvieną jų kada nors Kongresas 
sukildavo ir nepasirašytus bilius dviem trečdaliais bal
sų padarydavo įstatymais.

dagumas labai kietai sieja
si su žmoniškumu. Jeigu 
kunigas vadovautųsi žmo
niškumu, tai juk jis nega
lėtų būti kunigu, žmoniš
kumas atmeta žmogum 
žmogaus skriaudimą. O kur 
tu rasi tokį lietuvišką kle
boną, kuris pasmerktų žmo
gaus žmogum skriaudimą? 
Visas kunigo biznis parem
tas skriaudimu ir išnaudo
jimu tebetikinčių žmonių. 
Atimk iš jo tą biznį ir ne
beliks kunigo!

kųjų dėsnių. Ir mėsa tenai, 
ir kiaušiniai, pieniški val
giai -esti žemos mitiminės 
vertės.

Artimai susijęs su vitami
nu A yra ir vitaminas D, 
saulės šviesoš vitaminas. 
Kai oda esti slidi, padengta 
riebalinės medžiagos sluogs- 
niu, tai, veikiant ultravio
letiniams spinduliams, odos 
riebaluose—ergosteroly ga
minasi vitaminas D, kuris 
pamažu persisėda ir giliau 
į odą.ir į kraują.

Vitaminui A. (ir D) susi
gerti ir įsisavinti padeda ir 
kiti vitaminai, kaip vita
minas E, kurio esti žaliuo
se daržovių lapuose, čielo 
grūdo duonoj, kviečio dai
guose. Padeda ir vitamino 
B kompleksas, taipgi ir vi
taminas C. Vitaminas A 
susikrauna atsargai kepe
nyse, jeigu jo gauni dides
nėmis dozėmis.

3,000,000 TONŲ 
PAGAMINO SŪRIO

New Yorkas. —Jungtinių 
Tautų Maisto skyrius ra
portavo, kad 1958 metais 
pasaulyje buvo pagaminta 
beveik 3,000,000 tonų sūrio. 
Jungtinės Valstijos paga
mino 639,000 tonų, o Tafy- 
bų Sąjunga 160,000 tonų.
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Skrendame į gimtąją šalį
Kokių stiprių, niekad pir- geltoni siūlai, mėlyni lopi- 

ma nepajustų įspūdžių ku- nėliai, mėlyni braiželiai... 
pina siela! Pirmą kartą Į 
skrendame dideliu lėktuvu1 
SAS — Scandinavian Air
lines System.

Privargę, nusizulinę, mažai į valstija 
temiegoję, susirūpinę laga- sačiūzės plotai... 
minais, vienok mūsų lėktų- lia, švyti, mirguliuoja že- 
ve keleiviai atrodo smagūs, myno geografija. Kapito- 
budrūs, linksmi, kaip vasa-lnas aiškina: žalieji plotai— 
ros paukščiai. j tai miškai, pievos, mėlynos

Dar aerporte (Idlewild) |balel6s ~ tai ežerai> 0 šen 
mus nufotografavo prie 
lėktuvo. I 
riai atsisveikinome su mie
lųjų draugi! palydovų gru
pe. Oras buvo apniukęs, 
po lietaus, drėgnas. Galvo
jome — per tokį ūką maža 
ką tegalėsime matyti iš lėk
tuvo.

štai ir lėktuve. Visi ke
turi lėktuvo motorai burz-

ą : Tuoj per garsiakalbį ka- 
“ j pitonas mums praneša.

viršum rytinio Jungtinių 
Valstijų ploto: N-ew Yorko 

, Konektikuto, Ma- 
Žalia, ža-

atūriniai vietovaizdžiai, ta
rytum koks žavingas kalei
doskopas; Apie 5 vai. vaiz
dai pasikeitė. Mėly n i e j i 
vandens lopai, ežerai, upe
liai tįso ir tįso, o sodybų 
jau darosi reta.
platus reljefiškas žemėla
pis. Gyvenviečių 
Palaipsniui ir žalumas ei
na pilnyn, kelių, vieškelių 
nebėra. Tik upeliai, 
liai, rusvi kalneliai, 
tai.

O mūsų lėktuvas 
giškai ir valdingai birzgia,

Puikus,

nebėra.

ežerė- 
rais-

drau-

ir ten besirangą mėlynos Ii- urZgįa viršum suvienodėju- 
Skubiai, bet jaut- n!J(?s “ upes, upoks- šio žemėvaizdžio.. 1 ..Hp. ’ .p0. v šio žemėvaizdžio. Ir visą 

piai. Gelsvi siūlai—-tai vieš- skrendame taip aukš-
keliai, bet neįziūrėt jokių ]<ac| automobilių niekur

1 automobilių - per aukštai,inebuvo galima įstebėti. 
vx 4- 1 t I I cit i i w-i n i I/O_____- - - - .

4?ia-ūžia, ir pats lėktuvas iš U0 
lengvo juda, spurda ir kyla.
Jau 2 vai. popiet, rugpiū- |stebetinai.

A A 1 rJ r\ u n 1 1 Ir n/n

čio 5 d., 1959 m.
Netrukus išvydom ly, 

rr^edvilnės baltučius judan
čius plotus — tai skrodė- 
me debesis. Jau ir virš de
besų! 70,000 pėdų virš jū
ros lygio. Dabar jau atsi
veria puikūs, įdomūs žemy
no vaizdai ! Linksmutė sau
lėta dienelė!

Niekad pirma nesu ma
tęs tokių nuostabių, tokių 
fantastiškų, pasakiškų 
vaizdų. Kas gi čia galėtų 
būti? Pro langą nutįso ža
lias plotas, išmargintas 
gelsvais lopinėliais. Tįso I

per toli. Gelsvoji mozaika 
palei upelius bei ežerus — 
tai miestai, miesteliai, kai
mai.

Gražumėlis, malonumėlis! 
Negaliu akių atitraukti! 
15 min. po 3 vai. davė pie- 

Puikiai pasistiprinom, 
\ Visų nuotaika 

Idar aukščiau pakilo. Na, 
[gana taip žiūrėti, stebeily- O‘ I - - - —

I įvairumai

Tiek vienas lėktuvukas nu
skrido lėtai pažemiu, bliz
gėdamas kaip peteliškė.

Na, o mūsiškiai keleiviai 
šneka, šūkauja, klega, net 
ir klausyt miela. Susipaži
nom, suartėjom, dar labiau 
palinksmėjom. Savi tokie 
pasidarėm. Stebėtina! Vos 
tik tris valandėles numigęs 
praeitą naktį, galvojau — 
būsiu miegūstas. N e - k . 
Toks nepaprastas ūpo pa
kilimas ! Taip malonu, 
lengva, linksma krūtinėj. 
Visų veidai žiba šypseno
mis. Juntame, kad skren
dame vis artyn prie bran
giosios Tarybų Lietuvos. 
Jau viršum Atlanto šiau
rės. Mėlyni plotai su bals
vais ledų gabalėliais. Sau
lė laidžias, nudaž y d a m a | ar gerai pro jį matė Nero- 

inas, ar ne, tačiau jį nau- 
tą. ' |dojo. Pro tokį stikliuką, ku-

Jonas Kaškaitis : ris buvo žalsvas ir sunkiai

ti nustebusiam. Turiu pa
sidalyti šiais žav ė t i n a i s 
įspūdžiais. Turiu išlieti 
bent dalelę tų stiprių, per
imančių susitelkusių įspū
džių. Kapitonas vis paaiš
kina laikotarpiais: Maine, 
New Hampshire. Štai ir 
Kanada, šv. Lauryno upė.

Vis dar žali platūs lopai, 
mėlyni siūleliai ir lopinė
liai, geltoni siūleliai — 
taip ir kviečia dailininko į melsvai ir žalsvai horizon-į 
teptuką ir peletę...

Mirguliuoja saulėje mini-i

Amerikos lietuviai susipažįsta 
su Kaunu

RUGP. 3 d.—Sekmadie- liau jis redagavo Lietuvių 
garlaiviu svečiai nuvyko darbininkų susivienijimo

Belvederio pienininkystes organą “Tiesą.” Jonas Ga- 
technikumą. Žavingose^siūnas dabar yra Lietuvių 
Nemuno pakrantėse skam
bėjo muzika ir dainos. Ju
lius Krasnickas ir Kauno 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduoto j as įsu grįžusiu į Tarybų Lietu- 
Juozas M a r c i n kus tarsi | vą Jakuboniu. 
lenktyniavo, kuris gražes
nę dainą užves. Gydytojas 
Algirdas Margeris visą ke
lionę gyvai šnekėjosi su

darbininkų susivien i j i m o 
prezidentas. Todėl supran
tama, kodėl Gasiūnas turė
jo apie daug ką pasikalbėti

Rojus Mizara, susipaži- 
I nęs su Tar. Lietuvos Aukš- 
iausiosios Tarybos deputa
te, Kauno miesto VIII

perregimas, primerkęs akį 
žiūrėdavo Neronas į gladi
atorių imtynes.

Nuo to laiko praėjo net 
tūkstantis metų, kol buvo 
pagaminti pirmieji dviejų 
stiklų akiniai. Akinių tė-

Kaip ir kada atsirado 
antrosios akys

Ar senovėje silpnaregiai 
nešiojo akinius? Juk seno
vės egiptiečiai, graikai, ro
mėnai mokėjo pasigaminti I vyne Venecija. Jos stiklo 
stiklą. Žinome, kad šių tau- i 
tų stiklo meistrai pagamin
davo labai gražias vazas, 
taures ir kitus stiklo gami
nius. Senovės romėnų rašy
tojai Ciceronas, Svetonijus Į 
ir kiti savo raštuose skun
džiasi, kad jų rega susilp
nėjo. Tuo tarpu nė žodeliu 
neužsimena, kad nusipirkę! 
sau akinius. Turtingiems ir 
įtakingiems to laiko asme
nims tą gyvybinį klausimą 
išspręsdavo apsišvietę ver
gai/ir karo belaisviai. Val
dovai ar turtingi rašytojai 
diktuodavo jiems savo kū
rinius ir klausydavo jų 
skaitymo. Argi nekeista, 
kad, mokant pagaminti sti
klą, nesugebėta pasigamin
ti akinių. Tuo metu gami
namas stiklas būdavo drum
stas, su gausybe mažyčių 
pūslelių. Tiesa, senovės Ro
mos žiauriam imperatoriui 
Neronui, kuris buvo trum-ikad ir jie buvo nepatogūs 
paregis, buvo pagaminta spaudė nosį ir dažnai nu- 
kažkas panašaus į šių die- krisdavo, 
nų akinius. Tai buvo sma
ragdo gabaliukas. Nežinia,

j meistrams ir pavyko ište- 
I kinti iš stiklo du apskriti
mus, pagerinančius regėji
mą. Pirmieji akiniai buvo 
nepaprastai brangūs. Juos 
galėjo įsigyti tik labai tur- 

I tingi asmenys. Ne veltui se
novėje akiniai buvo turtin
gumo ir mokytumo požy- 

į miu.
Išradus tuos nuostabius i 

stiklus, atrodytų, kad visi i 
sunkumai nugalėti. O ta-1 iv . vi 
čiau praėjo dar apie 3001 DlIlOZailfŲ pallKUOIiyS 
metų, kol buvo sugalvotas 
būdas, kaip juos nešioti. 
Nejau pasiimsi į abi rankas 
stikliukus ir skaitysi kny
gą...

Pirmieji akiniai būdavo 
pritvirtinami prie kepurės. 
Nori skaityti, prašau užsi
dėti kepurę! Vėliau sugal
vota du stikliukus įrėminti 
ir spyruoklėlės pagalba už
dėti ant nosies. Pasirodė,

spręsti iš vietinių gyvento
jų pasakojimų, šis gyvūnas 
yra labai didelis, vaikšto 
keturiomis kojomis, jo tri
kampėje, panašioje į gyva
tės galvoje yra vienas ra
gas. Jo kaklas labai ilgas ir 
lankstus, krūtinės ląsta ga
linga, kaip begemoto, pėdos 
—kaip didžiulio driežo. Be 
to, jis turi labai ilgą ir ga
lingą uodegą. Vietiniai gy

ventojai tvirtina, kad

Akinių išradimo pradžio
je silpnaregiai pirkdavo a- 
kinius ne pas gydytojus ir 
ne vaistinėse. Juos parda
vinėdavo stiklo gaminių 
meistrai. Ilgą laiką nei gy
dytojai, nei mokslininkai 
nemokėjo išaiškinti įvairiai 
ištekintų stiklų veikimo 
žmogaus akims. Gydytojai 
net buvo priešiškai nusista
tę prieš šią naujovę. Tiktai 
17 am. astronomas Kepleris 
išaiškino išgaubtų ir įgaub-j “drakonas” daugiausia lai
tų stiklų paslaptį. Antrojo-i ko praleidžia vandenyje, 
je 19 amžiaus pusėje Lon-1 duobėse, prie pat kranto, 
done gyvenęs mokslininkas | tačiau išlipa ir į krantą. Jis 
Dondersas nustatė akinių įminta augaliniu maistu, į- 
paskyrimo mokslinius pa
grindus. Nuo to laiko aki
nių paskyrimas silpnare
giams buvo pavestas gydy
tojams.

R. Vidmantienė

šis

Kokių tik hipotezių ne
iškėlė mokslininkai, steng
damiesi išaiškinti dinozau
rų “didįjį išmirimą”, įvy
kusį kreidos periodo pabai
goje.

Neseniai žymus belgų zo
ologas B. Eivelmansas ėmė
si nagrinėti Centrinės Afri
kos genčių narių pasakoji-

pykęs lengvai susidoroja su 
begemotu. Vietiniai gyven
tojai jo labai bijo. Jie tiki
na, kad užtenka “drakonui” 
pamatyti valtį ir jis aki
mirksniu ją apverčia.

Keisčiausia, kad apie šią 
pabaisą, primenančią dino
zaurą, kalba žmonės, neturį 
jokio supratimo apie dino
zaurą. Žinoma, negalima 
tvirtinti, kad Kamerūno ir 
Rodezijos neįžengiamų tro
pinių miškų pelkėse ir eže
ruose iki šiol gyvena dino
zaurai, 
kad ten
gyvūnai — amfibijos,—ku
rie savo

Tačiau gali būti, 
gyvena kažkokie

gyvenimo būdu ir
mus apie keistas pabaisas,. sąvo išore labai panašūs į 
kurios, esą, gyvenančios te-1 dinozaurus.
nykščiuose ežeruose ir pel-' 
kėse.

Eivėlmanas gilinasi į va- armijos inžinieriai 
dinamųjų Afrikos drakonų galba buldozerių vis dar ne- 
apibūdinimus. Ypač daug | įveikia 7,000 alaus dėžių ant a « 1 V 1 • i — "T T • 1. __ _ _

Gambell, Alaska. — JAV 
su pa-Tokie akiniai, vė

liau jų nešiojimo būdą pa
tobulinus, vadinami pensnė. 
Šiandien jie retai tevarto-1 dėmesio jis skiria paslap- i mažos salaitės. Kapitonas 
jami. Tiktai 16 am. buvo:tingam gyvūnui, kuris gy- Gžezvikas sako: “Mes čia 
sugalvoti akiniai, panašūs į | venąs Kamerūno neįžengia- būsime, kad ir per visą va- 
šiandien nešiojamus. 1 mose giriose. Kiek galima sąrą, kol jį sunaikinsime”.

gamyklų, — prisipa žįsta 
JAV turistai.

• IX forte svečiai apžiūrėjo 
kalėjimo kameras, kur, bur
žuazijai valdant Lietuvą, 
buvo kankinami patriotai, 
kovojusieji už šviesią Lietu
vos ateitį. Susijaudinę jie 
klausosi apie hitlerininkų ir 
lietuviškųjų buržu a z i n i ų 
nacionalistųs piktadarystes, 
apžiūri mirties lauką, čia 
sunaikinta 80,000 žmonių 
Čia žemė persunkta krau
ju.

—Labai gerai, kad čia 
įrengėte muziejų, — sako 
Kristina Stanislovaitienė.— 
Tai primins fašistų ir lie
tuviškųjų nacionalistų pik
tadarystes. O ir jaunimas 

žinos, kad

Tarybų Lietuvos jaunuolio pasididžiuojantis baisas
• vŠį laišką is Lietuvos 

mums prisiuntė inžinierius 
Gabrėnas. Jis rašo: “Nuo 
savo ilgamečio draugo ga
vau laišką, kuriame jis pri
siuntė iš Tarybų Lietuvos 
įgautą jo sūnėno, 17-kos 
|metų studento, laišką. To 
laiško -esmė man tokia įdo
mi, jog prisiunčiu jums ir 
prašyčiau jus jį įdėti Lais
vėn.” Taip ir padarome.

Nemuno vagą ir pastatyti 
galingą hidroelektrinę, apie 
kurią svajojo jau buržuazi
jos atstovai, kaip gerą savo 
pasipelnymo šaką, didinti 
asmeniniams turtams. Ar
jiems svarbu buvo papras-j ponai ramiau su atomu, tai 
tas darbininkas, liaudis?•.mes padarysime žemėje ste- 
Ne. Vadinama nepriklau- buklus. Jei dabar Jūs, Dė- 
soma Lietuva nieko gero de, važiuotute iš Alytaus į 
nepadarė, o mes štai per 18 Jiezną, tai lengva mašinėlė 
metų atstatėme sugriautus skreitų lygiu asfaltu. Jei

*au™ ,SV.eik^;?Srf’f vidurinės mokyklos direkto-
■ re Aldona Milkevičiene, už- 
įrašė jai savo knygą “Algio tegu pasižiūri:

ši diena iškovota tūkstan
čių gyvybių kaina. Mes 
esame giliai sukrėsti to, ką 
čia matome. Apie 
pasakosime visiems.

Kauniečiai gyvai 
Amerikos lietuviais, 
juos pasisvečiuoti.
Mizara lankosi Macijaus-

saugos skyriaus vedėja Pal-| 
mira Lopaitiene, K a u n o i 
respublikinės ligoninės vyr. 
gydytoju Petru Jašinsku.

Gražiame Belvederio par- 
parke svečiai pietavo. Pa
sikalbėti su jais čia susirin
ko šimtai apylinkės gyven
tojų. Žmonės išsiskirstė 
grupelėmis. Užsimezgė gy
vi pokalbiai. Seredžiaus vi
durinės mokyklos mokinės 
svečiams padainavo. Vieš
ina Mildred Stenslerienė 
g^vai dirigavo stichiškai 
susidariusiam chorui. O 
Jonui Gasiūnui ši išvyka 
buvo įdomi tuo, kad jis nuo
širdžiai pasikalbėjo su geru 
pažįstamu Danielium Jaku- 
boniu, buvusiu Argentinos 
lietuvių pažangių laikraš
čių redaktoriumi.

Jonas Gasiūnas — taip 
pat žurnalistas. Jis ilgą 
laiką dirbo pažangiuose A- 
merikos lietuvių laikraš
čiuose “Žarijoje” ir “Lais
vėje,” dešimt metų redaga
vo “Vilnį.” Gasiūnas prisi
mena, kaip laikraščiui ypač 
sunkiais 1921-1922 metais 
jis su Vincu Andruliu gau
davo tik vieno žmogaus al
gą, dalinosi pietumis. Iš
vykęs Pitsburgan, Jonas 
Gasiūnas dirbo lietuvių sa
višalpos draugijos generali
niu sekretoriumi. “Laisvė-

* je’5 ir “Vilnyje” vedė sky
rių “Pitsburgo žinios.” Vė-

Lumbio nuotykiai.”
Vakar turistai jau prieš

piet lankėsi “Kauno audi
nių” fabrike, susipažino su 
gamyba, kalbėjosi su darbi
ninkais, įmonės vadovais, 
apžiūrėjo marginimo, audi
mo, dažymo, apretūros ir 
kitus cechus. Čia Stanislo
vas Penkauskas susitiko su ko šeimoje. Su Kauno žur- 
fabriko direktoriumi Jonu 
Žilinsku. Jie abu tekstilės 
pramonės darbuotojai, abu 
pradėjo savo darbą eiliniais 
darbininkais, tačiau Jonas 
Žilinskas jau trylika metų 
vadovauja šiai didelei įmo
nei. O Stanislovas Penkaus
kas, nors išdirbo trisdešimt 
metų toje šakoje (iš-viso 
Penkauskas dirba jau 45 
metus), dar tebėra Lauren- 
čio Agavam šilko fabriko 
dažyklos vedėju.

—Man patikd fabrikas,— 
sako Stanislovas Penkaus
kas, — prisipažinsiu, tvar
ka ir švara čia didesnė, ne
gu mūsų gamykloje.

Apžiūrėję “Kauno audi- 
svečiai vyksta į IX

grožisi Kauno pano- 
stebisi dideliais šil-

nius,” 
fortą. Nuo Vilijampolės 
kalno 
rama,
ko-pliušo kombinato korpu
sais.

—Mes nesitikėjome Lie
tuvoje rasti tokių didelių- - <
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tai pa-

domisi 
kviečia 

Rojus

naliste Marija Macijaus
kiene jis jau seniai susi- 
rašihėja, todėl ir pasikalbė
ti yra apie ką.

Vakar po pietų svečiai iš 
A m e r i kos vaikštinėjo po 
Kauną, kalbėjosi su gyven
tojais, apžiūrinėjo miestą. 
Laikraščio “Freiheit” re
daktorius Dovyydas Matis- 
Matusevičius pareiškė norą 
susipažinti su Šakių rajono 
Lenino vardo kolūkio pir
mininku Socialistinio Dar
bo Didvyriu Kostu Gliku. 
Šis žemės ūkio artelės vado
vas^ pakvietė Matį-Matuse- 
vičių į kolūkį, aprodė jam 
artelę.

Šiandien Amerikos lietu
viai išsiskirsto po visą Lie
tuvą : jie išvyksta aplankyti 
giminių, pažįstamų.

F. Laurinaitis 
"Tiesos spec, koresp.

z Maskva. — Atvyko Jung
tinių Valstijų Aukščiausio 
Teismo pirmsėdis E. War- 
renas.

Redakcija. į miestus, statome ir kuria-į Punioje nebuvo elektros ir 
:— m-e naujus planus. Vienas vidurinės mokyklos, tai da-

planas jau įgyvendintas, ir bar šviečia net ant senojo 
didelė dovana septynmečiui, Margio nuostabi -elektros 
tai Kauno hidroelektrinės lemputė. Jums labai sunku 
paleidimas į darbą. Aš ti-1 įsivaizduoti 
kiu, kad greitai ir į ma
no Tėviškę atžygiuos galin
gi elektros stulpai ir nak
ties tamsoje sužibės stebuk
lingos elektros lemputės.

Paliepiai, 1959. VII. 17 
Dėde,

Tik šiandien, Dėde, aš 
parvažiavau iš Vilniaus na
mo. Prieš mano akis ty
vuliuoja gimtieji Paliepių 
laukai. Ach, kokie įdomūs 
Tėviškio laukai, kai matai, 
kad jie pilni brandaus javo. 
O kaip malonu žvelgti arto
jui, kuris mato savo darbo 
rezultatus, mato savo pra
kaitą ir gamtos atpildą 
jam, ;

perkentę karo nelaimę. Jei liai arba knygynai, tai 
mūsų žemėje būtų nebuvę spiaukite į akis. Už ką mus 
karų, tai mes seniai būtu- laiko už Atlanto įsitaisę šil- 
me pralenkę biznierių kraš- tas- vieteles buvę buržuazi- 
tą. Bet mūsų ateitis pri- jos inteligentai ir “nepri
klauso mums. Jei tik jūsų klausomos” Lietuvos gerbė- , 

jai? Mes ne bukapročiai; 
mes negriauname praeities 
kultūros ir meno paminklų. 
Bažnyčios puikūs architek
tūriniai meno paminklai, 
kurie daug ką pasako apie 
praeitį. O praeitis mums, la
bai svarbi. Tad, Dėde, ne
tiesa, kad mes bažnyčias 
paverčiame sandėliais.

Tai, ką parašiau, ir vėl 
perskaičiau. Aš esu labai 
įpykęs. Ant ko? Ypatin
gai ant Amerikos vyriausy
bės ir reakcinių sluoksnių. 
Iš visko matyti, kad Ame
rika nori karo su TSRS.' 
Vadinasi, ką mes pastatė
me ir ką jūs pastatėte, vis
kas gali nueiti velniop, ir 
vėl kraujas. O štai per lau
kus žygiuoja mano laimiu-, 
ga ir graži tarybinė, stu
dentiška jaunystė. Ir jei 
vėl karas? Kokia didelė 
nelaimė. Aš eičiau už Tė- t 
vynę — Tarybų Lietuvą, ir

mūsų kraštą, 
kylantį iš pelenų, griuvėsių, 
tamsybės skraistės.

Jei Jūs palikote Paliepius 
prieš 40 metų ir, gal būt, 
buvo sunku surasti žmogų,

Dėde, ar kada galėjo sva- kurįs galėtų parašyti laiš- 
joti apie tai mūsų lietuvis? ką> paskaityti laikraštį, tai 

_i visiems ponams j • ' - -- • 
(Tūbeliams^ Smetonos gy- apje 40 jaunuolių jau vidu-
Aš noriu visiems ponams dabar, prašau, Paliepiuose
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paprastam žmogui, nė jams), sėdintiems dabar rings mokyklos išsilavini- 
kuris kuria visas materiali- i už Atlanto, išdaužyti snu- mu> septyni žmonės baigę 
nes gerybes. Aš džiaugiuo- kius už tai, kad jie per A- aukštąjį mokslą 
si Lietuvos artoju, kuris, merikos balsą niekina So- institutuose, 
padėjęs į muziejų arklą, pa- vietų Rusiją, o giriasi Ame- j 
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4 mokosi

ėmė prunkščiantį plieno 
žirgą, kuris, nors sunkiai 
dusdamas išrovė senus dir
vonus, o mašina, žmogaus 
valdoma, pabėrė auksinį 
grūdą. Taip auksinis grū
das išaugina auksinį javą- 
derlių. ,

Mūsų nedidelė šalelė, prie 
Baltijos jūros gintarinių 
krantų, Lietuva tikrai jau
na kaip niekados. Po lau
kus vis plačiau išsivaikš- 
čioja galingi elektros stul
pai ir elektros lemputės 
šviesa paskaidrina palinku
sią prie pasakų stalo sene
lę ir ta šviesa jos prote da
ro didelius spėliojimus, dar 
didesnį susidomėjimą šalies 

| gyvenimu.
Aš vakar sėdėjau prie ra

dijo imtuvo ir klausiausi 
statybos inžinieriaus jaudi
nančio balso iš Kauno. Ach, 

galingas žmogus ir 
jis sugebėjo pakeisti

koks 
kaip

rika. Taip, Sovietų Rusija 
Lietuvai tikra sesė, kuri 
tiek mums padeda, tiek ski
ria lėšų, kad klestėtų mūsų 
gintarinis kraštas. O Ame
rika — biznierių kraštas. 
Ji niekados Lietuvai nepa
dėjo ir nepadės, o šiuo me
tu, kai mūsų kraštas jau 
gyvena savo pavasarį, 
mums Amerika nereikalin
ga.

Jūs, Dėde, parašėte, kad 
toks skaičius ūkininkų gy
vena taip ir taip. Tuo ti
kiu, bet pasakyki, kaip gy
vena milijonai bedarbių? 
Aš tikiu, kad ūkininkai, 
pažaboję techniką, pažaboję 
gyvą jėgą, jie turi gyventi 
pavyzdingai ir negali lygin
tis su mūsų tik ką kurian
čiu gyvenimu. Mes ateityje 
gyvensime visi kaip jūsų 
išrinktieji ūkininkai. Tie
sa, ar jie yra matę nors vie
ną karo audrą, nors vieną

Jūs, gal būt, Dėde, per- 
kultūri- skaitę laišką, užpyksite ant 
Daugu- manęs, pagalvosite, kad aš 

Jums taikau? Oi, Dėde, aš 
pirmomis laiško eilutėmis 
šio netaikiau. Aš žinau, 
kad Jūs per savo prakaitą

Tačiau, Dėde, aš nenoriu 
girtis, dar ne viskas pas pasaulis dar kartą pamaty
mus padaryta, dar daug tų TSRS vienybę ir stipru- 
žmonių nemetę religinio ti- mą. 
kejimo, kas labai žalinga 
mūsų visuomenės 
niam auklėjimui,
ma jaunuolių, kurie jau mo
ka materiališkai galvoti, tai 
su religiniais prietarais at-

• sižada. Tik didelė našta, 
taip sunkiai išsireiškus, su pasistatėte puikius rūmus,
senais žmonėmis, kurie yra turite nuosavą mašiną. Aiš- 
neišsilavinę ir laikosi senų ku, Jūs esate turtingas, nes 
pažiūrų, kurios, be abejo, jau daugiau kaip 40 metų 
žaloja dar svyruojantį jau- gyvenate turtingame Ame- 
nimą.

Jūs gal pagalvosit, kad 
pas mus jaunuolius, kurie 
mokosi mokykloje ir lanko 
bažnyčią, tai baudžia už 
bažnyčios lankymą? Oi, pas 
mus laisvė. Nori tikėk, no
ri netikėk dievu. O iš kur 
Jūs išgirdote plepalus, kad 
pas mus uždarinėjamos baž
nyčios ir rengiami sande-

Įrikos krašte. Mms su Ju
mis kol kas sunku lygintis. 
Tuo tarpu man, Dėde, Jūs 
labai patinkate, kad laisvai 
galvojate, niekuo nesivaržo
te. Aš labai noriu, kad Jūs 
daugiau parašytu te apie A-' 
merikos darbininkus ir neg
rus. Rašykite labai labai 
daug ir klauskite, ko nors.

Albinas Klizas



KJį OŠIA PANERIU PUŠYS
Daug metų praėjo, kai nustojo gau- 

clusios antrojo pasaulinio karo patran
kos. Prieš daugelį metų nutilo ir pasku
tinieji šūviai Paneriuose. Tačiau kiek 
laiko bebūtų praėję, vartant nuo laiko 
pageltusius popieriaus lapelius, ramiai 
negali skaityti pasakojimą - dienorašti 
apie nekaltų žmonių žudynes Paneriuose.

Tą neseniai atsitiktinai surastą pasa
kojimą - dienoraštį parašė nežinomas 
žmogus. Gal būt, jis gyvena ir mūsų 
dienomis ir kartu su mumis visomis jė
gomis stiprina mūsų Tėvynę—taikos vi
same pasaulyje tvirtovę, kad niekados 
daugiau nepasikartotų Panerių tragedi
ja, o, gal būt, ir jį su šimtais kitų ko
votojų priglaudė Paneriai... Bet tai, kas 
čia parašyta — parašyta žmogaus, ma
čiusio viską savo akimis. Diena- iš dienos 
jis rašė ką pamatęs ant siaurų popie
riaus lapelių, slėpė butelyje, o vėliau už
kasė į žemę, kacl, praūžus karo audrai, 
žmonės sužinotų tikrą tiesą, kas dėjosi 
Paneriuose, kad žmonių atmintyje kaip 
prakeikimas skambėtų ir budelių-žudikų 
vardai.

Šis pasakojimas - dienoraštis—tai dar 
vienas kaltinamasis aktas fašizmui, tai 
kaltinamasis aktas jų niekšiškiems tar
nams — buržuaziniams nacionalistams, 
parodantis jų parsidavimą pikčiausiems 
lietuvių tautos priešams — fašistiniams 
okupantams, jų išsigimimą. Šis pasa
kojimas dar kartą ryškiausiai parodo, 
kaip žemai puolė fašizmui kūną ir sielą 
pardavę buržuaziniai nacionalistai, kaip 
jie neteko bet kokio žmogiškumo bruožo.

Nauji dokumentai apie Panerius dar 
kartą primena, kokį baisų likimą fašiz
mas ruošė visai lietuvių tautai. Ir jei
gu ne Tarybinės Armijos didvyriškumas 
ir jėga, jei ne visų tarybinių tautų tita
niškos pastangos, vargu ar kitokio liki
mo būtų susilaukusi ir visa lietuvių 
tauta.

Ir dabar, kai bando kelti galvas ne
pribaigti fašizmo likučiai Vakarų Vo
kietijoje ir jų tarnai, pabėgę nuo savo 
liaudies iš Lietuvos, Panerių ir IX forto, 
Maidaneko ir Osvencimo, Buchenvaldo 
ir kitų mirties fabrikų aukos primena, 
kokią didžiulę grėsmę visoms pasaulio 
tautoms kelia fašizmas, jos tartum šian
dien lyg gyvos primena:

—Budėkite, žmonės! Stiprinkite ko
vą už taiką. Neleiskite^ kad pasikartotų 
nei Paneriai, nei Maidanekas, nei Bu
chenvaldas.

1942 M.
Jau kuris laikas, kai policininkai ant 

plento nebeišeina valstiečiams pardavi
nėti užmuštųjų žmonių drabužių, o tie
siog juos parduoda Jankovskiui, kuris 
nuo pavasario gyvena miške, netoli ba
zės. Duobes irgi ėmė užkasinėti—ne
žmoniška smarvė pakilo.

O iš Vilniaus po senovei nuolat siuva 
autobusas. Juo ir policininkai važinėja, 
ir mirtininkus atveža. Guli jie ant grin
dų, šalia policininkų kojų. Iš lauko ne
matyti. Iš Lukiškių kalėjimo atveža 
taip pat ir visiškai nukankintus tardy
mo metu žmones.
RUGSĖJO 10 D., KETVIRTADIENIS

Buvo apie penktą valandą po pietų. 
Diena graži, saulėta. Aš tuo metu kaip 
tik buvau geležinkelio būdelėje. Nelauk
tai pasirodė dengtais langais automobi
lis. . Aišku, važiuoja į bazę hitlerininkai 
ir kažką veža. Kad niekas nematytų, 
ką veža, langus užsidangstę.

Iš bazės policininkus kitur pasiuntė, o 
auką patys sušaudė ir užkasė. Grįžę po
licininkai puolė atkasinėti kapą. Vėl 
turės drabužių parduoti.

RUGSĖJO 12 D., ŠEŠTADIENIS
Lygiai 9 vai. 25 min. ryto pasirodė 

brezentu dengtas sunkvežimis Nr. 
Sėdi policininkai. Iš bazės tuščia mašina 
greit pasuko atgal į Vilnių, o bazėje pa
sipylė šūviai. Vadinasi, šaudo atvežtuo
sius. Lygiai po valandos vėl pasirodė to
ji pat mašina. Ir vėl šūviai. Pasakoja, 
kad sušaudė 25 žmones...

SPALIO 7 D., TREČIADIENIS
Pusę devynių iš plento pusės pasirodė 

sunkvežimis. Paskui nuaidėjo šūviai. Po 
valandos nuo Vilniaus vėl pasjrodė ma
šina su mirtiriinkų grupe. Rodos, šaudė 
partizanus. Vienas buvęs lyg tai nuo 
Molodečno. Kodėl juos atvežė į Pane
rius?

Policininkai nuvežė pardavinėti dra
bužius į Naujasodžius ir Kazbiejus. 
Žmonės pasakoja, kad vieno užmuštojo 
rūbuose rastas laiškas...

GRUODŽIO 2 D., TREČIADIENIS
Kaip paprastai, pusę devynių nuo Vil

niaus pusės pasirodė pažįstamas brezen
tu dengtas sunkvežimis. Šalia šoferio iš 
matymo “pažįstamas” vokietis - gestapi
ninkas. Išpurtęs raudonas veidas. Ant 
nosies akiniai. Mašiną iš visų pusių ap
kibę policininkai. ! Per juos nebuvo .ma
tyti, kas yra mašinoje. Netrukus mo
toro ūžesys jau buvo girdėti bazėje.

Praėjus kuriam laikui pasigirdo 
šauksmai “halt! “halt!” Paskui vėl. nu
tilo. Pasipylė šūviai. Pasirodė antra 
mašina. Kelios minutės tylos. Vėl šūviai. 
Tik nuaidėjus paskutiniam šūviui, Gar
dino plente pasirodė bėgąs žmogus. Jis 
buvo be kepurės ir be marškinių. Švie
siai pilkos kelnės. Nugara ir krūtinė 
paplūdusios kraujais—matyt, peršautas. 
Perbėgęs plentą, dingo miške. Toje vie
toje yra vienas policininkų postas. Čia 
jį pamatė to posto policininkai. Nuai
dėjo šūviai, ir žmogus krito ant žemės. 
Po to pribėgęs vienas policininkas tren
kė šautuvo buože jam per galvą. Pas
kui policininkai ant plento sulaikė tuš
čius ratus ir nuvežė nelaimingąjį j bazę.

GRUODŽIO 18 D, PENKTADIENIS
Atvažiavo viena mašina. Nuaidėjo še

ši šūviai. Visaip žudo. Atvežtuosius 
guldo ant žemės ir liepia gulėti veidu į 
žemę. Atskyrę kelis, veda prie duobės. 
Čia mušdami, visaip tyčiodamiesi, liepia 
nusivilkti. Šaudo suvarę į duobę, šaudo 
einant tilteliu per duobę, suvarytus į 
duobę apmėto granatomis—visaip prasi
mano.

1943 M.
GRUODŽIO 28 D.j, KETVIRTADIENIS

Pasirodė trys mašinos. Baisūs, iš
kankinti kalinių veidai. Tarp jų kelios 
moterys. Šaudė gestapininkai ir polici
ninkai.

Rytojaus dieną Jankovskis pardavinė
jo chrominius batus. Sakėsi, kad tai jo 
batai, tik per maži. Abejoju: ir dideli, 
ir puspadžiai gerokai nunešioti. Kodėl 
gi anksčiau nebuvo per maži? Kaip die
na aišku—tai aukos batai.

Visą laiką be perstojo sninga. Žiema 
tarytum nori atsigriebti už savo pasivė
lavimą. Visus kelius užnešė. O iš kaimų 
ateina nelinksmos i žinios. Vis apie areš
tus. Vienam kaime sugavo tarybinį kari 
Semioną. Areštavo ir Trusevičienę, pas 
kurią po krosnimi slapstėsi Semionas. 
Budnikuose buvo surengtos žmonių gau
dynės. Senuosiuose Maceliuose areštavo 
d e v y n et ą , daugiausia Jurgelevičius. 
Gaudo Žitkevičių iš Seųųjų Macelių, ku
ris iki karo Vilniuje dirbo milicijoje, o 
dabar išėjo į partizanus.

Prieš tris dienas iš Londono pranešė, 
jog kauniškis vyskupas pasmerkė žudy
nes. Kodėl vyskupas nepasmerkė žudy
nių karo pradžioje, kai šauliai, policinin
kai užmušinėjo, kankino niekuo nekaltus 
žmones? Tik dabar, kai Libijoje ir Tri
polyje ėmė vokiečius mušti, kai jie pra
laimėjo ties Stalingradu, kai visur jiems 
darosi riesta, tada vyskupas ėmė 
“smerkti” žudynes. Ar ne todėl, kad 
mato pralaimėsiant vokiečius?
VASARIO 18 D., KETVIRTADIENIS

Devyniomis pasirodė pažįstama auto
mašina. Į bazę nepasuko. Sustojo ant 
Gardino plento, toje vietoje, kur tvoroje, 
netoli vartų, yra skylė. Iš mainos iš
šoko trys gestapininkai ir keli policinin
kai. Paskui juos 'pagal komandą, užpa
kalyje surakintom rankom, be paltų ir 
kepurių,—vyrai. Tarp jų viena moteris, 
aukšta, įsisiautus į pilkšvą kailinį pal
tą. Kiekvieną atvežtąjį policininkai lai
ko dešine ranka nutvėrę už apykaklės, 
kairėje laikydami šautuvą.

Pajudėjo vorele. Netrukus nuaidėjo 
kurtūs pavieniai šūviai. Grįžę kai kurie 
policininkai ir vokiečiai sėdo mašiną 
ir nuvažiavo į Vilnių. Netrukus vėl at
važiavo. Šį kartą automašinoje gerai ap
sivilkę, brangios j medžiagos paltais, 
skrybėliuoti vyrai. Vadinasi, jie ne iš 
kalėjimo. Irgi rankos surakintos. Irgi 
kiekvieną laiko policininkas. Vėl paju
dėjo vorele, ir vėl tylą sudrumstė pa
vieniai šūviai... Į z .

Trečią kartą mašina atvyko su mo
terimis. Daugiausia jaunos. Rankos ne
surakintos. Į bazę jų neveda. -Vienas 
policininkas mosteli ranka miškan. Ten 
visi ir pajudėjo. Moterys voreįe, o bu
deliai būriu. Tylu, tylu, tik ošia pušys. 
Ir staiga šūviai. Salvėm.

Praėjo daugiau kaip valanda. Poli

cininkai grįžo užsivertę užmuštųjų rū
bus. Sukrovę į mašiną, išvažiavo.

Netrukus geležinkelio būdelėje pasi
rodė žudikas - specialistas policininkas 
Vladas Kliukas. Jo rankose “dar šilti” 
batai. Už juos prašo 4 tūkstančius rub
lių. Jis ėmė pasakoti, kad vyrus šaudę 
vokiečiai iš pistoletų. Vienas šaudo, o
kitas tuo metu lazda stumia į duobę. 
Šaudė apsirengusius. O nušautuosius 
policininkai ųuvilkę, drabužius paslėpę 
sniege, po krųmais. Bet vokiečiai nuse
kė jų pėdomis ir viską radę. ' Policinin
kas Germonavičius moters kailinį paltą 
paslėpęs sargybos būdelėje po lova. Bet 
ir tai vokiečiai radę. Liepę nunešti į au
tomašiną. Juose buvo paslėptas geras 
vyriškas ■ kostiumas. Vokietis kostiu
mo nepastebėjęs. Germonavičius, eida
mas paskui vokietį, ištraukė kostiumą ir 
guviai paslėpė.

Su moterimis jie, policininkai, pasiel
gę gudriau. Prieš šaudydami liepę nu
sirengti. Taip su drabužiais mažiau 
vargo būna.

Iš viso tą dieną sušaudyti 42 žmonės.
KOVO 3 D., TREČIADIENIS

Gyventojai bėga iš Vilniaus, norėdami 
išsisukti nuo mobilizacijos. Vienį vyks
ta į Varėną, kiti i Alytų, Rūdiškes. Ma
tau aš tai savo akimis, “budėdamas” ant 
plento. Šeštadienį, kovo 27 d., viena par
tizanė užmušė du vokiečius. Tą pačią 
dieną nuo bėgių buvo nuleistas trauki
nys ties Varėna. Šįandi-en toje pat vie
toje vėl nuo bėgių nuleistas traukinys.

KOVO 5 D., PENKTADIENIS
Antrą valandą po pietų pasirodė au

tomobilis Nr. 35979. Paskui jį važiavo 
kita mašina. Bazėje nuaidėjus šūviams,
mašina grįžo į Vilnių. Netrukus ji vėl 
atvažiavo su žmonėmis. Ir vėl pasigirs
ta šūviai. Tačiau šį kartą miške—vadi
nasi, žmonės bandė bėgti.

Kuriam laikui praėjus, šalia geležin
kelio būdelės, kur aš esu, pasirodė po
licininkas su rūbų glėbiu. Maskatuoja 
pilkšvų vyriškų marškinių rankovė, nu
tįsęs moteriškas sijonas. Staiga prieš 
jį išdygo vokiečiai. Jie sulaiko ir liepia 
drabužius nepti atgal į autobusą. Poli
cininkas grįžta pro vartus, bet vėl atgal 
išįenda pro skylę tvoroje, perbėga gele
žinkelį ir nųįkuba į mišką. Ant plento 
pasirodo vedimas. Policininkas meta 
glėbį į vežimį ir suragina arklius į Vil
niaus pusę.

Likusius drabužius vakaru vokiečiai 
išvežė autobusu.

KOVO 19 D., PENKTADIENIS
Aš buvau ant plento. Apie dvyliktą 

valandą nuo tos pusės, kur stovi koplytė
lė ant kryžkelės Gardinas-Kaunas-Tra- 
kai, pasirodė pažįstamas automobilis, o 
jame akiniuotasis karininkas ir užpaka
lyje du civiliškai apsirengę piliečiai.

(Bus daugiau) Bal. 29, 1957 
----  ""7

Žinios iš Lietuvos
SURENKAMIEJI NAMAI 
LIETUVOS DARBO 
ŽMONĖMS

Vilniaus miškų ir staty
binių medžiagų prekybos 
bazės teritorijoje baigiamas 
surinkti pavyzdinis vieno 
buto trijų kambarių namas 
iš gatavų plokščių. Šie gy
venamieji pastatai iš suren
kamų detalių turi didelę 
paklausą.

Namas turi patogiai iš
dėstytus 44.3 kvadratinio 
metro ploto kambarius, vir
tuvę, prieangį, tualetą, tam
būrą ir įstiklintą verandą. 
Patalpos apšildomos garo 
katilu, įrengtu virtuvėje.

LIETUVOS DAILININKŲ 
KŪRINIAI UŽSIENIO 
PARODOSE

VILNIUS, šiais metais 
daugelis Lietuvos vaizduo
jamojo meno veikėjų daly
vaus užsienio meno parodo
se. . .

Apie šimtas darbų, atsto
vaujančių lietuvių grafikų 
kūryba, bus ekspanuojama 
dailės parodoje, kuri orga
nizuojama Čekoslovakijoje 
ryšium su rengiama kam
panija, skirta tarybinėms 
Pabaltijo respublikoms.

Profesoriui J. Mikėnui, 
skulptoriui L. Striogai ir 
grafikei A. Makūnaitei te
ko didelė garbė savo kūri
niais atstovauti Lietuvos 
vaizduojamąjį meną Niu
jorke atidarytoje Tarybų 
Sąjungos mokslo, technikos 
ir kultūros pasiekimų paro
doje.

Lenkų Sopotės mieste pa
rodoje “Baltijos jūra grafi
koje” eksponuojami V. Čer- 

Iniauskaitės, B. Valantinai- 
tės ir V. Paršino kūriniai.

Šią vasarą Belgijoje bus 
atidaryta tarptautinė me
ninės keramikos paroda. 
Bus eksponuojami J. Mikė
no, L. Strolio, B. Zigman- 
taitės ir A. Ličkutės dar
bai.

Atsilankė aušrinė
Atsilankė viešnelė
Ano tolimo kelio -r- 

Rožiapirštė aušra žavingoji!
Plonumėlis vualio!
Lengvumėlis to salio!

Lyg voratinkliu švelniai apklojo ...

pastatus. 4Salia to1 jie nuta
rė ateiti į pagalbą ir vietos 
septynmetei mokyklai. TaK 
kininkai pasisiūlė atliktu 
pagrindinius mokyklos pa
statų remopto darbus ir pa
taisyti mokyklos invento
rių.

Skaisčiaveide gražuole, 
Tau užklyst čia pripuolė,— 

Paviešėk ilgėliau mūsų šone!
Ai! linksmutis aš būčiau,
Jei pabūtum kiemučių, — 

Atsileisk savo šydą raudoną ...
Prašom prašom Vidutin, 
Mūs’ pastogėn kuklutėn —

Svote, viešnia vylingųjų tolių!
Prašom sėstis, meilute, 
Valandėlę pabūti —

Neskubėk — dar paspėsi namolei...
Tu dausų pakeleivė,
Spindulingoji deivė,

Apsigaubus vaivorykštės skraistę, 
Įstabi žvaigždžiaakė!
Gal mum akys užklakę?

Tavo veidą vos įstebim skaistų . . .
Tie rožiniai rūbeliai,
Nei rukai, nei pūkeliai, 

Virba mirga plaukai gintariniai...
Nei toli laumės juosta,
Nei ūkai susiklostę,— 

Neįžiūrim, net akį pratrynę ...
Lyg kad būč’ pakerėtas,
Ar giliai sužavėtas,

Ar tiesiogiai tarytum užburtas,
Tebežiūriu į viešnią,
Akys lakato ir ieško,—

O čia tirpsta viliokliškas turtas...
Gal nuo kvapo zefyro,
Lyg .sparneliais efiro, 

Pasiraivė aušrinė ir dingo ...
Išsisklaidė, suiro,

STIPRĖJA MOKYMO 
BAZĖ

KAUNAS. Šio rajono 
Vandžiogalos vidurinėj mo
kykloj yra įrengtos stalių 

j dirbtuvės..
Šiuo metu mokyklos teri

torijoje išaugo naujas pa
statas, kur bus įrengtos 
mechaninės metalo apdirbi
mo dirbtuvės.

f ' ' ........
KOLŪKIEČIAI 
ATOSTOGAUJA

PASVALYS. Rajono “Pu
šaloto” kolūkio narių įga
liotinių susirinkimas nuta
rė kolūkiečiams, įvykdan-L 
tiems išdirbio normas, duo- 

iti atostogas.

j Naujos gynymo Įstaigos
i KAUNAS.-Tankiu tinfr- 
jlu mieste išsidėstė sveikatos 
! apsaugos įstaigos. Veikia 
! keletas ligoninių, šešios po- 
iliklinikos, daug medicininių 
i punktų, gimdymo namų.
i Naujos gydymo įstaigos pa
staraisiais metais įsteigtos 
visuose priemiesčiuose, net

Nei miražas to tyro —
Nei ta fata morgana vylinga...

Lyg miglelė suvirpo,
Susileido, ištirpo — 

žaižaringai akinančio j saulėj ...
Lyg tai gaisras, pašvaistė
Pamiškėj pasišvaistė, — 

O gal visa tai buvo apgaulė?*
Ir nebėr mūs’ aušrinės, 
žydraakės auksinės ...

Ir man ga'ila nūnai, ilgesinga...
Tą jos šypsnį malonų,
Tą jos . šydą raudoną

Glamonėju, myluoju gėlingai....
Ir dažnai lyg .su baime
Mano akys savaime • 

Rytmetinės viešnios lūkuriuoja, —
Bet matyt jau pro langą:
Susiraukus padangė,

Ir tie medžiai nuliūdę linguoja...
Ką gi? Nėr ko ir laukti:
Pažibų nebedaug te,—

Tai geriau—vėl prie raštų, prie knygų,—
Tai — draugai, tartum plienas,
Aukštadvasis kiekvienas, —

Kur berastum bičiulį jiem lygų?
JONAS KAŠKAITIS

Fizikos - matematikos mok
slų kandidatas Č. Garba- 
liauskas rašo apie radioak
tyvumo padidėjimą gamto
je, kurį tyrinėja ir mūsų 
mokslininkai. Įdomių žinių 
apie rematą yra docento A. 
Žiugždos straipsnyje.

Kitos medžiagos pasako
ja apie Iraką, senojo Vil
niaus universiteto moksli
ninką G. Forsterį, apie šve
dų okupaciją Lietuvoj 1701- 
1702 mt. Skelbiami doku
mentai, kaip seniau iš var
žytynių pardavinėdavo pi
liečių turtą už gydymosi 
skolas.

V. Kantautas ir V. Mu
rauskas. praneša eksperi-j 
mentais patvirtintus duo
menis apie kai kurių reli
ginių apeigų nehigienišku- 
mą.

SENIAUSI PAMINKLAI 
LIETUVOJE

VILNIUS. Apie tai žur
nalo “Mokslas ir gyveni
mas” Nr. 7. pasakoja V. 
Narbutas straipsnyje “Ge
ologiniai paminklai”. Jie 
turi milijonus metų ir ne 
visi apie juos žino. A. 
Ažusienio straipsnis “Tarp 
žvaigždžių” skaitytojo min
tis nuveda į tolimiausias er
dves,, atskleidžia kai kurias 
Galaktikos ūkų paslaptis.

MOKYKLOS REMONTAS 
—STUDENTŲ 
RANKOMIS

UTENA. Liepos mėn. *į 
Utenos rajono t Kuktiškių 
kolūkį atvyko 25 talkininkų 
grupė iš Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto. Tai fizikos spe
cialybės III kurso studen
tai. Vasaros atostogas jie 
praleis čia, padėdami kolū
kiui statyti visuomeninius

prie stambesnių įmonių.
; Dar labiau gydymo įstai- 
gų skaičius išaugs per sep
tynmetį. Baigiama staty
ki ir jau šiemet pradės veik- 
; ti poliklinika Petrašiūnuo
se. Ji bus aprūpinta pačia 
naujausia gydymo ir diag
nostine aparatūra. Rekons- 
travus vaikų poliklinikos 

! pastatą^ bus atidaryti du 
nauji skyriai I Tarybinėje 
klinikinėje ligoninėje. Res
publikinėje klinikinėje hg<k 
nineje steigiamas naujai 
skyrius kraujo ligomis sei^ 
gančiųjų gydymui.

Per septynmetį poliklini- 
kinių skyrių filialus numa
toma atidaryti prie dauge- » 
lio miesto įmonių. — “Per
galės” turbinų gamyklos, 
pliušo-šilko kombinato, 
“Drobės,” “Kauno audi
nių” ir kitų fabrikų. Juo
se dirbs visų pagrindinių 
specialybių gydytojai.

Gyventojų, sveikatos ap
saugos pagerinimo klausi
mai neseniai buvo svarsto
mi miesto medicinos dar
buotojų aktyvo pasitarime.

Žymi Tarybų Sąjungos 
pagalba Vengrijai

Budapeštas. —Vengrijos 
ekonominiais reikalais žur
nalas “Fygeloe” rašo, kad. 
1958 metais Tarybų ĘąųL 
junga davė Vengrijai ’žy
mios pagalbos. Ji suteikė 
jai 910 fabrikų arba dirb
tuvių įrengimų, 5,712 elek
tros motorų, 1,400 maši
nų įrankių gaminimui, 6,- *• 
456 traktorius, 27,800 tre
kų ir 15,600 automobilių. > 
Bendrai ši pagalba buvo 
verta $853,250,000.

Tarybų Sąjunga gelbėja 
visoms socialistinėms ša
lims, bet ji suteikė Vengri
jai daugiau pagalbos, nes 
ši šalis daug nukentėjo nuo 
kontrevoliucinio sukilimo 
1956 metų pabaigoje.

Bagdadas. —Basros prie
plaukoje Tarybų Sąjungos 
inžinieriai stato Irakui lai
vų statybos fabriką. •

Baton Rouge, La. — Gu
bernatorius E. K. Long jsa- 
ko, kad prieš jį “sukilimai” 
jam tik padeda.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Anti’., l’Ugp. (August) 18, 1959



New Jersey naujienos
f Įvykusiame LDS Trečios 

apskrities komiteto posėdy
je padaryta peržvalga aps
krities ribose kuopų ir aps
krities veikime. Pasirodo, 
kad apskrities komitetas 
žengia veikimu pirmyn. Bet 
kuopos mažai tepasirodė 
veikime.w Negerai, bet taip 
yra. Naujų narių, gavimas 
kabo ore.

Ir kaip rodo kuopų susi
domėjimas, tai iki sekamo 
LDS seimo, kitais metais, 
mes neturėsime apskrityje 
išpildę kvotos, nebūsime 
gavę 15-kos naujų narių.

mėnesis. Kitų mėnesį jau 
ruošimės į svetainių paren
gimus. Metai atėjo ir jie 
tuojau praeis. Mūsų orga
nizacijos šiais metais dide
lio progreso neparodė. Me
tų našta ir mirtis mūsų se
nąją kartą vis labiau reti
na.

Bet džiuginantis reiški
nys, tai tas, kad mes esa
me pasiryžę palaikyti savo 
spaudą ir reikalui esant su 
parama nesame skūpūs, 

! nors didžiumoje gyvename 
! iš senatvės pensijos.

Pilietis
Įsitėmykite, kuopos, kad 

New Jersey kuopų metinis 
parengimas įvyks sekamą 
mėnesį ar pradžioje spalio 
mėnesio. Šiame parengime 
tikimės turėti svečią parvy- 
kusį iš Lietuvos.—mūsų pre
zidentą J. Gašlūną, kuris 
pasakys savo įspūdžius, par
veš sveikinimų nuo visų 
Lietuvos gyventojų, o gal 
bus sutikęs ir jūsų gimines 
ir pasakys jums apie jų gy
venimą. Tėmykite dieną ir 
skaitlingai dalyvaukite.

Draugė M. Ražanskienė, 
gyvenanti 924 Bowling 
Green Dr., Toms River, N. 
J., rimtai susirgo. Ji randa
si Point Pleasant ligoninėje 
ir gal bus operuota. Ji jau 
turėjo praeity operaciją.

Draugai ir artimi prašo
mi, kam laikas leidžia, at
lankyti ligonę arba parašy
ti atvirutę, priduodant e- 
nergijos ligą nugalėti. Nuo 
savęs linkiu jai pilno pa
sveikimo !

Aplankius draugus Verte
lius, Point Pleasant, rado
me sveikučius. Vertelis šį 
mėnesį minėjo 72-jų metų 
gimtadienį. Atrodo gerai ir 
Stiprus. Jisai sako, metai 
mano sveikatai gerai tar
nauja. Buvau nuvykęs į 
New Yorką, mačiau Sovie
tų parodą ir judžius, pati
ko.

Vertelienė sako vieną die
ną jaučiuosi gerai, kitą ne
kaip. širdies liga, kuria 
draugė Vertelienė nesvei
kuoju, reikalauja rimto už
silaikymo. Jų apylinkėj gy
venimui oras tinkamas, vie
ta rami.

Chicago, III.
Roselando Aido choro 
veikimas

Nors dar keletas aidiečių 
: atostogauja, bet Aido cho
ras jau pradėjo veikti. Dai
nų pamokos laikomos penk
tadienių vakarais, pradžia 
8 vai. vak., L. Kultūros sa
lėje, 10413 So. Michigan 
Ave.
Su opera į Detroit, Mich.

Su detroitiečiais jau ga
lutinai susitarta ir 11959 m. 
lapkričio 22 d. Roselando 
Aido choras pastatys operą 
“Zaporožietis už Duno
jaus”. Salė jau paimta su 
visais parankumais ir ga
lės sutilpti, apie 1,000 sve
čiu.
Darysime nuotrauką

Aidiečiai greitu laiku no
ri pasidaryti naują Aido 
choro nuotrauką, kuri tik
tų dabar ir dėl 1960 metų, 
minint Aido choro 50 metų 
sukaktį. Todėl mes kviečia
me buvusius ir naujus dai
nininkus tuojau stoti į cho
rą, kad galėtumėte patekti 
į "foto.
Ligonis

Aidiečiai labai apgailes
tauja, kad mūsų veikliau
siam draugui J. Misevičiui 
teko susirgti. Paskirti lan
kytojai ir dovanėlė. Velija
me greitai pasveikti.
Laiškai

Skaityti laiškai nuo M. 
Stensler, detroitiečių, Vil
nies ir žuvininkų be žuvies.
Dainuosime Vilnies piknike

Draugai Dainiai ilgą lai
ką gyvenę Brooklyne, vė
liau Jamaica, gi dabar per
sikelia nuolatiniam apsigy
venimui į New Jersey val
stiją. Jie nusipirko vienos 
šeimynos namą tolokai nuo 
lietuvių apgyventų centrų 
keturios mylios nuo Fle- 
mingtono. Jie atsiskyrė nuo 
miestų trukšmingo gyveni
mo ir sakosi esą pilnai tuo
kti pasitenkinę.

{laimingo pasisekimo!

Netikėtai sutįkau atvyku
sius Stanionius iš Floridos. 
Jie čia seniau gyveno ir tu
rėdami progą aplanko se
nus pažįstamus. Sakosi, kad 
gyvenimas jiems Floridoje 
patinka. Štanioniehe par
vežė gerų dienų nuo ilgai 
gyvenusios Jersey City, N. 
J., M. Yonušienės.

Jęrsey City ir apylinkėje 
buvo paleisti gandai, kad 
M. Yonušienė yra mirus, 
bet pasirodo sveikutė ir lin
ki visiems to paties.

Reikia rimtai susidomėti 
ir nors didesnėse kolonijose 
parvykusiems iš Lietuvos 
suruošti parengimai. Čia 
gyvenanti nori išgirsti, tu
rėti tikras žinias apie da
bartinį Lietuvos gyvenimą. 
Palfvykusieji apie tai pasa
kytų ir mes paklaustume 
kas mums nėra aišku.

Šis mėnesis — atostogų 

Rugpiūčio 30 d. Santa Fe 
'darže bus Vilnies didžiau
sioji gegužinė, kur suva
žiuos visokio svietelio ir iš 
visur. Taigi, aidiečiai de
rinkime savo balsus.

—Dan Yla
--------------------------- 1—,—,

Brockton, Mass.I
Liepos 10 d. mirė Juoza

pas Kastantinavičia. Pali
ko giliame liūdesyje savo 
žmoną Stefaniją (Balevi- 
čiūtę) Kast antinavičienę, 
du sūnus, Julių, Pittsburgh, 
Pa., ir Bronių, Ottumwa, 
Iowa, taipgi 8 anūkus, bro
lį Frank, St, Louis, Mo., dvi 
seseris — Mrs. Mary Yes- 
kelevičienę, Brockton, 
Mass., ir Mrs. Monika Ka- 

jsetta, Lietuvoje; taipgi ki- 
i tų giminių.

Velionis atvažiavo į šią 
šalį prieš 54 metus. Brock- 
tone išgyveno 50 metų. Dir
bo batų išdirbystėje (shoe 
shop). Velionis prigulėjo 
prie Šv. Roko pašalpinės 

‘draugystės ir prie piliečių 
klubo (taipgi paš alpinė 
draugystė). Buvo laisvas 
žmogus ir laisvai palaido
tas Melrose kapinėse.

Velionio šeima prašė 
draugus, kad nesiųstų gė
lių prie karsto; geriau tuos 
pinigus aukotų vėžio drau
gijai.. Šeima pridavė tam 
fondui $120.

Didelis pagyrimas našlei

už tokį poelgį. Velionis vė
žio liga mirė.

• Dabar Stefanija Kastan- 
tinavičienė aukoja Laisvei 
$15 kaip pagarbą savo my
limam vyrui. Juozapas se
niau skaitydavo Laisvę, bet 
vėlesniais laikais jau nebe
skaitė. K. čeveškienė

Chicago, Ill.
I i

LIETUVIAI GYDYTOJAI
Chicago j e nuo seniai gy

vavo Lietuvių Gyd y t o j ų 
draugija. Nors tai buvo 
nacionalinė draugija, bet 
prie jos, kuone išimtinai, 
priklausė tik chicagiečiai. 
Už Chicagos ribų buvo tik 
keli nariai. Ši draugija da
bar vadinasi Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga. 
Vien tik Chicagoje ji turi 
virš šimto narių. Mat, są- 
jungon susirašė ir dipukai, 
o jų čia yra daug. Dipu
kai faktinai užvaldė sąjun
gą, tik Dr. A. Montvilą pa
likdami pirmininku. Pasi- dėžiukes
keitė ir sąjungos visuome
ninis veidas.

Gydytojų sąjungos suva
žiavimas įvyks Clevelande 
6-7 rugsėjo. Pirm atida
rant suvažiavimą, švento 
Jurgio bažnyčioje įvyks pa
maldos. Niekados seniau to 
nebūdavo. Medicina ėjo sa

lvo keliu, o bažnyčia savo. 
! Vedybos padiktuotos politi
niais sumetimais.

Pats daktaras Montvilas i vome 8 burdingieriai. Gas- 
! seniau su bažnyčia nieko ipadinė dėl visų vietos netu- 
' bendro neturėjo. Senis j rėjo lovose gulėti, tai pa- 

—----- : klodavo ant padlagės (grin-
j i Lietuviai rašo:
I CHICAGO, Ill. — Lietu-: nekurie tuoj Į 
ivių Eks-mainierių klubas iri merginas ir 
| choras turi atostogas iki . Toliau vis daugiau 
i rugsėjo. To mėnesio 6-tą į žinodavo lietu vių.
1 suruoš šaunų pikniką Ryan '
Woods parke. Prasidės ir 
choro pamokos pasiruošti 
savo koncertui. Jis įvyks 
lapkričio 8 d., Mildos patal
poje.

j —:—'
Mildos įstaigai palaikyti 

i chicagiečiai veikia organi
zuotai. Organizacijos ir 
! grupės sueiliuotos kultūri
nei įstaigai atlikti savo 

i prievolę ir įsigyti garbingo 
i nario vardą.

Aną savaitę Mildai va- 
I karienę rengė L K M cho- 
I choras. Visi žinome, kad 
■kiekvienas choras turi 
problemą išsilaikyti save. 
Bet — kur ryžtas, ten ir 
pasėkos: kankliečiai vien 
tik nuo vakarienės pelnė 
ir įteikė Dailės ir Dramos 
klubui $84. Graži parama, 

į . Penktadienių vakarienes 
Mildai rengia ne vien tik 
chorai ir organizacijų kuo- 

ipos, bet ir atskiros asme
nų grupės. Vilnyje dažnai 
siimirga pranešimai apie 
Jdnines, Onines, Juozines ir 
apie visokiausias sukaktis, 
vis su linkėjimais Mildai il
gos, gražios kultūros fronte 
tarnybos visuomenei.

Kanklietis Pranas Doni- 
kguskas sugrįžo iš ligoninės 
ndmo, 650 W. 35 St. Jo 
sveikata taisosi. 

•
LDS 53-čia kuopa džiau

giasi trimis naujais na
riais K. Kairis įrašė du, J. 
Montvila vieną.

Kuopa rengs Mildai va
karienę rugsėjo 4 d., taip
gi savąjį žaidimų vakarą 
gruodžio 13 d.

•

St. Anne ligoninėje mirė 
14 metų berniukas Wm. R. 
Edington. Jis tebesikanki
no nuo to baisaus Angelų 
Karalienės mokykloje gais
ro, įvykusio praėjusį gruo
dį. Edington buvo 95-sis 
dėl to gaisro žuvęs asmuo, 
tarpe kurių buvo ir trys 
vienuolės. “V.”

ATSIMINIMAI
gystė ilgai negalės pasilai-Peržvalga iš abelno lietuvių 

66 metų būvio
Man atvažiavus Gardue- 

rin rugpiūčio mėn., 1909-ais 
metais, radau Šv. Petro ir 
Povilo pašalpinę draugystę 
ir Lietuvių Socialistų iš ke
lių narių kuopą. Butą ga
vau pas Vladą Nalivaiką 
(jau miręs), kuris man pa
pasakojo apie lietuvius 
Gardneryje.

Jam iš Northampton’o, 
iMass., atvažiavus į Gardne- 
i r‘į 1892 metais vasarą, ga- 
Ivęs Florence Stove Co. dar- 
I bą. Dienos darbą baigęs, su 
i bosu išėjo kambario ieškoti 
pas lietuvį, ar lenką, bet 

! perėjo visas valgomų daik- 
: tu krautuves ir kitas vie- 
! tas ir nesurado nei lietuvių, 
| nei lenkų. Gavo butą ir val
gydavo pas airių šeimą, mo
kėjo $5 į savaitę, valgyt 
nedavė nieko daugiau, tik 

su šabalbonais! o jų vaikai, užaugę, nekurie
(pork and beans). Išdirbęs 
60 valandų savaitėje, gavo 
7 dolerius.

Sužinoję, kad Gardneryje 
galima gauti darbą ir dau
giau pavienių atvažiavo. 
Neužilgo iš Northampton© 
viena ženotų lietuvių šeima 
atvažiavo. Pasiėmė stubą. 
Nuėjome pas ją gyventi.

Už poros mėnesių jaubu- 

įdų). Pradėjome sužinotiki- 
• tų artimų miestų lietuvius, 

susiradome 
j apsiženijom. 

ąugiau atva- 

Švento Petito ir Povilo 
pašalpinė draugystė su
tverta 1905 gegužės 28 
d. Draugystės konstitucijoj 

j buvo įrašyta: kad susirin
kimai būtų daromi su mal
da, kad kiekvienas narys 

i turi eiti bent kartą į metus 
išpažinties (Velykinės).nuo 
kunigo atnešti paliudymą. 
Kuris to nepadarys, negali 
būt šventos draugystės na- I • riu.

Tada lenkų bažnyčioj bu- 
I v o lietuvis kunigas Radzia- 
| vičius. Mirus kun. Radzia- 
j vičiui, parsitraukdavo liet.
kunigą iš Athol, Mass.

Pabaigoje 1909 metų, pri- 
! sirašiau ir aš prie minėtos 
| draugystės, eidavau į susi- 
i rinkimus. Tada draugystė 
i turėjo jau virš 70 narių.

Prigulėjo ir laisvų žmo- 
inių, kurie ne su visais 
j draugystės įstatymais suti
ko. Laisvieji per mitingą 

' vis reikalavo, kad mitingas 
j būtų pradėtas be maldos, 
'poterių, kad neversti narių 
'eiti išpažinties. Kurie no- 
Iri, gali eiti, o kas nenori, 
I tegul neina. Bet karšti ka
talikai nesutiko su laisvųjų
reikalavimu.

Atmenu, kaip per susirin- 
ikimą kilo tokie karšti bar- 
' niai, kad išsiskirstė nebaigę 
: mitingo.

Laisvieji, nepakęs darni 
draugystėes tokios tvarkos 
ir barnių, 1910 metų spalio 
6 dieną sutvėrė laisvą drau
gystę, vardu Lietuvos Sū
nų pašalpinė draugystė, 
prie kurios gali visi prigu
lėti — laisvi ir katalikai. 
Laisva sūnų draugystė vis 
augo nariais, o šventieji ėjo 
mažyn. Tarp Švento Petro 

I ir Povilo draugystės narių 
vis ėjo nesutikimai. 1919 
metais apie 20 pametė ir 
atėjo pas Sūnų draugystę.

Dabar Šv. Petro ir Povilo 
draugystė turi apie 40 na
rių ir gana pasenusių. Su 
tiek narių pašalpinė drau-

|kyti.
i Lenkų generolui Želigovs
kiui 1920 m. užėmus Vil
nių, nekurie lietuviai kata
likai, kad ir tą patį dievą 
garbina, ką ir lenkai, pra
dėjo nuo lenkų atsitraukti, 
o -eiti į airių bažnyčią.

Šv. Petro ir Povilo drau
gystė kelis kartus buvo su-I 
rengus prakalbas, parkvie- 
tė kunigus dėl sutvėrimo 
parapijos ir pastatymo sa
vo bažnyčios. Bet mažai bu
vo tam pritariančių. Visas 
tas jų darbas nuėjo niekais. 
Tarp katalikų buvo tokių, 
kurie sakė: turint reikalą 
su kunigu vieną kartą į 
metus, nueini, kelis dole
rius užsimoki—ir viskas; o 
turint savo kunigą ir baž
nyčią — neužteks nė šimto 
dolerių per metus. Kurie 
vis norėjo pastatyti bažny
čią jų mažai tebėra gyvų, 

| apsivedė susituokė su kita- 
jtaučiais ir skirtingų tiky- 
Ibų, tai jiems nereikia nei 
i lietuvio kunigo, nei bažny
čios. Veronika Gragaliaus- 
kas, po mirties savo vyro 
Antano Gragaliausko jo at
minčiai davė airių parapi
jai sklypą žemės, ant kurios 
airių kunigas su parapijo- 

Inais pastatė Šventos Dva
sios (Holy Spirit) bažny
čią 1954 metais.

Lietuvos Sūnų pašalpinė 
draugystė buvo sutverta 

į 1910 metais ant laisvų pa- 
jmatų. Prigulėjo laisvi ir 
Įtikintieji. Per 45 metus- 
gyvavimo rūpinosi tik 
draugystės ir narių reika- 

i lais. Per kelius metus buvo 
i užsirašę “Laisvę”, bet lais- 
i vesnių narių skaičiui suma
žėjus, nustojo ir Laisvę 
prenumeravę.

Senesnio amžiaus nariai 
vis labiau pradėjo sirgti ir 

I mirti, o naujų gauti į .jų 
vietas nebuvo iš kur.

Jaunesni, matydami, kad 
draugystė nariais puola že
myn ir kad iždas mažėja, 
nutarė draugystę likviduo
ti. Buvo dar 85 nariai, pi
nigų ižde turėjo $8,000.

1955 metų gruodžio 31 d. 
draugystė tapo likviduota,- 
o pinigus nariai išsidalijo.

Moterų Birutės pašalpinė 
draugystė sutverta 1918 
metų rugsėjo 11 d. Pri
klauso be skirtumo, laisvos 
ir katalikės. Mitingą pra
deda be maldos, išpažinties 
eiti nereikia, tik kurios to 
norį gali eiti. Visos gyvena 
santaikoj. Dauguma narių 
iš Lietuvos atvykusios, jau 
gana pasenusios, priguli ir 
kelios Amerikoj augusios. 
Daug draugystės narių jau 
išmirė, o jų vietai naujų 
nėra kur gauti. Dar yra 
tokių, kurios galėtų prisira
šyti prie draugystės, bet 
sako: Birutės draugystę 
moterys pačios sutvėrė, to 
dėl jį nešventa; jei kunigas 
būtų ją sutvėręs, tai jos at
eitų. Dabar draugystėj yra 
apie 40 narių. Nemanoma, 
kad ji galės ilgai pasilaiky
ti.
Socialistai

Pirmųjų draugų socialis
tų nė vieno nebėra Gard
neryje. Kurie suorganizavo 
Lietuvių Socialistų kuopą, 
yra išmirę, o 3 dar gyvena 
kituose miestuose. Apie 
pradžią jų veikimo niekas 
neturi rekordų. Pagal se
niau čia gyvenančių pasa
kojimą, tai socialistai su
tverė kuopą 1905 metais. 
Gal taip ir buvo. .. .

Man atvažiavus Gardne- 
rin 1909 metais, gavau 
kambarį pas tuos žmones, 
kur gyveno liet, socialistų 

kuopos sekretorius Petras 
Mockevičius (jau miręs). 
Pas jį ateidavo kiti draugai 
pasitarti. Tada kuopa turė
jo virš 10 narių. Parduoti 
darbininkiškas knygas, už
rašyti laikraštį buvo ne
lengva tarpe nesusipratusių 
darbininkų. Radosi tokių ne
kultūringų, kurie laisvo 
žmogaus nepriimdavo į sa
vo namus.

Socialistai susirinkdavo 
pas Antaną Ustaitį barzda- 
skutykloje. Ustaitis jau mi
ręs. ’ -i -a

Vasarą, sekmadienio ry
tą išeidavo į lauką, kur j:o 
medžiu diskusavo, skaitė 
knygas, lavinosi.

Kada surengdavo prakal
bas svetainėje, tai ateidavo 
ir priešų, ne paklausyt, ką 
kalbėtojas sakys, bet kelti 
betvarkę, kad susirinkusi 
publika negalėtų ramiai 
klausyt prakalbos. Bet vi
sada buvo daugiau pritarė
jų laisviesiems, O tie pra
kalbų ardytojai, mažumoje 
būdami, artimo meiles “skel
bėjai”, turėjo nusiraminti 
arba eiti už durų.

Kai kada surengdavo ir 
koncertą. Kuo toliau, tuo 
daugiau publikos pradėjo 
ateiti į socialistų parengi
mus. Rodosi, kad pirmas 
teatras buvo pastatytas 
Gardneryje “Žyvylė kuni- 
gaikščiūtė”. (Manau, kad 
tokis Vardas buvo tikras, 
nes lošėjai vis minėjo “žy- 
vylę kunigaikščiutę”). Vai
dintojai buvo apsirėdę kos
tiumais: metalinės antpetės 
ir krūtines, turėjo kardus, 
taip, kaip 14-15 amžiaus ku
nigaikščiai. Publika buvo 
pasitenkinus perstatymu. 
Kurie nebuvo skaitę istori
jos, nematę kunigaikščių 
paveikslų, tiems buvo žin- 
geidu. .

Socialistai matydami kuo 
toliau, tai vis daugiau pri
tariančių jų veikimui, 1912 
metais pasiėmė svetainę. 
Sekmadieniais susirenka, 
turėjo diskusijas, paskaitas, 
lavinosi. Daugiau atvažiuo
ja iš Lietuvos, nekurie bai
gę pradinę mokyklą, pra
mokę lietuvių kalbos, ku
rie greitai susipažino su 
progresyviais ir atėjo prie 
jų. Turėdami daugiau spė
kos, surengė teatrą “Lega- 
liški žmogžudžiai”. (Šitų 
žodžių rašėjui teko daly
vauti lošime). Kada tik L. 
Socialistų Sąjunga rengė 
prakalbų maršrutą, gard- 
nėriečiai nepraleido progos, 
visada turėjo “Kovos” ir 
knygų platinimui. Beveik 
visi socialistų ir laisvama
nių kalbėtojai yra kalbėję 
Gardneryje. ' 1914 metais, 
karui prasidėjus; pirmeivių 
buvo daug paimta armijom 
Po to veikimas kiek suma
žėjo, pasilikę veikė tiek, 
kiek tuo laiku aplinkybės 
leido.

(Bus daugiau)

PIKNIKAS
Rengia S. Bostono Liet. Amerikos Piliečių Klubas

Sekmad., Rugp. 23 Aug 
Lietu viii Taut. Namo Parke

Winter St., Montello, Mass.
Klubiečiai kviečia visus, senus ir jaunus, 

dalyvauti šiame piknike. ■
Turėsime Namie Gamintų Šiltų ir Šaltų Valgių. 

BUS IR MUZIKA
Renginio Komisija
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5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugp. (August) 18, 1959

Apie gyvenimą 
Argentinoje

Reikia pasakyti, kad pa
saulyje visur progresuoja. 
Ir pas mus neatsilieka, tik 
jau ne su sputnikais, bet 
su kilimu kainų. Ir jos ky
la ne šimtu nuošimčių, bet 
tūkstančiu. Už cukraus ki
logramą (kilogramas yra 
du svarai ir penktadalis), 
tai 14.50 pezų. Ir jo “nėra0, 
o tikrumoj cukrų laiko san
dėliuose, kad dar daugiau 
ant jo pakėlus kainą. Ir ta 
spekuliacija užsiima ne vien 
paprasti biznieriai, bet ir 
aukšti valdininkai, miestų 
burmistrai, deputatai ir gu
bernatoriai. Galima laukti, 
kad netrukus cukraus kilo
gramas jau bus 20 pezų. 
(Už JAV dolerį dabar yra 
18 pezų).

Duonos kil. buvo (9, o da
bar jau 15 pezų, sviesto kil. 
pašoko nuo 70 iki 100 pezų. 
Už šviesą, gazą ir vandenį 
jau dubaltavai pakilo kai
nos. Už bulvių kilogramą 6 
pezai, už svogūnų 8. Pašto 
kaina pakilo trigubai.

■ Paprastam parengimui 
reikia gauti leidimas ir už 
jį mokėti. Nuo įplaukų už 
bilietus valdžiai reikia su
mokėti 30 procentų. Bet 
progresyviams uždrausta 
naudotis pašta, spauda, ra
diju ir tt.

Piktos propagandos yra 
sukurstytų žmonių. Jeigu 
tik kas kalba už darbo 
žmonių reikalus, tai tuojau 
jį pirštais rodo ir vadina 
“komunistu”. Ta proga nau
dojasi ir mūsų tautos “did
vyriai”, o ypatingai didžiu
ma pabėgėlių.

Bet sunku^Z ekonominis 
gyvenimas ir politinis per
sekiojimas verčia darbo 
žmones galvoti, o tą paro
dė įvykę balsavimai Santa 
Fe provincijoje, 1959 me
tais, liepos 25 d. Balsavimų 
rezultatai nustebino ne tik 
reakcinę Frondizi valdžią, 
bet ir kitur kapitalistus.

Daugiausiai balsų gavo 
UCRP (unijų ir liaudies) 
kandidatai, būtent 46,834 
balsų. Valdiškoji UCRG 
partija gavo 39,592, taip 
vadinami Demokratai - pro- 
gresistai — 26,713. Komu
nistų partijos kandidatai, 
už kurios buvo uždrausta 
propaganda ir areštuojami 
vadai, gavo 24,565 balsus. 
Dvi klerikalų partijos vie
na gavo 16,934, o antra — 
10,622 balsų. Kairieji socia
listai — 4,784, o dešinieji 
2,553 balsus. Apie 1,500 bal
sų nepriskaityta nei vienai 
partijai ir 52,464 visai ne
balsavo.

I. G. B—tis

Montevideo, Urugvajus.— 
Sustreikavo 12,000 elektros 
gamybos darbininkų ir su
paralyžiavo telegrafų ir te
lefonu susisiekimą, v



Scranton, Pa.
Virš poros metų tam at

gal Igną Kleviiiską buvo 
ištikęs širdies smūgis, dėlei 
kurio jam teko pabūti ligo
ninėje keletą savaičių, o 
po to dar per kiek laiko gy
dytis namie. Iki šiol jautėsi 
neblogai, bet šeštadienį, rug- 
piūčio 8 d., ir vėl pasijuto | 
labai blogai ir vos spėjo pa-' 
sikviesti ; 
atsiskubinęs, kuogreičiau-

I Bus susitikimas su Vilniaus Užgriuvo dįrbininką 
našlaičių globėją

Jau rašėme, kad tarpe aštuonių tarybinių žurnalis- j B1 ooklyne 40 pėdų gelmė

tų, kurie šiuo tarpu lankosi Jungtinėse Valstijose, ran
dasi ir Vilniaus didžiojo dienraščio “Tiesos” redaktorius 
Henrikas Zimanas. Mums labai rūpėjo, kad šis tolimas 
svečias galėtų sueiti į platesnę pažintį su Amerikos lie- 

i tuviais. Juk mes visi norime, kad Vilniaus dienraščio 
I redaktorius parsivežtų teisingą supratimą ne tik abel- 
nai apie mūsų šalį, apie jos. žmones ir jų gyvenimą, bet

“Tiesos” redaktoriumi
J Išgirsime pranešimą apie 

Tarybų Lietuvą! “FOR THE FIRST TIME”
Filmas yra operinis ro

mansas. Jame žvaigždė — 
operų tenoras Mario Lanza.

Štai operų mylėtojai ren
kasi į Vienos operų salę. 
Smarkus lietus. Panaitės 
su savo palydovais, iššokę iš 
taksikų, grakščiai ir greit 
atsiduria viduje, iš anksto 
nupirktoje sėdynėje. O to 
neišgalėjusi liaudis, ilgomis 
gretomis išsirikiavusi lauko 
pusėje, teškena kojomis 
šaltame vandenyje, bando 
apšilti. Laukia, gal liks ir 
jiems kokia užkampio sėdy
nė ar bent pastovėti vieta.

Salėje visi laukia žvaigž
dės Tonio Costa (Lanzos), 

i nekantrauja. O šis, radęs 
! minias jo laukiant lietuje, 
pradėjo operą atsistojęs ant 
taksiko. Kai jis baigia, bi-

važiavo ir suėjo, tie gražiai 
laiką praleido.

Gaila, kad dėlei to paties 

dėję muzikantai, tai nebuvo ^°T^S. 
šokių ir neįvyko šokėjų / „ - . . 
kontestas. 
progos.

Piknikas apskrities orga-1 
nizatorius Jonas '

jį mes visi norėsime išgirs
ti.

Susirinkimas vyks plačiai 
visuomenei žinomoje Schwa- 
ben Hall, kampas Knicker
bocker ir Myrtle Avės. Pra
sidės 7 vai. vakare.

Visi lietuviai iš arti ir 
toli esate kviečiami daly
vauti. Rengėjai

Rugpiūčio 29 d., šeštadie
nį, yra rengiamas nepa
prastas masinis lietuvių mi
tingas. Jame išgirsime pra
nešimą apie Tarybų Lietu
vą iš grupės amerikiečių 
lietuvių ekskursantų, ku
rie šiomis dienomis lankėsi 
mūsų senojoje tėvynėje. 
Nereikia nė sakyti, kad tai 
bus svarbus pranešimas, ir

je suvedant rynas prie Ja
va ir West Sts. įlūžo ravo 
ramsčiai ir purvai užgriu
vo darbininką. Po keturių 
valandų pastangų policija 
ištraukė tik jo kūną.

Žuvusysis Frank Repole, 
50 metų, savo uždarbiu iš
laikė prieš 8 mėnesius mi-

gydytoją, kuris, įr apie Amerikoje gyvenančius lietuvius.
, kuogreičiau- _ ___ _ _________________ _ _______ , ___ __ _ ....____ _

šiai nuvežė į ligoninę ir pa- tolimasis svečias galės paskirti vieną dieną susitikimui I rūsio brolio našlę su dviem
Ir štai dabar tokia proga pasitaiko. Pasirodo, kad

talpino po oksigenu. Kiek 
laiko pabuvęs tokioje padė
tyje, Ignas pagerėjo. Gy-

ir susipažinimui su didžiojo New Yorko ir apylinkės mažamečiais vaikais ir vie- 
lietuviais. Tai labai džiugu girdėti. I na jaunuole.

Su “Tiesos” redaktoriumi Zimanu susitikimas ruo- , ---------- —-----

Centro salėje, 110-06 Atlantic Ave, Richmond g™ Visiems
Prasidės 7 valandą vakare. Susitikimas įvyks prie įvai- 'pgĮgfnftUJcl

Dar niekur “Laisvėje” 
| nebuvo atžymėta, kad a- 
( biems Amerikos lietuvių tu- 
! ristų grupėms į Tarybų, . . .
i Lietuvą patarnauja Union (natų, kurie bus vežami at- 
Tours, Ine., įstaiga. Ji ran
dasi New Yorke po num. 1 

, .. ... East 36th St. Tenka pasa-
, Pastaruoju laiku siunti-1 ^ad visas patarnavi- 
I mo nuostatuose yra pada- j ma3 6ūvo draugiškas ir 

Įstaigos viršinin-

dytojaS- sakė, kad pabuvęs §įamas ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 22 d
1 i -v-K i va/M /■> Ir b i n n n rn i f" n I n i 1 . - . . - . —.ligoninėje kokią savaitę lai
ko, jeigu nevįvyks 
nors komplikacijos, 
grįžti į namus.

Jau beveik metai 
kai apsirgo Vladas 
lis. Per tą laiką teko būti | 
ligoninėj apie trejetą kar- j 
tų ir buvo padarytos dvi 
operacijos. Dėl tėvo ligos, 
buvo atvykusi iš Baltimorės 
jo duktė Milda Antanaitie
nė ir išbuvo arti dviejų 
mėnesių. Šiomis dienomis 
Vladas apleido ligoninę ir 
randasi namie po gydytojo 
priežiūra. Linkiu abiem li
goniam greito pasveikimo.

Kiek laiko atgal per bu
vusį draugijų susirinkimą 
buvo kalbama apie surengi
mą kokio nors išvažiavimo, 
bet po pasikalbėjimo viskas 
pasiliko taip, kaip buvo. 
Dėl ligų ii’ senatvių, tas su
manymas ir nebus įvykdy
tas. Gaila. Senis

kokios
galės i rjų užkandžių.
, ! Kviečiami visi-visos lietuviai.laiko j

Mede- Į _______________ Rengėjai

įvairios Žinios

Bridgeport, Conn. — Po
licija suėmė 8-ių metų ber
niuką, kuris prisipažino jau 
atlikęs 10 vagysčių.

Waterbury, Conn
Rugp. 9 d., su pagalba Ruošiantiems Lietuvon 

draugų Butkų iš Hartford, siuntinius 
Conn., nuvykome į Worces
ter, Mass., į Aido Choro me
tinį pikniką. Man buvo la-, ryta pakaitu. ? isi-hpos ’
bai malonu susitikti seniai j mil norėies savvo eimi- r ....... *;**„.ou.oi !muo noicKs . savvo ginu ka] j visas pastangas tu- 

nėms pasiųsti trim kostiu
mams medžiagą, galėjęs iš
siųsti tik dviem. Esą nu- Į 
statyta viename siuntinyje'
leisti ne daugiau 7 yardupTi, Mr. Robert J. Ellyn, pri-

, 1___ i International Air-
du įvairių rajono, nylono, portą turistus išlydėti ir su

V. rainių audinių, ne daugiau kėtis, kad. ir ateityje lietu- 
sa-120 yardų marškonių (cot-!vhū, norintieji važiuoti į

1S) c ‘ I Tarybų Lietuvą bei į Tary-
Taip pat nustatyti kieJ bų Sąjungą vėl naudosis U- 

>, kojinėms, inlon 10llrs Jstalgos Ijatar- 
’ 1 navimu.

matytus draugus,. pasiKai- 
bėti.

Hartfordo Laisvės cho
ras išpildė dainų programą. 
Visos dainos gerai pavyko. ___ 
Už tai jums,, draugai, elide-. vilnonių, ne daugiau 17yar-|huvo į
lis kreditas.
Grįžo iš atostogų

Mūsų gera draugė 
Barkauskienė, kartu su 
vo šeima, buvo išvyl 
porai savaičių atostogų į 
Pietų Ameriką.

šilko ar tų medžiagų miš-

Sugrįžusi kiai skarytėms, ____ ,
sako, jog aplanke daug ša- lovatiesiems ir daugeliui ki-! 
lių, tuomi esą pilnai paten- tų daiktų. Taigi, planuojamį 
kinti. Sako, per tas dvi sa- i tiems, siuntinius, patartina!

Santiago. — Į Amerikos 
respublikų suvažiavimą at-! 
vyko majoras Raul Castro ■ 
atstovauti Kubą. Tai brolis! 
premjero Fidel Castro ir 
komandierius. Kubos armi
jos.

KRISLAI
(Tąsa iš olrmo pusi.) 

kuliamosios. Dabar “kuliamo
ji stovi prie fermų sugedusi”

kada gi bus pataisyta — 
ir pats kolūkio pirmi- 
A. Vegneris.“

ir
nežino
ninkas

Bet

Po miestą pasidairius Gražus buvo piknikas
Sovietų Sąjungos paroda j 

baigėsi po 42-jų dienų. Ją 
lankė virš milijonas žmo
nių, tai daugiau, kaip bent 
kokią kitą parodą. Iš Koli- 
seumo kraustoma į tarybi
nį laivą, 1,646 tonai ekpo-

ristus aprūpinti visais ke
lionėje parankumais.

Vienas tos įstaigos vedė- r'emis-

gal į TSRS.
Tarybiniai žmonės, kurie 

aiškino eksponatų reikšmę, 
sako, kad bendrai amerikie
čiai toki žmonės, kaip ir ta
rybiniai. Bet ateidavo chu- •7

liganų, kurie bandė sužalo
ti eksponatus, ir galvijiškai 
elgėsi su tarybiniais žmo-

jais atsisveikinti. Reikia ti-

norintieji važiuoti

Vengras pabėgėlis A. Lu- 
danyi, 19 metu amžiaus, 
vieną vakarą, uždarant Ta
rybų Sąjungos parodą, pa
siliko Koliseume. Naktį iis 
išlindo pro langa ir peiliu 
bandė nuplauti TSRS vėlia
va. Piktadaris nukrito že-

Rep.

Reikia pasakyti, kad pra
ėjusį sekmadienį įvykęs 
Great Necke LLD Antro
sios apskrities piknikas bu
vo geras, jaukus, draugiš
kas. Tiesa, dėl nepapras
tai šilto oro publikos susi
rinko nedaug, bet kurie su-

!jau buvo pasišalinusi iš 
' salės, o jo biznio vedėjdfe 
vos nesikraustė iš proto.

- " - • - - i Iki publika incidentą už-
Laūfei'me“ kitos mirf> , (Kurt Kasz- 

nar) dainininką issiveza>- į 
i tariamai ramią vietelę, ro- 

Grybas ' m&ntišką Capri. Bet ir čia 
padarė svarbų pranešimą, jaunimas jį atpažįsta. Jis 
Jis sakė, kad šio mėnesio 29 dainuoja jaunimui. Gimsta 
d. yra ruošiamas platus1 pa- gražus jaunuoliškas roman- 
sitikimas iš Tarybų Lietu-!^s su kurčia ^mergaite 
vos sugrįžtančių Amerikos | (Johanna ’ ,
lietuvių turistų. Jau yra ^.sav Gabor vaidina ki- 
paimta visiems lietuviams rolę,
gerai žinoma Schwaben 
Hall.

A. Bimba paragino Drau- vaizduojamose vietose, yra

von Koczian).
Zsa Zsa Gabor vaidina ki-

Metro-Goldwyn-Mayer fil- 
mininkai scenas gamino

myn 30 pėdų ir susilaužė gijos narius be delsimo už- įdomiai žavingų. Nesigailė-
i 'i..,. t* _______ i J ...... • . I X--1______ ________________n„_i„

vaites matė daugiau negu 
per visą gyvenimą.
Varduvių diena

Teko sužinoti, kad drau- 
> gai oakviliečiai rengia Juo
zo Žiūraičio pagerbimui pa- 

i rę, kuri įvyks rugsėjo 6 d. 
Žiuraičiūtės - Norris Wa
gon Wheel Circle, Falls 
Ave., Oakville, Conn.

J. Strižauskas

pirm ruošimo sužinoti saly-Į “The New York Times” 
gas, nes juk galima; tikėtis 
ir kitokių, na 
tų.

Svoris šiuo tarpu tebėra 
ne daugiau 44 svarų vieno 
siuntinio. Vienam asmeniui 
galima siųsti tris siunti
ni uis. Rep.

RO- _ - 
ten skaityti c

laikomas J)o areštu už pik- “Algio Lumbio nuotykiai,

kaulus. Jis nuvežtas. į 
osevelto ligoninnę ir

tu s pasikėsinimus.

simokėti duokles, gauti ir
i šių metų knygą

gciiniict iiKens t p,•]
uijesnių pakak IkeiCia pOlltlK?

1 Dar tik prieš kelias die
nas, kada iš, Maskvos atėjo 
pranešimai, kad gal Nikso- 
nas susitars dėl Chruščiovo 

i atvykimo į Jungtines Vals
tijas, tai “The New York 

savo redakciniame 
prieš jo atsilanky-

Times” 
išstojo 
mą.

Kaip

kaip tik toje pačioje 
j” randame padavimų 

apie šaunius, pavyzdingus po
elgius. Skaitai, džiaugiesi, ir 
širdyje sveikini tokius kolū
kiečius.

Pavyzdžiui, Naumiesčio ra
jono “Šil^alių” kolūkio trak
torininkui Burmanui pirmąją 
rugiapiūtės dieną sugedo 
traktorius. Jis sušilęs griebė
si darbo. 7 
susirinkti vakare. Girdi, trak-

UOLI TARNAUTOJA | 
! Brooklynietė Rose Levine i 

Plvmnilth Pa tarnyboje buvo skaitoma!
iiyiliuuui, ia. labai mylinčia savo darbą

LLD 97 ir LDS 60 kuo-! ir samdytojo interesų 
pos rengia pikniką, kuris ! h 
įvyks rugpjūčio (Aug.) 23;davo atostogų, 
d., Kazlauskų farmukėje.; Dabar Mrs. Levine nu- į ty 
Pradžia 12 vai. dienos lai- i teista nuo dviejų iki penkių j kad jį “būtų net sunku ap- 
ku. metų kalėjimam, Oficialiai | saugoti nuo vengrų ir tt.”.

Gerbiamieji draugai ir'kaltinta ir prisipažino, kad: Žinoma, ponai redaktoriai 
draugės, manome, kad šios , ji būdama buhaltere mokė-i gerai žino, kas tuos veng- 
apylinkes pažangių lietuvių !j0 i algas penkiems nė pa-'rus kursto prie laukinių iš- 
gal bus paskutinis šios va- šaulyje nesantiems “darbi- stojimų.

ninkams”. Ji žadėjo $20,000

paprastai, redakto-
uo- riai įrodinėjo, kad jokiame 

; liu sargu., Ji niekad neim-' atsitikime negalima Chruš- 
jčiovui atsilankyti. Tarpe ki- 

“argumentų” minėjo,

apylinkės pažangių lietuvių j0 i alga

Paprašė kolūkiečius g°s’

saros išvažiavimas, nes i
mieloji vasarėlė su savo I 
grožybėmis eina prie pabai-1 toj^sc_

. |Wdld, 
Taigi prašome dalyvauti •

Bet kada prezidentas jau 
r° j sugrąžinti. Bet jos samdy- pareiškė, kad viskas susi- 

• lempų gamintojas tarta, kad Chruščiovas at- 
St., vyks, tai ir laikraščio re-Wald, 2071 Fulton

----------  -------  ----- , ---- _ .. .. . . . ...' Brpoklyne, sako, kad ji iš-. dakciniame tonas pasikeitė, 
torius bus pataisytas ir dirb- musų piknike visus, kaip is fino u. Ln/i !

jau arti, taip ir iš toli. Su vai- ■
aušo rytas, kai P. Burmanas giais 
sustabdė įkaitusį traktorių.
Ten, kur vakare bolavo pus- 
devinto hektaro rugių, dabar
jau rikiavosi gubos. Prarasta 
diena—atkovota!”

sime per naktį. Ir štai:

Arba, štai. Rietavo rajone: 
“Kovo 8-osios kolūkyje kas- 

kasdien dirba 7 kertamosios 
ir 80 dalgių. Aplink rugių 
lauką ratas po rato suka Sta
sio Kontrimo vairuojama ker
tamoji. Tirpte tirpsta pjau
namas plotas, 
t amą j a Stasys 
piauna jau 
Bet sumanaus
žiūrima mašina dirba be sutri
kimų. Nukirsti 7-8 hektarai 
javų per dieną — Kontrimui 
įprastas dalykas.

Ta pačia ker- 
Kontrimas 
ketvirtą derliu, 
kolūkiečio pri

Anglijos Oxfordo universi
teto 40 studentų nusipirko di
džiulį busą, susėdo ir ištrau
kė į Tarybų Sąjungą. Jie sa
ko : mes savo akimis norime 
pamatyti, kaip ten jauni žmo
nės gyvena ir darbuojasi.

eikyoio $85,000 ir kad dėl 
_ . i to iis dabar turi uždaryti ir gėrimais rūpintis , da/baviete- 

nereikės, bus visko įvalias; ' . . , .. ...
bus kugelių ir kitokių ska- !.^koma' ?<ad J1 lailuJ 
numynų, kuriuos paruoš11S^°^US1 kukiai vestuves uz 
sekamos draugės: M. Na_ i 5 tūkstančius, savo butui į- 
vickienė, O. Globičienė, O. 3 tukst., yy1^11 įtpi-
Krutulienė ir O. Žilinskie- hiznį uz 5 tukst., dai įsi- 
nė. '

Manome, vieta jau vi
siems yfa žinoma. Tik tiek 
dar priminsiu: Kai 415 ke
liu privažiuosite prie Har
veys Lake Amusement Par
ko, sukite į šoną ir pava
žiavę vieną mylią, pamaty
site kelią 29, tai nesukite į 
kairę, o važiuokite tiesiai, nai 1929 m. buvo Įkalinta 
kur aiškiai matosi pirma už suktybes, bet 1930 m. 
stuba, tai ten bus ir‘ pik- paleista. • 
nikas.

Širdingai visus kviečia 
rengėjai! V. Ž.

gijb nauja auto už porą 
į_ tūkstantėlių. Tikrina dau

giau pinigų neturinti.
Darbe buvusi pasiskelbu

si esanti teisėjo Leibowitz 
švogerka. Ir kas galėtų su
abejoti tokios teisingumu?! 
Tuo tarpu užrašuose apie 
jos praeitį surado, kad ji-

Milanas, Italija. — Čionai 
lankėsi Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris. Jis 

Houston, Texias. — Sun- vis kalba prieš Vakarų sū
kiai serga Walter Williams, 
sulaukęs 116 metų. Jis yra 
paskutinis kareivis Ameri
kos Pilietinio karo.

s.itarimą su Tarybų Sąjun
ga.!

* p.—LaisvS (Liberty)—Antį-., rugp. (August) 18, 1959

Washingtonas. — Pakėlė 
po 1 centą federalinių tak
sų ant gazolino galiono.

1964 metais New Yorke, 
ten pat kur seniau buvo 
Pasaulinė Paroda, tai bus 
vėl Pasaulinė Paroda. Tik 
1964 metais ii bus daug di
desnė, negu buvo 1939-1940 
metais. Jos paruošimui sie
kia sukelti $500,000,000.

li?64-ais metais New Yor- 
ko miestas minės 300 metų 
sukaktį nuo savo įsisteigi- 
mo.

lankytį kuopų susirinkimus 
!ir įvairius pažangiečių pa
rengimus. 4 Rep.

site filmą pamatę. Rodo
mas Roxy teatre (prie 50th 
St. ir 7th Ave.), kur taip 
pat yra ir asmenų aktai 
scenoje. S.

Albany, N; Y.—šios vals
tijos piliečiai galės iš taksų 
atsiskaityti' 15 procentų už 
papirosus, cigarus ir tab3-Jau buvo minėta, kad ser

ga Beatrice Briedienė, Kle- , •
menso žmona. Šiuos žodžius į *________________________
rašant, ji radosi Forest
Hills ligoninėje. Nežinome, i rAltSKUJlnlAj 
kaip ilgai jinai ten bus. Dėl r -■ 
lankymo patartina paskam- Vitkauską Jurgį, arba jo sūnų Ro-

Norėčiau sužinoti apie savo dėdę

binti jos šeimai MI 7-5958.
Aidiečiai savo veikliai na

rei, ir visi kiti, linkime 
greit nugalėti ligą.' Jau prade i o darbus dėl 

tilto iš Brooklvno i Staten 
Islandą. Tiltas, bus žinomas, 
kaipo Narrows Bridge. Jo 
pastatvmas atsieis $320,- 
000,000.

___ __  i Rud 
,r. _ ta n T)K j • OlymP Mire Dr. C. Rhoads, vie-|Bus i

n as iŠ Žyminiu daktarų kO- pranešime daugiau.

voje prieš vėžio ligą.

Suareštavo ir po $5,000 
kaucijos laiko inžinierių D. 
Burdette, iš Fort Lee. Jis 
jau turi 113 tikietų už auto 
važiuotos taisyklių laužy
mą ir nėjo atsiskaityti. Tai 
jau pralenkė ir

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Rudeninis spaudos piknikas 
Olympia Parke, rugs. (Sept.) 

ir dainų programa.

įvyks
13 d.

Vėliau 
(66-70)

! maldą. Prieš išvykdami gyveno Uk
mergės apskr. Gelvonų valsč., Pat- 
gunės km. Iki 1925 m. gyveno Eli
zabeth mieste. Žinančius maloniai 
prašau pranešti 
Juozas Kareckas, 
Paparčių paštas, 
Lithuania, USSR.

šokamu
Vievio

Budelių

adresu: 
rajonas, 
kaimas,

Help Wanted—Male

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

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius
Liet. Ta'ut. Namo I*arke

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

Rugp. 23 
kos Piliečių

Rugp. 30
Philipą terų Sąryšio.

Rugsėjo 6 ir 7 dd. ‘dviejų dienų 11 
Labor Day piknikas, ruošia Mon- ' ’

< •
Rugsėjo 20 d. LLD 6 kp. ir Mo- J; 

terų Apšvietos Klubo piknikas. p- 
Visi piknikai prasideda 1 vai. die- J J 

ną. Bus valgių, gėrimų ir muzika. • • 
j Kviečiami dalyvauti. Geo. Shimai- J J 
! tis. (65-68) • J

Geo. Sh'.maltls ! >

A J..*, it,.*, J,tAĄ

Bet vis vien ponai negali 
apsieiti be apsilenkimo su 
tiesa. Jie tvirtina, būk 
Marksas - Leninas mokino, Į 7

kad tik karo jėga galima | Chakilli. iš Lynbrooko, ku
bus kitas šalis padaryti ko-1 ris prieš du metus buvo tei- teįio vyr/Dailės Grupė, 
munistinėmis. Nieko toliau j stas už 121 tikietą (prasi- on
nuo tiesos! Marksas ir Le-i kaitimą) ir buvo nubaustas 
ninas, kaip ir visi T ‘ ...........................
štai mokino, kad politinės ' buvo gavės “karaliaus „ 
santvarkos pakeitimas, tai 
yra tos pačios šalies darbo 
žmonių reikalas, kad kitos 
šalies komunistai negali ir 
nenori ant durtuvų nunešti 
į kitas, šalis tarybinę sant
varką.

n i jc- i Kaitimą j ir uuvo nuodubiao i 
komuni-! $6,550 pasimokėti. Chakillis Į 
politinės i buvo paves “karaliaus” ti- l

New Yorkas.—Bethlehem 
Steel iCo. nori sulaužyti 
kontraktą su 20,000 laivų 
statybos darbininkų.

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)

tūlą taisyklių laužyme.

Ruošiamame nugriauti a- 
partmente 60 E. 115th St., 
Manhattane, kilęs gaisras 
išvijo paskutinias tris šei
mas. Kitos jau buvo iš ten j 
pašalintos, kad užleistų vie
tą Tafto vardo projektui.

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

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ )

DIREKTORIUS

Newark 5, N* J. I
MArket 2-5172

426 Lafayette St. !
CAREFUL CARPET 

CLEANING CO.
Nuo 1863 metų mes gražiai, 

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

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

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

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- s 
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- !; 
mas į Sibirą ir kiti! erškėčiuoti 7 
takai jo kovoje uk laisvę ir ■ 7 
šviesesnį gyvenimąx darbo 7 

. žmonijai. ' . J
Knyga II 804 puslapių * 1!

Kaina tik $2.00 '

Laisvė f '
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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