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KRIS LA I ' Kas kaltas už susiskaldymą
Tai ne atostogos.
Žemės klausimas.
Stebėtina Talka.
Kas kailį mainė.

Rašo L. Prūseika

Amerikos darbo unijų?
■ Washingtonas.,— George p Taigi, kaip matome, tai 
Meany AFL-CIO unijų pre- vien laivakroviai darbinin- 

i zidentas, pasisakė už prie- kai priklauso prie trijų uni- 
i mimą atgal International jų. AFL-CIO vadai vienas 
! Longshoremen Ass’n, ku- unijas išmetė, kaipo “komu- 
: rioje yra apie 60,000 Atlan-i nistines”, o kitas būk joms 
to pakraštyje laivakrovių. į “gengsteriai” vadovauja, 
Jis. stoja už jos sujungimą I 

i su International Brother-!
į hood Longshoremens unija 1 
kuri turi 25,000 narių

Aižiųjų ežerų pakraščiais iri 
i Puerto Ricoje. Bet jis prie- 
I šingas jungtis su Ramiojo 

T. i vandenyno laivakroviais ir,
j(. I sandėlių darbininkų Inter-;

poilsį? i national Longshoremens &;
Amerikiečiams turi s t a m s ■ Warehousemens unija, kuri j

tai tikras universitetas. turi apie 80,000 darbininkų. AFL-CIO sienų, tai turi a-

Val-

Tai bent atostogos, tai bent 
^linksmybės. Taip kalba tūli 
draugai apie turistus, kurie 
dabar svečiuojasi Lietuvoj,

O as pasakysiu, kad jie

poilsio jie neturi. Kasdien 
nmijoj vietoj, d i r b t 

•tės. kolūkiai, 
klausyk 
mokykis, 

žmonių 
.semk

tai. Tik 
tyrinėk, 
daugybe 
rieškėm

kuro r- j 
ir klausk, 1 
susitik su 

kupinom 
žinojimą i 

negalvok apie i

Ar jūs uždirbate 
$90 per savaitę?

Maskva. —Jungtinių 
stijų parodoje tarybiniai
žmonės dažnai klausia esan
čių Amerikos aiškintojų: 
Kiek Amerikoje darbiniu-f ta apsvarstyti “susidariusią

JAV tvirtina savo 
galią Amerikoje

Santiago. —Pasibaigė A-j 
merikos respublikų užsie-i 
nio ministrų konferencija, dies Respublikos užsienio 
kuri buvo specialiai sušauk- ministerija pareiškė, 1_„_ L L .-•JI • • i 1/n nn T nnon n ton l/n U

Kinija susirūpino dėl karo 
pavojaus pietryčių Azijoje

Pekinas. — Kinijos Liau-

, kad 
už karą Laose atsako tik

škė, kad Jungtinės Tautos 
neturi teisės kištis i Laoso 
vidaus reikalus, nes šalyje 
būtų ramu, jeigu karališka 
valdžia laikytųsi 1954 me-kai gauna alįos per savai- j padėtį Karibijos jūrų srity-1 Laoso karališka valdžia ir

j. y ' • ,, r r _ • • . v 1 - 1 Tn rvfi v, In ATo 1 ofl Ar-trxnnn

o u- Aiškintojai atsako: “Gau-i ’ vg nalietė Jungti-; 1^54 m. sutartis Genevoje ..........._______ __ _
___  i v ih-n r a d h vyŲau y e j na virš $90 per savaitę”. | j Valstijų cukraus plan- neleidžia Jungtinėms Vals- departamentas davė atsa- 
uniia |skelbia’. kad dabartiniu lai-i0 kada paklausia, kiek dar- * ? /. yaisLijų ęųKraus pian | +•i irt fni’ZFi T on c a Ižo • Iznrvviri J i va i i za o A V? o

i Di-1 k? tul?me vn*š 67,000,0001 ^įninkąs moka randos už
> - - įdirbančiųjų. Bet.organizuo- i kutą, tai dažniausiai atsa-

1 tų į unijas yra tik apie vie-Įk0: “Didžiuma nieko nemo-
nas ketvirtadalis. AFL-CIO ka, nes turi savo nuosavus

j je”. Konferenciją sušaukė I Jungtinių Valstijų vyriau-i tų Genevos ir 1957 m. Vien- 
i po to, kai Kubos naujoji; sybė”. Ji sako, kad kadangi j tiane sutarčių.

Musu šalies €
tatorių reikalus.

Washingtone Valstybės

' tijoms turėti Laose karines i kymą į Kinijos pareiškimą. 
Jis sako, kad JAV Laose 
turi 171 karo patarėją, ku-

vadai sako, kad jų uni
jos turi apie 15,000,000 na- 
i rlų.

Unijos, kurios yra

Konferencija priėmė de-1 bazes, tai jos naudojasi 
klaraciją, kurioje patvirti
no pirmesnių konferencijų 
rezoliucijas ir 
prieš “diktatorius”.

Po demokratijos obalsiais 1 , j į
Wall stryto milijonieriai 
stengiasi sutvirtinti i

I Francūzijos bazėmis. VMxx x. x^x^
Kinija sako, kad Jungti-1 rie mokina laosiečius kaip 

pasisakė nės Valstijos ginkluoja La-1 vartoti amerikinius gink- 
Į oso vyriausybę ir ją nori Jus.. Taipgi sako, kad perei- 
įviaukvi į “agresyvų SEA- tais metais Laosui davė 

‘ TO bloką”, o tatai sudary-1 $7,000,000 vertės ginklų ir 
savo pavojų Vietnamo ir Ki- $23,700,000 vertės apsigyni-

namus”.
Tarpe tarybinių žmonių 

| atsiranda tokių, kurie sa- 
uz ko, kad ir nuosavi namai ___ o__  ________ ___ _ . . _ __

■ turi išlaidų, kaip tai taksų, galią Centrinėje ir Pietinė-(nijos respublikoms. Nei Ki- mo reikmenų. Taipgi sako, 
i Mat, jai vadovauja kairaus pie 5,000,000 narių. Didžiau- įaiSymų lėšų ,ir kitokių.
i niittię.tiitvmn Unrrv Rrirlapc iii t.ni tvmsl’.priii kuri! !n'1 nusistatymo Harry Bridges i šia jų, tai tymsterių, kuri

ko daugiau nepadarytų, o tik 
įvykintų žemės reformą, ir tai 
jau būtų milžiniškas ,atsieki- 
mas. Visa Lotynų Amerika 
žiūri, kaip Kuboj žemė mai
tintoja bus laisvu valstiečiu

“ l “ " : Kinijos pagalba
Indijoj žemes lefoima nei iLtlpirtę eulimc 

nepradėta. Egipte šis tas pa- j illlUlllo oClllIllo 
daryta, bet tai tik užuomaz- ' 
ga. Alžire francūzai kolonis- 
Jii' susigrobę geriausias že

les. Ispanijoj žemės ūkis gi
liausioj krizėj. Net Ameri- i 
koje milijonai biednesnių far- mašinomis ir specialistais, 
merių neturi užtikrinto ryto-j bet ji jau duoda jos kitoms 
jaus.

Kapitalizmas seniau kovojo 
feodalus, o dabar juos remia, i

ir bendrai veikia su tymste- turi 1,700,000 narių, mai-1 
rių unija Havajaus salose, nierių — 600,000 ir mėsos 
AFL iš savo eilių išmetė industrijos unijos, apie 700,- 
ILA uniją 1953 metais. '000 narių.

nija, nei Vietnamas, maty- kad JAV turi teisę naudo
damos ruošiamą užpuolimą, tis Francūzijos karo bazė- 

e e negalės prieš tai neveikti. ! mis, nes abi šalys priklausoVilniuje buvo iškilmingai! KiniJ'os ministerija parei-' prie SEATO.

je Amerikoje.

J palaidoti amerikiečio poeto 'Kubos respublika
Stasio Jasilionio palaikai ;turi daug priešų

Vilnius.. — Antradienį, j Pirmoji Amerikos lietu- 
j rugpiūcio 18 į dieną, Rasų j vių turistų grupė apvaži-

j Nehru išsižadėjo 
laisvės idėjų

New Delhi.—Indijos par-
i Darbo unijos jau 
i mato dideli pavoju

Washingtonas.—Nors Ki- Philadelphia, Pa
nija pati dar gauna daug < laiko 1 savo i 
pagalbos iš Tarybų Sąjun-1 International Typographic- 

|gos, kaip tai medžiagomis,: ai unija. Dalyvauja virš 
500 delegatų ir atstovauja 
apie 100,000 narių.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją prieš Landrum - 
Griffin bilių. Unijos vadai 
sako, kad jeigu šis arba pa
našus bilius bus Kongreso 
pravarytas, tai Jungtinių 
Valstijų unijose prasidės 
didžiausia netvarka ir ko
va. Reakciniai elementai 
užves tūkstančius teismų 
prieš unijų vadus ir unijas. 
Tuo gi kartu fabrikantai 
bandys unijas suardyti. U- 

. nijos iš savo pusės turės 
F-1 kovoti prieš neteisybę ir už

I šalims.
Yra numatoma, kad šie

met Kinija suteiks kitoms 
šalims pagalbos už $647,- 
000,000 vertės. Ji jau stato 
popieriaus ir audimo fabri
kus Cambodijoje, duoda pa
galbos Ceylono, Nepalio, 
Vietnamo ir Šiaurinės 
rėjos respublikoms.

Jūs, kaip ir aš, sekame ii- ' 
gus sąrašus pavardžių tų ■ 
draugų, kurie aukoja “Lais-. 
vei” ir “Vilniai.” Iš tikrųjų, • 
juo senyn, tuo duosnyn. Mū- j 
sų spaudos patriotai skaito tą 
darbą savo garbės pareiga.

Seniau mūsų priešai zaunį- : 
jo, kad mes mintame “auksu 
iš Maskvos.“ Kanadietis Kar
delis buvo sugalvojęs fantas- ' 

būk ilgi auko-
yra fabrikacija. i Gibbs,

architektas, pataria Jungti-1 ZU0tis# 
nepliuipia apie I V^l^tiinmc etnt.vri qii >

tiška pasaką, 
tojų sąrašai
Bet tai buvo taip žiopla 
jie daugiau 
auksą ir fabrikacijas.

Tas širdingiausias duosnu- 
m.as progrešyvei spaudai yra 
gilus įsitikinimas jos misijos 
Jeisingumu.

JBet vieną dalyką reikėtų 
p*£erinti. Tęstame n t u o s e 
spaudai reikėtų skirti dau
giau.

Ko-

PATARIA STATYTI
A-LEDLAUŽIUS

Washingtonas. — W. x • jKOVoti pries neteisyoę ir uz 
vyriausias laivyno į teisę darbininkams organi-

kin pQ__ Yinnni 1 81 ---- l -rnia, la. j kapinėse, įvyljco iškilmingos nėjus Lietuvą rugpiūcio 17
suvažiavimą Ine ^|^kų (pefeįų) laidotuvės dieną sugrįžo į Vilnių. Ji

I amerikiečio lietuvių poeto i atliko ilgą kelionę po Lie
tuvos rajonus. Lietuvos ke
liais ji nuvažiavo apie 2,500 
kilometrų. Aplankė Kauną, 
Klaipėdą, Palangą, Telšius, 
Naująją Akmenę, Dotnuvą 
ir kitus miestus bei mieste
lius, lankėsi ir kolūkiuose. 
Visur svečius žmonės pasi
tiko su gėlėmis ir orkes
trais.

Vakar vakare Amerikos . v . , , . . . . .
lietuviai Vilniaus Filharmo-1 Va "

' * ” “j Švedo stiecnJ- Apie 100,000 buvu-
nusipelnu- sil* bež.emi^ jau g^ma že- 

sio Liaudies Dainų ir Šokių m^s- 
Ansamblio koncertą.

A. Vaivutskas

Stasio Jasilionio. Ceremo
nijose dalyvavo Pirmoji a- 
merikiečių lietuvių turistų 
grupė, daug Lietuvos rašy
tojų, visuomenės atstovų, 
žurnalistų ir veikėjų. Ant 
kapo padėta daug vainikų.

Prieš užmūrijant urną su 
rašytojo pelenais tarė žodį 
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos pirmininkas Eduardas 
Mieželaitis, iš Brazilijos su
grįžęs poetas Linas Valba- 
sys, Vilniaus mero pava
duotojas Jonas Smilgevi
čius ir gerbiamas svetys ra
šytojas Rojus Mizara.

nijos salėje žiūrėjo 
vadovaujamojo i

preYnieras Nehru 
sakydavo, kad 

nėra, kaip 
kelias į socializmą. Bet
pačiu sykiu jis p ridu rd a- 
kad socializmo definicija 
labai miglota. Yra, sako,

Indijos 
atkartotinai 
Indijai kito kelio 
tik 
tuo 
vo, 
yra
tuzinai definicijų.

Tose definicijose kas yra 
socializmas Nehru taip išsi
reiškė, kad jis su savim nesu
sikalba. į ką tai panašu, kad 
jo valdžia 
nuslopinti 
reikalingas 
marksistai
pradėjo Keralos valstijoj 
susidėjo su feodalais, 
nieriais ir braminais.

Daugiau

ir partija kėsinasi 
net elementariai 
reformas, kurias 

ir jų talkininkai 
Jie

misio-

negu sarmata.

Beveik 
ft save,

niekad 
bet šiuo

nerašiau 
kartu pa-ap, 

rašysiu.
Socialdemokratai

(Tąsa 6-tam pusi.)
nesiliauja

! nėms Valstijoms statyti su 
' atomine jėga ledlaužius. Jis 
sako, kad pirmasis atomi
nės jėgos Tarybų Sąjungos 
ledlaužis “Lenin” yra labai 
geras. “Lenin” jau atlieka 
bandymus. Jis yra 440 pė
dų ilgio, 90 pėdų pločio, 
16,000 tonų įtalpos ir išvys
to 33,000 arklių jėgą. Ga
li laužti apie 8 pėdų storio 
ledą plaukdamas trijų my
lių greičiu per valandą.

KVIEČIA CHRUŠČIOVĄ 
KALBĖTI PER RADIJĄ

Washingtonas. —Valsty
bės departamentas paskel
bė, kad gauna labai daug 
laiškų nuo paprastų žmo
nių, smulkių ir didelių biz
nierių, kurie kviečia Chruš
čiovą atsilankyti pas juos 
ir pamatyti “Amerikos gy
venimą”.

Radijo ir televizijos vedė
jai pranešė, kad jie užkvie
tė Chruščiovą į ruošiamus 
pietus ir prašo kalbėti per 
radijo ir televizijos tinklus.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybės vadai laikė svar-

SAKO: “PRIIMS PRIEŠ 
DARBO UNIJAS BILIŲ”

Unity House, Pa. —Geo. 
Meany, AFL-CIO preziden
tas, sako, 
priims 
Landrum - Griffino 
Meany bilių išvadino 
mušėju” (killer).

kad Kongresas 
prieš darbo unijas 

bilių. 
“už-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PADARĖ NUOSTOLIŲ

West Yellpwstone, Mont. 
—Pietinėje dalyje Montana 
valstijos buvo smarkus že
mės drebėjimas. Prie Ma
dison upės nuvirto 8,000 pė
dų kalno viršūnė, 
daug nuostolių Hebgeno už
tvankai. Nukentėjo Ennis 
ir kiti mažesni miesteliai. 
Spėjama, kad nelaimėje žu
vo apie 10 žmonių.

čiai susitiko su Vilniaus žur 
“Tie

Pirmoji turistų grupe jau 
ruošiasi grįžti Amerikon

Vilnius. — Rugpiūčio 20 ėjo labai šiltoje ir draugiš- 
dieną Amerikos lietuvių ko j e aplinkoje. Popiet sve- 
pirmoji grupė jau atsisvei
kina su Lietuva ir išvyksta nalistais dienraščio 
į Maskvą. Po viešnagės Ma- sos” patalpose. Susitikimo1 
skvoje ji grįš atgal į JAV. metu svečiai pasidalino sa- 

Amerikos lietuvių pirmo- vo įspūdžiais patirtais Lie
sins grupės viešėjimas gim-J tuvoje, darė pastabų u* sta
toje žemėje baigėsi. Rug- 1 a—
piūčio 19 d. svečiai susitiko 
su Lietuvos rašytojais, ku
rie, svečius pasikvietė į sa
vo rūmus. Susitikimas pra-

Padarė (HAVAJŲ SALOS JAU 
BUS 50-OJI VALSTIJA

Washingtonas. —Penkta-

West Yellowstone, Mont. 
—Laike žemės drebėjimo 
nuvirto 50,000,000 tonų kal
no ir užvertė kelius. Kal
nuose yra užblokaduota a- 
pie 200 turistų.

te klausimų, gavo ruožtu 
žurnalistai domėjosi apie 
Amerikos lietuvius ir atsa
kinėjo į svečių klausimus.

A. Vaivutskas

Havana. — Kubos respu
blika neturi artimų draugų, lamente, kada Nehru val- 
Iš visų pusių ją apsupę Cen- džia davė raportą apiepra- 
trinės Amerikos ir dauge- ^ąliųįmą liaudies išrinktos 
lio salų mažos respublikos, valdžios Kerala provincijo- 
kurios klauso Wall stryto je, kilo karštų debatų, 
komandos.

Pačioje Kuboje yra likę 
apie 50,000 buvusių Batis
tes valdininkų ir valdiškų 
tarnautojų, o kita tiek ka
reivių ir policininkų. Jų 
tarpe mažai yra naujai san
tvarkai pritarėjų.

Naujoji Kubos vyriausy
bė turi remtis ant darbo

Komunistų veikėjas S. A. 
Dange šaukė: “Gėda! Gė
da, kad Nehru tapo reak
cijos auka ir išsižadėjo de
mokratijos!”.

Jis sakė:* Ar tai šitokiu 
“demokratijos keliu” ren- 

igiasi eiti Nehru ir jo Kon
greso partija? Vietoje atei
ti liaudies išrinktai valdžiai 
į pagalbą, tai ją prašalino, 
nes to norėjo reakcininkai 
—liaudies priešai.

riausybę. Bet JAV planta
toriai, nuo kurių atima apie 
3,500,000 akrų žemės, nebus 
rankas sudėję.

GAZOLINO SPROGIME 
ŽUVO DU ŽMONĖS

Kansas City. — Sonoco 
Oil Co. gazolino tankui 
sprogus liepsna iškilo 200 
pėdų. Užsidegė apylinkė ir 
grūmojo padegti dar 8 ki
tus gazolino tankus. Kovoj 
su ugnimi žuvo du ugnia
gesiai ir virš 100 žmonių 
apdegė? šeši pavojingai.

JAPONIJA IŠVEŠ PUSĘ 
MILIJONO KORĖJIEČIŲ

Tokio.—Japonija ir Šiau
rinė Korėja jau susitarė 
reikale grąžinimo korėjie
čių į Šiaurinę Korėją. Ja
ponijoje yra apie 700,000 
korėjiečių. Jie nori grįžti į 
savo tėvynę, šiaurinė Korė
ja reikalavo, kad apklausi
nėjime norinčių grįžti da
lyvautų ir jos atstovai, bet 
Japonija pavedė tik Raudo
najam Kryžiui. Japonija 
sutiko norinčius išvežti sa
vo laivais nepaisydama Pie
tinės Korėjos grasinimų.

DIDELIS DĖMESYS DĖL 
CHRUŠČIOVO VIZITO

Washingtonas. —Jau virš 
150 laikraščių reporterių 
ir fotografistų atsikreipė 
į Valstybės departamentą, 
prašydami duoti jiems lei
dimą važinėti po mūsų šalį

Hanojus. — Sukilusi La- kartu su Chruščiovu. Ir tų 
kasdien vis dar

LAOSO LIAUDIS JAU 
DAUG LAIMĖJO

dienį, rugpjūčio 21 d., pre- °so liaudis prieš baudžia- prašymų 
zidentas Eisenhoweris pasi- viską karališką valdžią jau | daugiau ateina.

_v /»•.•! t n • rlnii.rr luimnin T .laiirlino I *

Jungtinėse Valstijose.
Havajų salos yra apie 

2,000 mylių atstoję nuo 
Jungtinių Valstijų Ramia
jame vandenyne. Iki dabar 

Londonas. — Sustreikavo ■ jos buvo JAV teritorijos 
4,000 auto gamintojų. | (kolonijos) padėtyje.

rašys oficialų paskelbimą, daug laimėjo. Liaudies pa- 
kad nuo tos dienos Havajų trijotinio fronto armija iš- 
salos taps 50-oji valstija varė karališką armiją iš ke- 
t i • - TT_ i _ j • • i hiriii ’somnanotūrių distriktų Samneua 

provincijoje ir iš Muong 
Šono distrikto Phongsaly 
provincijoje.

Bagdadas.—TSRS kvietė 
Irako premjerą Kasemą at
silankyti j Maskvą.

KUBA, KONFERENCIJA 
IR NAUJI SĄMOKSLAI

Havana. — Kuboje laiki
nai ramu. Suokalbininkai 
suimti arba išlakstė. Bet 
numatoma, kad Wall stryto 
milijonieriai daro naujus 
suokalbius. Amerikos cuk
raus ir tabako plantatoriai 
rankų nenuleidžia. Tą pa
tvirtino ir Amerikos respu
blikų užsienio ministrų kon
ferencija Čilėje, kur įžeidi
mui Kubos areštavo dalį

Quonset Point, R. I.—Su
sprogo helikopteris nusilei
dęs. ant lėktuvnešio “Wasp”.
Du lakūnai užsimušė ir su- j jos delegatų, kaipo “milita- 
žeidė 21 jūreivį. ristus”.ristus”.

Tokio. — Pietinė Korėja 
deda pastangų, kad Japoni
ja nevežtų korėjiečių į Š. 
Korėjų, iš kur jie. paeina.

Washingtonas. — Demo
kratai kongresmanai siūlo 
atidėti Teisių biliaus svars
tymą iki 1960 metų.
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Foreign countries, 6 months $6.50

Gal perdaug tos nuožiūros
Iš PARYŽIAUS PRANEŠAMA, kad šiomis dieno- 

mis net keliais atvejais Tarybų Sąjungos ambasado
rius Vinogradovas matėsi su Francūzijos prezidentu 
generolu de Gaulle. Spėjama, kad jiedu kalbėjosi apie 
tai, jog būtų gerai, jeigu Francūzijos prezidentas pa
sikeistų vizitais su Tarybų Sąjungos premjeru Chruš
čiovu. Kodėl Jungtinių Valstijų prezidentas gali apsi
keisti vizitais su Chruščiovu, o negalėtų to paties pa
daryti Francūzijos prezidentas?

tašo it lako
REIKALAUJA IŠVARYTI laikraščio išlaikymui 15 
V AK. VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ

Savaitraštis “The Work
er” (rugp. 16 d.) paskelbė 
didelę sensaciją, kuri turė
tų susilaukti greiči a u s i o 
tiek Amerikos žmonių, tiek 
vyriausybės dėmesio. Laik
raštis įdėjo fotostuotas ko
pijas dokumentų, kurie pa
rodo, kuo iš tikrųjų buvo 
Vakarinės Vokietijos am
basadorius Washi n g t o n e 
Dr. Wilhelm Grewe. Hitle-

| rio laikais jis1 buvo vienas į “The N. Y. Times” įdėjo 
savo korespondento Salisbu
ry penkis straipsnius apie 
Mongolijos Liaudies Res
publiką. Straipsniai buvo 
įdomūs ir, suprantama, 
daug amerikiečių juos per
skaitė. (

Mr. Salisbury padare iš-i turn, girdi, didesniam pa-j 
vadą, jog tarp Tarybų Są- jsityčiojimui iš '

tūkstančių dolerių.
Visi “The Worker” skai

tytojai ir šiaip susipratę 
amerikiečiai prašomi pasi
skubinti su finansine para
ma. Aukas reikia siųsti: 
Robert Dunn, PO Box 28, 
Madison Square Station, 
New York 2, N. Y.

KRITIKUOJA
NEAPGALVOTAS 
IŠVADAS

Tarpe rugpiūčio 3 ir 7 dd.

- Kiekviena darbo valstie
čių šeima, susidedanti iš 
penkių narių, privalo gauti 
67 akrj^s dirbamosios že
mės.

Aišku, kad šitoks žemės 
padalijimas tarp valstiečių 
nepatinka užsieni e č i a m s 
kapitalistams, todėl jie da
lyvauja visokiuose suokal
biuose Cąstro vyriausybę 
nuversti.

R. Mizaros ir J. Jokubkos 
pirmieji įspūdžiai Lietuvoje?

Pažangų Amerikos lietu- i gūsį vilniečių kultūringu- 
vių rašytoją, “Laisvės” re-imą?! 
daktarių iš Niujorko Rojų ! “Nebuvo man pažįstamos 
Mizarą, ir čikagietį, “Vii-į ir mašinos, kurios dar tebe- 
nies” redaktorių Joną Jo-1 spindint rytmečio rasai, ya- 
kubką mes aplankėme ant
radienio rytą Vilniaus vieš
butyje. Turėdami galvoje, 
kad Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančių lie
tuvių grupė Tarybų Lietu
voje vieši vos trečia diena 
ir nenorėdami jų varginti 
klausimais, kurie kartais 
savotiškai suvaržo korės- tektūrinius paminklus. Pri- 
pondento pašnekovus, apsi- simena ir nuoširdžiai džiau- 
ribojome pačių svečių pa-! giasi. Džiaugiasi, kad jais 
reikštomis pastabomis apie taip didžiai rūpinasi vals- 
mūsų sostinę, vilniečius, tybė. 
aplankytas kultūros ir i Abu svečiai susižavėję 
mokslo įstaigas. 'kuo šilčiausiai kalba apie >

MT7ARA* i Paveikslų galeriją ii dai 
ROJUS MIZARA. kartą dėkoja dailininkei;

“Nuoširdaus sut i k i m o ' Meškytei už supažindinimąjl 
Vilniaus aerodrome, gimto- su lietuvių ir užsienio daili* 

įsios žemės, kurią palikau ninku kūriniais.
i prieš 46 metus, kvapo aš 
tebesu sujaudintas dar ir

i d a b a r. Dvi dienas mes 
i vaikščiojome po žiląjį Gedi- 
; mino miestą ir kiekviename 
■žingsnyje mus stulbino ge- 
iriausi, gražiausi ir, pasa- 
: kyčiau, netikėčiausi įspū
džiai. Ne, paprastais žo-

žinėtų gatvėmis ir jas lais
tytų... Nėra ko ir kalbėti— 
jūs šia linkme milžiniškai 
pažengę pirmyn.”

Rojus Mizara prisimena 
pirmadienį apžiūrėtus Auš
ros vartus, Teresės bažny
čią ir kitus šio sostinės 
kampelio istorinius archi-

NIEKAS SU JAIS 
NESISKAITO

Amerikos Lietuvių Tary
ba vėl buvusi Washingtone 
ir pasikalbėjusi su valsty
bės department© pareigūnu 
p. Kohleriu. Jam buvusi iš
dėstyta visa “Lietuvos ne
priklausomybės byla.” Na, 
ir laukta rezultatu. “Va
duotojai” dabar nusiminu
siai dejuoja, kad Niksonas! 
Maskvoje apie juos nė pri- Į 
siminti neprisiminė. Tar-;

iš stambiausių hitlerininkų, 
Hitlerio režime užimdavo 
atsakingas vietas.

Dokumentai parodo, kad 
, . . , j . XT. | Dr. Grewe jau 1928 metais tatai bus padaryta. Nie- ... J . ..
n Padėjo organizuoti naciųko blogo tame negalima įmatyti. Bet didelį blogą jau 

įžiūrėjo Amerikos kapitalistinė spauda. Joje jau muša
ma trivoga ir sakoma, kad čia greičiausia bus Chruš
čiovo pasimojimas įnešti nesusipratimą tarpe Amerikos 
ir Francūzijos, įvaryti kylį į Vakarų frontą ir jį suža
loti !

Panašiai buvo šnekama, kai Macmillanas, Anglijos 
premjeras, lankėsi Tarybų Sąjungoje. Girdi, Chruščio
vas. vilioja anglus, stengiasi juos nustatyti prieš Ame
rika.

Mums atrodo, kad toji nuožiūra yra perdėta, iš
pūsta. Mums atrodo, kad visų tokių vizitų pagrinde 
randasi tarybinės diplomatijos tikslas išsklaidyti šaltojo 
karo debesis ir sustiprinti- taikos reikalą visame pa
saulyje.

Iš kitos pusės, šis nepasitikėjimas anglais ir francū- 
zais parodo Vakaru fronto silpnybę. Kol anglai ir fran- 
cūzai šoka pagal visas mūsų diplomatijos muzikos no
tas, viskas gerai. Bet kaip greitai jie bando pasijudinti 
pagal savo supratimą, tuojau jie nužiūrimi suokalbiau- 
ją su Tarybų Sąjunga prieš Ameriką.

Mes pritariame visiems vizitų apsikeitimams tarpe 
abiejų pasaulių diplomatų. Tegu Macmillanas, tegu de j 
Gaulle vyksta į Maskvą tartis taikos reikalais. Tegu i yra labai įžymi Adenauerio 
Chruščiovas vyksta į Paryžių ir"Londoną. Iš tų pasi- valdžioje figūra ir Vakari- 
kalbėjimų ir pasitarimų susidarys bendra nuomonė, jog nei Vokietijai ; ‘

Socialistinę Mokyklos Stu
dentų Lygą ir jai priklau
sė. Jis pats sako, kad 1933 
metų gegužės mėnesį jis i 
įstojo į nacių Nacionalisti
nę Socialistų Darbininkų 
Partiją, paties Hitlerio 
įsteigtą. Tarpe 1933-1934 Į 
metų priklausė Nacionalis
tinei Socialistų Studentų 
Lygai. Jis pats sako, kad 

j jis padėjo Vokietijos jauni
mą lavinti dėl Hitlerio, v
Jis giriasi, kad 'nuo 1935 |TZ. ......, ! - 4. i • i Kinijos lokiu panašiu susimetu lis priklausė tokioms n J \ 1 ,
u-a'* - • •• kirtimu nesimato. 1hitlerinėms '
kaip Nacionalistinė Sočia-1 , _ į .....
listų Advokatų Lyga, Naci- ^vcna’ tureiį nusivilt1' 
onalistine Socialistų Aukš- 
tamokslių Lyga ir Socialis
tinių Universiteto Instruk-j 
torių Lyga. .

Šiandien šis sutvėrimas

► “vaduotojų” | 
pastangų, prezidentas Ei-i*, 
senhoweris ėmė ir paskelbė | 
užkvietimą Chruščiovui ap
lankyti Ameriką.

Ryšium su tuo Chicagos 
“Draugas” rugp.

f

Abu svečiai susižavėję

jungos ir Kinijos einančios 
varžybos dėl Mongolijos. 
Jam dabar tame pačiame 
laikraštyje atsako Peter S. 

i H. Tang, lektorius iš 
G e o r getown universiteto, kunigų 
Tang nurodo, kad minėto d. garsiai visam pašau-! 
korė spondento pamatinės Ipareiškia: “Nei Altas,; 

liišvados yra klaidingos. Jis I nei mūsų dienraštis nėra i 
j tvirtina, kad tarp Tarybų I patenkintas aukštųjų vai-1 
i Sąjungos ir komunistinės ! džios vyrų vizitais Rusijon

‘ . . . - -i- ir Chruščiovo pakvietimu, m a- n darbag Tai dideli kin0
. . .. iki.vi.uų nesimato. Girdi, nes laikoma, kad tuo laimi .......

oiganizamjoms j Į.je, kurje įokjomjs viltimis !ne kas kitas, bet bolševi-

ninkų kūriniais.
JONAS JOKUBKA:

“Būkite malonūs, perduo
kite ‘Literatūros ir meno* 
skaitytojams šiuos mano žo
džius : Esu nepaprastai 
sužavėtas lietuvišku fil* 
mu ‘Julius Janonis.’ Ne, 
tai ne jaunos, kaip čia te- 

džiais viso to, ką spėjau pa-!ko girdėti, kino studijos

kai.

taikos išlaikymas naudingas visiems kraštams, 
žmonijai.

visai

Nerimtas, klaidingas žygis
VISI ŽENKLAI RODO, kad dabartinė Kongreso se

sija baigsis dideliais reakcijos laimėjimais. Jau abudu 
butai turi iškepę po anti-unijinę rezoliuciją. Jos bus 
suderintos, iš jų bus padarytas vienas įstatymas, ku
ris “pažabos” mūsų darbo unijas. Tą pavojų pagaliau 
pradeda įmatyti ir AFL-CIO vadovybe. Jau susirūpi
nusiai apie tai kalba Federacijos prezidentas George 
Meany.

Bet ne tik tuo ši sesija “atsižymi”, štai, atstovų 
bute vėl pravaryta rezoliuci ja, reikalaujanti iš vyriau
sybės priešintis didžiosios Kinijos įsileidimui į Jungti
nes Tautas.

i atstovauja 
Washingtone.

Mes prisi dedame prie 
“The Worker” reikalavimo, 
kad Dr. Grewe turį nešdin
tis iš Washingtono ir iš A- 
merikos. Jis buvo aktyvus 
Hitlerio past umdėlis. 
rankos nešvarios...

Jo

prezidento vizitas , g laišku redakcijai SENIAI SUGALVOTAS iv jui
Gerbiamieji:

Nuolankiai prašau paaiš 
kinti per “Laisvę” (dauge-;koja: 
lis žmonių tuomi įdomauja-į tikrųjų, kaip 
si), ar galima bus 1 
nors siųsti dovanas į Lietu
vą per paštą be tokių dide
lių muitų, kaip kad dabar 
siunčiama per įvairias įs
taigas?

Žurnalas “U. S. News & 
EWorld Report” tvirtina, 
: kad kai prez. Eisenhowe- 
I ris paskelbė iižkv i e t i m ą 
Chruščiovui atvykti Ameri
kon, tai nebuvo iš dangaus 
iškritusi staigmena. Jau 
prieš metus laiko Niksonas 
ir kiti patarę prezidentui 
aplankyti Majskvą ir pasi
tarti su tarybiniais vadais.

Užkvietimas Chruščiovui 
'buvęs parašytas praėjusio 
'birželio pabaigoje ir liepos 

d. įteiktas Kozlovui. Bet 
viešai dar ir tada buvo

;ti..” meistrų kūrinys.
' Rašytojas jaudinosi. Mie-1 
las, labai brangus ir arti
mas jam gimtosios tautos 

! kamienas, prie kurio vėl 
! švelniai prisiglaudė po kele
to dešimtmečiu...

J. Jokubka mums pasa-

__ —sako 
kada !Rojus, mes esame neapsa- 

i n i-11 _ i i • • i • .. -k t. i .

Mary Mack

M

GRAŽIAI PAGERBĖ
ĮŽYMŲJĮ RAŠYTOJĄ

Neseniai Maskvoje įvyko skelbiama, .kad apie kvieti- 
nepaprasta sueiga pagerbi- m_4 Chruščiovo negali būti 
mui amerikiečio rašytojo kalbos. .mui
Ernest Hemingway jo 60-to 
gimtadienio proga. Sueigą

Vadinasi, mūsų šalies delegacija Jungtinių ruošė net kelios kultūrinės 
Tautų asamblėjos rudeninėje sesijoje vėl griežtai prie- 'organizacijos. Praneš i m ą 
šinsis Kinijos priėmimui ir stengsis gauti Asamblėjos apie Hemingway kaipo ra- 

klaidingam šytoją padarė tarybinis ra- 
• Į šytojas V. K a t a j evas ir

Kinijos izoliavimas nuo Jungtinių Tautų neturi jo- mokslininkas - vertėjas L 
kio pateisinimo. Šios nuomonės mes seniai laikomės, ir Kaškeen. Abudu pabrėžė 
kiekviena prabėganti diena patvirtina jos teisingumą, ; šio amerikiečio didelį indė- 
Su tokia neapgalvota rezoliucija, kaip ir su rezoliuci-; H į pasaulinę literatūrą. Jo 
ja paskelbti “Pavergtųjų tautų” savaitę, Kongreso dau-1 veikalai pasklidę po visą 
guma teršia tarptautinę atmosferą, sėja nesantaiką j pasaulį. Jo kelios knygos 
tarpe tautų. ' " .išverstos į rusų kalbą ir iš

leistos Tarybų Sąjungoje. 
Mitingas baigtas parodymu 

i filmo “The Old Man and 
i the; Sea,” kuris padarytas 
iš to paties pava d i n i m o 
Hemingway knygos.

daugumos pritarimą šiam nepraktiškam, 
nusistatymui.

Militarizmas pakele galvą
LABAI RIMTAS PAVOJUS grūmoja jaunai Indo- 

nezijos demokratijai iš vidaus. Ten smarkiai įsigali mi- 
litaristai, iš prigimties plačios liaudiškos demokratijos 
priešai. Jų pareikalavimas arba įsakymas, kad Indone
zijos Komunistų Partija atidėtų savo konvenciją, kuri 
turėjo šiomis dienomis įvykti Jakartoje, nesuderinamas 
su demokratiniais principais.

Viskas rodo, kad populiarusis prezidentas Sukamo 
Žingsnis po žingsnio nusileidinėja armijos vadovybei. 
Jau dabar faktinai Indonezijos bosais yra ne civiliniai 
žmonės, bet armijos generolai. Jau jie davinėja įsaky
mus, kaip ir ką turi veikti politinės partijos. Kaip il
gai dar teks laukti, kada paties Sukamo vieton pre
zidentu bus pastatytas generolas, o Indonezijos demo
kratija padėta į šaldytuvą?

VISA RYTINĖ EUROPA, tai yra visos socialistinės 
šalys su dideliu pasitikėjimu, sakoma,' laukia Chruščio
vo vizito Amerikoje, o prezidento Eisenhowerio Tarybų 
Sąjungoje. Iš tų pasitarimų jos tikisi daug gero. Jos 
mano, kad tie pasitarimai sumažins šaltojo karo įtam
pą ir praskins kelią į pasitarimus ir susitarimus tarpe 
daugelio kapitalistinių ir socialistinių kraštų.

Tikėkime, kad socialistinių kraštų ■ troškimai išsi
pildys. Bet nė valandėlei nereikia įsivaizduoti, kadxbile

Atsakymas
Mes apie tai neturime nė 

mažiausio supratimo. Kaip 
Jungtinių Valstijų santy
kius su užsieniais nustato 
mūsų vyriausybė, taip Ta- 

. Formaliai pa- rybų Sąjungos santykius 
kvietimas paskelbtas rug-: tvarko tos šalies vyriausy- 
piūčio 3 d. : bė. Taip pat ir muitų rei-

'kalą sprendžia vyriausybės. 
' Mes gi neatstovaujame jo- 
; kios vyriausybės, ir dėl to 
i nieko nežinome, ką jos gal- 

įe j voja apie muitus už užsie
nio gaunamus daiktus.

KAS PER VIENOS TOS 
KUBOS ŽEMĖS 
REFORMOS?

Reikia žinoti, kad apie | 
pusė Kubos dirbamos že-; 
mes priklauso užsienio ka- i ... . .
pitalistams - plantatoriams. ' Sveiki gyvi, draugai lais- 
Daugiausia jos kontroliuo- v iečiai. • ........"7
ja United Fruit Co. : “T 
West Indian Co.

Naujai paskelbta revoliu
cinė žemės reforma palie-

Sveikinu visą 
įr “Laisves” štabą iš atosto- 

igų. Šiemet čia vanduo yra 
šiltas, tai labai smagiai 
mes čia maudomės Atlanto

čia užsieniečių ir kubiečių vandenyne.
stambiuosius k a p i t alisti- 
nius ūkius, apimančius 10 , 
milijonų akrų.

Paskelbtoji žemės refor
ma reikalauja, kad per me
tus laiko užsieniečiai kapi
talistai ' turi sugrąžinti že
mes kubiečiams. Kubos 
stambieji žemės savininkai 
turi sumažinti savo žemes. 
Vienas plantatorius gali 
pasilikti sau tik tarp 1,000 
ir 3,000 akrų žemės. _ _ 

savininkams

PRAŠO ANGLIŠKAM 
SAVAITRAŠČIUI 
PARAMOS
• Visos pastangos pastaty
ti ant tvirtų finansinių ko
jų anglišką pažangų savait
raštį “The Worker” dar 
nepavyko. Laikraščio ad
ministratorius William Pa- atimtą žemę 
terson praneša, kad “The bus atlyginta valdžios iš- 

fWorker” medžiaginė pade- Į leistais bonais, L... ‘ 
tis yra labai kritiška. Jis I puspenkto procento.
sako, kad būtihas reikalas I naši, turčių žemė atperka- 
iki Darbo . Dienos sukelti ma.

kurie neš
Vadi-

kokiam susikalbėjimui ir susitarimui tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos nebus .reakcijos priešinimąsi visomis 
keturiomis. Užtenka pasižiūrėti j mūsų Kongreso nuo
taikas. Atstovų buto 368 balsais prieš 2 pasisakymas 
prięš Kinijos pripažinimą ir įsileidimą į Jungtines Tau
tas puikiai parodo, kaip atkakliai reakcija laikysis sa
vo pozicijų ir be nachališkiausio pasipriešinimo nenusi
leis progresui ir taikai.

W. Patten 
Atlantic City, N. J.

Atvirukas iš Klaipėdos
1959 m, rugp. 10 d. 

A. Bimbai
Linkėjimas iš Klaipėdos. 

Vakar lankėmės Palangoje. 
Visur sveikina mus minios 
žmonių. Šiandien lankėmės 

Už f laivų statybos įmonėje ir 
žuvų konservavimo fabrike. 
Puikūs įrengimai. Visur 
jauni žmonės dirba pasiry
žusiai. Nė vieno nepasi
tenkinusio nesutikom, o su 
daugeliu kalbėjausi. Ten, 
kur randasi dideli įmonių 
pastatai, sako, penkeri me
tai atgal buvo tik pelky
nai. Visi keleiviai jaučia
mės gerai. Gaila, kad lai
kas apribotas, o nogėtųsi 
labai daug ką pamatyti ir 
su dirbančiais pasikalbėti.

K, Petrikienė

Rojus Mizara, jam pri
tardamas, pabrėžia puikų 
aktoriaus H. Kur a u s k o, 
kaip didelio menininko, pa
sisekimą šiame filme.

Įsikalbame apie Vilniaus 
Valstybinį V. Kapsuko var
do universitetą.

JONAS JOKUBKA
“Niekados nebūčiau tikė

jęs, kad Universiteto bibli
otekoje saugoma šitiek unk - 
kalinių leidinių. Saugojai 
ma pagarbiai, su dideliu 
mokslininkų ir žinovų rū
pesčiu.”

ROJUS MIZARA:
“Stebiuosi studentams su

teiktomis sąlygomis moky
tis, ruoštis gyvenimui, ma
tematikos mokslų daktaro 
Jono Kubiliaus sugebėji
mais vadovauti tokiai stam-

Juk

komai sujaudinti. Niekaip 
negalime atsipeikėti. Ir ži
note kodėl?..”

Jis nutilsta. 
si ima cigaretę. 
Giliai įtraukia 
atrodo, mąsto — sakyti, ar 
ne?

—Kodėl? teiraujamės.
—Mes esame pažangūs 

Amerikos lietuviai. Nieka
da neabejojome savo pasi
rinktu keliu, mūsų laikraš
čiuose skelbiamomis idėjo-1 
mis, netikėjome ir netikė- j biai mokslo įstaigai., 
sime ‘dipukų,’ tų dvasiosQQ ” 
paliegėlių p a s k a lomis ir 
šmeižtais apie Tarybų Lie
tuvą. Ir vis dėlto, atvirai 
prisipažinsiu, netikėjome ir 
tuo, kad žmonės Lietuvoje 
taip gražiai, kultūringai ir 
gerai gyvena.”

ROJUS MIZARA:
“Štai vienas mažas, 

prastas, bet labai daug 
sakantis pavyzdėlis. Skris
dami į savo gimtąjį kraš
tą, galvojome, kad mūsų 
tautiečiai bus ne puošniau- 

'siai apsirengę. O štai, šil
tą sekmadienio popietę, 
vaikščiodami Vilniaus gat
vėmis, išvydome visiškai 
priešingą vaizdą. Elegan
cija, geras skonis dvelkia 
kone nuo kiekvieno praei
vio. Tai, žinoma, ne vien 
drabužių reikalas. Tai ro
do aukštą žmonių gyveni
mo lygį, jų kultūringumo 
laipsnį. Ir tai mane nepa
prastai džiugina.”

JONAS JOKUBKA:
“Arba vėl. Surūkau 

garetę ir nuorūką numetu, 
ant gatvės. Pas mus, Či
kagoje, tai įprastas daly
kas. O čia į tai, pasirodo, 
kitaip žiūrima... Argi šis 
faktas gali nesukelti pasi
tenkinimo, pasididžiavimo 
mūsų brangių tau t i e č i ų 
tvarkingumu, argi jis ne
kalba apie smarkia} išau-

Pamažu iš- 
Ųžsirūko. 
dūmą ir,

jam tik 38 metai...
...Į duris kažkas pasibel

džia. Tai svečių ekskur
sijų vadovai kviečia tėvy
nainius toliau susipažinti 
su Vilniumi. Esame pri
versti nutraukti pokalbį ir 
atsisveikinti. Žinoma, tam 
kartui...”

pa' KARDINOLO 
SAPALIOJIMAI

Katalikų bažnyčios kar^ 
dinolas Cushingas nesitve
ria piktumu, kad AmeriVros 
valdžia su juo nesiskaito ir 
kviečia Chruščiovą aplan
kyti Ameriką. Jis sako, kad 
visi svečiai iš Tarybų Są- 
jungos yra “apgavystės 
meistrai” ir “šnipai.”

Atrodo, kad šiam aukš
tam dvasininkui gal bus 
viena lenta iškritusi iš gai
vos. Pats būdamas prie
tarų biznio meistru, Cushin
gas negražiai kolioja kitus 
žmones.

pa

ci- Sveikina iš T. Lietuvos
Sveikinu visus iš Lietuvos 

sostinės Vilniaus.
Mes kur tik važiuojam 

sveikina mus lietuviškai su 
gėlėmis ir puikiausiai prii
ma. Gražiausius įspūdžius 
renkam, kad jums parve
žus.

Viso gero, ’ r
Mildred Stensler

■■ ■   ....... .... ...... . ■■■- ■■■ ■■■■■y
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ĮVAIRUMAI
Paslaptingi gyvūnai

SPARNUOTAS MILŽINAS
Vakarų Afrikos pakraš

čių gyventojams kelia neri
mą kita nepaprasta būty
bė. Zoologas Ivanas San- 
dersonas, 1932—1933 m. da
lyvavęs mokslinėje ekspe
dicijoje, matė skrendantį 
šį mitologinį gyvūną. Aš
trūs pieviniai sparnai, di
džiulis išžiotas snukis su 
aštriais dantimis jam pri
minė pterodaktilį — spar-

Įvairios Žinios
JAU MASINIAI SUKYLA 11959 LABAI SUMAŽĖJO 
LAOSO GYVENTOJAI 
I . .Vientiane. — Laoso armi
jos vadas generolas Ratti- 
kone pripažino, kad jau. pu- 
sė Laoso apimta masinių 
žmonių sukilimų. Jis sako, 
kad sukilėliai jau baigia at
kirsti nuo Laoso Phongsa- 
ly ir Samneua provincijas. 
Mūšiai eina ir kitose pro- 
yincijose.

niai. Sprendžiant iš lieka
nų, šie paukščiai buvo auk
štesni už dramblius. Pavy
zdžiui, į kai kurių jų kiau
šinio kevalą telpa 9 litrai 
arba 184 vištų kiaušiniai!

Šio šimtmečio pradžioje 
vienas keliautojas Pietų A- 
merikoje rado didžiulio gy
vūno kaulus. Tai būta mil
žiniško tinginio. Jo lieka
nos tain šviežiai atrodė, 
kad galima manyti, jog šis 

nuotą roplį, turėjusį išnyk-, nuostabus milžinas, gal būt, j 
lai- gyvena ir šiandien. , .išm. Nuo 1945 iki 1952 me- 

Aprašytųjų gyvūnų mok- tų jie ten auto nelaimėse 
slas kol kas dar nepripaži-1 užmušė 3,300 japonų ir 4,- 
no. Tačiau ateitis parodys į00 sužeidė. Kiek jie užmu- 

i—gyvena jie ar ne. Jukvie- 
i noje tik Afrikoje per pa
staruosius 30—40 metų ra
sta anie dešimt naujų stam
bių žinduolių.

ti dar priešistoriniais 
kais. Apie šį gyvūną užsi
mena ir tyrinėtojas Pitme-j 
nas. Vietiniai gyventojai 
pterodaktilį vadina “mir
ties šmėkla”. Jų įsitikinimu! 

^tas, kuris pamatys nepa
prastąjį gyvūną, turės neiš
vengiamai mirti.

Esamais duomenimis, 

n* miškingose ir pelkėtose 
vietovėse, siekiančiose 
go slėnį.

prie<;stoi-ine būtybė gvve- DĖMĖTAS LIŪTAS

KITOKĮ baisūnai
Paslaptingų, pusiaumito- 

loginių gyvūnų, galimas da-

ir Centrinės Indijos džiun
glės, Tibeto kalnuotieji ra
jonai ir daugelis kitų vie
tovių iki šiol, palyginti, ma
žai ištirtos. O jose, spren
džiant iš kalbų,’ slepiasi ne
maža nežinomų gyvūnų.

Kon_ i Kalnuotų Kenijos, rajonų 
[tankiuose miškuose, slepia
si daugybė įvairiausių gy- 

i vūnų. Kai kurių tyrinėtojų 
nuomone, čia karaliauja ir 
“dėmėtasis liūtas”. F' 
didelius žvėris Kenijos gy
ventojai mini jau gana se
niai. Du jų kailiai pateko 
net į zoologų rankas. Spren
džiant iš požymių, nukauti 
liūtai buvo 2—3 metų am
žiaus.

Dabar šie kailiai saugo
mi Britu gamtos istoriios. 
muzieiiiie. Kol kas snecia-

[AUTO GAMYBA
Detroitas. ■— Visos 

mobilių kompanijos 
metais pagamino tik 4,023,- 
200 automobilių, tai yra 2,- 
700,000 mažiau, kaip 1958 
metais. '

Jau pradėjo gaminti 19G0 j 
metų modelius. Bet numa
to prastą biznį, tai Fordo 
Co. uždarė du fabrikus, vie
ną Dearborne, o kitą—Lo
rain, Ohio.

auto-
1959

New Delhi. — Indijos vy
riausybė netiki paskalams, 
būk Kinija areštavo Pan- 
cheną Lamų. Nehru užgin
čijo paskalas, būk kinai bu
vo įsiveržę į Indiją.

JAV lietuviai"tėviškėje
“Stato naują pasauli”

Rugp. 10 d. — Atvykusi 
iš JAV antroji lietuvių gru
pė toliau susipažįsta su tė
viške.

Kaip jau minėjome, šeš
tadienio pavakarėj svečiai 
a p 1 a n kė gelžbetonio kon
strukcijų gamyklą.

Milžiniškuose gamyklos 
cechuose žmonių reta. Čia 
viskas automatizuota. Sve
čių akyse per keletą minu
čių gimė dvi didžiulės per
dengiu i ų plokštės.

Svečiai aplankė namo sta
tybą, tiksliau, jo surinkimą 
iš gamykloje paga mintų 
detalių. Dabar renkamas 
antras aukštas. Po trijų 
mėnesių šiame 5 aukštų 80 
butų name jau gyvens gy-

— 1959 metais ventojai. Sekančiais metais 
še po 1952 metų, tai žinia valdžia "sulaužė 1954 metų i Per pi™uosius šešis mene- j bus pagaminta 14 tokių na- 

i sine hnvn nnrdnntn

Buffalo, N. Y. — Jau už
registruota New Yorko val
stijoje 80 pasiutimo atsiti
kimų. Pasiutinas išsiplati
no aukštutinėje valstijos 
dalyje.

Cape Canaveral, Fla. — 
Susprogo nuo žemės nepa
kilus “Titan” 91 pėdos il
gio raketa. Jos pagamini
mui išleista $3,000,000.

AMERIKOS KARIAI JAU
UŽMUŠĖ 3,300 JAPONŲ

Jungtinių Valstijų jau- TSRS KALTINA LAOSO 
nuoliai neatsargiai vairuo- VALDŽIĄ Už KARĄ 
ja automobilius. Gi JAV ka- Maskva. —Tarybų Sajun- 1949 iki 1957 metu Tarybų 

Iriai Japonijoje dar mandre- užsienio minfst?as -įlei. - ■ ' - • - •
Washingtonas. Nuo

do pareiškimą, kuriame už 
naminį karą kaltina Laoso 
karališką valdžią. TSRS pa
reiškimas sako, kad Laoso

i Sąjunga suteikė Kinijai vi
sokios pagalbos už $1,830,- 
000,000. 

------
Detroitas.

nepasako.

Zelandijoje ar kitur dar gy-1 listai dėl dėmėtųjų liūtų bu- • raketų fabrikus ir baze 
vena didžiuliai senoviniai vimo galutiniu išvadų ne- ------------------
paukščiai. Ju švieži kaulai, 
plunksnos ir kiaušiniai bū
davo užtinkami visai nese

I Genevos sutartį, pagal ku
rią IndorKinuose buvobaig-

SAKO, KAD DE GAULLE įas karas. Ji paneigė demo- 
TARSIS SU CHRUŠČIOVU kratine^ liaudies teises, lei-

Paryžius. — Tarybų Są-|d° JAV įsteigti karo bazes 
jungos ambasadorius Ser-1 ir tt. TSRS siūlo, kad už- 
gejus Vinogradovas jau an-; baigimui karo būtų atgai- 
tihi kartu ilgai kalbėjosi su vintas 1954 metų sudarytos 
Francuzijos prezidentu De komisijos veikimas. 
Gaulle. Diplomatai numato,1 —----------------
kad tarpe De Gaulle ir JAU ATSISAKĖ NUO 

Šiuos Chruščiovo įvyks pasitari- DULLESO POLITIKOS
mas, tik dai nežinia, ar tai, Washingtonas.. —Kai ku-' Washingtonas. — Jungti 

tuojau, ai po to, kai kongresmanai ir sena- nėse Valstijose yra 67,500, 
Chnisciovas sugrįs is Jung- torįaj pasakoja, kad prezi-jOOO dirbančių žmonių.
tinių Valstijų. , dentas Eisenhoweris jauat-j

' sisakė nuo Dulleso užsienio Į 
Washingtonas. — Tarybų' politikos. Mrs. Dulles sako, 

Sąjungoje atsisakė parody-'kad Eisenhoweris “išmetė 
ti Niksonui “sputnikų” ga-!jos vyro politiką pro lan- 
minimo fabriką. Chruščio-' gą”.
vas atsisako lankytis į JAV i ------------------

is. Washingtonas. —

■ Tunis. — Francuzijos arnadarė. Mat. iiems, be kai 
liu. reikalingi ir gyvūnų niijos daliniai buvo įsiver-ibus mažesnis, 
griaučiai. ' zę per sieną į Tunisiją. I laukta.žę per sieną į Tunisiją. Į laukta.

Tikri jie
Šiomis dienomis pergyve

name štukorių dienas—su
rištas su Tarybų Sąjungos 
industrine ir moksline ek- 
sibicija New Yorke. Taipgi 
šios štukos surištos ir su 
amerikiečiais vizitoriais So
vietuose, pradedant indust- 
rialistais, mokslininkais, ir 
baigiant paprastais vargo

štukoriai
ir pats girdėjau iš grupės 
parodos lankytojų taip sa
kant. Jie, mat, nori, kad 
taip būt socialistinėje šaly
je, tai ir ieško tokių sva
jonių savęs pasitenkinimui.

Bet, tokių štukorių ne
laimei, netoli parodos buvo 
rodomas travelogas iš Ta-

bitėmis. Jie visi kalba apie!?^^ Sąjungos. Ot, čia jau 
ir pasirodo, jog tokios kal
bos, kaip Frankelio ir kitų, 
yra kaip tik jų pačių sva

jonės, kad taip nebūtų so
vietuose, kaip yra. Trave
loge mus išvežiojo po Mas
kvą, po Leningradą ir ki
lus miestus, ir viską mato- 

dar išsireiškia, būk kas esą me kaiP tik taiP’ kaiP Pa'

savo įspūdžius ir pabrėžia 
savo nuomones, užakcen
tuodami, būk sovietiniai j 
žmonės bando ką panašaus 
į amerikonišką būdą dary
ti, bet nedasiekią, nes mes 
čia turime visko daugiau ir 
turėsime. O kiti, pašaliniai

sovietuose, tai tik “naple- 
^yat”, neverta nei antrą sy- 
k| pamislyti...
-Ne svajonės, bet tikrovė

Tuojau po atidarymo Ta
rybinės parodos New Yor
ke, “N. Y. Times” kores
pondentas Frankelis parei
škė, apžiūrėjęs parodą, būk 
kas čia matoma, tai esąs tik 
noras sovietinių komunistų, 
kad taip pas juos būtų, kad 
jie visko to turėtų,/— bet 
taip nesą ir taip vargiai 
galėsią būti. Jis juk tik ką 
iš ten grįžęs, kur jis buvo 
“Times” korespondentu ir 
viską, savo akimis matęs 
per kelis metus ir daug ten 
komunistinių svajonių gir
dėjęs. ..

rodoje parodo. Ten mato
me tokius namus, kaip pa
rodoje parodo modeliuose, 
kur tarybiniai piliečiai gy
vena — gatvių gatvės, eilių

SUJAUDINTI 
NUOŠIRDŽIŲ 
SUSITIKIMŲ

Rugp. 10 d.—šeštadienio 
rytą, atsisveikinant su Kau
nu, pirmoji Amerikos lie
tuvių grupė išvyko tolimes- 
nėn kelionėn po Lietuvą. 
Pro Raseinius, Kryžkalnį, 
Skauduvę, Tauragę, Pagė
gius jie atvyko į Šilutę.

Šilutės vykdomojo komi
teto pirmininkas Kazimie
ras Radeckis sveikina JAV 
turistus. Papietavę svečiai 
vyko į pasipuošusį miesto 
parką, kur Šilutės darbo 
žmonės šventė Statybininko 
dieną.

Artėjame prie Klaipėdos. 
Nors jau netoli vidunakčio, 
bet daug klaipėdiečių susi
rinko Priekulės plente. Vėl 
gėlės, vėl šilti, nuoširdūs 
paspaudimai.

—Mes sujaudinti Jokio
sius buvo parduota 3,080,- mų.

— Jūs statot naują pu
troje metų dalyje visada jų šaulį ant tvirtų pagrindų, • nuoširdaus ir gausaus'suti- 
mažai beparduodama.

880 naujų automobilių. An-

—pasakė grupės vadovas J. kimo,—pareiškė Rojus Mi- 
zara. — Mums ypač malon
ini aplankyti lietuviškąją 
Klaipėdą. Šiandien Klaipė
da ir jos kraštas nedaloma 
Tarybų Lietuvos dalis.

Sekmadienį iš ryto Ame
rikos lietuviai nuvyko į Pa
langą. Ir čia svečius sutiko 
šimtai poilsiautojų. Palan
gos miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas Petras 
Mičiūnas 
populiarų 
tą, kuris 
plečiasi.

Svečiai iš JAV apžiūri 
Palangos parką, buvusius

Juška, atsisveikindamas su 
šeimininkais.

Sekmadienį antroji JAV
Tokio.—Sustreikavo 100,- 

000 medvilnės darbininkų. 
Reikalauja algas pakelti. | lietuvių grupė aplankė šiur- 

---------- įpios tragedijos vietą—Pir- 
Canberra. — Australijos į čiupį.

valdžia sumažino 5 procen- j Susikaupę visi prieina 
i tais įplaukų taksus. J prie kapo,, kuriame palaido

tos aukos.
Julija Urmonienė deda 

ant kapo gyvas gėles. Čia 
pat susirinko Pirčiupio kai
mo gyventojai. Nedaugelis 
kas tik atsitiktinai išsigel
bėjo iš nelaimės, kuri teko 
jų broliams, seserims, tė
vams, vaikams. JAV lietu- 

Montreal, Canada.—Daugiviai ilgai kalbasi su senu- 
susirgo ku Petru Vilkišium, kurio. grafo Tiškevičiaus rūmus, 

visa šeima palaidota čia, | kur dabar įsikūrę TSRS 
j Zose Kuncevičiene, Anta-, Dailės namai. Jie kalbasi 

Lakeville, Conn. —Sulau- nina Uždaviniene ir kitais, su TSRS liaudies dailinin
ku Antanu Žmuidzinavičiu
mi ir kitais menininkais. 
Prie jūros tilto JAV turis
tai-susitinka Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
P r e z i d i ūmo Pirmininką 
Justą Paleckį. Po pietų di
džioji svečių dalis nuvyko į 
pliažą, maudėsi Baltijos jū
roje, kalbėjosi su poilsiau- 

‘ tojais. Rojus Mizara, Al- 
j girdas Margeris, Jonas Jo- 
Jkubka svečiavosi pas rašy
toją Antaną Venclovą. So
delyje įvyko gyvas pasikal
bėjimas, kuriame taip pat

Londonas.—Angį i j o j e 
ga žmonių reikalavimai 
mažinti prekių kainas.

suaugusių žmonių 
“polio” paralyžiumi.

au- 
nu-

pasakojo apie šį 
Lietuvos kuror- 

kasmet gražėja,

kultūros departamentas nu- ’
: mato, kad šių metų derlius!

negu buvo | kus 82 metų mirė pianistė *
I Wanda Landowska.

Šita užtvanka dusyk dides
nė negu didžiausioji užtvan
ka Amerikoje, kuri buvo 
didžiausia pasaulyje iki šiol. 
Ši tarybinė užtvanka sta
čiai baisus reginys. Stačiai 
jūros jėga užtvenkta. O 
jeigu jau kas gali tokį da
lyką subūdavoti, tai jau nėr 
abejonės, jog jis gali kiek
vieną kampelį Tarybų Są
jungos elektrifikuoti. Ne
reikia mums apsigaudinėti.

Amerikoje juk irgi elek
tra neišdygo per naktį. At
vykęs šion šalin 1914 me
tais į industrinį miestą, dar 
radau kerosinu apšviestas 
stubas, nes tokioje gyve
nau. Bet per keturiasde
šimt penkeris metus tokią 
pažangą elektrifikacijoj A- 
merika padarė, kad dabar 
visi elektra gali apsišviesti 
ir jos jėgą vartoti. O tary- 
biečiai, tokią šiurpulingą

Stebuklai chirurgijoje
“Maskvoje matėme 

mant pusę plaučių iš 
nio tik po lokaline anaste-) 
tika, nepilnai jam užmigus. 
Tokio dalyko Amerikoje 
nei manyti nemanytume 
bandyti. Pas mus tokia o- 
peracija imtų dvi valandas, 
o jie padarė—į dvyliką mi-

slininkai irgi turi savo pri
dėti, po pargrįžimo iš Ta
rybų Sąjungos. Jie pir
miausia pasakoja žmonėms, 
būk tarybiniai vaistų dirbi
me labai atsilikę, palygi
nant su Amerika. Bet, vis 
tiek, pagalios, bauginasi, 
kad ir čia tik laiko klausi
mas, kada tarybiečiai ga
lės ir toje industrijos šako- nučių, pavartodami tam ti- • 1 1 i •• « • t •

Vakar dieną svečiai lan-.
I kėši Paneriuose, klausėsi i

— i vietinės gyventojos Kle-
i mentinos Jankaus k i e n ė s 
pasakojimo apie tas dienas, 

j kai vokiškieji fašistai drau- 
|ge su lietuviškais buržuazi- 
Iniais nacionalistais čia žvė
riškai žudė nekaltus žmo
nes.

—Neapsakomai žiauru,— 
sako svečias Karolis Kras- 
nickas. — Štai prie kokios 1 
pasiutybės priėjo fašistai... J 

Aplankę Panerius, svečiai
išvyko į Trakus. Svetingai ;“į.“ 
čia juos sutiko vietos gy- [raš£tojas Augustinas Gri- 
ventojai, visuomeninių J
ganizacijų atstovai.

—Sveikinam ir mes 
nuo antros amerikiečių 
tuvių grupės ir linkime lai- 
m i n g a i gyventi ir toliau 
dirbti savo liaudies labui,— 
pasakė atsakomajame žody- Vakar svečiai iš JAV ap- 
je grupės vadovas Jonas lankė Klaipėdos įmones, 
Juška.

— Esu laiminga, pama-

je mus pralenkti.
Pasiekimai medicinoje

Pavyzdžiui, pas mus 
išvystyti čiepai labai efek
tyvūs prieš polio. Bet pas 
mus šituos čiepus gamina 
tik iš negyvos bakterijos, 
jeigu taip galima pasakyti, 
kas apsunkina jų greitą pri- 
rengimą. Gi tarybiniai gy
dytojai vartoja preparatą, 
iš gyvos tokios bakterijos. 
Ir dabar šie mūsų daktarai 
sako, jog anie turi stebėti-

■ i, ’ ■ 
kad jie jau įčiepinę prieš 
polio net milijonus savo pi-

. Pažangą darydami techni-Į “^geras Palmes 
eilės, — ir vis dar stato ir koje, dar greičiau tatai ga-
stato naujus. Čia juk ne 
svajonė tarybinių komunis
tų, ale tikrenybė. Juk jie 
tik jau. iš popierio nesulip- 
dė tų apartamentų, kad pa
rodyti paveiksle, kam čia 
ir kalbėti.

Viskas galima
Parodoje matome, kaip 

yra rengiami elektrifikaci
jos tinklai, idant elektrifi
kuoti visą Tarybų šalį. 
Frankelis, be abejo, mano, 
kad tai visa tik tenaitinių 
komunistų svajonė, nieka-

Tiesa, jis ten buvo kelis Pr*e socia^zmo tas nega
lima. ..

Bet kada matome tary-
inėtus ir daug ko matė/To- 
kiam daugelis gali patikėti 
ir tapti suvedžiotais. Visgi, biniame traveloge didžiau- 
va, žmogus ten gyveno, vis- šią pasaulyje užtvanką ir 
kurnate, tai kaip jam neti- elektrą gaminti milžiniš- 
kėti. O kas čia rodoma pa- kiaušius generatorius, tai 
rodoje, tai, na, gali komu- mums nieks nebegali įkal- 
nistai ir apgaudinėtu netibėti, būk čia tik svajonė.

Ii padaryti.
Irgi “argumentas”

O kiti vėl savotiškai gie
da. .Ukrainietė dipuke man 
sako, būk ji nieko gero ne
mačius tarybiniečiuose me
nininkuose - šokikuose Ma
dison Square Gardene,New 
Ydrke. Ji tokius šokius ma
ža būdama jau mačius.

Tai irgi argumentas tik 
todėl, kad tarybinių žmo
nių pasisekimai jai nepa
tinka. Operos, kurias jau 
šimtas - kitas metų dainuo
ja ir lošia, visgi ne tik ne
paseno, ale dar vis gerėja 
ir gerėja, jeigu vis tik ge
resnių lošėjų ir balsų atsi
randa. Juk Amerikoje tu 
būsi pagerbtas, jeigu lan
kysi operą, o ne nužemin
tas.

Amerikos medicinos mok

yra

kras mašinas žaizdos susiu- 
vimui”.

Čia vėl vienu atveju mū
siškiai sako, būk sovietiniai 
daktarai nemokšos, palygi
nant su vakariečiais, o ki
tu — parodo, jog anie pra
lenkia net amerikiečius my
liomis chirurgijos progre
se. Tik štukoriai taip te
gali kalbėti...

Bet sekama 
bus, tur būt, 
Mano du kaimynai, malio- 
rius ir medžio meistras, nu-

01" cius. Rojus Mizara taip pat 
• aplankė, ir kalbėjosi su 

jus rpgj^g jiaucĮįes artistu Kip
ru Petrausku, LTSR Moks
lų akademijos prezidentu 
Juozu Matuliu.

lie-

štuka, tai 
“the tops”.

> įmones, 
Baltijos laivų -statyklą.

Po to svečiai nuvyko į 
čiusi Tarybų Lietuvą, — konservų fabriką. Čia kas- 
kalba Petronėlė Gasparie- dien pagaminama 100,000

tajp, vyKo Maskvon pagelbėti įp dėkoja už gėles, už i dėžučių konservų. Įmonės
pastatyti tą stubelę, “ku
rioje kiekvienas amerikie
tis gyvename, arba galėtu
me gyventi”, kuri stovės 
mūsų šalies parodoje Mas-

Mat, anie

Čia irgi norėta vienu at
veju pasakyti, būk tarybi
niai vaistų mokslininkai at
silikę nuo mūsų tame rei
kale, o kitu, — kad anie 
gali net pralenkti mus ta
me greitu laiku.

Tarybiniams daktarams 
tenka, tur būt, daugiausia 
nuo mūsiškių.
neina Universitetan tapti 
daktaru,, tai todėl anie ir 
negalį lygintis prie vaka
riečių daktarų. Tenai turi 
specialeš medicinos moky
klas ir iš ten visi jų dak
tarai išeina. Vakariečiai ei
na į universitetus tapti 
daktarais, sako mūsiškiai, 
tai jie ir stovi aukščiau už 
tarybinius daktarus. Bet 
čion mūsų pačių daktarų 
žodžiai j |

Jie spaudai pareiškė, būk 
sovietų darbininkai nežino, 
kaip vartoti net papras
čiausius Amerikoje varto
jamus amatininkų įrankius, 
kuriuos net mūsų čia vai
kai žino, kaip juos vartoti. 
Anie nežiną tokio dalyko 
kaip unijos.

O dėl gero klimakso savo 
štukos dar pridėjo: Ką du 
elektros vielų vedimo dar
bininkai gali padaryti į dvi 
valandas Amerikoje, tai so
vietiniams darbininkams i- 
ma net penkias dienas.

Misteriai, tokių štukų 
daugiau nepasakokite pa
sauliui, nes pasaulis gali iš
virsti iš juoko...

A. Gilman

šiltą sutikimą.
...Garlaivis veža svečius 

puikiais Trakų ežerais. » 
Kartu su jais — Aukščiau \ 
siosios Tarybos Prezidiumt ' 
narys M. Junčas - Kučins- Į 
kas, Aukščiausiosios Tary- Į 
bos Užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas I. Gaška, 
Kultūros ministro pavaduo
tojas M. Meškauskienė, Vil
niaus Valst. V., Kap suko 
vardo universiteto rekto
rius J. Kubilius, Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas P. Rotomskis, 
rašytojai T. Tilvytis, A. 
Bieliauskas, V. Reimeris, 
V. Radaitis.

Svečiai gėrėjosi Trakų 
vaizdais, aplankė turistinę 
bazę, garsiąją Trakų pilį, o 
vakare sugrįžo į Vilnių.

Br. Akstinas

gaminiai -eksportuojami į 
i/okietijos Demo kratinę 
Respubliką, Čekoslovakiją 
r kitas šalis. Įmonė kas-, 
net auga, gamyba plečiasi.

Vakare svečiai iš J A V 
Klaipėdos dramos teatre 
kiūrėjo miesto saviveikli
ninkų koncertą.

F. Laurinaitis

LĖKTUVAIS KELIAUS 
PER ŠIAURĖS AŠIGALĮ

Paryžius.—Jungtinių Val
stijų ir Francuzijos vyriau
sybės susitarė, kad lėktu
vais būtų atidarytas kelias 
per šiaurės ašigalį. Iš Fran
cuzijos lėktuvai skris per 
Šiaurės ašigalį į Los Ange
les, San Francisco, Anchor
age Alaskoje, o iš Naujos 
Caledonijos į Honolulu, Ha- 
vajaus salose.

3 p.-Laisve (Liberty)’—Penkt., rugp. (August) 21, 1959.



KA OŠIA PANERIU PUŠYS Vilkijos “Padauguvos” kolūkio 
vargai ir didingi laimėjimai

(Tąsa)
—Matyt, inspekcija,—dingtelėjo man. 
Bet bazėje netrukus nuaidėjo šūviai. 

Vadinasi, ne inspekcija. Netrukus į Vil
nių grįžo toji pat mašina su tuo pačiu 
akiniuotu karininku. Tik užpakalinės 
sėdynės buvo tuščios...

Pastarąją savaitę didelio pasisekimo 
Vilniuje susilaukė agitacija, kad niekas 
nestotų į vokiečių kariuomenę. Ne tik 
Vilniuje niekas nestoja—visoje Lietuvo
je. Vokiečiai niršta, areštuoja daug 
žmonių, bet nieko padaryti negali.

KOVO 20 D., ŠEŠTADIENIS
Kaip paprastai, pasirodė automobi

lis... paskui šūvių papliūpos. Netrukus 
po to šaulys nuo Klaipėdos Valteris ir 
policininkas Merkušis kažin apie ką ta
rėsi su Jankovskiu. Paskui šis nuėjo ap
žiūrėti drabužių. Grįžęs pasakė, kad sku
durai menki ir labai sukruvinti. Už vis
ką tedavė tik 2,600 rb.

Kaip matyt, šiandien sušaudytieji bu
vo ne iš Lukiškių kalėjimo, o iš gestapo 
rūsių. Kai ten nutaria sušaudyti Pa
neriuose, atima geresnius drabužius ir 
apvelka skudurais be sagų. Tokie sku
durai dabar ir guli būdelėje, kur juos 
įsigijo Jankovskis.

BALANDŽIO 4 D., SEKMADIENIS
Penktą valandą po pietų keturiais 

sunkvežimiais iš Vilniaus atvyko apsi
vilkę sena, buržuaziniais laikais nešiota 
uniforma policininkai, gestapininkai, ki
ti vokiečiai. Kartu su savim jie atsivežė 
dvi dėžes degtinės.

Aplinkiniai gyventojai išsigando. Vie
nas kitą ėmė perspėdinėti, slėpti vertin
gesnius daiktus, kiti net neliko nakvoti 
Paneriuose.

Gestapininkai nuėjo į bazę. Matyti, 
kaip jie ėmė apžiūrinėti duobes.

Staiga kaip perkūnas iš giedro dan
gaus visus pritrenkė žinia-—traukiniu į 
atsarginį kelią turi atvežti pasmerktuo
sius ir čia juos sušaudyti.

Jau temsta. Stoviu prie vartelių. 
Girdžiu, kaip prapuškavo garvežys ir 
nutempė tuščius prekinius vagonus.

Nuo Vilniaus pusės pasigirsta trau
kinio švilpukas. Paneriuose nesustojo. 
Nudundėjo toliau.

Netoli stoties dega laužai. Juos už
kūrė policininkai. Vėl nuo Vilniaus pu
sės atpuškuoja traukinys. Atvežė! Pra
dėjo žmones varyti iš vagonų, ir iš karto 
nedidelę grupę nuvedė prie duobės. Blo
gesniais rūbais apsirengusiems net ne
liepė nusirengti. Suvarė i duobę ir iš 
karto ėmė šaudyti. Netoliese stovėjusi 
kita žmonių grupė, pamačiusi, ką pa
darė su jų artimaisiais, klykė. Keli 
ėmė bėgti. Kiek atsilikusi nuo kitų, bė
ga išsidraikiusiais plaukais, prispaudu
si kūdikį prie krūtinės, moteris. Ją pa
siveja policininkas, trenkia šautuvo buo
že per galvą, ir bematant moteris su
smuko. O policininkas, sučiupęs kūdikį 
už kojelės, nutempia prie duobės. Tuo 
pat metu supykši šūviai—tai kiti šaudo 
bėgančius.

O šalia duobės kažkoks vyriškis, jau 
spėjęs iki pusės nusirengti, vokiečio įsa
kytas, už kojų tempia į duobę, matyt, są
monės netekusią moterį. Vos spėjo jis 
ją nustumti į duobę ir pats nusigręžti— 
policininko šūvis,—ir jis krinta negyvas. 
Tuo pat metu ant duobės krašto sėdasi 
moteris ir trys mergaitės. Vėl nuaidi 
policininkų šūviai—ir jos, dingsta.

Vėl veda nedidelę grupę, gal iš kokių 
dešimties žmonių, ir be perstojo klum
pančius daužo šautuvų buožėmis. Juos 
iŠ karto visus suvaro į duobę. Supykši 
šūviai, ir iš duobės niekas nepasikelia.

Ir tuo pat metu, ten, kur stovi trau
kinys, staiga sudrioksi, kas kartą skubė
dami, padriki šūviai. Kaip staiga jie pa
sipylė, taip staiga ir nurimsta. Po kiek 
laiko pro vielomis išregztus vartus aš 
matau atvaromą naują žmonių grupę. 
Jie neša vienuoliką žmonių. Tai, matyt, 
tuos, kurie bandė nesėkmingai pabėgti. 
Bet duobė “užimta”—prie jos dar šaudo. 
Ir atvarytuosius, kad nepabėgtų, priver
čia gultis ant žemės.

Pagaliau prie d,uobės lieka iki baltinių 
■ . išrengti trys vyriškiai. Rūbai netvar- 
I kingai išmėtyti. Vienas policininkas, 

pasinaudodamas proga, kad nusisuko 
vokietis, į pakrūmį nuspiria kažkokius 
rūbus. Bet vokietis pastebi. Jis duoda 
komandą prie duobės buvusiems vyriš
kiams, ir tie pusrisčia nubėga atnešti 
rūbus. Policininkas atneštus rūbus svie-

] ' ........

džia į krūvą. Staiga vienoj krūvoj jis 
pastebi kūdikį. Sučiupęs meta į duobę. 
Apsisukęs pamato antrą ir trečią. Ir 
juos priglaudžia duobė. Matyt, motinos 
juos paslėpė rūbų krūvoj. Galvojo, kad 
gal kas nors išsigelbės., Tuo tarpu kitas 
policininkas, atsistojęs ant duobės kraš
to, ima šaudyti. Matyt, į vaikus.

Kelios minutės tylos. Paskui šautuvų 
buožėm pakelia ant žemės suguldytus 
žmones—naują grupę. Ir vėl viskas tas 
pat. Liepia žmonėms nusirengti. Viena 
moteris vogčiomis rūbų krūvoj bando 
paslėpti kūdikį. 1 Policininkas pastebi. 
Pirmam pasitaikiusiam vyriškiui liepia 
kūdikį įmesti į duobę. Šis, pasitaikius 
progai, su kūdikiu rankose sprunka į 
tankumyną. Jį nusiveja šaudydami po
licininkai. Ir netrukus spiaudydamiesi 
grįžta: Pabėgo?

Tuo metu aš aiškiau matau, kaip vie-, 
na moteriškė spiauna vokiečiui į veidą. 
Tuo pat metu policininkas trenkia šau
tuvo buože jai per galvą.

Du policininkai iš būrio atskiria tris 
vyriškius- ir nusivaro į tankumyną, kur 
neseniai dingo bėglys. Po kurio laiko 
pasirodo. Dveji velka užmuštąjį, o tre
tysis neša kūdikį.

Pagaliau* prie duobės liko tik keturi. 
Priėjęs vokietis atsistoja ant krašto, 
neskubėdamas užsidega pypkę, užtrau
kia kelis dūmus ir paskui ima garga
liuoti, maskatuoti rankomis, kažką tiems 
nurodinėti. Šie vyriškiai sušoka į duobę. 
O vokietis vis rėkia ir mosuoja ranko
mis. Matyt, nurodinėja, kaip duobėje 
sudėlioti užmuštuosius... Paskui jis nu
sisuka ir mostelėjęs čia pat stovintiems 
policininkams, pasitraukia. Tuo pat me
tu nuaidi keturi šūviai.

Paskui atvaro vėl naują grupę, ir vėl 
viskas iš naujo.

Tik apie vienuoliktą valandą viskas 
nurimsta. . Policininkai skubėdami krau
na mantą į traukinį. O šalia traukinio 
mėtosi įvairiausiai užmuštųjų turtas — 
pagalvės, čiužiniai, vaikų vežimėliai, la
gaminai, indai, mąišai su bulvėmis, duo
nos kepaliukai, rūbai. Viskas išmėtyta, 
sujaukta. Netrukus prie traukinio pri-„ 
kabina garvežį, ir pajuda 49 vagonai. 
Vadinasi, sušaudė 49 vagonus žmonių. 
Per nepilnas keturias valandas nuo bu
delių rankų žuvo apie du su puse tūks
tančio žmonių. Tiesa, kai kas išsigelbė
jo. Bet kiek jų? Gal tik kelioms de
šimtims pasisekė pabėgti.

Garvežys sušvilpia, ir ešelonas be žmo
nių pajuda. Bet žudynės nepasibaigė. 
Netrukus antras ešelonas, prigrūstas 
žmonių, atvyko į Panerių stotelę.

Naujai atvežtieji, matyt, iš karto su
prato, kad tai ne Kaunas, kur juos žadė
jo vežti ir kam juos čia atvežė. Kai tik 
atstūmė vagonų duris, ėmė lauk varyti 
žmones, kad grupėmis sustatytų pri-e 
geležinkelio, visi pasileido bėgti. Pakilo 
toks riksmas, pertraukiamas šautuvų 
pokšėjimų, kad sunku nupasakoti, kas 
ėmė darytis. Štai besivydamas ir šaudy
dama.^ bėgančius peršautas nukrenta po
licininkas—mat, jo draugas, irgi šaudy
damas į bebėgančius, jam pataikė. Štai 
skaisčiai raudonu į nertiniu apsivilkusi 
moteris laimingai perbėgo stoties aikš
telę ir pasuko į skersgatvį. Tuo pat me
tu nuaidėjo šūvis, ir pasigirdo vaiko 
šauksmas:

—Mama! mama!
Atsisukusi moteris puola i tą pusę, 

iš kur ją šaukė, o i Čia netikėtai pasipina 
policininkas, paspaudžia atkišto šautuvo 
gaiduką — ir moteris krinta vietoje.

Daugiausia žmonių bėgo į Naujaso
džiu pusę, i Nors ten liko gulėti ir didelė 
užmuštųjų krūva,, bet ten daugiausia 
žmonių pabėgo. Įš pabėgusių į Nauja
sodžiu pusę prie duobės atvaro tik nedi
delį būrelį. Tai daugiausia seniai ir mo
terys. Prieš pat duobę vokiečiai ir poli
cininkai iš jų ima tyčiotis.

Ilgu tamsiu apsiaustu apsivilkusi mo
teris verkdama kažką šaukia, rodydama 
į vokietį. Netoliese stovintis policininkas 
čia pat ją nušauna. Vos bepavelkančius 
kojas senius, ar lėtai besirengiančius po
licininkai puola ; mušti su lazdomis per 
galvą. Kiti kaip apkvaišę puola slėptis 
į... duobę. O čia be perstojo aidi šūviai. 
Kažkokia moteris kraujuotais marški
niais, nesavu balsu šaukdama, bando iš
sikapstyti iš duobes. Prišokęs policinin
kas ją persmeigia durtuvu.

(Bus daugiau}

—1956 metais Vilkijos 
“Padauguvos” kolūkis kol
ūkiečiams už darbadienį iš
mokėjo po . . 11 kapeikų.
Patikrinam kolūkio balan

są — 220,000 rublių paja
mų ! Beveik tiek pat ir iš
laidų . . . Blogo šeiminin
kavimo vaisiai. Išėjau iš 
kontoros, atsistojau ant 
kalniuko, dairausi po “Pa
dauguvos” apylinkes ir gal
voju, nuo ko čia pradėti?

Pranevięius, trisdešimt 
dvejų metų, aukšto ūgio, 
žaliomis diagonalo kelnė
mis, auliniais batais, stovi 
ant to paties kalniuko, kur 
prieš trejetą metų dūmojo 
šias sunkias dūmas. Par
tija pakvietė jį, rajono tau
pomosios kasos vedėją, va
žiuoti į kaimą kolūkio pir
mininku. Pasiūlymas ne
buvo džiugus. “Padaugu- 
va” — nualintas kolūkis. 
Žmonės karčių minčių pri
slėgti. Nelengva bus juos 
įtikinti . . .

...Buvo viena iš gražiau
sių šių metųt ankstyvo pa
vasario dienų. M-es stovėjo- 
I me su Pranevičium “Pa- 
idauguvos” laukuose. Kaiti- 
I no saulė, veidus glostė šil- 
; tas vėjelis, skaisčiai žaliavo 
i gražieji žiemkenčių kilimai, 
j linksmai klykė pempės. O 
! Pranevičius pasakojo. Pa- 
! šakojo ramiai, žvalgydama- 
Į sis čia į mėlyną dangų, čia 
1 į garuojančias dirvas. Ry- 
i te rijau jo žodžius ir skubė
jau su įvykių srautu... Per 

i trejus metus kolūkio gyve- 
i nimo upelis, beveik išdžiū- 
| vęs, staiga ėmė tvinti veik- 
i los srove, plėstis, šniokšti, 
i išnešdamas sąnašas, valy
damas vagą...

Turtinga mūsų liaudis 
savo veikla, organizatoriais, 
išmintingais ūkiniai s 

| sprendimais, noru dirbti iš 
širdies. Tik paremkite, su
praskite, padėkite! -Ne po
pierinėmis komandomis, ne 
cirkuliariais, o atsi r a i t ę 
rankoves bendra talka, pri
traukiant kiekvieną, paste
bint, ką paprastas žmogus 
sugeba ir kam jis tinka. 
N e p amirškite paprasto 
žmogaus teisių, jo reikmių. 
Jei iš jo prašai — sugebėk 
jam ir duoti. Tarei žodį — 
neapvilk. Jėga — jei visi 
kartu. Taip maždaug ir 
veikė Pranevičius.

—Su žmonėmis mes ap- 
svarstėme, kaip išlipti iš 
duobės, į kurią įgarmėjo 
kolūkis. Kokių ekonominių 
ir finansinių priemonių 
griebtis, kad žemė duotų su 
pertekliumi, o ne pati verk
tų ir kitus virkdytų.

Ir taip prasidėjo . . .
Gyvulininkystė!
Štai kas turėjo nulemti 

“Padangųvos” likimą. Vie
nuolika kapeikų už darba
dienį tegul būna paskutinį 
kartą.

Treji metai rup esčių, 
džiaugsmų, vilčių, atkaklu
mo.

1959 — pirmuosius sep-; 
tynmečio metus kolūkis pa
sitiko su šviesiomis minti
mis, su giedru ir ryžtingu 
veidu. Šešiais nuosavais 
sunkvežimiais vežė iš “Pa- 
dauguvos” kiaules į mėsos 
kombinatus. 800,000 rub
lių įplaukė į “Padauguvos” 
kasą. O bendras kolūkio pa
jamas buhalteris užrašė 
s-eptyniais skaitmenimis — 
.1,066,000 rublių!

Visose sodybose žmonės 
pajautė, kad gyventi reikia 
kitaip.
—Nė vienos skylės stoguo

se ! — paskelbė Pranevičius. 
—Kas pats neišgali, kolū
kis padės.

Ir pirmininkas šiandien

drąsiai mums rodo savo 
kolūkį, išsimėčiusį lygumo
se ant Nemuno kranto vi-en- 
k i e m i a is, vienkiemeliais. 
Pirko skiedreles, skyrė dau
giau atsiradusių šiaudų 
(kukurūzai pagaliau įtiki
no!) ir sutvarkė stogus. 
Kiti kolūkiečiai įsigijo šife
rio, skardos. Atrodo, kuklus 
rūpestis. Bet kaip jis pakė
lė visų nuotaiką! .

Tačiau gražiai sutvarky
ta kolūkiečio sodyba — dar 
ne viskas. Gausi produkci
ja — turtingumo šaltinis. 
O gausios produkcijos ne
bus, jei žmonės dirbs seno
viškai. Per šiuos trejus at
gimimo metus kolūkyje at
sirado dvi didžiulės, mecha
nizuotos fermos kiaulėms, 
buvo iškastas tvenkinys, 
elektros siurbliai ėmė pum
puoti į tvartus vandenį, iš
dygo 150 karvių mūriniai 
tvartai, kuriuose įrengti ir 
jaukūs poilsio kambarėliai 
melžėjoms. Karvės geria iš 
automatinių girdyklų ... O 
melžėjų k a m b a rėlyje ant 
stalo — vazonėliai su gėlė
mis, knygos...

Padauguvos kaimo peiza
žas pasipuošė 150 tonų grū
dų sandėliu, mūriniais svir
neliais, mūrine bulvine, 
nauja pienine, lentpjūve, 
centrinėje gyvenvietėje ėmė 
dygti nauji' namai.

Per laukus nužingsniavo 
balti stulpai, iškėlę blizgan
čią vario vielą, kuri neap
lenkia nė vienos trobos. 
Dvidešimt šešis kilometrus 
išvedžiojo elektros tinklą 
Padauguvoje. Užgeso žiba
linė spinksulė. Sušvito elek
tros lempa. Ar nemalonu 
vakarais prie geros šviesos 
pasvajoti, kaip treji atkak
laus darbo metai negrįžta
mai išblaškė vakarykščias 
abejingumo ir nuoskaudų 

1 sutemas.
‘ KIAULIŲ ŠĖRĖJĄ SU
1 KNYGA RANKOJ Ė

Kiaulių šėrėją Aleksand
ra žičkutė, apskritaveidė 
mergina, sėdėjo pašarų vi- 
rykloje ant suolelio ir skai
tė storulį prozos rinkinį. Ji 
tą dieną budėjo fermoje.

—Ar seniai jums įtaisė 
vagonėlius pašarui vežioti?

—Gegužės mėnesį bus 
metai, — atsakė Žičkutė.

—Na, kaip, lengviau da
bar?

—O kada anksčiau ma
tėte kiaulininkę su raštais 
rankoje? — atkerta guvi 
mergina.

Pašarų virtuvė įrengta 
raudonų plytų mūriniame 
namelyje. Tas namelis A- 
leksandrai gerai pažįsta
mas. Prieš karą šešerius 
metus ji mindė to namelio 
slenkstį, būdama samdine. 
Tame kieme prabėgo jos 
jaunystė. Kitas čia buvo 
šeimininkas. Ir kiti įstaty
mai. Daug sunkių kibirų 
nunešė Aleksandros rankos 
į buožės tvartą: Ir bemoks
lei merginai po dienos dar
bų nutirpusiose rankose 
per sunki buvo knyga.

—Kiaulių vis daugėja! 
Ar talkininkų nepasigenda
te?

—Kam jų reikia? Su se
sute apsiliuobiame. Vienos 
šeimos rankose kiaulėms 
sveikiau.

—Kaip uždarbis?
—Mūsų šeima gavo už

darbį už 3,200 darbadienių.
Gretimoje fermoje kiau

les augina taip pat dvi se
sutės — Teklė ir Jane Ne- 
veravičiūtės. Jos jaunos, 
linksmos, švaručiame bu
dėjimo kambarėlyje ant 
lango ąsotėliai su laukų gė
lėmis, ant stalo atversta

Cvirkos “Daina?* Į sieną 
atremti du moteriški dvira
čiai. Ant suolelio padėtas 
bajanas.

—Mėgstat muziką?
—Ir dainą, ir šokius, ir 

ekskursijas,—atsako Jane.
Grįždami iš kiaulių fer

mų, sužinome, kad buvusi 
samdinė Aleksandra Žičku
tė už darbštumą fermoje 
apdovanota Lenino ordinu, 
išrinkta rajono DŽD Tary
bos deputatu.

Ir visa tai įvyko per tre
jus metus “Padauguvoje.”

BALTI NAMAI
Dar įvažiuo d a m i į Pa

dauguvos kaimo laukus, ant 
kalno pamatėme statomus 
gražius baltų plytų namus. 
Tai kolūkio kultūros na
mai.

—Liepos mėnesį, Tarybų 
Lietuvos sukakčiai, atversi
me sveteliams duris. Atva
žiuokite į atidarymo iškil
mes ... — pasiūlo Prane
vičius.

Namas gražus, o vieta 
ypač tinkama. Rūmai bus 
matomi iš toliausio kolūkio 
kampelio. Jie — savotiškas 
paminklas kaimo žmonių 
energijai, valiai, šauniam 
darbui. Visas kolūkis pri
tarė šių namų statybai. Tik 
reikalavo taupiai, ūkiškai, 
neatžagariomis rank o m i s 
dirbti. Tai svarbus priesa
kas. Ir, atrodo, jis įvykdy
tas. Namai, kuriuose bus 
scena, salė 150 žmonių, bib
lioteka, pašto agentūra, kol
ūkio kontora ir apylinkės 
taryba — kaštuos 220,000 
rublių. Iš jų — trisdešimt 
tūkstančių davė apylinkės 
taryba ir už tai gaus atitin
kamą plotą. Neblogas lėšų 
kooperavimo būdas! O kol- 
ūkiečiui patogu — visos 
įstaigos čia pat.

Namų statybai iš anksto 
miesto kolūkis parsikvietė 
tik 2 meistrus-mūrininkus. 

j Visus kitus darbus atliko 
kolūkiečių talka. Stogo dan
gą, cementą įsigijo tarpi
ninkaujant rajono įstai
goms. Kad nereikėtų tin
kuoti išorinių sienų, parin
ko baltas plytas ir gražiai 
sumūrijo. Ilgai vargo, kol 
gavo geležinius balkius ant
rojo aukšto perdengimams. 
Bet ir vėl kolūkiečiai bend-

rarlveike* šU’nkumą. Kiek
vienas kiemas rinko gele- 
žies laužą. Geležinkelių vaP$ ** 
dyba mainais už laužą davė 
jai nereikalingų geležinke
lio bėgių.

Nors namų projekte buvo 
krosnių sistema, bet- kolū
kiečiai apsvarstė ir nutarė 
keisti—statys centrinį šil- 
d y m ą . Reikia tvarkytis 
naujoviškai! Ne dešimčiai 
metų jie statosi savo pui
kius kultūros namus.

Labai deficitinė pasirodė 
šlako medžiaga. Kaune jos 
nors užsimušk — beveik ne- • 
rasi. Visur statybos. Pa- 
dauguviečiai aptiko šlako 
“Inkaro” gamykloje. Bet ir 
vėl bėda . . . Šiuo šlaku fab
rikas nori savo kieme užly
ginti potvynio išgraužtas 
duobes. Kolūkiečiai su dar
bininkais rado bendrą kal
bą. Atvažiuodamas “Pa
dauguvos” sunkvežimis at^ 
veža žvyro, pila jį į užlygi
namą duobę, o išsiveža šla
ką.

Nėra nieko negalimo!
Smagu laikyti tokį kolūkį, 

kur teigiami herojai, — pa
prasti, darbštūs, išradingi 
žmonės — sutinkami kiek
viename žingsnyje, kur jau
ti — gyvenimas su didžia 
viltimi, kur matai — skais
čia aušra švinta pirmieji 
septynmečio metai.

Grįžome į panemunę pro 
naująją gyvenvietę, besi
glaudžiančią prie baigiamų 
statyti kultūros namų. Ką 
tik užkėlė baltą rastą — 
paskutinį naujam gyvena
mam namui. Dailydės su
tūpė prieš saulutę parūky
ti. Jų keli. Užvakar kol
ūkietis Antanas Jakimavi
čius vedė. Vakar atėjo tal
kininkai statytojai. Ir štai 
per vieną dieną jaunave
džiams išdygo namas Paę 
dauguvoje ... . <<

Pavasario saulė žiūri j 
Padauguvą ir karštai šyp
sosi . . .

Jonas Dovydaitis

Maskva. — D r. V. Kame- 
novas rašo “Sovietskaja 
Kultūra” žurnale, kad Jung
tinių Valstijų parodoje a- 
merikiečių piešiniai verti 
pasigailėjimo.

Montello, Mass.

Dviejų Dienų Labor Day Piknikas
Rengia Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė

*

Rugsėjo 6 ir 7 September
I . . i irLietuvių Taut. Namo Parke n

Keswick Rd., Montello

Art Mason’s Orkestrą 
Abi Dienas

SEKMADIĖNĮ programoj dalyvauja: Rose Stri- 
pinis, solo; William Yudeikis ir Rose Stripinis, du
etas; taipgi dainuos gražias dainas Lietuvių Vyrų 
Dailės Grupe, vadovybėje Al. Potsus.

PIRJVIADIĘNĮ: Traukimas Transistor Radio

Turėsime namie gamintų valgių, įvairių gėrimų.

ĮŽANGA NEMOKAMA

Šis bus paskutinis Labor Day piknikas šiame 
parke, nes parkas parduotas statymui namų. L

Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.

Rengimo Komisija • X
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WORCESTER, MASS.
flšGIRSKITE JUSLAUS navo šias dainas: “Saulė te-

ATSIMINIMAI
RAPORTĄ Iš LIETUVOS

Visiems gerai žinomas i 
mūsų miesto ir apylinkės| 
veikėjas Dominikas Jusius! 
dabar yra Lietuvoje. Jis ten 
išbus per mėnesį, išvažinės 
visą Lietuvą ir sugrįžęs 
mums praneš apie mūsų' 
tautiečių ir giminių gyve
nimą, jų atsiekimus, jų dar
bus ir nedateklius.

Prašome visų Worceste- 
rio ir apylinkės lietuvių įsi- 
tėmyti, kad šeštadienį, rug
piūčio 29 dieną, 4 vai. po j 
pietų, Olympia Parke, ruo
šiame parę pasitikimui D. 
Jusiaus ir kitų turistų. D. 
Jusius, o gal sugrįžę iš Lie
tuvos ir kiti, padarys pra
nešimą apie savo patyri
mus Lietuvoje.

Todėl, draugai įr draugės, 
vvisi lietuviai iš plačios apy
linkės dalyvaukite šioje pa
rėję ir išgirskite vėliausias 
naujienas iš Lietuvos.

J. Skliutas i

L.S. ir D. draugijos 
Darbo šventės piknikas

j
Rugp. 3 d. LSD draugijos | 

mėnesiniame susirinkime, I 
kaip paprastai, valdyba ir j 
biznio komisijos davė ra-[ 
portus iš pereito mėn. veik
los ir apie draugijos stovį. 
Viskas gerai.
Labor Day

Viena iš svarbiausių šven
čių JAV, tai Darbininkų 
šventė (Labor Day). Per 
visą šalį darbininkija minės 
susirinkimuose ir piknikuo
se, minės darbininkų kovas 
ir laimėjimus!

Lietuvos Sūnų - Dukterų 
draugija ir Darbininkų klu- 
jįas gražiai paminės Labor 
MPay Olympia parke, nes 
^us gera orkestrą— šokiai 
tęsis iki nakties vėlumos. 
Bus ko gerai pavalgyti ir 
išsigerti. LSD draugija 
kviečia visus dalyvauti.
Mirė

Mrs. Tokalia (Teklė Za- 
lanskas) Narvish - Narvai- 
šienė. Ji per daug metų gy
veno Olympia parko gra
žiuose namuose. Norvaišie
nė buvo malonaus būdo ir 
daug kartų gražiai patar
navo atsilankiusiems sve
čiams iš apylinkės, taip pat 
ir vietiniams. Ji priklausė 
prie LSD draugystės ir 
prie Liet. Darbininkų Susi
vienijimo 57 kp.. Mirė 18 d. 
liepos, o palaidota 20 dieną 
Hope Cemetery kapuose.

Velionė paliko dideliame 
liūdesyje vyrą Joseph Nor
vaišą ir sūnų Joseph W. 
hlorvaisa, gimines ir drau
gus. LSD draugystė sutei
kė paskutinį patarnavimą 
velionei, gražių gėlių vaini
ką ir grabnešius, taip pat 
pareiškė nuoširdžią užuo
jautą šeimai, giminėms ir 
draugams.

O tau, Tekle, lai būna len
gva šios šalies žemė.

—o—
Sekantis susirinkimas į- 

vyks rugsėjo 1 d, 7:30 vai. 
vakare. Rep.

Aido choro žinios
Aido choro piknikas 9 d. 

rugpiūčio pavyko. Nors li
jo, bet žmonių buvo daug, 
nes Aido choro rėmėjai ir 
dainų mylėtojai atvyko net 
iš tolimų kolonijų. Aido 
choras visiem šio pikniko 
dalyviams yra dėkingas, 
ką^l Jūs su mumis smagiai 
lainą praleidot. Sakau sma
giai, neš Hartfordo Laisvės 
choras, vadovaujant Vilma 
Kolis, labai gražiai sudai-

ka”, “Oi neklauski”, Bale- 
vičiaus. Vilma Kolis sutai
sytą — “Saulė nusileido”, 
W. Žuko — “Ant visados”, 
“Dainelę pinsiu”. Balevi- 
čiaus—“Sveika saule”, “Kal
vis”, “Laikas namo”. Va
nagaičio — “Dzimdzi-drim- 
dzi”.

Ačiū Hartfordo Laisvės 
chorui už atvažiavimą ir 
taip gražų dainavimą. Ačiū 
Vilmai Holis už gražų dar
bą. Aido choras dėkoja už 
dovaną drg. Jėlskiam, L. 
Ausėjienei, Mr. Green, A. 
Dirvelienei, Mrs. Glodis, 
Mrs. Čeponis, kurie pa
tys piknike išleido, kad 
chorui padėjus gyvuoti. Di
delis ačiū draugėm gaspa- 
dinėm už . pagaminimą to
kių pietų, ir visom ir visiem 
darbininkams.
Įvyks spaudos piknikas

LLD 11 kp. susirinkimas 
įvyko 10 d. rugpjūčio. Ap
tarus kuopos reikalus, liko 
nutarta užprenumeruoti 
naują knygą “Laisvės Ži
bintas”, kurią išleis Ateivių 
gynimo komitetas.

Spaudos rudeninį pikniką 
nutarta rengti 13 d. rugsė
jo (Sept.). Čia išrinkta ko
misija ir darbininkai, kad 
šis piknikas įvyktų. Bus ir 
dainų programa, ką prane
šiu vėliau. Piknikas įvyks

.mūsų gražiajame Olympia 
parke, kuris mūsų plačioms 
apylinkėms yra gerai žino
mas.

Taigi visi iš kalno ruoš
kitės pribūti minėtą dieną. 
Tai bus paskutinis šiais me
tais piknikas -gegužinė, nes 
tuoj šiaurys sunaikins ža
liuojančią gamtą ir turėsim 
visi kraustytis į svetaines. 
Todėl dar kartą praleiskim 
gražų laiką Olympia parke.

Manau, bus jau sugrįžę 
turistai iš Lietuvos, kurie 
dabar svečiuojasi. Ten ir 
mūsų Dominikas Jusius da
bar svečiuojasi. Laukiam 
sugrįžtant, kad šiame pik
nike praneštų ir mums sa
vo įspūdžius apie naują Lie
tuvos gyvenimą ir jos žmo
nių veikla už taika.

J. M. L.

Brockton, Mass.
DALYVAUKIT PIKNIKE 
IR SUSITIKITE SU 
TURISTAIS Iš LIETUVOS

Massachusetts valstijos 
Lietuvių Moterų Sąryšif 
ruošia metinį pikniką, sek 
madienį, rugpiūčio 30 die 
ną, Liet. Tautiško Name 
Parke, Winter St. ir Kes 
wick Rd., Montelloje.

Rengėjos pagamins ska
niausių namie paruoštų val
gių, kaip tai kugelio ir ki
tokių.

Dalyvaudami šiame pik 
nike ne tik gražiai laiks 
praleisite, bet ir paremsiu 
progresyvių moterų veiklą 
o moterys visada rėmu 
spaudą ir kitus svarbius 
reikalus.

Kurie turite automobi
lius, tai prašome jus pačius

i atvažiuoti ir atsivežti jūsų 
! kaimynus į pikniką.

Yra gauta pranešimas, 
kad pirm pikniko iš Lietu
vos jau bus sugrįžę Pirmo
sios grupės turistai, jų tar
pe D. Jusius iš Worcester 
ir S. Penkauskas iš Law
rence. Mes tikimės juos su
laukti į šį pikniką, kuriame 
jie praneš apie savo patyri
mus Lietuvoje.

Visus ir visas prašome 
atsilankyti.

H. T.

who wish .to contribute to | 
the liberation movement 
may send donation to Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., in Brook-

nau, abu Amerikoje augę)'. 
Paveikslai traukti karo 

laikais, bet daugiau pana
šūs į dirbtinius (artificial). 
Paveikslus rodant aiškino 
V. Beleckis. Valaitis kalbė
jo, taip, kaip ir visi pabė
gėliai, Lietuvos “vaduoto
jai”. Ragino reikalaut, kad 
Rusija atiduotų Lietuvą bu- 

Laikas ■ vusįems Smetonos valdinin- 
n?“lkams ir dvarininkams.
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ra vilties sulaukti, o ateiti i Katalikų Aušros Choras 
prisirašyti ir turėti visų 
Gardnerio lietuviu klubą.
Choras

Progresyvių sumanymu 
buvo sutvertas Aido choras. 
Dauguma narių buvo iš 
Lietuvos atvažiavę, vėliau 
prisirašė ir Amerikoj au
gusių jaunuolių. V. Visoc- 

jkiui chorą mokinant, išau- 
|go iki 50 narių. Puikiai 

N dainavo. Kada tik buvo

_ . j bos kokiam nariui atsisa-
Kada tik buvo tarptauti- kiu.s, niekaip negalima gau-

(Pabaiga)

ti jo vieton kitą. Dar yra 
tokių, kurie galėtų ateiti ir 
prisirašyti prie klubo. Bet 
dėl menko dalyko ar nesu
sipratimo klubo vertės ne
nori priklausyti., 
pratimo klubo vertės r~ 
svajones, nelaukti to, ko n,ė-

nė darbininkų šventė, ge
gužės 1 d. apvaikščiojama 
(minima), ir lietuviai so
cialistai dalyvaudavo. Pa
gal išgalę visuomet parėmė 
darbininkų veikimą už pa
gerinimą būvio.

1918 metais Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai nu
vertė Kerenskio social-bur- 
žuazijos valdžią. Dėl to A- 
merikos Socialistų partijoj 
prasidėjo nesutikimas dėl 
socializmo taktikos. Ameri
kos Socialistų partijai ski
lus, Gardnerio lietuviai so
cialistai didžiumoj stojo už 
sovietų valdžią.

Amerikoj 1919 - 20 mt. ki
lus reakcijai, pradėjo už-1 
puldinėt ir areštuot ne tik 
kaii juosius socialistus, bet | rengįamas tarptautinės dar- 
ir tuos, kurie pritarė Rusi-, binimkių, moterų šventės 
jos darbininkų valdžiai. . I Kovo 8-osios minėjimas,

Taipe Gardnerio lietuvių i Motinų diena, Gegužės 
ų a i a o to k 1ų1 a mPirmoji ir kiti parengimai, 

šuolių, kurie nuėję policijai j Aido choras visada daly- 
jskunde sau nepatinkamus! vaudavo, ir publika ju dai- 
zmones, būk jie neištikimi I navimu būdavo patenkinta. 
Amerikos valdžiai. Policijai 

areštavo daugiau

jos darbininkų valdžiai. I Kovo
Tarpe Gardnerio lietuvių i Motinu diena

Aušros Choras sutvertas 
balandžio 29 d. 1938 m., su- 

i sidėjo iš Lietuvos atvažia
vusių ir Amerikoje augusių 
jaunuolių, buvo nemažas, 
dainavo vidutiniai, bet tar- 
je jų nebuvo kas galėtų 
chorą mokyti. Mokyt chorą 
atvažiuodavo iš Athol, Mass. 
Kai kada surengdavo kon
certą, bet neturėjo savos 
salės, sueiti dėl pamokų. 
Mokytojui atvažiuoti iš ki
to miesto mokinti chorą!mus. 
reikėjo apmokėti už pamo- nikų, 
kas ir už svetainę, tai ne- tyras 

' buvo lengva, todėl pamokas 
turėjo retai ir geresnio pa
rengimo negalėjo surengti. 
Choro veikimas pradėjo eit 
mažyn, silpnyn.

•O .

PALAIDOJUS A. LIEPĄ'
Ilgus metus gyvenęs Chi-

; suėmė,
į nei 10 ir išvežė Bostonan į' “^T^yvavęt choras 
| federa >n. kalėjimą. ; kl.ikį.

Palikę draugai su kitų į

Visockiui pametus chorą I
j mpkyti, daugiau kaip 10 j

į pa_ i pradėjus atvažiuoti, ir Gar-
[ dneryje apie 30 jų apsisto-

lyn, N. Y.”, Po to jų pra-į caS°Je> 0 1950.metais Pef- 
nešimo iki šio laiko nebuvo I ®įkėlęs gyventi ant ~ ūkio 
girdėti jokio parengimo i 
dėl Lietuvos “laisvinimo” i 
dolerius renkant dėl ponų | 
pabėgėlių važinėjimo. 
Parkas ’

Keliese pasitarę nusipir
ko sklypą žemės prie ežero 
Hinds Pond West Broad- i 
way. Laikė kelis metus be j 
charterio. Laikui bėgant, I 
prisidėjo daugiau dalinin- i 
kų. 1926 metais inkorpora
vo charterį, po vardu: Li-1 
thuanian Outing Associa-| _ 
tion. Nutarė šei o kainą $25. į Merle Kingsley, iš- 
Kas nori . prigulėti, turi J Beverly Hills, Cal. 
pirkti už $25 Šerą. Už įdė-; Likosi palaidotas rugpiū- 
tus pinigus jokio nuošimčio čio 5 d> Iš Biliūno koply- 
nemoka. Turi pastatę sve- £įos buvo gražaus būrio ar- 
tainę, taipgi kitus paranku-1 timųjų ir draugų palydėtas 
---- dėl parengimų, dėl pik-' į Lietuvių tautines kapines,

Ežere vanduo gana , kUr ir palaidotas.
, ant krašto baltas. Gaila netekus nuoširdaus 

smėlys, išėję iš vandens ga- pažangiečio ir gero lietu- 
li prieš saulę kaitintis. Išjvio. Reiškiu užuojautą jo . 
miesto centro apie 3 my-. dukrai ir visiems artimie- 
lios, galima į 40 minučių ' siems. O tau, mielas drau- 
nueiti. Vėliau vėl pirko Ige, tebūna ramu ilsėtis šios - - w . V -k 1 1 ! i • XX < . • Xz x — • a

| Knox, Ind., Alviras Liepa 
i*,į (Alvey Lippis), mirė rug

pjūčio 3 dieną, sulaukęs 73 
’metų. Gimęs Lietuvoje, 

Kretingos rajone, Rudai
čių kaime.

Velionis buvo pažangių 
minčių žmogus, skaitė dien- 

iraštį Vilnį ir, kol gyveno 
: Chicagoje, lankė pažangie
čių pažmonius. Be to, buvo 
j iki mirties LDS 76 kuopos 
nariu. Past a r u o j u laiku 
sunkiai ir ilgai sirgo.

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
iš -

Iš Lietuvos pabėgėliams j daugiau žemės. Pagal Gard-' šalies šaltoje žemelėje! 
ndniiię: nt.vMžinoti, ir Gar- nerio miesto ii lietuvių, ,A. Grina

Į Palikę draugai su kitų j Neužil tuo pačiu var-iP- Tuojau sužinoję, kad 
i pagalba sudarė reikalingą j du chor^ vgl susitvgrė _ ■ ' ■-
į sumą pinigų, uždėjo uzsta-1 jaunuoliu Nekurie 
!tu® ,11'. afes uotl VI^ buvo ' dainavę ‘ pirmame ____ ,.
i paleisti iki teismo. Teismui; choras iekg ikį 40 na. j organizacijų, 
atėjus visi buvo isteismti, - 1 •-— ----- K

i paliko nekaltais. O tie iš-1 
'davikai liudytojai pralai-į 
įmėjo-, nuo Gardnerio lietu-1 
i vių ir savo giminių užsi- į 
traukdami ant savęs neapy 
kantą.

Po teismo keli draugai! 
išvažiavo kitur, o likę so
cialistų vardu daugiau ne
veikė. Taip Gardnerio lie
tuvių sorialistu 
ir baigėsi.
Klubas

Už kiek laiko 
lietuvių socialis 
kas) klubas, kuriam galėjo 

[priklausyti visokių minčių 
lietuviai, bet didžiumoj bu- vįsada 
vo progresyviai. Rimtesni! 
ir katalikai prisirašė. Klu
bas per kelius metus netu
rėjo čarterio, nariais pa
daugėjus 1936 metais bir
želio 29 d. gavo charterį 
vardu: Lithuanian Ameri
can Citizens Club.

Gavęs čarterį, klubas pra-1 
dėjo geriau prižiūrėti ir 
vesti visus reikalus. Vadi
nasi, paremdavo progresy
vių kultūrinį veikimą. Buvo 
r priešų, boikotavo, vadin- 
lavo “red”, “Rusijos rėmė- 
ais,” bet protingesni lietu- 'kia organizacija, kul*rū 
nai trumparegių neklausė,; pintųsi darbininkiškos ap- 
j jo pirmyn su progresu.

Kai po karo Amerikos 
jrogresyviai lietuviai rinko 
tukas dėl vėžio ligos insti- 

j uto Vilniuje, klubo nariai 
'' takojo ir klubas dadėjo, su

sidarė $100. Taipgi klubas į- 
lėjo $100 į Lietuvių Kultū
ros Centrą Richmond Hill,

j iš i buvęs Aušros Choras, bai- 
buvo' Sia pakrikti, nekurie stojo 

chore. į pi ie choro, o kiti piie kitų 
, manė, kad 

jiems pavyks užvaldyti ir 
paimti Gardnerio visus lie
tuvius po savo kontrole, bet 
neturėjo tiek supratimo tą 
padaryti.

1951 metais gegužės 12 d. 
Aušros Choro vardu suren- 

įgė Motinų dienos paminėji
mą, ir dipukai dalyvavo 
programoje. Po šito paren-

riu. v 
Dainuodavo progresyvių 

; parengimuose. Antrajam 
' karui prasidėjus, daug jau- 
! nų buvo paimta Amerikos 
! armijom Choras, netekęs 
i dalies narių, 1941 metais 
tapo likviduotas..

Abiejų choįrų nuotraukas 
įrėmuotos ir randasi Lietu-
vių klube. Būtų galima jas ąu“šV0S* choro ‘vardu 
pavesti kokiai meno-kultū-1 daugįau nesimatė nieko ren- 
ros organizacijai atmini- gįant
mui, o ne išmesti. _ Lietuvos nepriklausomy-

susitvėrė’ Sėtuvių Literatu roos bgs minėjimą 1952 mt. 23 
(dratlgiš- ^iaUglJOS 5u kuopa gy^UO-j^ vnsnrin ypnero np Ančrne

veikimas

Lietuvos nepriklausomy-

skaičių, gana gera vieta..
Dabar parko bendrovę tvarJ Jugtag Misevičius vis dar 
ko jaunoji genkai te. Jeigu; te))ej)uvo QOok County ligo- 
jaunieji pnziuie& u vesge- j nįnėje laukiant operacijos, 
rai, tai dar gales ilgai pa-, kuri, kaip sako gydytojai, 
laikyti Gardneuo hetuvm'delsiama dėl jo silpnos svei- 
vardu parko bendrovę. ikatos. Pastangose jį greit

Politas Kuliaskas ; atstiprinti, pora jo priete-
----- r—----- | lių jau davė kraujo. • Lan- 

Tokio. — Japonijoje augalkytojai skaitlingi.
nepasitenkinimas prieš Ja-! ★ . .
ponijos ir Jungtinių Valsti-I Autobusas ar lengvoji
jų karo sutartį. į mašina užgavo Pauliną

------- -----------  | Kastrini-enę, 48 m., 7210 S.
New Delhi. — Amerikos!Mozart St. Ji mirė ligoni- 

tankeris “National Peace”,!nėję. Kaltininkas tebebuvo 
11,000 tonų įtalpos., prisvilo 
prie seklumos Arabiškose 
jūrose.

nineje laukiant operacijos,

neišaiškintas.

ja jau daug metų. Kada 
jos centras pranešdavo apie 
rengimą prakalbų, kuopa 

prakalbas rengė.
Keli nariai mirė, o kiti dėl 
įvairių priežasčių pasitrau
kė. Dar keletas yra, bet su
sirinkimų nelaiko. Sekreto
rius Alekas Glebavičius iš-Į 
kolektuoja duokles 
siunčia į centrą.

Bus 5 metai, kai 
rio progresyviai 
neturėjo parengimų darbi- 
bininkiško judėjimo bei ki
tokiu visuomeniniu reikalu v C v
paramai. Dabar čia nėra 
jokios organizacijos, ir ne- 

| manau, kad bus ateitoje, to- 
l. ktnWrū-

ir pa-

Gardne- 
lietuviai

Sūnų draugystei atsisa- 
uus toliau “Laisvę” imti, 
ęelis metus turėjo “Liau- 
lies balsą” ir “Vilnį”. Lais
vų narių daugeliui išmirus, 
narių skaičiui sumažėjus, 
1958 mt. klubas nustojo ė- 
męs “Liaudies balsą” ir 
“Vilnį”, o pradėjo imti ka
talikų laikraštį “Draugą”. 
1939 mt. rugsėjo mėn. klu
bas nusipirko namą 
išmokėjo, kuriame 
būna.

Kada tik miesto 
ringos organizacijos 
gonbutis prašo paramos, tai 
klubas, pagal išgalės, visa
da aukoja.

Klubui bloga su valdyba 
metams pasibaigus, valdy-

ir jau 
dabar

ląbda-
ar li

švietos skleidimu.
Taip ir baigėsi visas 

Gardnerio lietuvių progre
syvių veikimas. Gaila!
Atžagareivių veikimas

Tik ką susitvėrus Ame
rikos Liet. Taryba, gruo
džio 29 d. 1946 metais pir
mą sykį surengė prakalbas 
iš Lietuvos pabėgėliui Dr. 
Podalskiui. Jo visa kalba 
buvo prieš Lietuvos ir Ru
sijos Tarybų valdžią.

Pasmerkė visus tuos, ku
rie pritarė naujai Lietuvos 
valdžiai. Ragino remti ir 
palaikyti jų sutvertą tary
bą, rengti prakalbas, rinkti 
pinigus dėl “išlaisvinimo” 
Lietuvos. Publikos buvo ma
žai ir jo kalbai ne visi ten 
buvę pritarė.

Lietuvos “laisvintojai” 
1947 metais balandžio 18 d. 
vėl surengė prakalbas ir pa- 
paveikslus rodė “advoka
tas” Valaitis ir V. Beleckis 
iš Brooklyn, N. Y. (Ma-

i d. vasario rengė ne Aušros 
Choro vardu, bet organiza
cijų: švento Petro ir Povi
lo draugystės, Lietuvos Sū
nų draugystės ir Naujaku
rių komiteto. Sūnų drau
gystė oficialiai neprisidėjo, 
delegato nerinko, kas norė
jo, tai galėjo savanoriškai 
dalyvauti.

Moterų Birutės draugys
tė taipgi neprisidėjo. Tas 
parodo, |cad Gardnerio lie
tuvių mažai yra, kurie pri
taria Lietuvos priešų vei
kimui.

Dipukai, vienas po kito, 
pradėjo Gardnerį apleisti. 
Vieniems nepatiko darbas, 
o kiti pas savo pažįstamus 
išvažiavo. Keli palikę, dar 
pasivadinę iš Worcesterio 

i pabėgėlius, rengė Vasario 
16 d. paminėjimą visokiais 
vardais: Meno grupė, Nau
jakurių komitetas, Meno 
mėgėjų choras, Meno mėgė
jų ratelis, Tremtinių meno 
ratelio grupė iš Worcester, 
Mass.

Tie jų skirtingais vardais 
visi parengimai turėjo tą 
patį tikslą—agitaciją prieš 
Lietuvos Tarybų valdžią, už 
grąžinimą Smetonos fašisn 
tinęs valdžios ir atsiėmimą 
dvarų iš Lietuvos liaudies. 
Ko toliau, to vis mažiau 
lietuvių pradėjo eiti į jų pa
rengimus ir remti Lietuvos 
priešus.

Du metai kaip nerengė 
Vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės paminėji
mo. Vietos dienraštin “Gar
dner News” paduoda: “Fe
bruary 16, 1958, no special 
observance is planned by 
Gardner Lithuanian Citi
zens this year, but friends

VVashingtonas. — Nepali o 
karalystėje įsteigta JAV 
ambasada.

Z. Klibienė susižeidė ko
ją. Nuvežta į Roseland 
Community ligoninę, 45 W. 
lllth St. Koja sugipsuota.

Worcester, Mass

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Įvyks1 Sekmadienį

Rugsėjo 13 September
Olympia Parke

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA

Bus geriausių namų gaminimo valgių ir įvairių gėrimų. 
Kviečiame iš apylinkės miestų' atvykti į šį 

gražų pasilinksminimą.

RENGĖJAI

PIKNIKAS
Rengia. S. Bostono Liet. Amerikos Piliečių Klubas

Sekmad., Rugp. 23 Aug
Lietuvių Taut. Namo Parke

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

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

BUS IR MUZIKA
Renginio Komisija

5 p.—Laisve (Liberty).-Penkt, rugp. (August) 21, 1959



Montreal, Canada
Trumpai apie viską

Atostogų laike su būriu 
draugų ir draugių teko ap
lankyti seną montrealietį, 
nuoširdų progresyvės min
ties draugą ir spaudos i " 
mėją draugą F. Adomonį, 
kuris randasi St. Agate 
džiovininkų ligoninėje.

Draugas Adomonis jau 
daug metų serga džiova.

—o—
Smagu dirbti, kada drau-1

Cleveland, Ohio
DALYVAUKITE 

PIKNIKE
Clevelando Lietuvių 

terų Klubas ruošia pikniką- 
gegužinę. Išvyka įvyks rug
pjūčio 23 d., toje pat vie-

Susitikimas su Vilniaus Pusantros valandos
"Tiesos” redaktoriumi 'išbuvo užgriūtas

,j Mo- rytoj, SeStadieiU Ralph Longo, cementinių mūsų raštinę, kad jau ant-
' statybų darbininkas, buvo

Brooklynietis Motiejus 
Dobinis pranešė telefonu į

Iš g irsime pranešimų apie
Tarybų Lietuvą! 7

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

Rugpjūčio 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

ra savaitė, kai jo žmona, 
Ona Dobinienė, nesveikuo- 
ja.

Sveikata nėjo geryn, bet 
tad sekmadienį,

Prie užkandžių ir vaišių nuleistas 15 pėdų gelmėn iš- . 
j susitiksime su tolimu .sve-J rinkti smėlio aruodan su- ' 
; čiu, įžymiu šių laikų Lietu- kritusius stambius akmenis.

Darbininkų Pašalp. Drau-: v®s, žurnalistu ir vis u ome- muo tarpu viename duobes I s^Pnyn,
gijos piknikas liepos 26 d., I ni.nil.lku Henriku Zimanu, šone smėlys pasiliuosavo, LUgp. _16 dieną, jis pats ją 
tai yni Wm. Veiteno pikni-1 Vilniaus dienraščio /‘Tie- sumišęs su cementu ir žvy-Į nuv.eze I Kings County li
kti vietoje, prie Auburn redaktoriumi. Malonu ru'staiga tarsi banga Lon-jS^Binę ii , po daktarų pa_ta- 
Rd., netoli Chardon mieste- 

j lio. Kelrodis: Iš Clevelan- 
. . . , , Ido reikia važiuoti keliu No.

ga> įvertina darbą, bet butų 16 (Chardon Rcl) ,nedava-

j»i h'' i '"i * y c vz j 2-' li » * v

. Į toje, kurioje buvo Lietuvių

daug smagiau, jei rastųsi 
draugų, kad vietoje pagy
rimo padėtų dirbantiems. 
Turiu mintyje ir Montrea- 
lo žinučių rašymą, prenu
meratų atnaujinimą ir ati
ku rinkimą. € €

—o—

žiavus apie dvi ir pusę my
lios iki Chardon rasite 
Auburn Rd. Ten sukite į

bus su juo pasisveikinti, su- g0 apsėmė iš visų pusių, 
sipažinti ir palinkėti jam suslėgė jį.
laimingos kelionės atgal į Kiti darbininkai subėgo 
mūsų senąją tėvynę. Nea- jj gelbėti, bet viskas, ką jie 

_ . > jog jis mums js karto galėjo padaryti,tai
daug ko pasakos apie, šian- igSemti nuo jo galvos smė- 
dieninį Lietuvos žmonių gy-į įr užvožti kibiru galvą, 

Mes gi galėsimo, jam nors kiek oro bū-

bėjo jam e,

rimo, paliko ją ligoninėje. 
Jai darys, operaciją. Vėliau 
bus parašyta daugiau apie 
ligonės padėtį.

Ona Dobinienė randasi 
Kings County Hospital, 451 
Clarkson Ave., Brooklyn, 
ant 5-to aukšto, kambarysdešinę ir pravažiavus kele-' venimą.

tą namų po kairei rasite pas jį pasiteirauti mums'rū-. tų. 
pikniko vietą. pimais klausimais. |

Komisija ruošiasi prie ge- Susitikimas įvyks jau ry-i išsėmimo apie 18 tonų smė-;^en^^s 1}uo 2—4 vai. Dėk 
I gūžinės, kad visus clevelan- toj, šeštadienį (rugp. 22 ]j0) galėjo jį su virve iškel- daugiau informacijų galite

Montrealiečiai praleido a- (pečius ir iš kitų kolonijų j d.), 7 vai. vakare, Kultūri- tį. 
tostogas JAV pas savo gi- sve^ius aprūpinti

Martinkai, P. O. Joneliūnai, ■ vauti.
E. Juraitienė. J. S. Petro-
niai su visa šeima lankėsi! IsLEISTUVeS
JAV pas dukterį, o paskui' SaIdauska! buvo suiengę 
aplankė sūnų Londone, Ont.1 £razias isleistuves Juliui

_Y0_  iKrasnickui į Lietuvą. Bu-
J. Knystautas susižeidė!vo skanaus maist0‘ Juliui

koją darbovietėje. Gydosi ■ 
namie po gydytojo priežiū-| 
ra. Wr. Kiškis randasi Ra- 
binovičiaus ligoninėje.

Linkiu abiem greitai pa
sveikti.

—o—
Numirė R. Kazėnienė (Bu-

rinskaitė), sulaukusi 58 me
tų amžiaus. Paliko sesutę 
Sydney, Nova Scotia, ir
Lietuvoje.

Iš Lietuvos paeina iš Jie- kės.
nauskos kaimo, J
valsčiaus, Marijampolės ap.pnis ir pasikalbėti.

—o—
Montreale vaikų paraly-|

žium susirgo 63 vaikai. Ke- g.

pikniko vietą. pimais klausimais.
.. Pribuvo ir policija. Tikį C-51. Lankymo valandos y- 

į už pusantros valandos, po i ra trečiadieniais ir sekma- 
! dieniais nuo 2—4 vai. Dėl

Help Wanted—Male

Miscellaneous Factory Work.

šeštadienį (rugp. 22 ]j0

tostogas JAV pas savo gi- svečius aprūpinti g-era i. niame Centre, Richmond' Apžiūrėtas ligoninėje, ne
minės ir pažįstamus: J. E-Į Vieta graži. Prašome daly-1 Hill, N. Y. Norintieji su įžiūrint grėsmingo pergyve- 
MnvtinVm p n Tnnoininm i .. y.«.. susjtikti kviečiami !nįmo 50 metu amžiaus Lon-

■ •" 7 cgo norėjo tuojau grįžti į 
|darbą. Kur gi daugiau? Juk 
i darbas, nežiūrint jo pavo
jingumo, darbo žmogui rei- 

..................iškia visą jo gyvenimą.
Būkite sveiki, laisvieeiai ’ | 

Oras gražus, vanduo puikus, Į 
turiu puikias vakacijas.

P. Bechis, ;
Toms River, N. J. į

buvo įteikta nuo dalyvių ir 
dovanėlė ir palinkėta lai
mingai aplankyti Lietuvą

1 ir sugrįžti. Dabar jau lau
kiame jo pargrįžtant.

I ŪKININKŲ GEGUŽINE 
Ūkininkų gegužinė buvo 

graži. Dalyvavo daug žmo
nių ir svečių iš toliau. Bu
vo A. Sklerienė ir A. Kelly 
iš Floridos, A. Rauluševi- 

įči-enė iš New Yorko apylin- 
, Labai buvo smagu su- 

Kalvarijos sitikti su tolimomis viešnio-

LIGONIAI
Jau du mėnesiai laiko,
. Panzer sunkiai ser- 

Buvo padaryta opera- 
tais tuom pat laiku susirgi- cįja (]abar vis
turi mirė. Praėjusiais me- ga.

mų buvo tik 3.
Miesto sveikatos, departa

mentas duoda veltui Salk 
čiepus vaikams. Telefonuo- buvo ligoninėje, 
kit dėl informacijų: UN 1-1
3811. B. K. 1490 Larchmond St.

čiasi silpnai. Jos 
1245 E. 83rd St.

O. Bagdonienė

svečiu ;
pribūti laiku.

Rengėjai

skambinti Dobiniui —Mid
way 7-3076.

Linkime Dobinienei per
gyventi operaciją ir gerai 
sustiprėti sveikatoje.

Sveikina

Tarp lietuviu

KRISLAI
(Tąsa iš Dlrmo pusi.) 

arnbriję, kad aš išsižadėjau 
savo principų ir permainiau 
kailį, kada 1936 metais dide- 

ir aš
su laisviečiais ir Į

i le dalis “sklokininku
APSIVEDĖ WILS()NAITĖ | iSU.sivieniiom

Rugp. 15 d. Mary Wilson- vilniečiais ir kvitinom. su sklo-i
ienės. jaunesnioji duktė su
situokė su lenkų kilmės vai
kinu. Nors motina su duk? 
terimi gyvena Brooklyne, o | 
anksčiau gyveno Richmond 
Hill, bet vestuvių parė bu
vo Babylon, L. L

pietų susirinkę svečiai neri-1 
I maudami laukė jaunųjų pa

dai* jau- i sirodant. Apie ,šeštą valan- 
antrasas • dą pasirodė jaunavedžiai, 

j judviem pasaldžius šarnpa- 
i ną, visi judviejų laimingam 

dabar ; gyvenimui linkėdami išgė-
9 dienas 
o

! ysaikesnė i*’ a a m * e , | rė po tostą, o lietuviški sve
čiai sudainavo “Ilgiausių 

, Kadangi jaunosios 
gimtadienis supuolė tą pa
čią dieną, tai vėliau vakare 

sugrota ir sūdai-!
nuota “Happy Birthday”. ! 
Vestuvėj iš abiejų jaunųjų , 

organizacijose, giminių, draugų ir pažįsta-!^ j, 
; mu smarkiausiais veselnin-J

Linkiu joms greitai pa- -Metu”

kos likučiais, kurie nubyrėjo j 
į “Naujienas” ir “Keleivį.”

Ot, jeigu mes būtume nu 
į dardėję j socialdemokratų pel- į 
kės, tai mes būtume buvę la 
bai geri.

Bet tas kaip tik rodo, kac 
mes kailio nemainem, 

.mes grįžom prie bendro 
b(> ir susitaikėm su gerais | 
draugais.

Kailį mainę Stilsonai ir 
kompanija, kūne veidmainin
gai melavo esą . . . leninistai. 
Kur jie nudardėjo? Jie vir-

Į to akliausiais marksizmo prie
šais, o tūli iš jų net donosči- 
kais, informeriais. Man šlykš
tu net pamišlyti.

Buvau pasiruošęs važiuo
ti į LLD apskrities pikni
ką. šeštadienio vakarą gau- 

i nu telefoną, kad mano bro- 
i lį Ignotą Karloną išvežė į 
| ligoninę. Mano brolis 82 
metų jaunas.

Žinia apie brolį mano pla
nus piknikui sumaišė. Sek
madienio rytą su žentu va
žiavom į Bronksvilės ligo- 

ininę. Radom brolį nusimi- 
Į misi. Pasikalbėjau su jodu- 
Ikrelėmis. Jos sakė, kad jam 
■ darys operaciją.

Negalėjau dalyvauti pik- 
' nike, tai nusibaudžiau save 
su penkine apskrities nau- 

i dai. V. Karlonas
kad I _______________ __

Operacijų specialistas Dr. 
Julius Hass, 73 metu am- 
žiaus, parvirto ligoninėje 
ant grindų ir mirė.

PRANEŠIMAI

Chicago, Ill.
“Vilnies” piknike bus 
istorinių įvykių

Mes visi laukiame fos ne-' Jay pasveiko ir. vėl 
paprastos vilniečių geguži- j darbuojasi < 
nės, kurioje bus tokių įvai- ■ Linkiu Jam daug sveikatos 
renybių, kokių dar Ameri- L* laimės. j
kos lietuviai nėra turėję. 
Minėtoji išvyka busrugpiū- 
eio 30 d., Santa Fe parko |savo gyvenimo draugo.

j sveikti!
Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mačiau spaudoj kad J. buvo 
I Alvinas, gyvenąs Kalifor-

Reiškiame užuojautą d. 
M. Bružienei, kuri neteko

J. Palton apsivedė liepos 
3 d. Linkime jam laimės 
šeimyniniame gyvenime.

A. Rodgers

darže, Hinsdale, Ill. Ir štai 
kodėl ji bus svarbi. Ameri
kos lietuvių turistų grupė, 
kuri svečiuojasi Tarybų Lie
tuvoje, grįš ir papasakos 
dalyviams, ką jie matė ir 
girdėjo Tarybų Lietuvoje ir 
jos miestuose, būtent: Vii- Brangūs Draugai,

Dabartiniu laiku 
mės Šilutėje, 
Klaipėdoje. Lankome dirb
tuves ir visokias įmones.

Lietuvos žmonės labai 
draugiški. Kalbamės apie 
praėjusius metus, o taip pat 
ir dabartinį Lietuvos gyve
nimą, pažangą industrijoje, 
namų statybas.

Lietuvos jaunuomenė pa-

SVEIKINA Iš 
. KLAIPĖDOS

Dar mėnesis ar du ir mūsų 
| žmones pradės “Vilnies”1 ir 
j “Laisvės” vaju.

Manau, mes turime įskiepy- 
| ti minti tarpe visu savo drau- 

kad reikia prenumeruoti 
I abudu laikraščius. Chicago.) 

kais pasirodė esą lietuviai.! visi mūsiškiai skaito “Vilnį,” 
Abelnai, visi svečiai labai I bet yra apie šimtas draugų, 
gražiai linksminosi, nes vis-1 kurie prenumeruoja ir “Lais- 
kuom buvo patenkinti: mu-|vę.” h- ji jiems patinka. Ko- 
zika, maistu, gėrimu, o ypa-Ū^l JV pavyzdžiu nepasekti ir 
tingai tyru oru, kas svar- lietiems?
blausia didmiesčio gyvento-1 . Kai <as .^a!<0’ ka<? sun\u 
jams tai_ tyru oru koki hu-1 neskaito iki paskutings eilu. 

a pa kvėpuoti. . . | tęs. Perskaitom tik ta, kur
Jaunieji žada apsigyventi; jdomiausia.

tolimame Pacifiko pakraš-p-----------------------------------

WORCESTER, MASS.
Rudeninis spaudos piknikas 

Olympia Parke, rugs. (Sept.) 
Bus ir dainų programa, 
pranešime daugiau.

įvyks
13 d.

Vėliau 
(66-70)

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

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

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

Rugp. 23 
kos Piliečių

Rugp. 30
terų Sąryšio.

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

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

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

Geo. Shimai tis

niuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Palangoj, Bir
žuose ir kituose miestuose 
bei miesteliuose ir kaimuo
se.

Prašome visų lietuvių, ku
rie skaitote “Vilnį” ar ne
skaitote, atsilankyti į šią 
gegužinę-pikniką ir užgirst 
tuos svarbius pranešimus.

Apart to, kas aukščiau: sjry^us| įvykdyti septyne- 
rių metų planą.

Likit sveiki!
S. Pe'nkauskas

tyje, šiaur-vakarinėje. JAV' 
lanko- dalyje —Seattle, Washing-' 

Palangoje, tono valstijoje. į
Dalyvavęs

Gubernatoriaus žmona 
Mrs. Nelson Rockefeller iš
skrido Norvegijon i sūnaus 
Steve vestuves, kurios įvyks 
rugp. 22.

VYRAI-MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

Kreipkitės Asmeniškai pas:
ROBERT HALL MFG. CO.

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

ST. 2-8808

pasakyta, dar šioje geguži
nėje turėsime puikią dainų 
programą. Yra užprašyti 
ir jau gautas pažadas išse
kamų chorų: Roselando Ai
do choro, LKM choro, Ci
ceros Lietuvių Moterų cho
ro. Yra užkviestas ir Ex- 
Mainierių choras, bet nuo 
jo dar negautas sutikimas.

Tikimės turėti labai gau
sų svečiais pikniką. Tad bus 
proga pamatyti savo senus 
pažįstamus ir draugus bei 
užmegsti daug naujų pa
žinčių. V. V.

Milijonai newyorkieciu 
nuo 89 laipsnių karščio gei
bėjos! pajūryje. Paskubu
siame, arčiausiame mietie- 
čiams Coney Island pliaže 
buvo apie 1,250,000.

New Yorke rasta naktį 
savo lovelėje mirusi 1 metų 
mergytė. Manoma, kad pla
stikinis pagalvės užvalka
las ją uždusino.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ Ine
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Arti subways — Tarp 6th ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINftS: 
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. A Nd re w 8-5040 

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

6 p.—Laisve (Liberty)—-Penkt., rugp. (August) 21,1959

332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOliawk 2074 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.

Adresatų pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randąs! pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit! pilni katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Svečiai
Chicagiečiai Antanas ir 

Leona Gukai grįždami iš i 
Lietuvos buvo porai dienų 1 Union Benefits. Must speak English,
apsistoję New Yorke. Ap-.5 davs- steadv- overtime. Ask 
lankė kai kurias miesto ido- Įfor Ben- ST- 4-7880- <67)
mybes. Susitiko daug new-1; ____________________
yorkiečių LLD apskrities' 
piknike, Great Necke. Sve-' RANDAVOJIMUI 
čiavosi pas savo gimines I 3-N kambarių namukas išnuoma- 
r7. • T\/r i. Tz t- ' vimui pensininkams. Gali būtiZigmą ii Maitą Kavaliu-j dusi pora, ar pavieniai. Tyki apy*-
nUg, ‘linkę, netoli ^krautuvių ir autobusų.

L-i-ivi ic 2^c > Philadelphiją. PrašomeVisiems, SU Kuliais paou-1 }<reiptis (dėl daugiau informacijų) 
vojo, Gukai dėkingi už sve- pas: Mr. 
tingumą.

Susitikimuose jie newyor- 
kiečiams papasakojo įdo-' 
mių įspūdžių iš^apšilaiky-' 
mo Maskvoje, Leningrade, 
Vilniuje ir savo gimtosios, 
apylinkės kaimuose.

Rep.

ir Mrs. Walsky, 538
! Woodland Ave., So. Merchantville
N. J. (64-68)

PROGRAMOJE VEIKS 
IR LIETUVIŲ GRUPĖ

Hudsono sukakties pro
gramoje rugpjūčio 23 die
ną, 3 vai., New Yorko Cen
tral Parko teatre vydomo- 
se programose dalyvaus ir 
Pabaltijo tautų kilmės me
nininkų grupės. Jų tarpe 
bus ir lietuviai, Jack Stuko 
vadovaujamas Rūtos liau
dies dainų ir šokių ansamb
lis, dažnai girdimas Stuko 
radijo programose.

Elektros ryšiui užsidegus 
BMT Brighton linijoje sek
madienį keleiviai suvėlavo 
apie valandą.

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

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

:: Newark 5, N.J.
« •
J: MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St
I V
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