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METAI 48-ji

Kaip Amerikos lietuviai 
atsisveikino su Lietuva

Visas Laosas apimtas Kaip didelės JAV

i Vilnius. — Rugpiūčio 20 
> dieną Vilniaus
me įvyko jaudinantis atsi- 

j sveikinimas Amerikos lie- 
i tuvių pirmosios grupės. To
kio jaudinančio atsisveiki- 

Didžiojo nedarbo ir liaudies ■ riimo vargu ar yra kada 
alkio laiku 1931 i 
mėnesio rytą išlipo iš prekinio p * 
vagono dvi baltos moterys. 
Jas norėjo areštuoti už val
katystę. Bet jos policijai pa
siskundė, kad ten pat keliavo- ; 
šieji negrai jaunuoliai jas iš-| “le. 
prie vaitavo. Tas turėjo jas |.
apsaugoti nuo arešto ir kalė-j H* seserimis, kurie tėvynė-, 
jimo.

Labai laukiame. 
Mokyklos ir doleris. 
Už duoną ir teises. 
Verta pagirti.

Rašo V-a

Vy-Prie, lėktuvo Lietuvos 
aerodro- riausybės ir liaudies vardu 

Amerikos lietuviams atsi
sveikinimo žodį taria K. 
Preikšas, 
džiais ;
žmonėmis Jungtinių Amer. Į 
lietuvių grupės vardu atsi-

Širdingais žo-

| AFL-CIO jau ruošiasi į kovą 
prieš darho unijų priešussukilimo liepsnos

Vientiane. — Laoso kara
liška valdžia bandė slėpti ir 
mažinti liaudies sukilimą, 
bet toliau jau negali. Pasi-i biudžetas tarpe armijos, or- 
rodo, kad ne vien Samneua laivyno ir laivyno. Viso per 
ir Phongsaly provincijose | metus karo reikalams pa- 

, neį
skaitant raketų ir tyrimo 
išlaidų.

Armija gavo $9,375,805,- 
000 ir turės 870,000 vyrų 
tarnyboje. Jūrinis laivynas 
gavo $11,006,503,000, turės 

'863 karinius laivus ir 7,200 
lėktuvų, jame bus 630,000 
žmonių. Marininkų korpu- 

Sukilėliai jau paėmė Mu- suose bus 200,000 žmonių.
I ong Peun, didžiausį miestą Orlaivynas gavo $17,472,- 

jį 706,000, turės 845,000 vyrų 
ir 19,982 karo lėktuvus.

karinės jėgos?
Washingtonas. r—Po ilgų 

barnių ir pataisymų galu
tinai padalytas gynybos

su girptojo krašto j eina sukilimas, bet jis jau i skirta $39,228,239,000,
T J • .. • A   1 __ . -r ’ . • . , -l. • ,

metų kovo nors £įa buvę. Susirinko ke-
šimtai Vilniaus visuome- sveikina J. Jokubka, K. Pe

lnės atstovų, giminių, drau- trikienė ir M. Stensler.
gų. Graudi ašara nuriedėjo
ne vienam tariant

Pulkas lietuvaičių su tau- 
“Su- tiniais rūbais išvykstan

tiems įteikia puokštes gyvų 
Atsisveikinti su broliais gėlių.

_ ’ , ’ v i Kaip 12 vai. ir 45 minu-
;je viešėjo 25 dienas, atvyko į tės lėktuvas pakyla į gied- Į 

Netruko rasistai sumedžioti Lietuvos premjero pavaduo- į rią tėviškės padangę ir nu- 
būrį jaunuolių ir nuteisti ' tojai K. Preikšas ir J. Lau- skrenda Maskvos link, 
mirtimi. Bet teisėtumo šs 
ninkai nuosprendyje 
sufrėmavimą. I ’ 
Scottsboro byla. Per šešerius 
metus pažangus darbininkų 
judėjimas ir liaudis mobiliza
vo jaunuolių apgynimą. Iško
vojo naujus teismus.

Pagaliau, penkis jų išteisi ! 
no. Visiems kitiems mirties 
bausmę panaikino, už kurio 
laiko ir tie išėjo iš kalėjimo.

šąli-1 rinaitis, užsienio reikalų 
Įmatė j komisijos pirmininkas I. 

įskilo garsioji | Gaška, profesorius J. Ma
tūlis, rašytojas J. Baltušis, 
P. Rotomskis, V. Zenkevi
čius ir kiti.

Reakcinė politika 
susuko ir protą

i Unity House, Pa.—AFL- 
CIO penkkiasdešimts prezi
dentų diskusavo Jungtinių 
Valstijų užsienio prekybos

pemė visą Laosą.
Karo ministras raporta

vo, kad “padėtis labai pa
vojinga”. Vakarų ambasa
doriai numato, kad karališ- 

! ka valdžia netenka jėgų, 
nes kareiviai atsisako prieš 
liaudį kariauti, v

užtektinai protestavo prieš 
reakcinius bilius. Visa eilė 
unijų prezidentų pasisakė, 
kad būsimuose rinkimuose 
jau negalima Demokratų 
partijos kandidatus laikyti 
darbininkų užtarėjais.

James B. Carey, Interna
tional Union of Electrical 

prezidentas., kuri 
narių, sakė,

Samneua provincijoje, 
A. Vaivutskas atkirto nuo Laoso.

Gettysburg, Pa. — Prezi- v •
dentas Eisenhoweris sako-L USSl t U O S 11113 S
si, kad jis kovos uz bilių 
farmeriu naudai, v

Unity House, Pa.—Čionai 
laikė konferenciją 50 AFL- 
CIO unijų prezidentų. Bu
vo svarstomos priemonės, 
kaip apginti Amerikos dar
bininkų unijų teises ir ko
voti prieš reakcinius bilius..

G. Meany, AFL-CIO pre
zidentas, pripažino, kad
veltui darbo u n i j o s. Workers 
džiaugėsi 1958 metais lai-' turi 325,000 
mėjimu, kada į Kongresą, Į kad jis pasiuntė laiškus 17 
su unijų pagalba, buvo iš-! respublikonų ir 184 demo- 
rinkti daugumoje demokra-l kratų kongresmanams, ku
tai. Pasirodė, kad 95 “de- i rie balsavo prieš Landrum- 
mokratai” kongresmanai j Griffino bilių, ragindamas 
susidėjo su respublikonais ir j juos ir toliau kovoti. Taip- 

I Atstovų bute pravarė Lan-įgi ši ir eilė kitų unijų pa
druni - Griffino bilių, kuris siuntė laiškus 95 demokra- 
yra net aršesnis už Taft- tams ir 134 respublikonams, 
Hartley įstatymą, priimtą i kurie balsavo už tą bilių, 
prieš 12 metų. i pareiškiant, kad darbo uni

Walter Reuther, automo- jos darys viską, kad atei- 
! bilistų unijos prezidentas, nančiais rinkimais jie nebū- 
i kritikavo unijas, kad jos ne-1 tų išrinkti.

Japonų socialistai 
prieš karo sutartį

bes departamentas išdirbo 
programą priėmimui Chru- 

iščiovo. Tarybų Sąjungos 
Tokio.—Japonijos Sočia-į premjeras mūsų šalyje iš

lįstų partija reikalauja pa- bus 12 dienų. Jis savo vizi- 
naikinti 1951 metų Japoni- tą pradės Washingtone ir 
jos ir Jungtinių Valstijų!čia pat užbaigs.
karinę sutartį. Jie sako,1 Į Washington^ Chruščio- 
kad Chruščiovo ir Eisenho- vas atvyks rugsėjo 15 die- 

kad juos lydėjo kalėjime bu-i bą su socialistinėmis šąli- werio vizitai yra pasisuki- ną. Jis dvi dienas tarsis su • i • • FTM YT • 1 • i • . • i "i • > ~r~"I • 1 •

Išėjimas iš kalėjimo jiems 
nesuteikė progos gyventi, 

liarbo ir buto ieškojimo sun
kumai jiems buvo didesni ne 
vien tik dėl to, kad jie neg-' reikalus. Didžiuma kalbėjo 
rai, bet dar daugiau dėl to, luž seną suvaržymų preky-

vimo rekordas. Juos perse- | mis, o ypatingai TSRS. Kiti 
kiojo dažnas 
saugumas, skurdas.

priimti Chruščiovą
Washingtonas. — Valsty- (liais. Kartu su juomi vyks mnnn

vice-prezidentas Niksonas Sako, kad TSRS turi j Amerika atiduos

mas nuo karo politikos lin- prezidentu 
nedarbas, ne-‘siūlė, kad duoti tą klausi- kui susitarimo. Jie laikys konferenciją Co-

mą apsvarstyti atskirų uni
jų taryboms. Dar kiti siūlė 

šiomis dienomis Scottsboro ■ paVesti dvimetinei AFL- 
-vardas ir vėl sugrįžo span- ■ qiq konferencijai aptarti 
don per New Yorko Harlemą. gan Francisc0 mieste. 
Ten gyveno karteho p.lną Bet keisčiausi buv0 tie> 
gyvenimą jauniausias >s tu . . ka]bgjo .QŽ didesni A_

roy Wright. ‘ j menkos prekių išvežimą, o
Kai jo, kaip jūreivio, daž- j uždaiymą duių kitų šalių 

nas ilgas buvimas toli n u o ; Prekėms. Tai sena impelia- 
namų sutrikdė su žmona san- lizmo politika, kada galingi 
tyki, jis pasijuto praradęs ry-įgalėjo silpniems padiktuoti 
šį su gyvenimu—nušovė žmo-, politiką ir prekybą. Bet ji 
na ir pats nusišovė.

“Geras, teisingas ir labai 
religingas buvo vaikinas,’’ pa
sakė Mrs. Bill Robinson, gar
saus šokėjo našlė, kuri su 
velioniu savo vyru buvo jau
no Wright globėjais po jo iš- 
Sjiimo iš kalėjimo.

vrie nusišovusiojo kūno ra
do Bibliją, kuri jam. nepadė
jo rasti laimės nei prieš skur
dą kovoti.

San Francisco mieste.
Bet keisčiausi buvo tie

Socialistai sako, kad ka
rinė sutartis tarpe Japoni
jos ir JAV yra pavojinga 
taikai ir gali Japoniją įvel
ti į atominį karą, taipgi 
jau priešinga dabartiniams 
susitarimams.

jau atgyveno.

NERAMUS JUGOSLAVŲ 
JAUNIMAS

Belgradas. —Visoje Jugo
slavijoje pasireiškė jaunų 
žmonių nepasitenkinimas. 
Tito daug žadėjo, bet jau
nimo ateitis mažai skiriasi 
nuo kapitalistinių valsty
bių. Zagrebo mieste 3,000 
universiteto studentų de
monstravo, reikalaudami 
užtikrinti jų ateitį. Polici-

T AR. SĄJUNGĄ SIŪLO 
PAGALBA BOLIVIJAI

La Plazas, Bolivija.—Ta
rybų Sąjungos ambasado
rius iš Argentinos pasiūlė 
Bolivijai $60,000,000 pasko
lą tik po 2 procentus me-|ja puolė juos. Sakoma, kad

Artėja mūsą pirmosios A- 
merikos lietuviu turistų gru
pės iš Tarybų Lietuvos sugrį
žimo diena. Daugelyje kolo
nijų girdisi didesnis bruzdė
jimas, 
nuoja,
tikti sugrįžtančius 
draūgus.

Pagirtini planai! 
visi'būna sėkmingai 
Turėsime džiaugsmo
naudos Amerikos lietuvių ju
dėjimui, 
gus tas 
pirmieji 
Lietuvos

tams. Už tą sumą TSRS su
tinka pastatyti Bolivijoje 
naftos išvalymui fabrikus. 
Šis pasiūlymas rado didelį 
pritarimą tarpe naftos dar
bininkų.

M *• * 'i
keli yra užmušti ir desėt-, 
kai areštuotų.

Tariasi draugai, pla- 
kaip čia geriau pasi- 

rn i e 1 u s

Lai jie 
įvykdyti! 
mes, bus

Juk visiems bran- 
žodis, kurį tie mūsų 
pokario žygini n kai iš 
parveš.

New Yorko miesto mokyklų 
reikalams taryba sako, kad 
sekamais dešimtimi metų 
miestas būtinai turėtų išleis
ti Ulijoną dolerių naujų mo
kyklų statybai ir senųjų pa
taisoms. Bet miesto iždo glo- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

MOKYTOJAI Už BAUDĄ 
PRASIKALTĖLIAMS

Minneapolis.. —Čionai įvy
ko American Federation of 
Teachers unijos suvažiavi
mas. Dalyvavo virš 500 de
legatų. Suvažiavimas priė
mė rezoliuciją, kad būtų 
leista mokytojams bausti 
prasikaltusius .mokinius. 
Suvažiavime ilgiausiai bu
vo diskusuotas klausimas: 
kaip įvesti discipliną.

Roma. — Italijos vyriau
sybė atsisakė duoti vizas 
Kinijos ir šiaurinės Korė
jos atletams, kurie norėjo 
atvykti į sportininkų var
žybas Milane.

kymo praplatinti tarpe 
TSRS ir JAV prekybą. Phi
lip Cortney Jungtinių Vai s.- 

Eisenhowerio Prek^bos Tal?b"e- 
zidentas tik sugrįžo is Mas
kvos. Jis laikė susirinkimą 
su stambiais biznieriais 
New Yorke ir sakė, kad y- 
ra reikalas praplėsti abiejų 
šalių prekybą. \

JAV Prekybos sekreto
rius F. H. Muelleris rapor- 

Po to jis penkias ar še- tavo, kad 1959 metais tar- 
šias dienas praleis važinė- ne Jungtinių Valstijų ir 
damas po mūsų šalį. Pa- Tarybų Sąjungos prekyba 
sieks ir San Francisco. To- per tris pirmuosius mėne- 
limas keliones atliks lėktų- sius buvo beveik lygi visų 
vais, o artimas—automobi- 1958 metų prekybai.

toctin kalnuose, Davido 
kempėje. Po konferencijos 
ir Washingtono apžiūrėji
mo Chruščiovas vyks į New 
Yorką, kur kalbės Jungti
nių Tautų Asamblėjos sesi
joje.

ir kiti mūsų valdžios parei
gūnai. ' ‘

Amerikos biznieriai ir in- i Washingtonas.— Jungti- 
dustrialistai daro pastangų, Inių--Valstijų karinio laivy- 
kad po Chruščiovo apsilan- no viršininkas admirolas

raketų submarinus 4 vaikus tėvams
Chicago. —Teisėjas T. E. 

Kluczynsky patvarkė, kad 
Jungtinės Valstijos iki spa- 

A. A. Burke sako, kad Ta-Įlio 1 dienos privalo ati- 
rybų Sąjunga turi atomi-1 duoti keturis vaikus jų te* 
nes jėgos submarinus, ku
rie gali šaudyti atominėmis 
raketomis.

Jo buvo klausta: Ar TS
RS turi tik tokių submari- 
nų, kurie gali raketas šau
dyti būdami virš vandens, 
ar ir tokių, kurie gali šau
dyti būdami ir po vande
niu? Admirolas atsakė: 
“Jie turi abiejų rūšių sub- 
marinų”.

Vėliausios žinios
Vientiane. — Laoso Liau

dies armija užėmė valdžios 
įsitvirtinimus Sop Viengę 
ir Bacaninhą ir eina prie 
sostinės Vientianės. Kara

liškos valdžios- armija de- 
| moralizuota, daug karių 
pereina į sukilėlių pusę.

JIE PASITIKI, KAD 
PAGERĖS SANTYKIAI Į

Maskva. — Indijos prem
jeras Nehru prisiuntė Chru
ščiovui laišką, kuriame iš
reiškė viltį, kad Chruščio
vo ir Eisenhowerio vizitai 
pasitarnaus sušvelnijimui 
tarptautinės padėties. Chru
ščiovas atsako laišku į Neh
ru laišką ir sutinka su 
nuomone.

Toms River, N. J. — Aš- 
tuoti kaliniai sudegė ir 20 
apdegė kada užsidegė kim- 
štinai prigrūstas Ocean pa
vieto kalėjimas.

jo

DIDĖJA JAPONIJOS 
PREKYBOS LAIVYNAS

Tokio. — Transporto mi- 
nisteris paskelbė, kad da
bar Japonija turi virš 1,200 
prekybos laivų su 5,400,000 
tonų įtalpos. Ji perka už
sienyje senus laivus, suar
do ir jų metalą naudoja sta
tymui naujų.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė notas Ang
lijos; Francūzijos ir Vaka
rų Vokietijos valdžioms iš- 
dėstydama svarbą Chruš
čiovo ir Eisenhowerio bū
simų susitikimų, 
persergsti nedaryti 
susitarimui.

Notoje 
kliūčių

Sogne, Norvegija. —Čio
nai apsivedė Steven Rocke- 
felleris, sūnus New Yorko 
gubernatoriaus,- su norve- 
gaite Anne Marie Rasmus
sen. Vedybose dalyvavo jų 
tėvai ir tik artimi giminės.

New Yorkas. —Muštynė
se tarpe dviejų jaunuolių 
gaujų nušovė 15 metų mer
giną ir penkis jaunuolius 
sužeidė.

Washingtonas. — Per vie
ną savaitę biznieriai ir in- 
dustrialistar skolino iš ban
kų $28,000,000. Iš to daro
ma išvada, kad “geri lai
kai” grįžta.

LABAI NUSIGANDO 
VAKARŲ VOKIEČIAI

Bonna. — Labai nusigan
do Adenaueris ir jo pasekė
jai, kad pasaulis, neina jų 
numatytu keliu. Vokietijos 
imperialistai nori naujo ka
ro. Jie viską daro, kad ne
būtų tarpe Vakarų ir Rytų 
susitarimo. Jie bijosi Chru
ščiovo ir Eisenhowerio vizi
tu. Jie mato ir NATO eilė
se didelį pasidalinimą.

vams.
1950 metais iš Europos 

atvyko į Jungtines Valsti
jas dipukai Juriji ir Nadež- 
da Kozminai ir atsivežė tris 
vaikus. Ketvirtas jiems gi
mė mūsų šalyje. Kozmi- 
nams nepatiko ši šalis ir 
1957 m. jie grįžo į Tarybų 
Sąjungą. JAV atsisakė iš
leisti keturis jų vaikus. 
TSRS protestavo, vaikai 
reikalavo būti su tėvais. Da
bar teisėjas nusprendė, kad 
vaikai būtų grąžinti jų tė
vams.

Ričardas yra 12 metų, Ju
riji—11, Pavel—10 ir Pet
ras—3 metų.

PYLĖ RŪKŠTIMIS 
KONGRESMANUI

Washingtonas. —Koks tai 
niekšas iš sunkvežimio pylė 
smarkių rūkščių (“acidų”) 
į kongresmano Fr. Thomp- 

Ison akis, kuomet jo auto-

KANADOJE SURADO 
GAZO IR ALIEJAUS

Ottawa. — Yukono pro
vincijoje, netoli nuo Alas- 
kos, surasta aliejaus ir ga- 
zo. Kiek ten bus aliejaus, 
tai tolimesnis tyrinėjimas 
parodys. Bet natūralaus 
gazo esą labai daug.

Ankara. — Fordo kompa
nija gamins sunkvežimius • mobilis sustojo greta sunk- 
Turkijoje. Iš Jungt. Valsti- vežimio
jų bus atvežtos gatavos da- sos. Komercinė spauda ban- 
lys, o čionai jos bus sujung
tos.

prie trafiko švie-

do tą primesti darbo unijų 
nariams.

Washing tonas. —Gynybos 
sekretorius McElroy reika
lauja dar daugiau ginkluo
ti Jungtinių Valstijų talki
ninkus Europoje ir Azijoje.

Maskva. — TSRS moksli
niams tyrimams įrengtas 
submarinas “Sovietskaja” 
išplaukiojo Atlanto povan- 
denyje 10,000 mylių.

ČEKŲ ORKESTRAS 
NĖGROS SU FAŠISTU

Praga. — Čekų orkestras 
atsisakė dalyvauti Anglijo
je festivalyje, nes ten daly
vaus vengras Johanna Mar- 
tzy. Martzy vėlesniu laiku 
bendrauja su vengrais fa
šistais Horthy pasekėjais ir 
veikia prieš Vengrijos liau
dies vyriausybę.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdininkai nu
mato, kad naujai sudaryta 
komisi ja iš 10 valstybių ma
žinimui ausiginklavimo ne
galės greitai susitarti.

Maskva. —TSRS susitarė 
su Irako respublika, kad 
bendrai dirbti atominės jė
gos panaudojime , civilinių 
žmonių reikalams.

Detroitas. — Sulaukęs 77 
metų amžiaus mirė poetas 
Edgar A. Guest.

---------------—>—t----------------------

Washingtonas. — Bus pa
lengvintas prekių pardavi
mas Tarybų Sąjungai.
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Kam ieškoti bėdos?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
____________________ ______:_________________________________

Amerikiečių susitikimas su 
Tarybų Lietuvos jaunimu

KAIP ATLIEKAMAS 
PAVELDĖJIMAS
TARYBŲ LIETUVOJE?

Daugeliui Amerikos lie
tuvių šis klausimas dar vis 
kelia abejonių. Todėl įdomu 
su juo susipažinti. Infor
macijų randame Vilniaus 
“Švyturyje” (No. 13, lie- 

įpos mėn.). Rašo liaudies 
teisėjas VI. Burbulis. Jis 
nurodo:

Tarybinė teisė žino du pa
veldėjimo kelius: pagal įsta
tymą ir pagal testamentą.

Paveldėti mirusiojo paliki-

MŪSŲ ŠALIES VYRIAUSYBE turi pasiuntusi į to
limą Laosą Azijoje didoką grupę militarinių patarėjų. 
Be to, kasmet ten mes sukišame apie 20 milijonų dole
rių militarinės ir kitokios paramos. Dabar paaiški, 
kad mūsų karo lėktuvai naudojasi francūzų militarine 
baze.

Kuo tai teisinama? Ogi tuo, kad tai tolimai mo- ? bet ku-S
i .. . - .. v. . . . . . .. asmuo, o tik įstatyminiai ipe-narchiiai esąs pavojus is šiaurinio Vietnamo ir Kinijos .... . . • . . . . .

puses. Bet kaip su Vietnamu ir Kinija, kurių tiesiog ■ mirusiojo vaikai> tame tarpe 
pašonėje galandamas peilis? Jos negali jaustis, gerai. Į ir įvaikintieji, sutuoktinis ir 
Jos negali nematyti joms pavojaus. 1 nedarbingi tėvai, o taip pat

Dar daugiau. Laosoje, matyt, eina platus žmonių 
bruzdėjimas . prieš monarchistinę vyriausybę. Vietomis 
ginkluoti darbo žmonės priešinasi savo vyriausybei jų 
šalį padaryti Amerikos militarine baze prieš kaimyniš
kas šalis.

Tai neveda prie gero. Tai veda prie susikirtimo. 
Tai gali mūsų šalį įtraukti į ginkluotą avantiūrą, kuri 
būtų labai iškaštinga. Tai gali privesti prie pakartoji
mo Korėjos avantiūros, iš kurios buvo labai sunku pa
sitraukti ir kurioje paaukojome daug turto ir gyvybių.

Tam nėra jokio reikalo. Įvykiai tolimojoje Laosoje 
nesudaro Amerikai jokio pavojaus. Tai kam ieškoti bė
dos? Kam kišti pirštus, kurie gali būti nudeginti?

Amerikos žmonių interesai reikalauja tuojau pasi
traukti iš Laosos ir palikti ją jos žmonėms.

PASIRODO, kad Tarybų Sąjungos premjero Chruš
čiovo vizitu yra susirūpinusi ir mūsų darbo unijų aukš
toji vadovybė. Jau viešai kalbama, kad joje verda aš
trus pasidalinimas. Daugumos, kuri griežtai priešinga 
susitikimui su Chruščiovu, pryšakyje stovi Federacijos 
prezidentas George Meany. Mažumai, kuri norėtų su 
Chruščiovu susitikti ir pasikalbėti, vadovauja Automo
bilistų unijos prėzidentas ir Federacijos vice-preziden- 
tas Walter Reuther. .

Mums atrodo, kad Reutherio pozicija daug stipres
nė ir protingesnė. Kodėl bijoti su Chruščiovu susitikti?

George Meany ir jo kolegos, matyt, jaučiasi labai, 
labai silpnais savo įsitikinimuose. Jei jie bijosi, kad 
susitikimas su Chruščiovu jų dvasią palaužtų arba, kaip 
dabar priimta sakyti, jų smegenis išplautų, tai parodo 
nepasitikėjimą savimi.

O tai bloga, tai nesveika Amerikos darbininkų ju
dėjimui, kuomet tokie žmonės jam atstovauja ir jo var
du kalba. Šie mūsų vadai turi užtrenkę geležinę sieną 
tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos darbininkų. Anks
čiau ar vėliau ji turės sugriūti, ir juo anksčiau ji su
grius, tuo naudingiau bus abiejų šalių darbo žmonėms.

Labai praktišką ir teisingą pasiūlymą padarė vice
prezidentas Niksonas, kai jis patarė Amerikos darbo 
unijų vadams ir Tarybų Sąjungos profesinių sąjungų 
vadams apsikeisti vizitais. Iš to daug gero išeitų. Apie 
tai rimtai turėtų pagalvoti Darbo Federacijos vadovybė.

Darlio unijų vadai ir Chruščiovas

kiti nedarbingi asmenys, ku
rie buvo mirusiojo išlaikomi 
iki jo mirties ne mažiau kaip 
vienerius metus.

Kai nurodytų įpėdinių nėra, 
arba kai jie palikimo nepri
ima ar atsisako priimti, tada 
įstatyminiai įpėdiniai gali būti 
ir darbingi tėvai, o jų nesant, 
mirusiojo broliai ir seserys. 
Pagal įstatymą paveldima vi
sais atvejais, išskyrus tą at
vejį, kai paveldėjimas yra 
pakeistas testamentu. Pavel- 
dint palikimą pagal įstatymą, 
jis dalijamas dalimis tarp as- 

■ menų, kurie turi teisę pavel
dėti.

Asmenys, kurie gyveno 
drauge su palikėju, dalijant

Gerai padarys...
PRELATAS JONAS BALKONAS turi sudaręs “Ry- 

tų ir Vidurinio Europos kilmės amerikiečių komitetą”. 
Komiteto misija niekinti ir keikti socialistinį pasaulį.

Šis prelato komitetas laike susirinkimą ir karštai 
svarstė Chruščiovo pasitikimą. Išleistoje “proklamaci
joje” randame dešimt prisakymų. Du jų pusėtinai pro
tingi.

Septintas prisakymas sako: “Nesirodyti gatvėse, 
kur vyks Chruščiovas, ar bent atsukti jam nugaras, jį 
sutikti visiška tyla”.

Devintas prisakymas dar geresnis: “Eisenų nedaryti 
ir vengti išsišokimų”.

Gatvėse Chruščiovą pamatyti susirinks .milijonai pil
no proto amerikiečių ir todėl niekas nepasiges prelato 
pasekėjų grupelės.

Labai gerai, kad ir prelatas Balkūnas, pamatęs 
Chruščiovą, žada vilku nestaugti ir liežuvio nerodyti.

Mes iš gilumos širdies patariame Balkūnui sėdėti 
namie ir melstis užsidarius per ištisas dvi savaites, kol 
Chruščiovas čia lankysis. Visais požiūriais' meditavoji- 
mas daug protingesnis veiksmas už staugimą!

Jau ir ten piemuo ant arklio!
Žurnale “Švyturyje” (Nr. 13, 1959) randame gražių 

vaizdų apie Rusnės žuvininkystės ūkį. P.uiki juodmar
gių karvių banda ganosi lauke. Jas daboja berniukas 
ant gražaus, riebaus arklio.

Jūs gi atsimenate, kuo piemuo Lietuvoje būdavo 
'anais senais laikais. Tie baisūs laikai nugrimzdo į isto
riją. Juos socializmas amžinai palaidojo.

Amerikoje piemenys (cowboys) irgi gražiais, smar
kiais arkliais jodinėja. Kas sakė, kad Lietuva nepasi- 
Vys Amerikos!

turtą, be jiems priklausančios 
dalies, dar papildomai gauna 
turto, priklausančio prie pa
prastosios namų apystates ir 
apyvokos (pva., kėdes, sta
lus, spintas, gėles ir pan.), šia 
privilegija nesinaudoja asme
nys, esą nors ir labai arti
muose giminystės santykiuose 
su palikėju, tačiau mirties me
tu negyvenę drauge?

Kitas paveldėjimo kelias— 
testamentas. Kiekvienas pilie
ti^ gali testamentu palikti vi
są savo turtą arba jo dalį vie
nam ar keliems asmenims. 
Tačiau su sąlyga, kad tie as
menys įeitų į įstatyminių įpė
dinių ratą, kuris nurodytas šio 
straipsnelio pradžioje, arba 
palikti savo turtą valstybi
niams organams ir visuome
ninėms organizacijoms. Ta
čiau palikėjas negali atimti iš 

I savo nepilnamečių vaikų ar 
kitų nedarbingų įpėdinių tos 
dalies, kuri jiems tektų pa
veizint pagal įstatymą. Tuo 
atveju, kai įstatyminių įpėdi
nių nėra, turtą testamentu ga- 

! liiųa užrašyti bet kuriam, as- 
i meniui. Į

Skirtumas tarp paveldėjimo 
j pagal įstatymą ir pagal tes
tamentą, kaip matome, yra 

j toks, kad, paliekant turtą pa
gal testamentą, jo palikėjas 
savo valia skiria jį tam savo 
giminaičiui, prie kurio jis la
biausiai buvo prisirišęs, kurį 
labiausiai mylėjo, žodžiu — 
išreiškia savo valią. Tuo 
tarpu, paveldėjant pagal įsta
tymą, to nėra, čia svarbiau
sias principas, dalijant turtą, 
yra giminystės artimumas.

Vadinasi,' paveldėjimo 
reikalas Tarybų Lietuvoje 
vedamas ir tvarkomas be
veik • taip, kaip ir Jungti
nėse Valstijose.

“NESPRĘSKITE APIE 
TARYBŲ LIETUVĄ 
IR JOS ŽMONES 
PAGAL SAVE”

“Tėvynės balsas” įdėjo 
įžymiojo Tarybų Lietuvos 
poeto ir kultūrininko An
tano Jonyno pastabas apie 
kanadiškės “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorių 
ir bosą Joną Kardelį. Pa
stabų antraštė: liKaip atši
po Kardelis.” Jos labai gy
vos ir įdomios. Čionai jos 
seka ištisai. Jonynas ra
šo:

Buvo kadaise (seniai se
niai) Lietuvoje kažkoks Kar
delis, žinoma, o tik mažas 
kardelis. Turėjo tas Karde
lis užsiėmimą: tautininkų val
džią “kapojo,” Opoziciją vai
dino. Būtų jis buvęs tikras 
kardas, — tautininkai jį bū
tų kaip mat surietę, bet Kar
deliui nieko nesakė. Kas gi 
čia tokio: įkirsti jis neįkirs, o 
kad besišmigodamas museles 
nubaido, tik maloniau.

O ir kai)) tas Kardelis (bent 
jau didesnis būtų buvęs) ga
lėjo iš peties kirsti per maišą, 
prie kurio pats auksine gran- 

i dine buvo pririštas... Kiti tą 
maišą buožių kapsiu vadino, 
dar kiti — stiprių ūkininkų 
pinigine. Juk ne už miesto 
proletarus ir ne už kaimo 
samdinius Kardelis su val
džia “kirtosi.”

Taigi, gyveno Kardelis, “ko
vojo,” už savo “kovą” žiau
riai buvo tautininkų persekio
jamas (kartą, pamenu, net du 
šimtus litų pabaudos gavo), 
nors niekas negalėjo suprasti,
už ką jis kovoja ir kokios val
džios nori. Gal savo partiją 
prie valstybės vairo pastatyti 
siekė? Bet ir kam tokiai par
tijai valdžia? Juk ir vėl fa
šistams atiduotų, kaij) anais 
metais ponas Grinius su ponu 
Šleževičium. ' Be triukšmo, be 
didesnių ginčų... Įeitų koks 
nors nupiepęs karininkėlis į, 
atsiprašant, seimą, iš braunin
go į viršų pif paf, ir tepasi- 
girstų:

—Prašom, ponai tautinin
kai... mes nieko prieš... mes 
pasitrauksiu)...

O ir kaip nesitrauksi, jeigu 
nėra jėgos priešintis... Į liau- 

j d į kreiptis? Deja! Juk toji 
liaudis visa su bolševikais... 
Dar, ko gero, ęacionalizavimo 
įsigeis, buožių valakus ir “ko- 
lionijas” ims rėžyti...

Baisiai jau bijojo liaudinin- 
j kai liaudies. Nesukalbama ji
nai.

Visai nenuostabu, kad, val
džią Lietuvoje į rankas paė
mus liaudžiai, Kardelis ir 
spruko nuo jos kuo toliausiai. 
Už Atlanto pasislėpė. Ten 
dabar visų susibankrutavusių 
monarchų, diktatorių, politi
kierių, demagogų kiek tik no
ri. Parodyk pluoštelį dolerių, 
—bet kokį karalių kaip mat 
prisiviliosi... Ir šoks tas ka
ralius pagal kiekvieną dolerio 
dūdelę: ir galva vaikščios, ir 
į mėnulį spiaudys. O ką jau 
bekalbėti apie menkutį, be
veik bebalsį politikierių...

Tokiu būdu ir Kardelis 
juokdario darbo ėmėsi. Tikro 
juokdarių, nes kažkur Kana
doje “Nepriklausomą Lietu
vą” sutvėrė, ir su tikrąja—Ta
rybų Lietuva “kariauja.”

Kiekvienas juokdarys turi 
savo žanrą. “Nepriklausoma 
Lietuva” išsispeci a 1 i z a v o 
aukštyn kojomis vaikščioti: 
ką benutverus, būtinai aukš
tyn kojomis apvers. Susikūrė 
Lietuvoje kolūkiai, valstiečiai 
iš skurdo išbrido, baudžiavinį 
arklą į traktorių pakeitė, 
žmoniškai valgyti ' ir vilkėti 
pradėjo, o. Kardelis tarška: 
“badas Lietuvoj, badas Lietu
voj...” Pasiskaitytų geriau, 
laiko turėdamas, “Lietuvos 
žinias,” gal prisimintų, ko
kiais pyragais anais laikais 
valstiečiai mito, kokiu “rie
biu? nugriebtu pienu vaikus 
penėjo... D gal ir Kardelis 
rauda to nugriebtojo pieno, 
kaip kad šiuolaikinio verslo 
kolega Karvelis — vyžų, ku
rių Lietuvoje nebegalima gau
ti, arba samanotų bakūžių, 
kurios taip “atitikusios” Noj 
reikiškių dvaro kumečių dva
sią ir estetinį skonį. Gal...

Išleidžiama Lietuvoje šim- I 
tai naujų knygų tūkstanti
niais ir dešimttūkstantiniais 
tiražais, veikia Mokslų aka
demija su stambiais, stipriais 
moksliniais institutais, yra iš
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augusi didžiulė mokslihinkų 
armija, o Kardelis vis “lietu
viškos” kultūros verkia...

O ir kaip gi neverksi, jei
gu, buržuazijai valdant, visa 
“lietuviškoji” kultūra buvo 
įvaryta palėpėn, dorieji moks
lininkai ir menininkai mirda
vo nuo džiovos ir skurdo. Jei
gu jau ne iš sąžinės graužimo, 
tai bent iš gėdos tenka paaša
roti.

Ypač mielai s a m d y t a sis 
klounas ‘praktikuojasi,’’ var

stydamas aukštyn kojomis Ta
rybų Lietuvos kultūros ir me
no veikėjus. Visi jam užkliū
na: seni ir jauni, pažįstami ir 
nepažįstami. Taip sakant, 
pats neturėdamas savos sąži
nės, svetimose sąžinėse rau
siasi.

Prieš pora metų Lietuvoje 
išėjo autobiografinių pastabų 
rinkinys “Tarybų Lietuvos ra
šytojai.” čia Kardelis ir pa
sipustė :

—Na, kaposiu dabar! Už- 
sikalsiu gal kokį grašį prie vi
so savo demagoginio kapita
lo.

Ir pradėjo “kapoti.” Kur 
kliūdamas, kur nekliūdamas, 
dažniausiai pro šalį praniau
damas, pradėjo šmigoti aplink 
save. Sunkiai, žinoma, jam 
tas darbas vyksta. Kad ir 
kai]) besistengdamas, per po
ra metų vos iki pusės kny
gos atsikapstė. Na, man as
meniškai tai jau pasisekė. Gal 
todėl, kad mano pavardė pir
moje abėcėlės pusėje.

Išgyrė mane Kardelis, pri
sipažinsiu. Pats visai negal
vodamas, netgi galvojančiu 
poetu pripažino. Skaitau ir 
džiaugiuosi. Objektyvus žmo
gus, pasirodo. Tik štai užkliu
vo man painios mintys apie 
smegenų ir skilvio praplovi
mą bolševikine propaganda. 
O, ponuli, čia jūs jau būsite 
pro šalį prakirtęs. Juk aš ir 
pats bolševikinis propagan
distas — įsitikinęs, karštas, 
sąmoningai pasirinkęs tarna
vimą ne užsienio imperialis
tams, kaip jūs, o savo liau
džiai. Kam gi man, bolševi
kui, panašūs “praplovimai”? 
Štai jums jie tikrai pravers
tų... Na, žinoma, smegenų 
jums niekas nebepraplaus, — 
per daug jau jie apžėlę bur
žuazinės demagogijos sama
nomis. Bet skilvį galėtų šiek 
tiek riebiau praplauti.

Toliau skaitydamas, supra
tau Kardelio paslaptį. Pasiū
lė jis man, atseit, “apsigal
voti”... O vis dėlto atšipęs gi 
jūs, kardeli... Ir šiaip jau ne 
kardas buvote, o ką gi dabar, 
atšipęs, veiksite ? Apsispren
dusiam komunistui pasiūlyti 
apsigalvoti... Negi jūs, Lie
tuvoje gyvendamas, komunis
tų nepažinote ?

čia jau ne vien tik jums, 
bet ir visiems jūsų bendradar
biams klounams iš ameriko- 

ikoniškojo cirko norisi pasa
kyti: neturėkite iliuzijų, po
nai! Nespręskite apie Tarybų 
Lietuvą ir jos žmones pagal 
save: nemanykite, kad jūsų 
šmeižtai ir įtikinėjimai, reve
ransai, plūdimasis ar kokia 
kita demagogija bent .kiek 
paveiks mūsų kultūros ir me
no darbuotojus. Jūs geriau 
neklaidinkite savęs, stengda
miesi menkinti tarybinio gy
venimo ir tarybinės ideologi
jos tvirtumą. Tai bergždžios 
pastangos. ,tai savęs apgaudi
nėjimas. Jūs nebegalite pa
daryti nė menkiausio poveikio 
nė vienam bent kiek galvo
jančiam Lietuvos žmogui. Vi
sos jūsų kortos — muštos. 
Buržuazinio nacionalizmo tru
badūrams dabar uždaryti visi 
Lietuvos langai.

Leiskite užbaigti viena ci- 
tatėle iš skelbimo, dažnai 
kartojamo Kardelio “Nepri
klausomoje Lietuvoje”:

“Liūdesio valandą kreipki
tės į laidotuvių direktorių...”

Rugp. 12 d.—Antradie
nio rytą pirmoji Amerikos 
lietuvių grupė iš Klaipėdos 
garlaiviu nuvyko į gražų
jį Lietuvos kampelį — Ni
dą. Plaukiant Kuršių ma
riomis, svečiai grož ėjosi 
Neringos kopomis, gyvai 
šnekučiavosi, dainavo.

Kuršių marių pakrantėje 
Amerikos lietuviai susitiko 
su dideliu moksleivių-turis- 
tų būriu. Brangių svečių 
garbei skamba tradicinis 
turistų pasveikinimas.

Pietų metu, kurie įvyko 
Kauno “Silvos” fabriko 
“Jūratė” poilsio namuose, 
žvejų artelės “Pasienietis” 
pirmininkas Jonas Norke
vičius papasakojo apie žve
jų gyvenimą ir darbą. Jau 
liepos viduryje artelė įvyk
dė metinį žuvies sugavimo 
planą. Kiekvienas kolūkie
tis gaus? po 8-10 tūkstan
čių rublių premijos už pla
no įvykdymą ir viršijimą.

Po, pietų svečiai apsilan
kė jaunųjų turistų stovyk
loje. \ Keturi šimtai moks
leivių iš Aukštaitijos ir 
Suvalkijos, Žemaitijos ir 
Dzūkijos, keliavusių po 
gimtąjį kraštą, sus i t i k o 
Nidoje ir čia įrengė stovyk
lą. Brangių svečių pasitik
ti susirenka visi stovyklau
tojai. Jie sveikina Ameri
kos lietuvius, įteikia atmi
nimui savo darbo dovanė- 

1 les.
—Mes žiūrime į jus ir 

džiaugiamės, kad jūs jauni, 
išsimokslinę, užsigrūdinę, 
gyvenate geriau, negu mes, 

jnegu jūsų tėvai, — sako

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

Visos kūno ląstelės reika
lingos vitamino B mišinio,

• TAS DIDYSIS 
VITAMINAS B

Iš visų dabar žinomų vi
taminų pats įdomiausias ir 
romantiškas tebėra vitami
nas B, B kompleksas, miši
nys. Jo būtinai reikia žmo
gui turėti kas dieną. Bacil
lus acidophilus — visa jų 
nesu skaičiuojama galybė, 
tų mažyčių kuklučių auga
lėlių — stropiai darbuojasi 
mūsų žarnose. Padeda su
smulkinti? maisto daleles, 
padeda joms persivirškinti 
ir įsisavinti į organizmą. 
Tos rūkščiamylės bacilės
ten pat gamina ir tą šako
tąjį vitaminą B. Jei jo vi
sai nebūtų, žymi maisto da
lis pasiliktų nepervirškinta, 
ypač krakmoliniai, milti
niai valgiai. Tom pačiom 
bacilom reikia irgi atitinka
mo maisto: pieno cukraus 

: ir augalinio aliejaus.
Ir visa kas paprastai ei

na darniai, kol įvyksta ko
kia staigmena. Užklupo ta
ve užkrečiama liga. Tu 
gauni antibiotikų, dar ir 
sulfa vaistų (sulfonami- 
dų).. Vis tai galingi bakte
rijų “ naikintojai. Naikina 
jie visas ir visokias bakte
rijas, net ir mūsų gerąsias 
talkininkes — rūkščiamylės 
baciles. Gerai. Po kelių 
dienų nelaboji užkrečiamoji 
liga pergalėta. Bet ligonis 
toks silpnutis. . Net ir val
gyt jam nesinori. Kodėl? 
Gi viduriai neteko tų ge
ručių bacilių. Reikia jų 
greičiausia vėl priv e i s t i 
žarnose. Paprastas pienas 
pasteurizuotas — jų neturi. 
Reikia natūralaus rūgusio 
pieno ar jogurto. Arba ga
lima gauti vaistinėj tų 
rūkščiamylių bacilių table
čių ir pasidaryti sau rūgu
sio pieno, kad ir iš papras
to pasteurizuoto pieno.

Rojus Mizara.—Jūsų lau
kia šviesi, graži ateitis.

Svečiai apžiūri turistų 
palapines. Visur juos nuo
širdžiai pasitinka jaunieji 
keliautojai. Pasisveč i a v ę 
pas vyresniuosius, Ameri
kos lietuviai kviečiami. ap
silankyti ir jaunes n i ų j ų 
moksleivių — Nidos “Bal
tijos” pionierių stovykloje. 
Čia šiuo metu atostogauja 
240 lengvosios pramonės 
darbininkų ir tarnautojų 

■ vaikų, Svečiai patenka vė- 
; liavos nuleidimo ceremoni- 
'jon. Jie sužavėti tvarka 
ir drausme.

—Ot, tai švara, tai tvar
ka, — giria Katryna Pet- 
rikienė ir Kristina Stanis- 
lovaitienė. — Labai gražiai 
užlaikote savo kambariu^, 

(Būsite geros šeimininkės/
Tik saulei leidžiantis, tu

ristai atsisveikino su sve
tingais nidiečiais ir į Klai
pėdą grįžo autobusu.

Vakar svečiai iš JAV >ėl 
nuvyko į Palangą. Rytą, 
prieš išvykdami iš Klaipė
dos, jie susitiko su LKP CK 
pirmuoju sekretoriumi A. 
Sniečkum, LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininku J. Palec- 
kiu. Palangoje kartu su A- 
merikos lietuviais pietavo 
LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas J. 
Laurinaitis ir K. Preikšas, 
Lietuvos TSR Mokslų aka

demijos prezidentas J. Ma
tulis.

Svečiai apžiūrinėjo ku
rortą, maudėsi jūroje, kal- 

' bejosi su poilsiaujančiais.
F. Laurinaitis

ypač širdis. Jei šito vita
mino organizmas negauna, 
sunkios ligos jį įveikia. Del 
stokos vitamino B1 (tiami
no) —■ įsigali nervų užde
gimo liga beri beri. Įsiga
li pelagra (dėl nikotinės 
rūkšties trūkumo). Liežu
vis *esti rėvėtas, suskylęs, 
mažai esti druskinės rūkš
ties (hidrochlorinės) skil
vy. Del to viduriai nevirš
kina.

Visi vitamino B mišinio 
šaunieji nariai veikia krū-
voj — tokia talka tai ge
riausia. Lig šiolei tapo su
sekta 20 vitamino B narių. 
Neseniai iš kepenų, bravaro. 
mielių ir kviečio daigų ta
po išskirti keli nauji šios 
B šeimos nariais Vitaminu 
Bis (pangamine rūkštisji—- 
energiją gamina; vitaminai 
B13 ir B14 (lipoinė rūkštis), 
kuri veikia prieš nuovargį, 
mažina nuovargį (antifa- 
tigue). Tyrinėjamas dar 
vienas B narys — antitok- 
sinis. Dar kitas, veikiąs 
prieš įtampą, mažinąs ner
vų įtampą (antistress). 
Įtampą sudaro kokie neti
kę vaistai, chemikalai, in
fekcijos, operacijos, triukš
mas, nuovargis, psichologi
nis susijaudinimas, priešiš
kumas, neapykanta, rūpes
tis, baimė. Laike tokios 
įtampos reikia didelių vita
mino B mišinio dozių. Dąr 
čia galima pridėti: įtampą 
organizmui sudaro kokie 
specifiniai vaistai — atab- 
rinas (nuo drugio), skyd
liaukės hormonas, slankūs 
(šaltis), fizinis šaltis ir 
karštis, deguonies st^kau 
rentgeno (X) spundunai. 
Šitokią įtampos būklę pa
lengvina kepenys, inkstai, 
sojos pupos, bravoro mielės.



ĮVAIRUMAI PO VIDURIO LIETUVĄ

Surado žmones su 
“žąsy kojomis”

Iš Johannesburg©, Pieti
nės Afrikos, praneša, kad 
Rhodesijos - Maža m b i k o 
srityje, netoli Zambezi 
upės, surado žmones, kurie 
turi kojas po tris pirštus, 
kurių tarpe yra plėvės, kaip 
kad žąsų, ančių arba kitų 
vandeninių paukščių.

Laikraštis “Die Veder-! 
land,” kuris tą aprašo, nu-. 
rodo, kad dar šiais metais '

’ siurbliais ir visą austrę iš- 
i siurbia.

Seniau kiekvi-en e r i a i s 
metais Jungtinėse Valstijo- 
se pagaudavo apie 12,000,- 

■ 000 bušelių austrių, už ku- 
|rias gaudavo apie $30,000,- 
j 000 įplaukų. Bet jūrinės 
žvaigždės ir kiti “oisterių” 
priešai juos naikina. Wash- 
ingtono vyriausybė vis dau- 

i giau gauna prašymų nuo 
i “oisterių” biznierių, kad 
i padėtų jiems kovoti prieš 
1 “oisterių” priešus.

Geležinkeliu Kaunas—Jo
nava —Šiauliai skuba trau
kinys. Abipus*pylimo lygu
mos, miškeliai, upelių juos
tos. Šis, palyginti, lygus 
kraštas — Vidurio Lietuvos 
žemuma.

Tai—gan išsivysčiusio že
mės ūkio kraštas, Lietuvoje 
nusileidžiąs tiktai Sūduvai. 
Čia yra stambių miestų, 
kaip Kaunas, Šiauliai.

Gyvena šiame lygumų 
krašte aukštaičiai — vaka
riečiai ir viduriečiai. Iš ki
tų aukštaičių vakariečiai 
skiriasi tuo, kad kaip ir že
maičiai, skiemenį “lė” žo-' e e •II <1 liiCVlVlCVl, IV /jV

bus pasiųsta ten moksline Įę^jn ^tSlfduO KOFtOS; • džio pradžioje taria minkš- 
ekspedicija patikrinti, ar | tai. Viduriečių tarmėje jau

Kaune gyveno Ad. Micke
vičius ir F. Dzeržinskis, 
Maironis ir Vaižgantas, S. 
Nėris ir P. Cvirka, daug 
kitų mūsų įžymiųjų rašyto
jų, menininkų, mokslininkų.

Šiandien Kaunas — stam
bus respublikos pramonės 
ir kultūros centras. Miesto 
įmonėse^gaminama daugiau 
kaip ketvirtadalis respubli
kos pramonės produkcijos. 
Tai turbinos ir žemės ūkio 
mašinos, upių laivai ir elek- 
tromotorai, puikūs Kauno 
vilnoniai ir šilkiniai audi
niai, avalynė ir visoje Tary
bų Sąjungoje žinomas Pet
rašiūnų popierius.

kio miestas. Joniškio apy
linkių valstiečiai labai ak
tyviai kovojo už Tarybų 
valdžią 1918—1919 metais. 
Joniškis, kaip ir kiti rajonų 
centrai, auga ir gražėja. Be 
kitų įmonių, čia yra linų 
apdirbimo fabrikas — mat, 
apylinkėse auginama nema
ža linų.

Šiaurinės Vidurio Lietu-

Iš Lietuvos parsivežėme 
neužmirštamų įspūdžių

Leningrade ir Maskvoje
Pasiekę Leningradą ir 

Maskvą gavom daug įsime
nančių įspūdžių. Miestų 
gatvės plačios. Ir kur tik 
eisi ar važiuosi visur šali-

vos dalies kolūkių laukuo-1 kėlės papuoštos gėlynų 
se ir fermose yra trečdalis! kliombomis ir fontanais, 
visų Tarybų Lietuvos gal-j Maskvoje lankėmės žemės 

Anksčiau drėgnos, Į parodoje. Labai daug 
< rr W1 /■> ri rl n n i » o ’ . . ... — — •

tikrai tokių žmonių yra. Kada ir kas pirmieji pa- yra ir vakarų, ir rytų auk-
Isigamino kortas - kazyres, 
inėra žinių. Europą jos pa
siekė iš Indijos, o Indijos 
gyventojai sako, kad jie jas 
perėmė nuo kinų, arabų ar 
egiptiečių.

Šiaip ar taip, kortos yra 
senas išmislas. Į Europą 
jas pargabeno kryžiuočiai 
apie pabaigą 13-ojo amž. 
Bet Europoje jos turėjo 
skirtingą skaičių. Italai 
skaitė, kad pilna “kaladė” 

Į yra iš 56 kortų, o francū- 
Izaį — iš 52. Vėliau paėmė 
'viršų Anglijos kortos, ku- 

maisto rių 22 yra su paveikslais ir 
56 tik su akimis (nume
riais), viso 78 kortos “ka-

“Oisteris” išgeria 
^5 galionus vandens

Ar žinai, kad vienas 
“oisteris” (austrė) per vie
ną parą išgeria 25 galionus 
vandens? Tas keistas gyvū- 
na^ gyvena tik sūriame van
denyje ir per save leisda
mas vandenį prisirenka iš 
jo sau pakankamai maisto. 
Austrė - moluskas neturi 
nei dantų, nei kitokių or
ganų maisto pasigamini- 
mui. Jis minta tik iš van
dens smulkulėliais 
gabalėliais.

Austrė patelė gali padėti . ladėje*” 
šimtą milijonu kiaušinėliu- i 
perų, bet jų milžiniška] 1870 metais pradėjo pa- 
dauguma sunyksta vande- j veikslines kortas daryti su 
nyje, arba juos suėda kitijdviemis galvomis, tai yra 
gyvūnai, kurie maitinasi, po vieną kiekviename gale, 
iščiulpdami maistą iš van-

lyra subendrintos, daugmaž 
turi vienodus viršus.

Dabartiniu laiku jos visos
dens.

Austrių didžiausi priešai, 
tai jūrinės žvaigždės. Jos

Biskį toliau tame pačia
me parke ant estrados bu
vo surengtas koncertas: 
liaudies šokiai, dainelės, de
klamacijos. Visa tai jie la
bai gražiai ir pavyzdingai 
atliko, ilgai neužmirštamą 
įspūdį padarė.

Mažamečiai, tai ateities 
žiedai. Jie ten mokomi dai
nuoti, šokti, muzikos, net 
prakalbininkais ir vadais 
būti. Ten taipgi jie turi, 
daržus. Paskirstyti į grupes, 
jie mokosi daržininkystės.

Toks mažamečių auklėji
mas turės duoti pavyzdin
gus piliečius ir šviesią atei
ti ne vien tik jiems pa
tiems, bet ir visam kraštui.

Tame pat mažamečių par
ke tuoj do koncerto turėjo
me labai gerus pietus. Ten 
valgiai labai geri ir švie
žus. Viskas po daktaro

vijų. -
pelkėtos žemės dabar spar
čiai sausinamos. Į visas pu
ses tiesiasi galingų mašinų 
iškasti kanalai. O ties Šiau
liais ir Radviliškiu po karo 
įsikūrė nauji durpių gamin
tojų miesteliai.

Vidurio Lietuvos įmonių
gaminiai gerai žinomi toli vingiuojančios upės srities 
už respublikos ribų. Nema- i grožiui * ’ ' 
ža kolūkių — Visasąjungi-1 paupis galėtų^ prilygti.

dais.’ Kiek šiauriau — Ne-inės žemės ūkio parodos da-
vėžio slėnyje 14 am. įsikū- į lyviai. O augančių gamyk- 

Mieste yraHų kaminai, kylančios kolū
kiuose fermų sienos, nau
jos gyvenvietės kalba apie 
■dar gražesnę šio krašto ryt
dieną.

Pažvelkime į šiaurę ir ry
tus nuo Kauno — ten, kur 
rangosi Neris, Nevėžis, kur 
prasideda Mūša. Štai Jona
va, gerai žinoma savo bal-

štaičių ypatybių. Pavyz
džiui, nosiniai dvibalsiai 
am, an čia, kąip ir vakarie
čių, nekinta, todėl vidurie- 
čiai sako langas, ranka. 
Užtat iš rytų ateina kietas 
I skiemenyje lė, ir vidurie- konservų fabrikas, nes kė- 
čiai sako “lėkt’', 1 ištardami | dainiškiai nuo seno puikūs 
kietai.

Didžiausias šios Lietuvos 
dalies miestas — Kaunas, 
Stovintis gražioje Nemuno 
ir Neries santakoje. Keletą 
kartų sunaikintas karų ir 
gaisrų, Kaunas jau nuo 14- 
15 am. Lietuvos ekonomi
niame gyvenime vaidino di
džiulį vaidmenį. Buržuazi
jai valdant Lietuvą, mies
tas buvo ne tik “laikinoji 
sostinė”, bet ir revoliucinio 
judėjimo centras, čia dir
bo pogrindinį darbą, o 1926 
metais žuvo nuo 
rankos K. Požėla, 
fenbergeris,

rę Kėdainiai.

I daržovių augintojai. Netoli 
Kėdainių išaugs ir ketvir
tasis respublikos cukraus 
fabrikas.

Kitas stambus vidurio 
Lietuvos miestas —Šiauliai. 
Miestas įsikūrė 16 am., bet 
ši vieta istorijoje žinoma 
nuo 1236 metų, kai ties 
Saule lietuviai sutriuškino 
kalavijuočius. Šiauliai gar
sūs odos ir avalynės fabri
kais, bet didžiausias i 
liečiu pasididžiavimas— ko- dolerių, 
ne visame pasaulyje žinomi j 

fašistų j Šiaulių dviračių gamyklos 
J. Grei- dviračiai, pradėti gaminti

K. Giedrys ir pokario metaife pastatytoje .
R. Čarnas — neužmirštami įmonėje. Be to, Šiauliuose 8’au*L1 ^k uz $6. 

Čia yra ir vienintblė respubli-lietuviu tautos sūnūs

M. Arūnas

Visos 
turi 

savo

galima ten matyti, 
tarybinės respublikos 
išstačiusios parodoje 
gaminius. Savo vėliavomis 
papuoštuose skyriuose jos 
parodo savo nuveiktus dar- 

I bus. Matosi didelė pažanga.
O jau Maskvos mieste

Churchillo knygos
Buvęs Anglijos premj-e-1 

ras parašė keturis didelius j 
tomus “A History of the: 
English Speaking Peoples” 
ir šešis tomus “The Second 
World War.” Pirmiau už

— "iui vargiai kur kitas 
. . Gi

tokio požeminio geležinke
lio (Metro), kuris išdirbtas 
apačia miesto ir vandenų, 
reikia pasakyti, niekur ki-Į priežiūra, kad būtų sveika, 
tose šalyse nėra.
Atvykus j Vilnių

Su pagalba P. Rotomskio 
gavome leidimą įvažiuoti į 

Ten nuvykę irgi 
neužmirštamus įs-

; Lietuvą.
I gavome
i pūdžius.

Giliai
! venome momentą, kada Vil
niaus aerodrome mus pasi
tiko P. Rotomskis, K. Gu- 
tauskienė su šeima ir daug

jaudinantį pergy-

šiau- įas knygas reikalaudavo 63 kitų_su gėlių bukietais.

Dabar jau Book - of - the 
Month Club, Inc., New Yor
ke, skelbia, kad jas galima
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Senovėje kortos būdavo! 1940 metais Liaudies Sei- koje alebastro, gamykla.
pro austrės lukšto atvaru- išgražinamos ir brangiai mas paskelbė Lietuvoje 
ką įkiša savo “koją” su į atsieidavo. .

Ta-
rybų valdžią.

Prie geležinkelio Šiauliai 
—Ryga yra įsjkūręs Joniš-

Šventoji kongregacija: baisioji Vatikano įstaiga
Baisioji Vatikano įstaiga

Prie Petro bazilikos kolo
nadų Romoje iškyla tamsus 
ir masyvus Šv. kongregaci
jos pastatas. Šią visagalę 
Vatikano kurijos įstaigą 
1542 m. įsteigė popiežius 
Povilas III, pakilus protes
tantizmo bangai. Oficialiai 
ji vadinosi “Šventoji Romos 
kongregacija ir pasaulinės 
inkvizicijos šventoji įstai
ga”. Jos rūmų sienos slepia 
įvairių “šventųjų” ir “pa
laimintųjų” palaikus: Povi-

ren-. nūs ir kt. Kriminalinių by-, Italijos karalystę, reikalą-1 Zamponi, apkaltintas 
lų atveju teisia specialūs vo, kad popiežius uždarytų i giant sukilimą, buvo pakar- 
“komisarai”. Čivitavekijos vartus ang-

Ypač svarbų vaidmenį at- lams. Pijus 7 atsisakė tai 
kurie padaryti,

šiame teisme dalyvauja su politiniais samprotavimais 
savo “generolu” tėvu Miką- —nenorėjo gadinti santy- 
liu Braunu. į kių su Didžiąja Britanija.

Diskusijos šiame teisme!
yra visiškai slaptos ir kaip 
visados būdavo inkvizicijo-

lieka domininkonai, vadovaudamasis

Susikirtimas su Napoleonu
Napoleonas pavedė savo

je, šis teismas nepripažįsta Posūniui Eugenijui di Bo-

tas, jo tėvas — žiauriai nu
kankintas ir motina — vie-j 
šai budelio plakama. 1825 > 
m. lapkričio 24 d. Romoje 
buvb viešai nužudyti nu
kertant galvą Leonida Mon- 
taneri ir Andželo Targini. 
Juos uždraudė palaidoti, o 
lavonus sudegino kalkėmis. 
Drauge su jais buvo nužu-

I Vėliau vėl mums padarė 
didelį įspūdį, kai mus nu
vežė į mažamečių stovyklą, 
kur jie turi atostogas per 
tris mėnesius. Ten mus pa
sitiko išsirikiavę 250 maža
mečių, irgi su glėbiais bu- 

ir su entuziastišku
Reiškia, jo knygos labai 

atpigo. Matomai, mažai kietų 
randasi norinčių jas skai- sveikinimu, taktu rankutė- 
tyti. mis plodami.

i Gražus svetingumas
... ... .....Čia reikia priminti, jog 

mes važiavome vienu du, 
be grupės. Tad dėl mūsų 
vienų suteikta tokia reteny
bė pamatyti įstaigą, susi
tikti jos vedėjus ir maža
mečius buvo mums didelė 

i staigmena. Jų visų pastan
ga taip nuostabiai mus su
tikti ir šiltas, draugiškas 
svetingumas didžiai mus 
suiaudino ir pradžiugino.

Už visą tai esame jiems 
labai dėkingi.

Vėliau apsilankėme ir kai
muose. Kai kur pastebėjo
me apsileidimo ir trūkumų. 
Gal būt vieni neturi geros 
vadovybės, o kai kuris gal 
dar laukia praeities laikų— 
praeities, kuri negrįš.

A. ir L. Gukas ./

lilėjaus persekiotojo Urbo
no VII, Siksto V ir Domi
ninko di Guzmano, įsteigu
sio vieną kruviniausių ordi
nų pasaulio istorijoje— do
mininkonus. Šis ordinas 
Airijoje, pietinėje Prancū
zijoje ir 
daugiau 
nių.

Italijoje nužudė 
kaip 60,000 žmo-

ji susideda?
kongregacijos posė- 
laikomi didžiausioje

šv. 
džiai 
paslaptyje; kiekvienas pa
slapties išdavimas baudžia
mas ekskomunikavimu “la- 
tae sententiae”—plačiu ma
stu. Teisė skirti šią bausmę 
priklauso pačiam popiežiui. 
Šio teismo pirmininkas da
bar yra popiežius Jonas 23, 
nariai — kardinolas-sekre- 
torius Pikardo, prosekreto- 
rius kardinolas Otaviani, 

. Mikara, Mimi, Fumasoni, 
Biondi, ČiriaČi, Kanali, Tar- 
dini bei Agajanjanas. Teis
mo posėdžiuose kaltina ase
sorius ir “teisingumo vyk
dytojas”. Gina — skirtasis 

4“krfmliaus advokatas”. Be 
to, 'dalyvauja “ekspertai”, 
atstovaujantys įvairius or
dinus — jėzuitus, karmeli
tus, kapucinus, domininko-

jokių ribų nei teritorijos, 
nei asmenų atžvilgiu.

Nuo 1917 m. kovo specia
li šio teismo sesija svarsto 
uždraustų knygų sąrašą 
(“Index librorum prohibi- 
torum”), į kurį .įtraukia
mos visos pažangesnės kny
gos.
Kankinimai ir žudymai

Inkvizicija ir Šv. kpngre- 
gacija nuo amžių nesidro
vėjo jokių persekiojimų, 
khihkinimų, žudymų, šmeiž
tų ir tt. Ispanijos vyriau
sias inkvizitorius žiaurusis 
Torkvemada per savo “kar
jerą” sudegino ant laužo 
ne mažiau kaip 8,000 žmo
nių! Visi pažangios žmo
nijos minties pasiekimai, 
novatoriški tyrimai, pasi
priešinimai neteisingumui 
ir despotizmui katalikiško
se šalyse buvo žiauriausiu 
būdu persekiojami inkvizi
cijos.

Ypač įnirtingai inkvizici
ja kovojo prieš Italijos su
sivienijimą. Vatikanas bu
vo nusistatęs prieš' Italijos 
vienybę jau 13 am., kai pir
mą kartą buvo sukurta lan- 
gobardų italų monarchija. 
Iš vėlesnių laikų pakaktų 
priminti Napoleono Bona
parte ekskomunikavimą, ku
rį paskelbė popiežius Pijus 
7-asis. Napoleonas, sukūręs

arnė pranešti popiežiui: 
“Ne popiežių reikalas val
dyti. Tegul jie imituoja šv. 
Petrą, šv. Povilą ir šven
tuosius apaštalus, tegul jie 
daugiau vertina Julių H, 
Bonijacijų VIII ir Grigori
jų VII. Jėzus Kristus pasa- 
,kė, kad jo karalystė yra ne 
šio pasaulio. Kodėl popie
žius nenorįs atiduoti cieso
riui, kas priklauso cieso
riui Ar jis yra aukštesnis 
už Jėzų? Kas yra bendro 
tarp religijos interesų ir | mintį ir kultūrą, pasireiškė 
Romos sosto privilegijų?...”! įvairiose srityse. .. 
Popiežius atsakė ekskomu- i prisiminti garsųjį

ir jos autoritetą), Leopar
di, kurio visą gyvenimą po
piežius laikė “siaubinga 
nuodėmių grandine”, Vito- 
rio Alfieri, kurio veikalai 
“pažeidžia seną dalykų 

j tvarką”, Balzakas, Bergso- 
nas, Komtė, Darvinas, Kar- 
tezio, Aleksandras Diuma, 
Floberas, Anatolis Fransas,: lizmu ir su moderniąja civi- 
Heinė, Viktoras Hugo, E-į 
manuelis Kantas, la Fonte- 
nas, Adomas Mickevičius, 
Levas Tolstojus, Montenis, 

Emilis Zolia, 
Paskalis, Ru

so, žorž Sand ir kt.
Hugo romanas “Pasmerk- 

” įtrauktas į indeksą

- v. . Monteskjė, 
dyta dar du šimtai kanki- Lamartinas, 
nių.

Nuo 1849 iki 1859 metų 
buvo ekskomunikuota tūk- tieji 
stančiai žmonių, netgi išti- del to, kad jis “skelbia fa- 
si miestai, kurie išdrįsdavo talistines, nesveikas ir 
priešintis popiežių valdžiai j griaunamąsias idėjas, jis y-

politikai”. Enciklikoje, pa- nikos ir Badachozo skerdy
nes. Ta proga prisiminki
me desperacijos kupiną ba-

vadintoje “Quanta Cura”, 
randame formulę, kuria se
kė Šv. kongregacija ir baž- skų vyriausybės vadovo A- 
nyčia per pastaruosius pen- girės 1937 m. balandžio nie
kis šimtmečius: “Prakeiki-!resio kreipimąsi į popiežių: 
mas tam, kuris sako: Ro
mos popiežius gali ir turi 
sutikti su pažanga, libera-

nikavimu, tačiau tai nesu
trukdė Napoleonui okupuo
ti Romą, areštuoti patį po
piežių ir perkelti jį pirma į 
Savoną, o vėliau į Fontene- 
blo.

Popiežiai ekskomunikavo 
francūzų revoliucijos va
dus, paskelbė anatemą (pra
keikimą) visoms slaptoms 
organizacijoms, kovoju
sioms prieš absoliutizmą I- 
talijoje bei kitose šalyse.
Galvų kapojimas

Buvo ekskomunikuota
“Jaunoji Italija”, apie ku
rią inkvizicija rašė, kad “ji 
yra nepagarbi mūsų dievui 
ir todėl pavojinga visai Eu
ropai...” žinoma, greta ek- 
skomunikavimo buvo taiko
mos ir fizinės bausmės pa
triotams, Pvz., studentas

ir

ra socializmo ir revoliuci
jos triumfas”. Stendalio 
veikalas “Raudona ir juo
da”, pasirodo, reiškė panie
ką bajorų luomui; Heines 
veikalai uždrausti skaityti, 

i nes jie parašyti respubliko- 
Pakanka no ir tt.

“Index
Librorum Prohibitorum” 
(uždraustų knygų sąrašas), 
kurį 1555 m. ]

ir reikalaudavo Italijos su
vienijimo.
Prakeiktų knygų sąrašas

Šv. kongregacijos veikla, 
nukreipta prieš pažangią

Tas pats su idėjomis
o^xcvoexM/, Griežto ir negailestingo 

‘ e , paskelbė po- sprendimo susilaukdavo vi- 
piežius Povilas IV. Į šį są- sos novatoriškos minties 
ašą pateko dauguma gar- sroves. Šv. kongregacija ek- 

renesanso epochos skomunikavo iliuminizmą,

minties

šiųjų
veikalų: Bokačio “Dekame- 
ronas”, Dantės “Apie mo
narchiją”, Makiavelio kny
gos. 1557 metais Venecijoje 
inkvizicija sudegino apie 
10,000 knygų, padarydama 
neapskaičiuojamų nuosto
lių žmonijos kultūrai.

/

Iškeikimais rašytojų
Norint įsivaizduoti 

kongregacijos persekiojimo 
aukas, pakaktų nurodyti 
tik kai kuriuos rašytojus ir 
mokslininkus, kurių veika
lus buvo uždrausta skaity
ti: Foskolo (pasmerktas už 
nusistatymą prieš bažnyčią

Šv.

liberalizmą ir modernizmą. 
Socializmą pirmasis pa
smerkė patriotų žudikas 
Pijus IX. Jo manymu, so
cializmas esąs “.. .nelemta 
doktrina, visais atžvilgiais 
priešinga pačiai gamtai; ją 
vieną kartą priėmus, su
griūtų. visų žmonių teisės, 
nuosavybė ir pagaliau pati 
visuomenė”.

Tas pats popiežius, gau
singomis enciklikomis skel
bė savo priešiškumą komu
nizmui, smerkdamas drau
ge su juo visas idėjas, ku
rios yra priešingos “amži
najai bažnyčios galiai ir jos

“Kaip ištikimas katalikas 
aš protestuoju prieš masi
nius katalikų kunigų žudy
mus, kuriuos vykdo sukilė
liai (ispanų fašistai — 
Red.)”. Tačiau šis kreipi
masis liko balsu, šaukiančio 
tyruose. Popiežius tebelai- 
mino žudiką Franko. Tas 
pats popiežius vėliau sutei
kė palaiminimų ir Hitle
riui. ..
Viskas tikėjimo vardu

Visi pastarųjų metų Šv. 
kongregacijos nurodymai 
nukreipiami prieš tuos> ku
rie, kaip rašo vienas fran- 
eūzų darbininkas, suprato, 
kad darbininkų klasei ne
reikia tokių žmonių, kurie 
“lenkiasi prieš savo neda
lią”. Vatikano teismas 
smerkia tuos, kurie reika
lauja “pastatyti tiltą tarp 
Rytų ir Vakarų”.

Nepaliaujamų klerikalinio 
fašizmo atakų akivaizdoje, 
Italijoje atsiranda vis dau
giau kunigų, kilusių iš dar
bininkų, progresyvių domi
ninkonų (likimo ironija!), 
kurie protestuoja prieš re
akcingą Vatikano politiką. 
Vienas jų, tūlas Mazorali 
rašė savo laikraštyje: “tarp . 
kita ko, įskundimai orto
doksiškumo pretekstu nėra 
nauja liga: kai kuriems rei
kia patogių priemonių kliū
tims “likviduoti” ir savo at- ’ 
silikimui užmaskuoti... ir 
visa tai daroma tikėjimo- 
vardu. Mes žudome, tikėda-

>>

Bendruoju “valstybės es
mės” nužeminimu, kurį pa
skelbė Italijos klerikalų 
partija pastaraisiais metais, 
pažeisdama šalies konstitu
ciją ir visuomeninio gyveni
mo normas, Šv. kongregaci
jai buvo suteikta teisė žiau
riausiu būdu varžyti demo
kratinio vystymosi raidą ir 
atvirai falsifikuoti gyven
tojų daugumos valios parei
škimus.
Popiežius ir kairiosios 
partijos

Šių priemonių tarpe taip 
pat reikia prisiminti garsų
jį popiežiaus 1949 m. liepos 
1 d. dekretą prieš komu
nistų partiją, italų episko
pato rezoliuciją, kuria ti
kintiesiems buvo uždrausta 
.1958 metais balsuoti už kai
riųjų partijų sąrašus. Pa
galiau dabar, ruošiantis 
rinkimams Sicilijoje, Aos- 
tos vyskupas Blanšetas vėl 
žada ekskomunikuoti tuos,, 
kurie balsuos už kairiąsias 
partijas.

Kiekvienas katalikas turi 
žinoti, kad Šv. kongregaci
ja niekuomet nebuvo pas
merkusi fašistinių žiauru
mų. Priešingai, popiežius 
apdovanojo Kristaus ordi
nu generolą Franko, kuris, 
be kitų, masiškai šaudė ir 
ispanų dvasininkus, kurie ...... .
buvo likę ištikimi respubli- mi’ kad šloviname dievą 
kai, ir suorganizavo Guer- (“Unitą”, 1959.IV.19)
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(Tąsa)
Nuo vartų pusės vėl pasirodo didelė 

grupė — gal kokie keturi šimtai žmonių. 
Iš visų pusių ją dideliu būriu apsupa po
licininkai. Matyt, bijo, kad kas nors ne
pabėgtų. Nepriėjus iki duobės, visus 
suguldo ant žemės. Atrenka pora de
šimčių žmonių ir kažką jiems sako. 
Žmonės iš lėto pradeda nusirenginėti. 
Greta kitų moteris su kūdikiu ant ran
kų. Dar du maži vaikučiai, klaikiom 
akim žiūrėdami į viską, tvirtai Įsikibę 
į motinos sijoną, nesavu balsu verkia. 
Policininkas prišoka prie jų ir lazda 
ima mušti vaikus ir moterį. Kažkoks 
vyriškis bando užstoti moterį, puola po
licininką. Kitas policininkas į jį nušau
na, ir jis krinta. Moterį mušęs polici
ninkas čiumpa iš jos rankų kūdikį ir 
užsimojęs sviedžia į duobę. Moteris 
puola į duobę kūdikio, paskui ją ir 
vaikai. Nuaidi šūviai.

Prie duobės susikimšimas. Nuogai 
nusirengusius žmones sodina ant krašto. 
Nuaidėjus šūviams, jie prapuola. Pas
kui vėl sodina kitus. Ir taip be galo.

Štai policininkai nuėjo pro vartus at
sivaryti naują žmonių būrį. Netrukus 
ties Censico namais ima šaudyti. Stai
ga išnyra bebėgantis jaunas vyrukas. 
Paskui jį bėga policininkas ir šaudo. 
Vaikinas ima šlubuoti. Ties užtvara jį 
pasiveja policininkas. Tas, parkritęs 
ant žemės, maldaudamas pasigailėjimo, 
pakelia rankas. Policininkas kaž ką 

. jam sako. Tas teigiamai linkčioja galva 
ir iš po pažasties ištraukia juodą ry
šuliuką. Policininkas paima jį, apžiūri, 
įsikišęs į kišenę, vėl kažko klausia. Vai
kinas neigiamai papurto galvą. Poli
cininkas čia pat jį nušauna. Po kurio 
laiko aš toje vietoje radau moksleivio 
pažymėjimą Judelio Šapiros, Benjamino 
sūnaus vardu. Pažymėta, kad jis tre
čios klasės mokinys. Išdavė Švenčionių 
vidurinė mokykla 1941 m. kovo 18 d.

Tuo pat metu bėga gal kokios de
šimties žmonių grupė. Kiek tolėliau nuo 
kitų —’ vyras su vaiku ant rankų. Gre
ta jo, matyt, žmona ir dar du vaikai. 
Po vieno šūvio vyras krinta. Žmona, 
nutvėrus jį už rankos, kažką šaukia. 

. Vaikai trypčioja šalia. Pribėgę du polici
ninkai visus užmuša.

Du žmonės bėga tiesiog į mišką, bet 
nepribėgę parkrinta. Matyt, pašovė. Ta
čiau rytojaus dieną jų ten nebebuvo. 
Greičiausia, suvaidino užmuštus, o naktį 
pabėgo.

Netoli užtvaros, šalia namo, bebėgda
mas pargriuvo vienas vaikinas. Pribė
gęs policininkas užsimojęs trenkia šau
tuvo buože per galvą. Rytojaus dieną 
toje vietoje radau labai daug ištiškusių 
smegenų. Kartu su Gene Cesincaite 
užkasam smegenis.

Tik apie šešioliktą valandą viskas pa
sibaigia. Palieka nenušautus keturis 
žmones. Šie, policininkų prižiūrimi, 
ėmė tvarkyti rūbus. Paskui atidarė kaž
kokias dėžes, baltais milteliais ėmė bars
tytį duobes, o viršum užžėrė žemės. Kai 
atliko visą darbą, jie taip pat buvo nu
žudyti.

Pagaliau Paneriuose stojo tyla. Nuo 
geležinkelio pasirodė penketas polici
ninkų. Pasukę miško kryptimi, užtiko 
sužeistą žmogų. Čia pat jį nušovė. Pra
ėjus kokiai valandai, iš užtvaros išlenda 
10-12 metų vaikiukas. Neina, o šliau
žia ir tiesiog pataiko į mūsų kiemą. Vi
sas perbalęs, žodžio negali ištarti. Su
žeista koja. Atsigėręs vandens, atsigavo. 
Paprašė duonos. Davėm. Nurodėm ke
lią, kaip bėgti. Jis nušliaužė toliau.

Ištisą dieną automobiliais vežė užmuš
tųjų daiktus.

BALANDŽIO 5 D., PIRMADIENIS
Ėmė nepaprastai dvokti. Vandens ne

galima gerti, atrodo, lyg būtų kruvinas. 
Žmonės tik ir kalbą apie žudynes. Viena 

' moteriškė pasislėpė nutekėjimo vamzdy
je netoli nuo pervažos, bet Visockis ją 
išdavė

Daug pasakojama apie šaulį Kevelį. 
Pasirodo, kai žmones šaudė bazėje, jis 
buvo sargyboje. Saugojo tiltą ant stra
teginio plento. Tuo metu sargybos būs
tinėje šalia tilto buvo ir vienas gyvento
jas nuo Vievio. Jis tai ir papasakojo.
•' Kažkaip pasisekė dviems žmonėms iš 
bazės pabėgti nuo sušaudymo. Kai tik 
juos pamatė šaulys Kevelis, kaip buvo 
sargybos būstinėje vienmarškinis ir ba

sas, taip, sučiupęs šautuvą, ir iššoko lau
kan, nebodamas nei šalčio, nei sniego. 
Nusivijo žmones beveik iki pat Liudvi
navo, ten ir nušovė juos. Kaimiečiams 
uždraudė prisiartinti prie užmuštųjų. 
O pats, nubėgęs apsirengti, greitai grįžo. 
Grįžęs visų pirma apžiūrėjo užmuštųjų 
kišenes, paskui išvilko iš rūbų, o atsineš
tu specialiu plaktuku išmušė užmuštųjų 
auksinius dantis.

Baigęs šį darbą, pastebėjo iš Vokės 
dvaro į Panerius einantį Sikorski. Pa
tikrinęs jo dokumentus, suplėšė juos ir 
liepė eit krūmų link. Kai šis žengė ke
letą žingsnių, Kevelis šovė į jį. Tai ma
tė piemenys iš Liudvinavo.

Po to pasiėmė Sikorksio portfelį, pi
niginę ir liepė kaimiečiams jį užkasti, 
leidęs už tai paimti užmuštojo batus.

Kelioms dienoms praslinkus, Kevelis 
vėl pasirodė Liudvinave. Bet daugiau iš 
ten negrįžo. Naktį jį basliu į galvą už
mušė Liudvinavo gyventojas Povilas Za- 
jančkovskis.

Įvyko tardymas. Bet kaltininkas liko 
nerastas. žmonės kalba, kad Kevelis 
tai slapypardė, jog tikroji to žudiko pa
vardė Lenkinaitis, Stasys Lenkinaitis.

GEGUŽĖS 3 D., PIRMADIENIS
Vieną duobę visiškai užkasė, bet kitą 

paliko. Matyt, ji dar bus reikalinga.
Dabar visi policininkai apsirengę ges

tapininkų uniformą. Nuo vokiečių iš iš
vaizdos taip ir neatskirsi. Skirtumas 
tik tas, kad vokiečiai turi automatus, o 
policininkams tepatikėjo tik šautuvus.

Buvo 11 vai. ryto. Iš Vilniaus važia
vo gestapininkai su ta mašina, kuria ve
žioja mirtininkus. Pasukus jai į Gardi
no plentą, sustojo ir tuojau prasidėjo 
šaudymas. Vieną atvežtąjį nušovė prie 
pat mašinos, kiti—pabėgo. Gestapinin
kai pasileido į mišką šaudydami vytis.

Kelio darbininkai sulindo į griovius, 
kad kartais nepašautų. Jie girdėjo, kaip 
vienas iš šaudančiųjų nusikeikė:

—Tai žaltys, pabėgo.
Po to kiti, priėję prie grioviuose su

gulusių darbininkų, pasiteiravo, ką jie’ 
čia veikia, ar nematę ką nors bėgant.

Neradę nieko, įmetė į mašiną užmuš
tąjį, užtrypė kraujo žymę ir išvyko į 
bazę.

Netrukus atvažiavo antra mašina su- 
gestapininkais. Ėmė tikrinti visų doku
mentus. Miške gaudynės tęsėsi iki va
karo. Apie aštuntą valandą vakaro aš 
sugalvojau nuvykti i parduotuvę ir, sė
dęs ant dviračio, pasukau plentu į Vokę. 
Miške, netoli plento, maišėsi vokiečiai, 
policininkai ir nuolat šaudė.

GEGUŽĖS 4 D., ANTRADIENIS
Liudvinave iš dirbusių kalinių du pa

bėgo. Bėgančius pamatė ant tilto poli
cininkas. Užmušęs išrengė ir, valstie
čiams matant, pirštais išrovė auksinius 
dantis. Kai kažkas pastebėjo, kad daug 
aukso, policininkas atsakė:

—Sau renku, neparduodu.
GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS
Iš mašinos ėmė vesti atsivežtas au

kas. Kažkodėl šį kartą imtasi nepapras
tų atsargumo priemonių. Iš mašinos iš
laipindavo po vieną. Visų rankos užpa
kalyje surakintos, i Kiekvieną auką ap
stoję iš abiejų pusių, laikydami už ran
kų, iki duobės lydėjo du policininkai. 
Atrodo, atvežė vienuolika žmonių. Dau
giausia jauni vyrai. Šaudė nenurengtus. 
Po dviejų-trijų valandų policininkai jau 
pardavinėjo užmuštųjų rūbus. Daugiau- 
giausia kailiniai (ir tai gegužyje!). Ma
tyti, taį žmonės buvo iš kaimo ar miško. 
GEGUŽĖS 13 D., KETVIRTADIENIS

Šaudyti vakar pradėjo nuo dvyliktos 
valandos. Tada atvyko pirmoji mašina. 
Iš viso šiandien buvo daug mašinų. Su
šaudė apie septyniasdešimt žmonių. Jų 
tarpe šešias moteris, o taip pat du klie
rikus. Prieš šaudydami išrenginėjo vi
sus, išskyrus du. Buvo matyti, kaip vie
ną vyriškį, apsirengusį žalios spalvos 
rūbais, nusivedė į krūmus, o paskui pa
sigirdo šūvis.

Šiandien Jonas Lenkevičius iš Kazbie- 
jų netoli nuo duobės rado dvi odiniais 
viršeliais maldaknyges. Šaulys Gailionis 
į geležinkelio būdelę atnešė išardytą su
taną ir prašė 50 markių. Tšeciakas jam 
siūlė tik 30.

(Bus daugiau)'

Daktaro Kaškiaučiaus die- kartu savininkas. Jo gerovė 
nos Amerikoje jau pasibaigė, priklauso ne nuo jo individu- 
Galų gale jis išvyko į savo alių pastangų darbe, bet ly- 
svajotą ir puoselėtą gimtinę 
Lietuvą ir, rodos, ant visados. 
Nors Dr. Kaškiaučius visą sa
vo gyvenimą dirbo pažangie
čių sparne, bet jis buvo pla
čiai žinomas ir toli už jo ribų, 
nes jo sveikatos reikalais pa
tarimai per spaudą ir nuo 
platformos buvo godžiai seka
mi visų srovių darbo žmonių. 
Nė vienas kitas lietuvis gydy
tojas nesuteikė lietu v i a m s 
tiek žinių, kaip apsaugoti 
sveikatą ir nors dalinai iš
vengti mitybinių bei užkrečia
mų ligų bei kaip, įklimpus į 
jas, gelbėtis, kaip jis. Jis bu- 
vo ne tik gyydytojas, žmonių 
sveikatos saugotojas, bet taip 
pat uolus visuomenininkas, 
rašytojas ir poetas. Jo poezija 
nebuvo abstrakti — futuristi
nė, “moderninė,” atitrūkus 
nuo gyvenimo. Jis realistas- 
propagandistas. Jis rašė re
alaus gyvenimo temomis ir vi
sada gausiai atsiliepė darbi
ninkų naudai nūdieniais klau
simais.

Gal jis padarė vienur bei 
kitur klaidų ar klaidelių, nuo 
kurių nei vienas gyvas žmo
gus nėra laisvas, bet jo rea
lus - konstruktyvus darbas 
toli, šimteriopai pralenkė vi
sas klaideles. Teko pastebė
ti, kad mūsų dipukiškieji po- 

i etai, atitrūkę nuoo tėvynės 
'Lietuvos ir atsidūrę beviltėje 
i kūrybinio darbo padėtyje, šai- 
I posi iš Kaškaičio poezijos, 
būk ji esanti grubi, kaimie
tiška. Savaime suprantama, į 
kad tokiems svajotojams po-! 

i etams negali patikti ir kuten- 
i ti jų švelniai išlepintų este- 
i tinių jausmų grubi žemdirbio 
I tikrovė. Argi gali patikti mū
sų ponams vėlesnių laikų Kaš
kaičio išsireiškimai eilėraš- 

! čiuose apie kolūkius, kaip 
Įtai: . X-LL'
Tešmeninga žaloji—

i Kvepia pienas, putoja,—
O toks tirštas, riebus, net geltonas! 
Nė krislelio—toks tyras! 
Artipilnis kibiras,—
Bus tuoj pilnas ir aukštas bidonas...

Mat, jie savo fantazijos pa-

O kad brigada vie- 
našiai dirbtų, įkve- 
daina, idealizuojantį

giai ir nuo visos brigados pa
stangų.
ningai, 
pi anti
kiekvieną vaisingą darbą po
ezija bei proza gali tam la
bai daug padėti — kelti įsi-, 
sąmoninimą, kad bendras dar
bas neša lygiai visiems tiek 
materialinę, tiek ir dvasinę- 
kultūrinę gerovę. Jeigu bu
vusiems Kauno ponams lietu
vis kaimietis, žemės knisikas, 
buvo tik purvinas smirdžius, 
tai tarybų laikais jis jau pil
nateisis pilietis, pastatomas 
lygiomis su visais kitais dar
bininkais. Kaškaitis, matyda
mas Lietuvoje viso savo gy
venimo idealą įsikūnijusį tik
rovėje, ne tik pats džiaugsis 
tuo, bet įsijungs visomis savo 
spėkomis į kūrybinį darbą ir 
savo jaunatvišku džiaugsmo 
ūpu užkrės visus, su kuriais 
jis susidurs: dirbti uoliau, ge
riau ir vieningiau šalies, o tuo 
ir savo naudai.

Daug jau buvo Laisvėje 
parašyta apie tą svarbią ir 
įdomią parodą. Nemažai 
dar bus parašyta. Nuola
tos buvo rašoma su džiaug-

LLD 6-tos apskrities 
konferencija

Pranešame, kad LLD 6-os 
apskrities konferencija į- 
vyks spalio mėnesį. Dienąsmu, pasigėrėjimu taip di-|įr antrašą v-ljau pranegi.

11 1 1 *1 • * 1 • me. Raginame visas LLDmoksle, technikoje ir dai-i^ apgkr kuopas tuojau 
eJe‘ j ! t r t • išrinkti delegatus .ir apieAtrodo kad netolimoje taj anešti kr komite. 
ateityje Tarybų Sąjunga ;tui 
bus pralenkusi visą pasaulį.!

Nekalbėsiu apie tai, kas 
parodoje gražu, kas tikri 
stebuklai. Aš noriu paste
bėti tik keletą dalykėlių, 
kurie galėtų būti pagerinti, 
būtent užrašai, kurie ran
dasi už tvorelių prie daik
tų, aiškina tuos daiktus. 
Tie užrašai yra per mažo
mis raidėmis užrašyti. Su 
skaitymo akiniais negalima 
prieiti ir pasiekti juos per-į žemėje.

Kuo skaitlingesnė bus kon
ferencija, tuo ji bus pasėk- 
mingesnė. Ypatingai krei
piamės prie Readingo ir 
Eastono kuopų kviečiant 
prisiųsti savo delegatus. Ži
note, kad bus iš Lietuvos 
sugrįžę amerikiečiai turis
tai. Jie padarys pranešimą 
apie savo patyrimus ir įs
pūdžius įgytus mūsų tėvų

skaityti, ypač su dubelta- 
vais akiniais neįmanoma. 
Todėl senesnio amžiaus 
žmonės arba ir jaunesni, 
kurie turi dėvėti skaitymo

A. žemaitis, 
apskr. organizat,

Mes gi turime palinkėti jam Į akinius, mažai tegali pasi- 
kuo geriausios kloties, svei
katos ir ištvermės tame dar
be. Tiek daug metų išgyve
nęs ir veikęs su mumis Ame
rikoje, suprantama, jis ryšių 
su mumis nenutrauks. Jis 
kaip buvo, taip ir bus dažnas 
svečias mūsų spaudoje su sa
vo patarimais ir nušvietimu 
mums suprantamoje formoje 
Lietuvos gyvenimo pirmynei- 
gos. Arėjas

Cleveland, Ohio
Iš meno grupės

Susirinkimas įvyko rug- 
piūčio 14 d. Nutarta: jei 
mūsų mokytojas sugrįš, 
choras dainuos spaudos ge
gužinėje drg. Jasuno ūkyje 
rugsėjo 6 d. Taipgi d. J. 
Krasnickas suteiks mums 
nepaprastai daug svarbių 
žinių, kurių mes visi labai 
žingeidaujame.

Nutarta surengti d. J. 
Krasnicko sulauktuvių va-

NAMŲ PRIEŠAS UŽMUŠ 
1,500,000 ŽMONIŲ

Washing tonas. —The Na
tional Health Education 
Committee paskelbė, kad 
Jungtinių Valstijų federa
linė vyriausybė Sveikatos 

ma-

naudoti tais užrašais.
Kitas dalykas: daugelyje 

vietų pastatyti aparatai, 
kuriais rodoma filmai iš 
Tarybų žemės ūkio, statybų 
ir abelnai iš gyvenimo. Tie reikalams 185 kartus 
aparatai stovi per žemai, žiau išleidžia pinigų, negu 
Jie yna apie 4 pėdų aukš- militariniams. Savo parei- 
čio. Kai tik pradeda rody- škime sako: “Mes nežinome 
ti, prie jų sugūžėją būrys, ar nors vienas amerikietis 
ypatingai jaunimo. ■ Arti ateinančiais metais bus už- 
sustoję, jie užstoja visą re- muštas išlaukinio priešo, 

mėgina bet mes žinome, kad virš 
1,500,000 amerikiečių žus

Daug žmonių nueina nuo vidaus priešo — širdies 
ligų”.

gėjimą. Žmonės 
žiūrėti pro užstojusių pe
čius.
šalin ne dėl to, kad jie ne
mėgtų to, kas ten rodoma, 
bet dėl to, kad negalima KAR0 SĄJUNGA JAU 
matyti. O laukti antro ro-, GAVO NAUJĄ VARDĄ 
dymo nėra laiko, norisi eiti i
pamatyti kitus daiktus.

Jeigu aparatas būtų pa
keltas aukščiau žmonių gal
vų, gražiai matytųsi viskas., 
visi turėtų progą filmais 
pasinaudoti.

Manau, šios pastabos tin-
kilime lekia ant Pegaso žirgų karą ir pagerbti mūsų tris | n®. abe1’
už debesų į dausas, į žvaigž- svarbiausias ypatas. Tas i
dynus,—pasikelia, labai aukš- įvyks spalio 10 d. Ta diena' V. K.
tai, tik nutūpti neturi kur. O bus labai svarbi. į ------------------—
Kaškaitis yra parašęs ir tokių 
posmų:

Ant tamsių kapynų,
iš dulkių senovės, 

Iš kraujo ir ašarų,
plovusių mus—

Mes, išdidūs, statom,~ 
mes, išdidūs statom,— 

Mes statom sau Darbo Namus...

Bet juk apdainuoti galvijų 
bandas, tvartus, šėrikus ir 
melžėjas, įvertinti jų darbą ir 
viską suvesti į harmoningą 
gyvenimo tikrovę, iš kur 
trykšta mūsų visų gyvybiniai 
syvai, mūsų sveikata ir palai
ma, nėra joks nusikaltimas ar 
pažeminimas bile poetui. 
Kiekvienas poetas ar rašyto
jas turėtų tame rasti sau ne- 
ti neišsemiamą idėjų šaltinį 
kūrybai.

šiandien jau 
yra žinoma, kad 
pagimdo darbą, 
pagimdo pinigą 
taipgi darbas sutveria 
kitas vertybes šioje mūsų aša
rų pakalnėje. Todėl, pirmoje 
vietoje stovi darbas ir darbi
ninkas. Nežiūrint, kokį jis 
darbą bedirbtų, turėtų būti 
įvertinamas, aukštinamas, ap
dainuojamas ir. idealizuoja
mas. Kaškaitis pas mus vie
nas iš pirmųjų 
alizuoti kolūkį, 
visą jų aplinką.

Jis visą savo 
kėdamas į tarybinės santvar
kos pranašumą, veikė darbi
ninkų naudai, juos guodė, 
drąsino, jų vargus apdainavo 
ir jų pergalėpnis su jais džiau
gėsi.

Kolūkiai Lietuvoje yra nau
jas reiškinys,, nauja forma že
mės ūkio •ekonomijoje, čia 
kolūkietis—- ir darbininkas ir

rpas | nai visoms parodoms, 
įvyks spalio 10 d. Ta diena' 1

Buvo atsišaukimas nuo I Vandenberg AFB, Calif.
.. Meno Sąjungos Centro.S—Orlaivynas iššovė satelitą 

Į Kvietė prisidėti prie pasta- “Discoverer V”.
tymo kompozitoriui Pranui į
Balevičiui paminklo, nes jis į 

yra užsitarnavęs. Paauko
ta tam tikslui $10. |

—o—
LDS 55 kuopos gegužinė 

įvyko graži. Matėsi seniai 
matytų draugų ir draugių,!
buvo malonu visus sutikti.

—o—
Drg. J. Palton apsivedė

liepos 3 d. su kitataute. Lai-!
mingo jiems gyvenimo.

Londonas.—Žinomoji Bag- 
dadp,.sąjunga nuo dabar ^us 
vadinama Centrinė Sutar
ties Organizacija (Central 
Treaty Organization). Ją 
sudaro Anglija, Iranas, Pa
kistanas ir Turkija, o dau
giausiai ginkluoja Jungti
nės Valstijos. Jos centras 
bus Turkijos sostinėje An
karoje. Vardą nuo Bagda
do sąjungos pakeitė todėl, 
kad Bagdadas yra Irako so
stinė, o Irakas pasitraukė 
iš šios sąjungos.

Montello, Mass

Dviejų Dienų Labor Day Piknikas
Rengia Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė

Rugsėjo 6 ir 7 September

kiekvienam 
ne 

bet 
ir

pinigai 
darbas 
turtus, 

visas

pradėjo ide- 
kolūkietį ir

gyvenimą, ti-

Moterų Klubo susirinki
mas įvyks rugsėjo 10 d. tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje 
vietoje. Draugės malonėki
te visos dalyvauti, nes tu
rėsim daug svarbių dalykų 
išgirsti. Y patingai bus svar
bu moterims išgirsti drau
gą J. Žebrį skaitant apie 
tai, ką moterys yra nuvei
kusios praeitais laikais.

Manau, jog mes visos ži
nome, kad yra rašoma isto
rinė knyga ateinantiems 
metams. Draugės E. Pan
zer ir M. Brazaitienė daug 
parašė apie moterų veiklą. 
Bet d. J. Žebrys dar dau
giau surado ir pridėjo. Da
bar bus gera proga girdėti 
ką jis tokio nupiešė apie 
mus.

—o—
Girdėjau, kad Pranas 

Sutkaitis gražiai sveiksta ir 
neilgai trukus gal mes' jį 
vėl matysime savo grupėje. 
Mes visi tavęs laukiame!

Lietuviy Taut. Namo Parke
Keswick Rd., Montello

Art Mason’s Orkestrą
Abi Dienas

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

PIRMADIENĮ: Traukimas Transistor Radio .

Turėsime namie gamintų valgių, įvairių gėrimų.

ĮŽANGA NEMOKAMA

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

Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.
t. . TZ .../JRengimo Komisija’*

i
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Amerik. lietuviai gydytojai 
garsioje Kauno ligoninėje

Miami, Fla.
KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Liepos 13 dieną pats vie- 

. . Inas Greyhound busu, kuris
—.Ameukoje tai kainuotų . ^U1.į gaRiomąją sistemą (air 

, dėkodamas Condition) ir patogias sėdy-l 
psosi jis. i n pasileidžiau kelionėn. I

* -1 * * 1 • L • i Pirmiausia apsistojau Phi-|
11 rvi nil aYYI i n ia nl nhi n r 1 ... ,

Pernakvojus

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kp. susirinkimo
Rugpiūčio 3 d. atsibuvo 

LDS 6 kuopos susirinkimas.
| Šiame susirinkime irgi nie- 
| ko svarbaus nekalbėta ir 
j nieko naujo nenutarta. Per- 
; skaitytas susir. dienotvar- 
jkis; išklausyti kuopos ko- 
1 miteto trumpučiai raportai, 
ir viskas baigta.

Finansų sekretorė prane
šė, kad drg. R. Gostautienė

Iš

Rugp. 7 d. gydytojai A.
Margeris ir J. Stanislovai- 3 dolerius, 
tis pasiskubina iš giminių į šypsosi jis. 
Kauną grįžti kiek anksčiau. „. _________
Juos domina sveikatos ap-l daugiau domina psichiatri-1 j deiphįj0-e 
sauga Tarybų Lietuvoje. A. Jos skyrius. Jis teiraujasi, į kelia; nJaLs Dum.j 
Margeris ir J. Stanislovai- kaip ir kuo gyaomi ligoniai. I - nuvykome i Avalon N 
tis su žmona lankėsi respu-1 Svečiai stebisi didele 49 ha ■ \ ™ včLo-o toko nnsilan- 
V * — * ’ v. . • . • • , — , . . J I kyti pas draugus Bekam-1
ligoninėje. Svečius čia ma-1 teiitorija, 15 hektarų sodu, i įus juozas man pasakė ir 
lomai sutiko ligonines vyr.;klinikų miesteliu, kur 6 ha! d- «Lai „ kur buvo !pasveiko. Buvo malonugir- 
gydytojas, medicinos moks- plote darbuotojai statosi 
lų kandidatas Petras Jašin-1 namus. - 
skas. Svečius lydėjo skyrhj 
vedėjai Jonas šurku-s, Ste- i 
pas Kučinskas, Gražvyda | 
Murkaitė, Vladas Tamošiū
nas.

P. Jašinskas svečiams pa
pasakojo, kad klinikinėje li
goninėje yra 1,200 lovų, 
kad ji aptarnauja visą Kau
no Žaliakalnio rajoną ir 
Kauno zonos kaimo vieto
ves. Klinikinės ligoninės ži
nioje yra du lėktuvai, ne
maža lengvųjų mašinų. 
K&uno zonoje šiuo metu y- 
ra 21 ligoninė, 38 apylinkės! 
ligoninės, 4Fapylinkine am
bulatorija ir 107 felčerių-a- ■ 
kušerių punktai Kadangi • ‘sveikatingumo‘fabri-;
A. Margeris ir P. Jasmskas ku Amerikos darbo žm0. 
yra vilkaviškiečiai tai pa-1 ngmį. H didžiu]g ne.' 
starasis ir papasakojo apie | ]aimg J; gugda visag gap. 
si rajoną. 1 aJone, taupas, jeigu tik žmogus jų
anksčiau, dai i 39 me ais,; juk vjeną parą pas 
tebuvo tik viena ligonine n mus ligoninėje reikia mokė-; 
viena ambulatorija. ŠĮan- doleriu. Anksčiau a-1, .
dien be rajonines ligonines; ndicito Operacija kainavo kartu' 
yra dvi apyhnkines igoni- 50 do)eri 0 dabal, ima da,.i 
nes, dvi kaimo ambulatori- d 
jos ir keturi felčerių-akuše- j g ’ 
rių punktai.

Chirurginiame skyriuje 
svečiai užtinka Jonavos pie- 

’ ninės šoferį Vaclovą Dolin- 
ską, kuris čia gydosi koją.
>—Pas mus tokia operaci
ja kainuotų 500—600 dole
rių, — pareiškė gydytojas 
Margeris.

Svečiai apžiūri klinikinės 
ligoninės poliklinikos sky
rių, kalbasi su gydytojais, 
medicinos seserimis. Labo
ratorijoje A. Margeris pa
prašo padalyti kraujo ana-

Dorchester, Mass.
Gegužės 31 d. aš netekau 

savo ‘mylimos žmonos Ur
šulės Kavoliūnienės, o duk
relė—Julia Družienė ir sū
nus Viktoras brangios mo
tinėlės. Velionė nors ir var
go turėjo, bet visada moti
niškai prižiūrėjo .šeimyną.

Mes išreiškiame širdin
giausią padėką giminėms ir 
artimiems už suteiktą pa
galbą, patarnavimą ir užuo
jautą mūsų liūdesio valan
doje. Dėkojame Onai ir Ro- 
maldui Zalubams ir jų duk
relei Nellei, Adomui Juod- 
viršiui ir jo žmonai, Anta
nui ir Bronei Kavoliūnams 
iš Kanados. Dėkojame vi
siems už gėlių vainikus, žo
džiu, laiškais ir atvirukais 
išreikštą simpatiją ir bent 
kokį patarnavimą.

Tariame ačiū S. Rainar- 
dui už pasakytą atsisveiki
nimo kalbą prie velionės 
kapo.

Antanas Kavo'liūnas, 
Julia Družienė, duktė 
ir sūnus Viktoras

Bethlehem, Fa.
ĮSPŪDŽIAI

Rugpiūčio 8 d. atvažiavo 
mūsų sūnus iš Indiana val
stijos, pasiėmė mane, moti
ną ir automobiliuje nuvežė 
į New Yorko priemiestį 
Queens Village. Žentas su 
savo šeima ir sūnus su mo
tina išvyko trim savaitėms 
atostogų į Maine valstiją, o 
aš nuvykau į Koliseumą, 
New Yorke, kur buvo Tar. 
Sąjungos paroda. Dvi die
nas lankiausi parodoje ir 
labai daug mačiau mašinų 
ir kitko, kas rodo TSRS di
delį pasiekimą.

Rugp. 11 d. lankiausi ir 
“Laisvės” būsimoje išleistu- 
vėje. kuri bus 102-02 Liber
ty Avenue.

Kitas dienas praleidau ap
lankydamas Hayden plani- 
tarijumą ir kitas svarbias 
vietas.

Mačiausi su senais pažįs- 
Vladas 

Keršulis gražiai prasigyve
nęs ir maloniai mane priė
mė. Dalyvavau LLD pikni
ke, kuris įvyko Great Nec- 
ke. Iš pikniko Valys Bun- 
kus parvežė į Queens Vil
lage. Dėkui visiems už gra
žų priėmimą!

Sugrįžęs į namus radau 
Petro Šolomsko prisiųstas 
dvi knygas, tai V. Obruče- 
vo —“Plutonija” ir J. Mar
cinkevičiaus — “Gyvenimas 
Dega”. Didelis dėkui Pet
rui ! Frank P. Zavis

, Hudson, Mass.
Mirė Arlauskas

Rugpiūčio 5 d. palaidojo
me Tamasą Arlauską, ku
ris mirė sulaukęs 72 m. Jis 
buvo senas šio miestelio gy
ventojas. Buvo pažangus, 
mylėjo skaityti “Laisvę”, 
“Vilnį” ir knygas. Visą lai
ką priklausė draugijose ir 
veikė jų valdybose. Per il
gus metus buvo LDS finan
sų sekretoriumi ir tas pa
reigas ėjo iki pat mirties. 
Nors jau per kelis pasta
ruosius metus nesijautė, bet 
nuo veikimo neatsisakė.

Paliko nuliūdime žmoną 
Mary, dukrą Nėllę, jos vy
rą Francis Honen, sūnų Wi- 
limą, jo žmoną, anūkų, taip
gi seserį Jonią Klegma- 
nas, kuri gyvena Flori-

parodė “Laisvę”, 
pranešimas, kad yra ren-1 dėti, kad draugė susveiko. 

! giama ekskursija busu į i Bet liepos 28 d. apsirgo S.
—Ši ligoninė niekuo ne-'Sovietų parodą Coliseume' Dainys ir išėjo į ligoninę.

i nusileidžia Jungtinių Ame-[New Yorke liepos 18 die- Į O rugpiūčio 12 d. apsirgo
Irikos Valstijų ligoninėms, ■ na. Sugrįžęs į Philadelphia; Jonas Goštautas, kuris irgi 
—sako gydytojas J. Stanis-1 radau pilną busą progresy-■ yra ligoninėje. Linkiu ser- 

į lovaitis. —Čia ir gydomi, ir vių lietuvių. Kelionė buvo' gautiems draugams greitai 
I pasveikti.

Pasiekus New Yoiką, vi-,yjsij £j)g narių atidai | doje, švogerį Ch. Grigas ir 
si sugužėjome į Coliseumą, | _ I j0 šeimą

Palaidotas religiniai ka
talikų kapinėse. Jo karstą 
puošė daugybė vainikų. Lai tarnais draugais. 
Tarnas ilsisi po pušimis ir 

dieną ir naktį

prižiūrimi ligoniai labai ge- labai įvairi ir smagi, 
rai. Visur švaru, 
veidai žvalūs.

T ... ..v. ;ir kiekvienas dingome mi-'Ir ne tik nenusileidžia. . .
Klinikinė ligoninė yra pra-!nioje 
našesnė. Juk čia gydymas, 
—pačios sudėtingiausios o- 
peracijos atliekamos nemo
kamai. Apie tai ir kalba | 
Margeris.

—Kokie laimingi tarybi-i 
į niai žmonės, galėdami ne-' 
: mokamai naudotis šiuo di-

Pirmadienį, rugsėjo 7 d., 
kaip vandens lašas LDS 6 kuopos susirinkimas 

viedre. Tai pats vienas per; neįvyks, nes finansų sekre- 
8 valandas apžiūrinėjau vi- i tore O. Wellus per tūlą lai- 

Isokias mašinerijas, 'televi-iM nebus namie. O susirin- 
zijas ir automobilius, už-į^ime įjos vietą niekas ne-
kandžiaudamas lengvus vai- apsiėmė. Tai dėl tos prie- 

dgius.
Liepos 22 d. busu nuvy-

žasties susirinkimas neį
vyks. O pirmadienį spalio 5 

ikau'pas" savo 'artimus'drg. d. susirinkimas įvyks kaip 
Stanley ir Lucy Raudavęs ir paprastai:^ A. Klimo stu- 

i ir A. Valinčių į Pittston, | dijoje. Pradžia 7:30 vai. v. 
1 Pa. Rauduvė tuoj prabilo: Butų malonu visus^LDS 6 
Aha, man trūksta vieno pa- 
sažyro į mano Cadillacą va
žiuot į New Yorką ir ma
tyti sovietišką parodą. Rei- 

' škia, turėsiu važiuot antru i

Klubo namą
Piliečių Klubas

kuopos narius matyti šiame 
susirinkime. Lauksime skai
tlingo atsilankymo.

Fin. sekr. Ona Wellus

Chicago, 111.
Rugp. 9 d. kartu su Jonu 

Patecku teko atlankyti Illi
nois valstijos ligoninėj Mon- 

- . _ - - . ! teno miestelyje esantį Am-
š.mę Jų ®varb5.’ fles J‘5 i brozą Stalnioriį. Jis randasi 

pastate Rush 2. Pasikalbė
jome su juo :jipie porą va-

Jis savo laiku buvo nuo-

Draugas Rauduvė nufo
tografavo mus prie nekuriu 
parodos mašinų. Apart to, 

i O mūsų valstijoje mažiau- jis nuodugniau paaiškino 
šiai 16 dolerių kainuoja pa- mums nekuriu mašinų reik- j 
ra ligoninėje, 
Stanislovaitis. —O kur dar daug geresnis žinovas už 
gydymas, vaistai?

Apžiūrėję vaistus, sve
čiai pareiškia, kad klinikų

mus.
Sekantis sustojimas buvo ]anju 

Plymouthe pas Vincą Žilin-
vaistinėje yra geru vaistu, aplankėme girdus veikėjas ir daininin-

* I n i city mm n n n Ir 1 ym n Izi 1 n \ / i n O \ . _ . - . •

ir nuo įvairių ligų. Jie ste
bisi, kodėl žmonės dar kar
tais prašo atsiųsti medika
mentų iš JAV.

Daug įdomių kalbų turė
jo gydytojai. Svečiai iš 
JAV, lankęsi klinikinėje li
goninėje, liko labai paten
kinti.

Baltimore, Md.
Padėka

Reiškiu nuoširdžiausią pa
dėką visiems draugams ir 
draugėms, kurie laike ma
no ligos reiškė užuojautą 
atvirukais ir laiškais, lan
kė ligoninėje, įteikė gražių 
gelių, nuolatos suraminda
vo, o tas gelbėjo ligą nuga
lėti. Labai dėkui Deltu- 
vams, kurie nuolatos mūsų 
feikalais rūpinosi.

Ligoninėje išbuvau per 6 Į 
savaites. Gaudavau “Lais- i 
vę”, “Vilnį0 ir “Liaudies 
Balsą”, tai buvo labai bran
gios dovanos. Dar ir dabar 
mano sveikata silpna, gydy
tojas sakė, kad prie širdies 
trūko gysla, tai ims apie 6 
mėnesius kol sveikata pasi
taisys.

Lawrence, Mass.
Būsimas Chruščiovo atsi

lankymas mūsų šalyje dru
giu sukrėtė kai kuriuos po
litikierius. Pagal vietinio 
laikraščio Tribune prane
šimą, tuojau prieš išstojo 
kardinolas Cushing, kon- 
gresmanas Lane, Lawrenco 
miestą taryba ir vietinis 
lietuvis pralotas Juras su 
savo piktu pareiškimu, iš
vadindamas Ch r u š č i o v ą 

; kraugeriu.
Teko patėmyt vietinia

me laikraštyje, kad Lynno 
mieste vienas pus p r o t i s 
lenkas skelbia septynių die
nų bado streiką prieš 
Chruščiovo atsilankymą A- 
merikoje. Tad ar nereikė
tų ir mūsų Lietuvos 
duotojams” pasekti to 
ko pavyzdžiu? O jų

“Va
len
cia

Negalėjome dalyvauti Lai- randasi daug, 
svės piknike.’ Girdėjome, 
kad svečias mūsų buvo pa- Į 
siilgęs. Bet sunku pasakyti 
tą, kaip mes buvome nusi
vylę: vienas gulėjome vie-1 
noje lovoje, antras—antro
je, o abu sirgome ta pačia

Dabar mano draugas jau 
atgauna sveikatą ir dau
giau gali veikti, o- mano 

^sveikata vis dar silpna, ga
iliu) tik povaliai vaikščioti. 

Da> kartą tariu širdingai 
ačiū visiems ir visoms 
pagalbą ir simpatiją!

Ona Deltuvienė

Laisvėj perspausdintuo
se iš Lietuvos laikraščiu 
aprašymuose apie ameri
kiečius lietuvius turistus 
Lietuvoje matome, kad pir
mąją turistų grupę sudaro 
profesionalai, smulkūs biz
nieriai ir paprasti fabrikų 
darbininkai. Tarp jų ran
dasi ir lawrencietis S. Pen- 
kauskas.

Tikimės, kad grįžusieji 
parveš bešališkas, teisingas

už žinią® iš savo patyrimų. 
Lauksime.

Skaitytojau

laisviečius ūkininkus Vincą'kas> tad tą viską prisimena, 
Krimą ir jo žmoną. Taipgi ■ - -
paaiškėjo, kad prieš du me-

I tus mirė mano kaiminka P 
Skamienė, mėnesiu anks
čiau buvo miręs ir jos vy- i 
ras Petras. Jie mirė sulau
kę žilos senatvės, gyvenda
mi ten pat Lyndwoode.

Paskutinė mano stotis bu- 
ivo senoji tėvynė Easton, Pa. 
Teko aplankyt daug senų 
draugų: Joną Katinį su 
žmona, našliukes: Kulaitie- 
nę, Ogentienę, Bigienę, Pra- 
nevičienę, kurių vyrai ra
miai ilsisi po žeme. Taipgi 
teko pasakyt “helio” klubo 
gaspadoriui Strukui, Shar- 
kiui, abiem Slegeriam. Ap
sigyvenęs buvau savaitei 
laiko pas Povilą ir Zofiją 
Švelnikus. Šiais metais Ea- 
stone mirė S. Montrimas ir 
Gedvilas, sulaukę senatvės.! P. Mitchell serga, randasi 
Mirė muo vėžio ligos Ske- Mount Sinai ligoninėje prie 
riukas, 44 metų. Ir taip pa- California ir 13-tos gatvių, 
mažu nyksta Eastono lietu- Mitchellių vėlesniu laiku 
viai. : į nematėme parengimuose,

Mano artimas draugas L. I nes jie abu serga. 
Tilvikas pavadino mane ir 
M. Urbą važiuoti į Brook- 
lyną išleist antrą grupę lie- 2024 Canalport Ave 
tuvių į Lietuvą. Į išleistu
ves suvažiavo apie 150 žmo
nių. Apart užkandžių, kal
bą pasakė Lietuvos atsto- 

! vas iš Washington, D. C., 
Laurynas Kapočius. Kapo
čiaus prakalba buvo aiški ir 
pamokinanti.

Tą, pačią dieną turėjome | Liet, tautinėse kapinėse, 
progd pamatyti naujas Lai- Liūdesyje liko žmona Ele- 
svės patalpas, į kurias ji na, broliai ir seserys, 
greitū laiku įsikraustys'. Te
ko dešinę paspaust savo se
nam draugui, Večkiui ten 
pat spaustuvėje.

Rugpiūčio 17 d. išvažiuo
jant namo į savo naują tė
vynę Philadelphijoj, užfun- 
dino man vakarienę trys 
brolio dukros —Helen, Jo
sephine ir Viktorija.

V. J. Stankus j

apgalvotai kalba ir gerai 
atrodo. Rodosi, kad jamne- 

! vieta ten...
—o—

Atlankiau Vytautą Yude- 
ną (Judzentavičių). Atrodo 
gerai, tik dar negali laisvai 
vaikščioti. Vieta, kur buvo 
operuota, dar skauda, ta
čiau sveikata grįžta.

Municipal sanatorijoj at
lankiau Antaną Morkelį ir 
Praną Šidlauską. Maistas 
esąs visai geras, viskas šva
ru, aplinkuma graži. Tik, 
sako, pasiilgsta savo senų 
draugų.

Smagu buvo pasimatyti 
su senais bičiuliais. Linkiu 
jiems sėkmingo pasveikimo.

—o—
Pranas Valaitis, gyvenęs 

., mirė 
rugp. 15 d. Palaidotas 18-tą, 
Liet, tautinėse kapinėse.

Velionis priklausė SLA 
; 129 kp., Chicagos Lietuvių 
draugijai ir Eks-mainierių 
klubui.

Justinas Mekšra mirė 
rugp. 12, palaidotas 18-tą, I T • i ■ • — 1 • —

—o—
Chicagoje viešėjo tarybi

nių svečių turistų grupė: 
trys moterys ir dvylika vy
rų. Jie neatstovavo jokios 
politinės grupėj. Tai pana
ši turistinė grupė kaip iš- 
vykusiosios atlankyti Lie
tuvą Amerikos lietuvių gru
pės.

“V.”

lai jos jam 
ošia!
Parduodam

Lietuvių
laikė specialų susirinkimą 
ir nutarė parduoti namą. 
Senoji lietuvių karta bai
gia išmirti, gyvi veik visi 
pensininkai, tai niekas ne- 
apsiima į valdybą ir nenori 
dirbti. Todėl ir esame pri
versti parduoti namą.

Namas trijų aukštų, ge
roje vietoje, biznis išdirb
tas, apatiniame aukšte yra 
saliūnas, randasi 17 School 
St., Hudson, Mass.
Iš LDS kp. mitingo

Rugpiūčio 16 d. laikėme 
LDS 66 kp. susirinkimą. 
Narių atsilankė mažai, o 
reikėjo patikrinti knygeles, 
kad nebūtų susispendavu- 
siu. Vieton mirusio finansų 
sekretoriaus Arlausko tapo 
išrinktas sekretoriumi A. J. 
Sikorskis. Kuopa turi 27 
narius gerame stovyje.

P. Vaitekūnas

Padėka
Tariame širdingiausią pa

dėką visiems ir visoms, ku
rie reiškė mums užjautimą 
nuliūdimo valandoje, už vai
nikus prie T. Arlausko kar
sto, dėkui grabnešiams ir 
visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Mary Arlauskiene 
Wilimas, sūnus 
Nelle, dukra

Worcester, Mass.
Pasitikimas D. J. Jusiaus, 

kuris viešėjo Tarybų Lie
tuvoje, įvyks rugpiūčio 29 
d., 5 vai. vakare, gražiaja
me Olympia Parke. Čia bus 
paruošti stalai atvirame 
ore su šaunia vakariene. O 
jei lytų, tai įvyks Olympia 
parko salėje.

Taigi, gerbiamieji, mes 
visi norime žinoti, ką Do
mininkas mate mūsų tėvy
nėje. Drg. Jusius iš savo 
ilgos kelionės mums papa
sakos visus įgytus įspū
džius, kurie visiems bus 
įdomūs.

Jo pasitikimą ruošia ben
drai LLD 11 kp. ir LDS 57 
kp. Prašome visus atsilan
kyti. 29 diena yra šešta
dienio vakaras, nuo darbo 
visi būsime liuosi.

Žinau, kad d., Jusius ap
lankė vietas, iš kur dauge
lis mūsų esame kilę, ir par
veš linkėjimus nuo giminių 
ir buvusių kaimynų. Taigi 
iki pasimatymo rugpiūčio

Barcelona, Ispanija. — Į 
Montseny kalną susikūlė 
lėktuvas ii; žuvo 32 anglų 
studentai.

Maskva. —* Gromyko ruo
šia trijų tomų diplomatijos 
istoriją, kuri iš spaudos iš
eis apie šių metų pabaigą.

Baltimore, Md.
LLD 25 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks rugsėjo 
5 d., 2 vai. po pietų, ant 
antro aukšto svetainėje 
1600 W. Baltimore St. Pra
šomi visi nariai dalyvauti, 
nes labai svarbių reikalų y- 
ra aptarti. Reikės ir dele
gatai išrinkti į apskrities 
konferenciją.

Valdyba

ma-
kviečių, kaip

Ottawa. — Kanada 
žiau suėmė 
tikėjosi.

Bonna. — Amerikos ar
mijos sandėliuose Kaisers- 
lauterne yra didelių vagys
čių. Prasidėjo tyrinėjimas. 
Sandėliuose dirba 1,400 a-

I merikiečių ir vokiečių.

unnjTinuinim

BROCKTON, MASS.

MASSACHUSETTS MOTERŲ SĄRYŠIO
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Jvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 1-mą vai. popiet

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

Bus muzika, namų gaminimo valgiai 
Taipgi bus įvairių gėrimų

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija

bjhn nujauiiiiii:]

rnuTinT]

Worcester, Mass

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Įvykš Sekmadienį

Rugsėjo 13 September Į
Olympia Parke

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA

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

gražų pasilinksminimą.

RENGĖJAI

5 p.-Laisvė (Liberty)—Anti., rugp. (August) 25, 1959



Cleveland, Ohio
Tilpus spaudoje praneši

mams apie mūsų spaudos

500,000 žmonių 
neturėjo elektros

pikniką, taip ir eina kalbos' D’ aukštas technikoje pa
apie tai tarpe mūsų spau
dos rėmėjų, o tai yra geras 
ženklas, vedantis prie gerų 
pasekmių. Be to, kasdieną 
vis kas nors naujo pasireiš-

siekimas kartais skaudžiai 
plaka. Štai New Yorke per 
savaitę laiko buvo karšta. 
Žmonės, ieškodami pagal
bos, paleido pilnai veikti į-

Abner Green 
pamažu sveiksta

Amerikinis Komitetas sve- 
turgimiams ginti praneša, 
kad sekretorius Green pa
mažu sveiksta. Tačiau spė
jama, kad jis turės bent 
mėnesį išbūti ligoninėje ir 

procesas

Gražiai praėjo susitikimas 
su įžymiais žurnalistais

Praėjusį šeštadienį, rugp. | didieji sunkumai jau nuga- 
22 d., susirinko gražus bū- lėti, kad milžiniškais šuo
relis N. Yorko ir apylinkės liais Lietuvos gyvenimas 

i p a ž a n g i ų lietuvių susi-I 
įtikti ir pasisveikinti su A- 
merikoje besilankančiu Vii- 

' niaus “Tiesos” redaktoriu-

I Viena auto nelaimė KRISLAI

kia reikale to.spaudos pik- j vairiausius včdintuvus. Tas [kad atstiprėjimo
niko. Mūsų choristai ture- j atsiliepė ant elektros lai-j bus labai lėtas.
jo susirin kuriame nutarė c‘ū- but. joks vienas kitas .mi Henriku Zimanu. Dau-
keleta dainelių sudainuoti j Ana diena sugedo septy-' a?mU0 n^1-a at?aPin£as jgelic> nuostabai su žurnalis-
spaudos piknike, nors cho- ni didelės jėgos Consolidat- UZ 11110 ■clel)ort;Vtu ym^nu l ™US11 Pobuv!

mių, kiek yra Greenas. Pats' listas Nikolajus Abalkinas 
darbuotojas, i iš didžiojo tarybinio dien- 

l nepaprastai I raščio “Pravdos.” Jis irgi 
organizatorius ’ norėjo susitikti ir susipa- 

su Amerikos lietu-

ro mokytojas Krasnickas i ed Edison Co. laidai. Kom- 
dainuoja sau plaukiodamas I panija, išgelbėjimui 
Traku, ežeruose, ir gal dar | sulaikė jėgą dar 
iki pikniko nesugrįš

kitu, -.i i -j ' energingas .••••, eiuauvc 11 Hudų, i (;reeri.ls
bet I Manhattano dalyje neteko 

choristai sako ir be jo ga- elektros 
lesią dainuoti, bus kam va- 54th iki 
dovauti. Kitas geras reiški- 500,000 
nys: vilniečiai visuomet pri- tamsoje, 
siunčia bent vieną “Vilnies” 
štabo narį į mūsų pikniką. 
Turime viltį, kad “V.” re
daktorius J. Jokubka jau 
bus sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jeigu taip, tai tikimės, kad, 
jis neatsisakys čionai atva
žiuoti ir kiek plačiau pa
kalbėti apie įspūdžius ir pa
tyrimus 
Ii on ėję, kas, 
dalyviams bus labai

e 
visi namai nuo

125th gatvių. Virš.
žmonių atsidūrė

Sustojo požeminiai ir vii 
i šutiniai traukiniai. Neteko dę, kad pavojinga galvos 
1 elektros jėgos aukštų namų skauduliui pašalinti opera

cija pavyko, k 
nors vėl sugrįš

' keltuvai, namai šviesos, 
šaldytuvai jėgos. Bankuose 
be elektros jėgos negalėjo 
uždaryti saugos spintų.

Miesto majoras Wagneris ■ . 
toje istorinėje ke-1 tuojau pasiuntė į tą sritį l111-1 

aišku, visiems 12,000 policininkų, kad 
žingei-j stojus kelią vagystėms.

įžygiuoja pirmyn j šviesią 
ir laimingą ateitį. Jam ma
lonu čia lankytis ir susipa
žinti su Amerikos lietu
viais. Jis irgi išreiškė vil
tį, kad netolimoje ateityje 
teks jam su daugeliu mūsų 
susitikti Vilniuje.

Pabaigus jam kalbėti, bu
vo daug klatisimų įvairio
mis temomis. Tenka pasa
kyti, kad “Tiesos” redak
torius į visus klausimus at
sakinėjo labai trumpai ir 
aiškiai. Mes jau buvome 
girdėję apie Zimaną kaipo 
labai veiklų visuomeninin
ką, tvirtą kovotoją už Lie- 

ituvos darbo žmonių reika
lus ir dideli partizaninio

118 sužeistų
Queens srityje ant eks

presinio H. Harding ke
lio susidūrė keturi automo
biliai. Nelaimę pradėjo O--

I zone Park gyventojo Erik1

(Tąsa iš Dlrmo pusi.) 5 
bėjai nežada mokykloms t&k' 
pinigų skirti. Tuomet mokyk
lų taryba pasiūlė tam reikalui 
išleisti specialius penkių šim
tų milijonų dolerių vertės bo
nus.

Mums atrodo, kad mokyk-
Ruterio auto. Jis užkliuvo, loms turėtų daugiau pinigų
greta važiuojantį kitą, po 
to peršoko vidurkelio ribą 
ir aptrankė dvi į priešingą 
galą važiuojančias.

Pavojingai susižeidė jis 
pats ir sužeidė 17 kitų, tar
pe tų vienos šeimos visus 
penkis narius.

'skirti šalies vyriausybė, ku- 
Iriai sumokame federalinius 
taksus. Tačiau negavus iš ten, 
mokyklos turėtų būti viena

I pirmiausių įstaigų miestinei 
l paramai gauti.

Džiugu matyti šiemetinį
darbo unijų judėjimo ruoši-

įvyks
Jesūno

sėkmingas
talkininkų, be kurių šis di-|žinti 

: dis darbas negalėtų' būti viais!
j r.iidii bamas. „ Taigi savo tarpe turėjome

Su juo. veikiantieji^ jį c|u įžymius tarybinius
i brangina ir nudžiugo , žurnalistus. Abudu labai 

malonūs, santūrūs ir drau
J j lūs ir didelį partizaninio

■; vadovauti N- Abalkinas tik keliais ! judėjimo vadą Antrojo pa
tam darbui? () tuo tarpu_  sakiniais pasveikino publi- saulinio karo metu, bet pir-

Komitetas išsiuntinėjo vi-'M ir paačiavo už suteiktą mą kartą mes sužinojome, 
(ku-'Jani Pr0<gU dalyvauti šiame'kad jis yra Jįaip pat puikus 

kalbėtojas. Visuose mumy
se jis paliko nepaprastai

siems savo rėmėjams
antrašus turi) prašymą i jaukiame pobūvyje. Jis 

’ipagelbėti komitetui vykdyti taipgi išreiškė vilti netoli- 
*;savo darbą, dabar pasunkė-! moję ateityje su daugeliu 

j jusi dėl Greeno ligos.
Elektros kompanija sako, • (jpeta kitko, komitetas 

kad laidų pataisymui rei-i įsigyti profesorės
kės. apie mėnesio laiko. Tuo, £ouj.< ~ • •
laiku tą miesto dalį prade-1rašytą knygą, kurią komi-*

i tetas išleido. Tai sveturgi-
• mių persekiojimo ir jų ap- 
i gynimo istorija nuo
tižios iki šių dienu.

• trumpos sutraukos

muši savąjai Darbo šventei, 
į Jai ruošiasi plieninin.kai, ma- 
! lioriai, siuvėjai, viešbučių ir 
' daugybės kitų įmonių ir ama- 
l tų darbininkai.

Tikim.asi, kad rugsėjo 7 die
ną į New Yorko gatves išsi
lies minios darbo žmonių di
džiuliame parade. Sumirgės 
šūkiai, reikalaujantieji paten
kinti teisėtus plieno streiki**- 
rių reikalavimus. Kils pro
testai prieš darbininkams su
pančioti taikomus įstatymus;

Queens Komunistų partija 
paskleidė 10,000 savo leidi
nėlio Comet, kuriame išdės
tė savo pasiūlymus dėl Glen
dale mokyklų integracijos.

Tarpe kitko, sako, jog bū
tų naudinga perkeliamus iš 

Į vienos mokyklos kiton vai- 
I kus pasitikti su draugiško
mis lauktu vėmis; sušaukti 
srities konferenciją mokyklų 
reikalui aptarti; pagirti mo
kyklų viršininką Theobald už 
jo žygį integraciją vykdyti.

Tai žmoniški, gražūs ir nau
dingi būtų veiksmai.

Atlankius Williamsburg
Einant pagarsėjusia U- 

nion Avė., kur randasi At
lanto perskridimo didvyrių 
Dariaus. ir Girėno pamink
las, susitikau Lionę Juody
tę, aukštai išlavintu balsu 
dainininkę solistę. Sakė, 
kad ji turinti išleidus 16 
dainų plokštelėse, 8 dainas 
ant vienos pusės. Request 
rekordu firma New Yorke 
išleido savais iškaščiais. Tai 
rodo, kad plokštelės smar
kiai platinasi.

Labai malonu klausytis 
tokių dainelių, kuriose ap
dainuoja Lietuvos grožybę: 
Nemunėlį, ežerėlius, upe
lius, šaltinėlius, mergelę rū
tų darželyje, bernužėlius 
šienpiovėlius, gegutę, lakš
tutę, vieversėlį. Pasiilgusie- 
ji savo tėvynės grožio apie 
visą tai gali girdėti plokš
telėse. Mylintiems Lietuvos 
dainas verta plokšteles už

; su daugeliu 
Amerikos lietuvių turistų, 
atvykusių į Tarybų Sąjun
gą, susitikti pačioje Mask-

se Pettibone Smith pa- , v. . ,v. 1 . . -i 1 • į Daug plačiau ir išsamiau
, pakalbėjo “Tiesos” redak
torius H. Zimanas. Jis 

i apibūdino jau didžiulius 
Tarybų Lietuvos laimėji- 

prieš i 
T, j . . ^s a~ipė ir trūkumų

. ymų. ai.ocoma iipnemo- .^ neišvengiamai pasitai-i išsunkė ne vieną prakaito 
ines, I kuriomis komitetas', '

y v v 11 et c/ 1 k x iv y 1 • • _ 1 \ t)»no 1 r»i / -i • -G- 4.- persėkioiamus apgynė.ne-1 pp (-reikia išlipti Crescent 1 J J , į v 1 I Knyga yra dokumentas,
1 kuri privalėtų turėti kiek-;
1 viena draugija savo narių 
informacijai. Ji turėtų ras
tis visose skaityklose, o taip 
pat ir kiekvieno galinčio 

kad jį aplankytų jo angliškai skaityti namuose. 
Susideda iš 448 puslapių. 

Jų turi ir lietū-
S. Istijos seimelis, kurį visuo- 
 ! met kontroliuoja respubli- 

Atplaukė 1 Ponai, šiemet įvedė naują 
. Ir ne- 

: delsia, tuojau pradeda jį 
1 vykdyti.

jo aprūpinti elektra 
' Queens pavieto jėgainių, i

Spaudos piknikas 
rugsėjo 6 dieną A. 
piknikų vietoie, ant 422 ke
lio, tarpe Welsh field ir 
Parkman.

Vietinė LMS kuopa irgi i 
pasimojus šį ta veikti atei
nančią žiemą. Pirmas ju pa- 
žmonys įvyks spalio 10 d. 
Jie rengia bankietą LDS Krunglienės, kad serga Juo- 
klubo svetainėje. Kiek teko Rytojas. Jis gyvena 9 Kiley 
girdėti, bus kas tokio 1 
paprasto, bet tai tik vėliau i st. stotyje), Brooklyn, N.1 
paaiškės. i y. Jis dabar randasi na-l

į muose ir yra po daktaro 
priežiūra.

J. Aleksynas labai norė
tų, 
draugai, pažįstami žmonės, 
nes žinote, tas daug jam Kaina- $5. 
pagelbėtų sustiprėti sveika- vių komitetas, 
toje. Tad prašome jo pa-> — 
žįstamų nueiti pas Aleksy
ną, palengvinti jam praleis- sprogimo 
ti laiką.

Gavome žinią nuo

pra

Pobūvyje buvo skanių už
kandžių ir šiaip vaišių.

Beje, tolimiems svečiams 
buvo įteiktos kuklios dova
nėlės nuo New Yorko lie
tuvių dėl geresnės, ilgesnės 
atminties.

Visas vakaras praėjo pa
kilusioje, entuziasti š k o j e

mus ir pasiekimus pokari-! nuotaikoje, nors oras pasi
niu laikotarpiu, bet neslė- taikė nepaprastai, karštas, 

, kurių dar,kuris iš sueigos dalyvių

Svarbu, j anot jo, kad lašą. tę p.

J. žebrys

Aloysius Bauman, 32 me
tų, šešių vaikų tėvas, tapo 
areštuotas kaip plėšikas. 
Pačioje jaunystėje jis buvo 
policininku. Iš ten jį paša
lino už mušimą žmonos.. Po 
to dirbo pienvežiu, paskiau
siu laiku neturėjo jokio 
darbo.

New Yorktįs irgi turi j Miestui reikia dar 
savo

I
New Yorkjas nelaukė iki 

visašališkas darbininkams nes įstaigos įteikė Miesti- 
ir samdytojams kontroliuo- nei planavimo komisijai sa- 
ti įstatymas ipis veikti. Val-'vo reikalavimus paskyrų tų

I didesnio biudžeto
I

New Yorko miesto valdi-

Bostonas.
aplamdytas lėk-1 valstijinį įstatymą, 

tuvnešis “Was])”.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
t

Pirmoji Amerikos Lietuvių turistų grupė jau grįžta iš Lietuvos!
Išgirsite jų įspūdžius masiniame Brooklyno lietuvių mitinge!

Šeštadienį, Rugpjūčio 29 August
Schvvaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyne

KALBĖTOJAI:

Kristina Stanislovaitienč Dr. J. Stanislovaitis Katrina Petrikiene

Dr. Algirdas Margeris iš Cliicagos
ir keletas kitų iš grįžusiųjų turistų

Pradžia 7-tą vai. vakare. Įėjimas nemokamas

Kviečiame atsilankyti visus, iš arti ir toli.
Amerikos Lietuvių Literatūros i Draugijos 2-ji Apskritis

mento visuomenei infor
muoti skyriaus viršininkas 
James E. Gavagan jau iš- 

I siuntinėjo įstatymo kopijas 
I ir atitinkamas blankas biz- 
I nio įstaigoms ir darbo uni- 
I jų lokalams. Paliečia sam- 
i dančius dešimtį ar daugiau 
j darbininkų. Įsakyta forma 
i sugrąžinti ne vėliau gruo
džio 1-mos. O tie, kurie 
formų būtų negavę, priva- 

i lo patys jas užsisakyti.
Įstatymo teksto dar ne

mačiau. Tačiau aišku vie
nas: įstatymas, kurį stam- 

| biojo biznio atstovai sten- 
| giasi pagaminti ir skubinasi 
vykdyti, visuomet būdavo 
vienpusiškas — jp gaminto
jų naudai, o darbininkų ne
laimei.

įstaigų veiklai sekamais me
tais. Bendrai visų trijų de
šimtų departmentų reika
laujamoji suma siekia 605 
milijonus dolerių.

Greta tos sumos, turimos 
gauti iš miesto iždo, kai 
kurie departmental prašė 
komisijos leisti jiems sko
lintis ar kaip kitaip gauti 
pajamų iš kitų šaltinių.

BAUS VANDENS 
SPORTO PAŽEIDĖJUS

Policijos komisijonierius 
Kennedy paskelbė, kad val- 
stijinis vandens kelių įsta
tymas galioja ir miesto ri
bose. Bus šaukiami teis
man, baudžiami pinigiškai 
ir kalėjimu visi neatsakin
gi motorinių valčių vairuo
tojai, kurie meta vandenin 
atmatas, lermuoja, per 
greit zuja ar kaip kitaip 
kenkia kitiems ramiai, tvar
kiai pasinaudoti priemies
čių vandenimis poilsiui ar 
sportui.

Reikia tikėtis, kad unijos 
tars savo žodį apie šį įsta
tymą. Rep.

Bellmore, L. 1.
Lankiausi Clevelande, kur 

seniau gyvenau. Dalyvavau 
ūkininkų ir LDS piknike. 
Mačiausi su draugais-ėmis, 
daug pasikalbėjome. Tariu
širdingiausią ačiū Poškums,
Kazilioniams ir draugėms 
korletietėms už vežiojimą,
vaišes ir priėmimą.

Dėkui Poškams, ir Anna I 
ir Aleksui Gaškauskams, 
iš Huntington, N. Y., už 
žalius popierėlius. Visiems 
ir visoms didelis ačiū!

Amelia Raulušaitienė

Pabaudos gali būti iki 
$100 ir iki metų kalėjimo.

sisakyti.
Susitikau tautietį

Seniai pažįstamas tauti
ninkas man priminė, kad 
Vilniun skridusieji ekskur
santai yra mužikai. Klau
siu: kodėl jums taip atro
do? Sako, todėl, kad skris
dami per Maskvą į Vilnių 
jie turėjo ilgą kelionę. Tu
rėję skristi per Londoną ir 
Paryžių, kur daug trumpe
snė kelionė. Mužikai neži
noję kaip laiką sunaudoti. 
Paaiškinau, kad jie skrido 
Danijos linija, nes Tarybų 
Sąjunga turi sutartį su Da
nijos linija.

Man paklausus, kodėl jie 
vartoja nabažninko caro 
vartotą žodį mužyk, jis nie
ko neatsakė, nuėjo. Mislinu 
sau: jums skauda širdį,kad 
Amerikos pažangieji lietu
viai skrenda atlankyti savo 
gimines...
Tautietis ant šaligatvio

Man gyvenant ant Union 
Avė. šalutiniame name gra
žiai gyveno lietuviai, moti
na ir sūnus. Motinai mirus, 
sūnus pakrypo j girtavimą. 
Priėjo prie to, kad nepajė
gia užsimokėti nuomos už 
kambarius. Vieną gražią 
dieną pamatė, kad jo bal
dai jau guli ant šaligatvio. 
Tai matote prie ko girtuo
kliavimą^ žmogų privedė.

Vaikščiojiantis

Ne.w Yorkas.—Esso Stan
dard Co. Libijoje surado a- 
liejaus. Zeiten No. 2 vers
mė per dieną duoda 15,000 
bačkų, po 48 galionus, alie
jaus.

PRANEŠIMAI t
RICHMOND HILL*N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. 
vak., Laisvės patalpoj, 110-12 At
lantic Avenue, Richmond Hill. Vi
si nariai kviečiame dalyvauti šiame 
susirinkime. Pasižiūrėkit Į mokes
čių knygutę, gal jau reikės užsi- 

j mokėti duokles. Protok. sekr.
(66-69)

WORCESTER, MASS.
Rudeninis spaudos piknikas Įvyks 

Olympia Parke, rugs. (Sept.) 13 d. 
Bus ir dainų programa. Vėliau 
pranešime daugiau. (66-70)

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

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

Rugp. 30 d. Mass. Valstijos Mo
terų Sąryšio.'

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

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

Visi piknikai prasideda 1 vai. die- 
1 ną. Bus valgių, gėrimų ir muzika. 
Kviečiami dalyvauti. Geo. Skipi
tis. (65468)

| Geo. Shimatflis

Nušovė žmoną ir save
Harleme nušovęs žmoną 

ir save Arthur Leroy 
Wright atpažintas kaip jau
niausias iš grupės tų jau
nuolių, kurie buvo teisiami 
Scottsboro byloje. Kai jo 
draugų pašaukta policija 
pribuvo į jo butą, prie jo
kūno rado saužudystės į-

Pan American Airways 
| lėktuvas “Boeing 707” ir 
j vėl sugedo. Lėktuvas paki
lo iš International orlaukio 
su 122 keliauninkais skristi 
į Argentiną. Bet kapitonas 
P. Smith pajuto, kad lėk- 

| tuvas jau netvarkoje. Tada 
jis prie Fire salos išleido 
kurą į Atlantą ir sugrįžo į 
oriau kį.

RANDAVOJIMUI
3-jų kambarių namukas išnuoma- 

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

rankį ir Bibliją.

Bronkse suimtas 16 metų 
Barry Goldenberg. Įtaria, 
kad jis tyčia įvažiavo į gru
pę vaikų, ant kurių jis bu
vo supykęs. Pavojingai su
žeidė Peter Ramos, 13 me
tų. Auto buvo pasiskolin
tas.

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•UG**36*

!: Newark 5, N. J. I
MArket 2-5172 |

:: 426 Lafayette fit |
1» . (

5 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., rugp. (August) 25, 1959
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