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KRISLAI
Sveikiname !
Gal buvo netaip pradėta. 
Nesvietiškas įsimylėjimas! 
Neranda savo partijos. 
Gavo per nosį.

Rašo A. Bimba

Amerikos darbo unijos yra ! Rumunija minėjo 15 Sako, kad kelionė j
sunkių kovų kryžkelėje

penktadienio ry

ta pirmoji turistų grupė. O 
rytoj, šeštadienį, Įvyks masi
nis su jais susitikimas Schwa- 
ben Hali, ant Knickerbocker

yveikmame jus, drauges ir 
draugai! žinau, jog jūs smar
kiai pavargote, bet šia 
kelione jūs paturtinote 
gyvenimą 
rimais,

SU'O

Washingtonas. — Ketu
riolika kongresmanų ir se
natorių skubiai dirba, kad 
paruošus iš Senato priimto 
Kennedy biliaus, kurį suga
dino senatoriaus McClella- 
no pataisymai, ir iš Atsto
vų buto priimto Landrum- 
Griffino biliaus vieną ben
drą įstatymą. Jie nori jį pa
ruošti pirm Kongresas už-

nietn išsilaisvinimą
j Bukareštas. — Rugpjūčio 

kietuoja krautuves, kur par-i 23 dieną buvo minima 15- nnnni iimn rltiv-I 1__ _____________
bininkų pagamintos prekės. I švininio iš fašistinio jun- 
Jie sako, kad “unijos ken- g0 sukaktis.
kia Amerikos bizniui užsie-

Europą bus tik $50
New Yorkas.'—Milijonie

rius H. B. Cantor, savinin-
davinejama neunijinių dar- h<03 metų Rumunijos išsilai- kas daugelio Manhattano

įvyko militąriniai

viešbučių, pasirašė su Va- 
Miestuose karų Vokietijos laivų staty- 

ir ei- bos kompanija kontraktą.

idžiais ir paty- 
ant visados pa-

itmintyje.
Jau bus keturiolika motų, 

kai aš lankiausi Lietuvoje, o 
ir šiandien man atmintyje to

li ir šilti Įgytieji I nori juos įjungti.
Aš mačiau baisiai 

nuniokotą Lietuvą, 
matėte p r i s i.!< ė 1 u s i ą, 
naujam gyvenimui

dalis Amerikos darbininkų, 
organizuotų į unijas, turi 
“labai aukštas algas”, iške
lia pragyvenimo reikmenų 
kainas ir pastato į vargin- 

I gą padėti tuos darbininkus, 
i Komitetas stengiasi paga-1 kįie uįiom® nepriklauso, 
įminti dar griežtesnį įstaty-j P1?z- ^‘senhoweris remia 
Ima prieš darbo unijas.kaip įan iU™_" -
dabartiniai biliai. Kai kurie K^rcme spauda, radijas 

| komiteto nariai jau ištrau- “ televizija veda propagan- 
J dą pries unijas, o tuo kar-

nyje” ir kad vienas penkta- viliniai žmonių paradai. Jam stato du didžiausius, 
Bukarešte parade dalyvavo {pasaulyje laivus po 90,000 j 
apie 400,000 žmonių.

Prieš 15 metų, tai yra, ... . .
1944 m., rugpiučio 23 d. Ta- kehaunmkų. 
rybų Sąjungos armija par 
bloškė fašistinę Rumuniją j jų metų. Milijonierius sa- 
ir privertė pasiduoti. Buvo ko, kad jis į Europą ir at-

! tonų įtalpos, kurie gales 
kiekvienas vežti po 6,000

Laivai bus gatavi už tri-

Griffino bilių sudaryta liaudies valdžia, gal veš trečioje klasėje ke-

ke senus įstatymus prieš li
nijas dar iš 1897 metų” ir i

sugriautą, 
jūs gi jau 
pakilusią 
Lietuvą.

vienybės. ' <
Tiesa, AFL- Cld) unijų

Naujojo įstatymo gamin-1 prezidentai laikė konferen- 
! tojai bando sukelti Ameri-lciją ir nutarė kovoti prieš I 
> kos žmonių nusistatymą-ruošiamą įs 
prieš unijas. Jie sako, kadlterių unijos

i linijų vadai nesiskaito su 
eiliniais nariais, kad jie pa
stato pikietus prie tokių fa-

i brikų ar įmonių, kurių dar-
• bininkai yra “pasitenkinę 
i darbo sąlygomis”, kad uni- 
! jos “kenkia bizniui”, nes pi

Nuo tos datos Rumunijos Į leivius po $50. Kiekviename 
liaudis pasisuko linkui nau- laive bus dėl 3,000 keleivių 
jo socialistinės santvarkos pirmosios 

tu darbo unijų tar^e nėra gyvenimo. <

Kada ir kur JAV lankysis 
Tar. Sąjungos premjeras

Washingtonas. —Baltasis Įvairios valdiškos, moks-
Namas paskelbė, kad Tary- linės ir bizniškos įstaigos 
bų Sąjungos premjeras Ni-! ruošiasi priimti jį. kaipo di- 
kita Chruščiovas atskris į delį mūsų valstybės svečią. 
Washington ankstį ryto, Reakciniai gaivalai, ku- 
antradienį, rugsėjo 15 die- rie siekia trukdyti susitari

mus. ir ardyti taiką, blaško- 
Po dviejų ar trijų dienų,si. Pirma jie gąsdino, kad 

išbuvimo Washingtone ir jo .Chruščiovui “yra pavojin- 
apylinkėje, pasitarimo sujga Amerikoje pasirodyti”, 
prezidentu ir kitais mūsų bet dabar žino, kad triukš- 
šalies valdininkais, Chruš- mavimas būtų ne vien ne- 
čiovas lankysis New Yorke, kultūriškas jų elgesys, bet 
Los Angeles, San Francis-1 ir anti-valdiškas. Dabar jie 
co, Des Moines ir Pittsbur- ragina “pasitikti Chruščio-

; klasės rūmai ir 
dėl 3,000 trečiosios.

vą tylėjimu”.
Baltasis Namas paskelbė,

Vilniaus radijo pranešimai

Kanadiškiuose “Tėviškes ži
buriuose’’ A. Šalčius apgailes
tauja, “kad Vilniaus dailės 
Muziejus net neatsakė Į su
gestiją Į parodą nugabenti 
amerikiečių ir kanadiečių lie- 
J ivių dailininkų kūrinius Vil-

* Pirmu kartu girdime apie 
tokią “sugestiją.” Kaip, kas 
ir kada ją padarė?

Norint rimtą darbą dirbti, 
reikia rimtai'jį pradėti. Tegu, 
amerikiečiai ir kanadiečiai 
lietuviai dailininkai — ne tik 
iš “Tėviškės žiburių” bei iš I 
Chicagos kunigų “Draugo,“ 
bet visu pažiūrų ir Įsitikinimu, 
ir ne tik pabėgėliai, bet ir kiti, miečių, bet yra liaudies SU- 
dailininkai — susieina ir pa- , kilimas. Sukilimas jau ap
sitaria. < ‘
būtu galima pasikviesti Taw- i 
bu Lietuvos darbuotoja Tary- i 
binėje 
tone Lauryną Kapočių, 
kio rimto pasitarimo 
išeiti rimtas' pasiūlymas Lie
tuvos Dailininkų sąjungai.

Gal tuo keliu prasidėtų rim
tas bendradarbiavimas tarpe 
dailininku abiejose Atlanto i 
pusėse. Bent jau, man atro- i 
do, apsimoka apie tai pagal
voti.

Man atrodo, kad jau per- 
įjĮ,ug mūsų 
sėjikai yra įsimylėję Į Nikitą 
Chruščiovą, 
bininke” ir 
kam kitam nebėra vietos—tik j vadus, o niekur nemato tau- 
Chrusčiovas, Chruščiovas ir I tininkų partijos, 
dar Chruščiovas. Kiekvienas i 
jo atsikvėpimas storomis rai- Į 
dėmis aprašomas — dažniau
siai, žinoma, išvirkščiai.

Joks kitas žmogus pasauly
je nėra minėtoje spaudoje su
silaukęs tokios reklamos.

Penktadienį, rugsėjo 18 
dieną, jis kalbės Jungtinių!kad prezidentas Ęisenho- 
Tautų Asamblėjos sesijoje weris pasitiks Chruščiovą 
New Yorke. \.

Prez. Eisenhoweris pasky-: diplomatijos etika to nerei- 
rė Cabotą Lodge, JAV at- kalauja. Taipgi paskelbė, 

I stovą Jungtinėse Tautose, Į kad proga Chruščiovo atvy- 
I kad jis, kaipo prezidento' kimo į mūsų šalį ir prezi- 
asmeninis atstovas, lydėtų dento Eisenhowerio vyki- 
Chruščiovą laike jo važinė- mo į Europą per televizijos 
jimo po mūsų šalį. tinklus bus keturiolika kar-

Sekmadienio vakare, rug- tų po pusvalandį transliuo- 
sėjo 27 d., -iš Washingtono 
Chruščiovas išskris atgal į 
Tarybų Sąjungą. Reiškia, 
jis mūsų 
dienų.

Washingtono orlauky, nors

Lare kovoli prieš i • *1 • Ve t • ■ •
įstatymą, o tyms-1 apie amerikiečius Lietuvoį 
os prez. Hoffa Į >

znz. zxzxzx zxzxzx • _ • pinkus, o į turistus kalbėjo
direktorius Bekeris.

Įdomiai prie mikrofono 
girdėjosi keletos turistų 
džiugūs balsai. Juos stebi
no Kuršių pajūrio grožis, 
džiaugėsi suteikta proga 
matyti puikius Baltijos 
krantus su Klaipėdoj didė
jančiu uostu, žvejyba ir ky
lančia prekyba.

Rugp. 26 d. pusryčiauda
mi amerikiečiai Urmanie- 
nė, Lazauskas, Juška ir kt. 
tarė žodį, dėkojo už malonų 
priėmimą, o po pusryčių į 
Telšius išvyko.

ketina sukelti $6,000,000 ir j Rugpiučio 24 d. Vilniaus 
I960 metais, laike preziden- i radi jas pranešė, kad išvyk- 
tinių rinkimų, parodyti kas jamj jg j/pgR Amerikos 22 
dis^r kongresmanai” Bet ilietuviai padarė pareiškimų, 

’....... • 4. i- ™ ,1:1 kuriame, be kita ko, sako-anti-uniiims įstatymas gali i . ’.v,_ . .. .’ v ., V . 1 .. ma, jog išbėgusieji į uzsie-buti greitai priimtas. I . L %6 T.° J J . .mį is Tar. Lietuvos lietuviai 
i neteisingai jos dabartinę 
santvarką šmeižia...

Tą patį vakarą radijas 
pranešė apie antrosios gru
pės atsilankymą į Klaipėda, 
Palangą, Nidą ir kt. Klai
pėdoj Jonas Juška sveikino, 
linkėdamas aukštų laimėji
mų, laivų statybos darbi

i P. Amerikoje auga 
kova už laisve

jamos ceremonijos ir kal
bos. Jas perduos Columbia 
Broadcasting Systema po 

šalyje išbus 12 antrašte “Eye Witness to / j «« z-x zx 1 1 • _History” 7:30 vai. vakarais. '

Vietnamas įspėjo 
dėl intervencijos

! Hanojus.—Vietnamo Liau
dies Respublika užginčijo publikų konferencijoj daug 
Laoso valdžios paskalos būk buvo kalbų pasakyta prieš 
vietnamiečiai “užpuolė La-1Kubos naują santvarką, o 
osą”. Laose nėra vietna- į dalis kubiečių delegatų lai

kinai sulaikytų.
Bet vos ta konferencija 

baigėsi, kai čia atsidarė 
Centrinės ir Pietinės Ame
rikos komunistų in progre
syvių vadų konferencija. 
Joje dalyvavo Čilės senato
rius Salvador Allende, šios 
šalięs Komunistų partijos 
sekretorius Luis Carvalan, 
iš Paragvajaus komunistų 
vadas M. A. Sole ir komu
nistų vadai iš kitų šalių. 
Konferencijoje karštai pa
sveikino Kubos armijos va
dą Raul Castro. Joje pla
čiai svarstė tautinės laisvės 
reikalus.

Gal i loki pasitarimą j eme g provincijas iŠ 12.
Vietnamo vyriausybė kaL 

ambasadoje Washing-j tina Jungtines Valstijas už 
Iš to-1 kurstymą karališkos val- 

galėtų ’ džios prieš liaudį ir sako, 
kad jeigu “JAV darys in
tervenciją į Laosą, tai su- 

i silauks to, ko susilaukė 
Šiaurinėje Korėjoje”.

Weston, Conn. —Mirė ar
tistė Theresa Helburn.

klerikalai ir men- kuomet jis dar niekur nesąs 
matęs nei pirmos, nei antros. 

“Drauge,” “Dar-j Mums tai neaišku: Juozas 
Naujienose” nie- |sušilęs peršasi tautininkams į

Vargšas popiežius, Jonas 
XXIII, visiškai išgaravo iš 
“Draugo” ir “Darbini nko” 
skilčių. Aš bijau, kad katali
kai gali būti pripratinti gar
binti nebe popiežių, o Chruš- 

• čiovą. Chruščiovas gi pote
riais netiki.

Jonas Kardelis tikisi nau
jos, trečios tautininkų parti
jos. Prie to privesiąs susikir
timas dėl Vinco Rastenio bol
ševikams atliktos viso gyveni-

Lšpažinties.
Juozas Tysliava jokiu būdu 

negalįs suprasti, kaip gali bū
ti trečia tautininkų partija,

Atsimenate, kiek triukšmo 
buvo sukelta dėl rusų Kozmi- 
nų vaikų prieš porą metų. Ta
me suokalbyje Kozminų vai
kus atimti su Amerikos legio-1 
nieriais aktyviai <’ 
“Naujienų 
gaitis. Dabar vienas protingas ! c 
teisėjas patvarkė, kad vaikai |-j 
priklauso jų tėvams ir kad 
jie kuo greičiausiai turi būti 
pasiųsti į Tarybų Sąjungą.

Suokalbininkai gavo per no
sį, Nusiminęs ir Grigaitis. Jis 
dabar teisinasi, kad jis tame 
suokalbyje legionieriams tik 
savo liežuviu pasitarnavęs.

Santiago.—Amerikos res-

Laosas, Washingtonas 
ir kas bus toliau?

Vėliausios žinios
Bonna. —Prezidentas Ei- 

senhoweris jau tariasi su 
Vakarų Vokietijos vadais.

Londonas. —Anglijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Eisenhoweris remtų viršū
nių konferencijos reikalą. 
Taipgi reikalauja, kad Ber
lyno klausimas būtų derybų 
keliu išspręstas.

bė, kad Jungtinės Valstijos 
skubina su ginklų, amunici
jos, militarinių patarėjų ir 
pinigų pagalba Laoso kara
lystei karui prieš sukilusią 
liaudį (“komunistus”).

Reikalauja uždraust 
atomines bombas

Bonna. —Vakarų Vokie
tijos valdininkai sako, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
užtikrino juos, kad “nebus 
Tarybų Sąjungai nusileidi
mų ir lai jie nesibijo jo ir 
Chruščiovo vizitų”.

i———
Sprangdahleim, Vakarų 

Vokietija. —50 didelių JAV 
“F—100” bombinių lėktuvų 
atskrido iš Francūzijos.. Dar 
laukiama iš ten 75 kitų.

Maskva. —Tarybiniai lai
kraščiai pasmerkė 
CIO vadų politiką, 
atsisakė matytis su 
čiovu. Laikraščiai 
kad šie unijų vadai
prieš Amerikos žmonių va
lią.

AFL- 
kurie 

Chruš- 
rašo, 
eina

Washingtonas. —Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas labai susirū
pino Laoso karalystės liki
mu. Čionai buvo pilnas pa
sitikėjimas, kad Laoso ka
rališka valdžia, gaudama 
per metus $30,000,009 iš A- 
merikos ginklais ir turėda
ma JAV karo specialistus, 
jau sutvirtėjo. Bet pasiro
dė, kad jos armija pakri
kus, nes kareiviai pereina į 
liaudies sukilėlių pusę.

Šiaurinio Vietnamo Liau
dies Respublika kaltina 
Jungtines Valstijas už karą 
Laose, kad jos sukurstė ka
rališką valdžią nesiskaityti 
su liaudies reikalavimais. 
Vietnamas sako, .kad šimtai 
Amerikos karo . specialistų 
kariauja prieš Liaudies ar
miją.

“Indijos suokalbiai 
iškilo viešumon’1

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublikos užsienio 
reikalų ministerija pareiš
kė, kad tuojau, kaip tik Ti
bete buvo susektas liaudies 
priešų suokalbis, ji sakė, 
kad tą suokalbį organizavo 
iš Indijos.

Tada Indijos pareigūnai 
tą užginčijo. Net ir kada 
į Indiją atvyko Dalai La
ma, tai Indijos vyriausybė 
sakė, kad suteikia jam tik 
prieglaudą, bet neleis veik
ti prieš Kiniją. Nedaug lai
ko prabėgo, o jau Dalai La
ma skelbia visokius prasi
manymus prieš Kiniją.

EXTRA
Lafayette, Ind. 1—čionai 

baigėsi Amerikos metodis
tų bažnyčios jaunimo dele- 

dalyvavo ir ' gatų suvažiavimas. Dalyva- 
redaktorius Gri-jvo virš 200 jaunuolių iš vi

sos šalies. Jie priėmė rezo
liuciją reikalaudami už
drausti atominių bombų 
bandymus, mažinti apsigin
klavimą ir sulaikyti milita- 
rinę Amerikos pagalbą ki
toms šalims.

Tuo pat laiku Rhodese, 
Graikijoje, įvyko stačiati
kių bažnyčios suvažiavimas. 
Jis taipgi priėmė rezoliuci
ją reikalaujant, kad Jung
tinės Tautos eitų prie už
draudimo atominių ginklų 
ir darytų spaudimą už nu
siginklavimą.

Washingtonas. —Valsty
bes departamentas pareiš
kė, kad JAV nedarys ato
minių bandymų 1959 me
tais.

Lisbonas. — Portugalijon 
buvęs atvykęs buvusis Ku
bos diktatorius Batista.

“Draugas” labai gražiai ir 
prielankiai paminėjo ameri
kiečių lenkų ekskursiją į Var- 
šavą. Bet apie JAV lietuvių 
skaitlingą ekskursiją į Vil
nių tik paniekinančiai ir pik
tai pasišaipė.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pasiuntė Va
karų Vokietijai notą, ku
rioje pareiškė, kad abiejų 
šalių santykiai yra pavoju
je. Kaltina vokiečius, kad 
jie leido savo šalyje įsteig
ti atominių ginklų bazes, 
kursto prie karo ir atsisa
ko už?negsti valstybinius 
ryšius su Vokiečių Demo
kratine Respublika.

Washingtonas. —V alsty- 
bės departamentas paskel-

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Chou En-lai sako, kad 
liaudies ir valdžios vienin
gumas yra tvirtas.

Paryžius. — Tunisija nu
traukė prekybą su Prancū
zija. ,

Minneapolis. —Vice-nre- 
zidentas Niksonas kalbėjo 
Amerikos Legiono suvažia
vime ir užtikrino juos, kad 
JAV laikysis kietos politi
kos linkui TSRS.

Por t-Au-Prince. — Haiti 
respubRka reikalauja, kad 
Romos popiežius atsiimtų 
prelatą F. Pairiere, kuris 
kišosi į respublikos vidaus 
reikalus.

Philadelphia, Pa.
Mirė J. Mickis

Jonas Mickis mirė rug
pjūčio 21 d. Pašarvotas gra- 
boriaus Earamino šermeni
nėje, 2339 E. Alleghany Av. 
Laidojamas ketvirtadienį, 
rugp. 27 d. Paliko nuliūdi
me žmoną, dukrą ir žentą. 
Sirgo trumpai. Priklausė 
prie LDS 5 kuopos.

A. Zalner

Jau dalimis sugrįžta Pir
moji Amerikos lietuvių tu
ristų grupė. Gavome seka
mą kablegramą iš Danijos 
sostinės Copenhageno:
“Laisvė, Richmond Hill!

Mes sugrįšime į N. Yorko 
Tarptautinį orlaukį penk
tadienį, rugpiučio 28 dieną, 
8 valandą ryto.

K. Petrikienė
NUO RED. Ketvirtadie

nio rytą iš N.Y. Interna
tional orlaukio telefonu pa
skambino į “Laisvę”, kad . 
jau sugrįžo chicagiečiai: 
Dr. A. Margelis, S. Jokub- 
ka, N. Dočkienė, A. Grigas 
ir kartu su jais J. Krasnic- 
kas, iš Cleveland©; A. Me- 
telionis iš Floridos, J. Sma-

Nuo Red. Laišką gavome lenskas iš Baltimorės ir J. 
tik ketvirtadienį, jau laik- K. Mažukna iš Pittsburgh, 
raščiui einant į spaudą. Visi jie išvyko į namus.
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Kas užkalė tuos pančius?
YPATINGU AŠTRUMU geležinkeliečių brolijų or

ganas “Labor” pasmerkia Kongreso atstovų buto priim
tą Landrum - Griffin bilių, nukreiptą prieš darbo unijas. 
Laikraštis labai efektingai iškelia aikštėn faktą, kad j 
šį reakcinį bilių iškepė NAM (National Association of i 
Manufacturers) ir C of C (Chamber of Commerce).! 
Tai dvi organizacijos, kurios atstovauja Jungtinių Val
stijų stambiajam kapitalui.

Apie tai Kongrese su pasididžiavimu kalbėjo kong-' 
resmanas Hoffman iš Michigano, didis reakcionierius, 
atkaklus organizuotų darbininkų priešas. Jis, pasak 
“Labor”, pasakė:

“Buvo daromas kaltinimas, kad NAM parašė šį 
bilių. Aišku, kad jie (fabrikantai) turėjo pirštus priki
šę prie šio darbo. Taipgi, žinoma, prie to pridėjo savo 
rankas ir kojas ir Chamber of Commerce, ir tai buvo 
jų teisė ir prievolė taip padaryti.

“Aš sutinku su šiomis dviemis grupėmis. Jos yra 
puikios. Jos patiekia skaniausius pietus...”

Tegu visas pasaulis sužino, kas mūsų Kongresui 
iškepa reakcinius bilius ir įstatymus. Tragedija yra ta
me, kad Amerikos darbininkai neturi savo politinės par
tijos, nors jau kad ir tokios, kaip Anglijos Darbo par
tija, kuri pasiųstų į Kongresą darbininkų atstovus. 
Taip vadinami “darbininkų draugai” daugumoje pasiro
dė dideliais apgavikais. Daugelis jų paskutiniais rin
kimais laimėjo vietas tik darbininkų balsų parama, tik ■ 
todėl, kad jų kandidatūrą rėmė darbo unijos. Na, o , 
dabar štai kaip jie toms unijoms atsimokėjo!

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00

Canada and Brazil, per yesir $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

j ką tašo it Sake
ESAMA VISOKIŲ 
SUTVĖRIMŲ

Dar tebeišeina kadaise
plačiai Amerikoje žinomas 
žurnalas “American Mer- 

Queens Co. . ........... $10.00 per year
Queens Co........ $5.50 per six months

Bankieriai ir plieno trustas
REIKIA ŽINOTI, kad prieš plieno darbininkus yra 

sukilusi visa valdančioji klasė. Plieno trusto priešini
mąsi algų pakėlimui nustatė Amerikos bankieriai.

Atsiminkime, kad Amerikos Bankierių Susivieniji
mas gegužės mėnesį atlaikė konvenciją Londone. Susi-

cūry.” Buvo laikai, kada 
šis leidinys nesibijodavo li
berališkų minčių. Bet da
bar jame švaistosi kraštu- 
tiniausi reakcionieriai. Vie
nas jų yra tūlas Eugene W. 
Castle. Nors žurnalo lap
kričio mėnesio n u m e r i s 
dar negreitai išeis, bet 
Castle straipsnio “Danger 
Ahead!” nuotrauka jau iš
siuntinėta laikraščių re
dakcijoms. Su nuotrauka 
siuntinėjamas ir leidimas 
š i o pikto straipsnio me
džiaga naudotis.

Mr. Castle baisiai išsi
gandęs, ir šaukia kaip už 
liežuvio kariamas. Jis prie
šingas kultūriniams apsi
keitimams su Tarybų Są
junga. Jis prakeikia Chruš
čiovą ir sako, kad prezi
dentas Eisenhoweris, vice
prezidentas Niksonas, bu
vęs New Yorko gubernato
rius Harrimanas ir demo
kratų lyderis Stevensonas, 
taip pat devyni gubernato
riai, kurie lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, taikau ją Chruš
čiovui pasiimti į savo ran
kas visą Ameriką!

Bet, žinoma, Castle nėra 
vienas. Jo plauko reakcio
nierių pilni visi šalies kam
pai. Jie su baime pasitin
ka kiekvieną tarptautinių 
santykių pagerėjimą.

GAL IR GERAI 
PADARYS

“The New York Times” 
(rugp. 24 d.) reiškia nepa-

rinkusiems bankieriams kalbėjo ir jų nusistatymą vie
šai išreiškė bankininkas Alfred Schaefer, Šveicarijos 
banko viršininkas. Jis jiems pasakė:

“Virš visko mes turime priešintis algų pakėlimui... 
Jungtinės Valstijos šiuo atžvilgiu turi tarptautines at
sakomybes. .. Pakėlimas algų plieno darbininkams mus 
pastatytų ant kelio į tolimesnę infliaciją... Bile koks 
algų pakėlimo reikalavimas ateityje turi būti atmestas 
—netgi kaina didžiulio streiko”.

Ir štai mes dabar turime plieno darbininkų streiką 
ir plieno kompanijų griežtą nusistatymą prieš algų pa
kėlimą, nes taip padiktavo mūsų šalies bankieriai.

Nesilaiko sutarties
INDIJA IR KINIJA YRA iškilmingai pasižadėjusios 

nesikišti į viena kitos vidinius reikalus. Kinija tos su
tarties skrupulingai laikosi. Niekas. Indijoje nėra jai 
primetęs kišimosi į Indijos vidinius reikalus.

Netaip elgiasi Indija. Pasiimdama savo globon Ti
beto “dievą karalių” Dalai Lamą ir dabar leisdama jam 
iš Indijos teritorijos plūsti Kiniją, ji tą sutartį sulau
žė. Premjeras Nehrū, faktinas Indijos diktatorius, ne
silaiko iškilmingo pasižadėjimo. O tai labai kenkia 
Azijos ramybei. Nesusipratimai tarpe tų dviejų Azijos 
milžinų — Indijos ir Kinijos — turėtų būti kuogrei- 
čiausia išlyginti.

Puikus sugyvenimo pavyzdys
SU DIDELĖMIS CEREMONIJOMIS sostinėje Wa- 

shingtone Havajai padaryti 50-ta valstija. Naujoji val
stija išrinko ir prisiuntė du senatorius ir vieną repre
zentantą. Jų tautinė - rasinė kilmė labai įdomi: sena
torius Hiram L. Fong, respublikonas, yra kinietiškos 
kilmės, senatorius Oren E. Long, demokratas, amerikie
tiškos, o reprezentantas Daniel K. Inouye, demokratas, 
yra japonietis.

Gražiausias dalykas su naująja valstybe ir yra tas, 
kad jos žmonės susideda iš visokių tautų ir rasių ir 
nepripažįsta jokios tautinės bei rasinės diskriminacijos. 
Tai puikiausias pavyzdys, kaip įvairių tautinių ir rasi
nių kilinių žmonės gali gyventi meilėje ir ramybėje. 
Mūsų linkėjimas yra, kad visų kitų 49 valstijų ameri
kiečiai tuo požiūriu pasektų havajiečius. Ypač iš jų tu
pėtų pasimokyti žmoniškumo ir tolerancijos mūsų ša
lies pietinių valstijų gyventojai.

Bailių pasiūlymas
SAKOMA, kad mūsų šalies Kongrese yra pasiūly

mas baigti sesiją dar prieš rugsėjo 15 dieną. Girdi, 
kai nebus sesijos, nereikės kviesti Chruščiovą Kongre
se'kalbėti.

Tai keistas pasiūlymas, tai bailių pasiūlymas. Mes 
norime, kad mūsų prezidentas, kai jis lankysis Tary
bų Sąjungoje, būtų traktuojamas taip, kaip būna trak-

sitenkinimą tuo, kad čia bū
damas Chruščiovas perma- 
žai laiko praleis pasivaži
nėjimui po Ameriką. Pav., 
jis net penkias dienas pra
leis Washington^ pasitari
mams su prezidentu Eisen- 
howeriu, kitas penkias die
nas New Yorke ir apylin
kėje, ir porą dienų Pacifi- 
ko pakraštyje. Girdi, tai 
reiškia, kad jis labai, labai 
mažai ką galės pamatyti.

Su tuo galima sutikti. 
Bet argi Chruščiovo lanky
mosi pas mus svarbiausia 
misija yra savo akimis pa
matyti Ameriką ir, jos žmo
nių gyvenimą? Labai abe
jojame.

Kiek mes suprantame, 
svarbiausias šio vizito tiks
las yra pasitarti su mūsų 
prezidentu page r i n i m u i 
santykįų tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos. To gi 
nepasieksi važinėdamas po 
miestus ir miestelius. San
tykius pagerinti galima 
tiktai pasitarimais ir susi
tarimais.

Mes neabejojame, jog pa
našiais sumetimais ir mūsų 
prezidentas vyks į Tarybų 
Sąjungą. Juk dabar prez. 
Eisenhoweris išvyksta Eu
ropon ne tuo tikslu, kad pa
matyti Bonną, Londoną bei 
Paryžių, bet kad pasitartų 
su tų šalių vadais.

Rimtas Chruščiovo pasi
tarimas su prezidentu daug 
daugiau gero duos pasauli
nei taikai, negu aplanky
mas dar vieno kito miešto. 
Gaila, }<ad to paprasčiausio 
dalykėlio nesupranta “The 
N. Y. Times” redaktoriai.

IŠKILMINGA SUKAKTIS
Iš Bucharešto, Rumuni

jos sostinės, prane š a m a , 

tuojami atsilankę kitų valstybių vadai. Todėl Tarybų 
Sąjungos premjeras turėtų būti priimtas lygiai taip. 
Reikia tikėtis, kad blaivus protas paims viršų ir kong- 
resmanai neišsigąs Chruščiovo ir neišlakstys. iš Wa^ 
shingtono darbo nepabaigę prieš rugsėjo/15 dieną.

kad ten rugpjūčio 22 dieną 
įvyko milžiniškos demonst
racijos ii’ paradai. Miesto 
gatvėmis žygiavo militari- 
nės šalies jėgos ir 400,000 
civilinių gyventojų. Komer
cinės spaudos koresponden
tai negali atsistebėti, su 
kokiu nepaprastu šventišku 
džiaugsmu r u m u n a i at
šventė savo išsilaisvinimo 
sukaktį.

Rumunija tapo išlaisvin
ta ne tik iš hitlerinių oku
pantų, bet ir savo kapitalis
tų, kai 1944 m. rugpjūčio 
22 d. Raudonoji armija už
ėmė Buchareštą. Tai buvo 
didelio džiaugsmo diena, 
kuri kasmet yra atžymima 
iškilmingomis ceremonijo
mis per visą Rumuniją.

Rumunija yra viena iš 
liaudiškosios demokratijos 
šalių, viena iš gražiai gy
vuojančių socialistinių ša
lių.

PATARIMAS 
KRIKŠČIONIMS

Iš Graikijos pranešama, 
kad ten Pasaulinės krikš
čionių bažnyčių tarybos 
vykdomasis komitetas gavo 
įdomų laišką nuo Rusų or
todoksų bažnyčios galvos 
Nikolajaus. Laiške Nikola
jus sako, tarp kitko: “Mū
sų bendroji moralinė už
duotis yra kova už sulaiky
mą atominių ginklų bandy
mų ir už pasiekimą jų vi
siško panaikinimo.”

Protingas ortodoksų baž- 
! nyčios galvos patarimas. 
Bet ar kiti krikščionys pri
sidės prie šios kovos? Kas 
liečia protestantiškas krikš
čioniškas bažnyčias, tai ne
mažai jau pasisakė prieš 
atominius ginklus. Bet vi
sai kitaip samprotauja ka
talikų bažnyčios dvasinin
kija. Ji nė kalbėti nenori 
apie dėjimąsi į kovą už pa
naikinimą atominių ginklų.

KOMENTARAI 
NEREIKALINGI

Universal Press žinių 
agentūra praneša iš Vaka
rinės Vokietijos:

Adolfas Hitleris tebegyvena 
dėl daugiau kaip 40,000 jau
nuolių Vakarinėje Vokietijoje.

Hitlerio knyga “Mein 
Kanipf” yra šiai mažumai Vo
kietijos jaunimo biblija.

šie jaunuoliai rengiasi ru
dais marškiniais, ilgais aulais 
batais ir kelinėmis, kurios yra 
panašios buvusio hitlerinio 
jaunimo kelnėms, ir priklau
so įvairioms organizacijoms, 
kurios veikia maskuotais hit- 
lerizmo principais.

Hitlerinės jaunimo orga
nizacijos laikė suvažiavimų 
ir apsijungė į “Vokiečių 
nacionalinį jaunimo judėji
mą.”

GAL APLANKYS 
IR KANADĄ

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Kanados spauda, išskyrus 
“veiksnių” laikraščius, kurie 
nedaro jokios įtakos į vieti
nius gyventojus, aiškiai pasi
sako už tai, kad Kanados vy
riausybė pakviestų Tarybų Są
jungos premjerą N. Chruš- 
čioVą užsukti Kanadoii, kai jis 
užbaigs savo vizitą Jungtinė
se Valstijose. Spauda mano, 
kad Chruščiovo atsilankymas 
negali nieko bloga padaryti, 
o priešingai—dar gera.

Mums, lietuviams, šio vizi
to reikšmė yra ne tik ta, kad

Ne moluiės ašaros, bet* 
Nemunas suks mašinas

Kadaise edenas buržuazi
nis poetas, susipažinęs su 
nauju, spaudoje plačiai iš
reklamuotu planu užtvenk
ti Nemuną, pagautas įkvė
pimo, susižavėjęs rašė apie 
įvyksiančias didžias per
mainas upės krantuose:

“...Čia, po tomis liepomis, 
mūsų motulė pono šuniukus 
žindė, čia, tose liepose, mū
sų sesutė, pono liepiama, 
gegužė kukavo, o pakuka
vus daržely ašarom rūtas 
laistė. Čia rupiais akmenė
liais nusėtu Nemuno kran
tu dzūkai traukė pono vy
tinę nuo Tilžės iki Gardino. 
Traukė ir niūniavo:

“Sesut, sesut, ko taip gai
liai verki?”

... .Dabar Fondation Com
pany nori perkasti Nemu
ną, padaryti naudingą; ar 
mes manėm, kad mes pasi
darysime tokie praktiški, 

; kad mes st e n g s i m ė s iš- 
ištraukti atgal nuplauku
sias ašaras.

Kadaise Nemunas:
Tykiai, tykiai

Nemunėlis teka, 
O dar tykiau 

mūs motulė rauda. 
O dabar tos ašaros suks 

turbinas. Mauros Nemunė
lis, kaip Gedimino pašautas 
tauras, į žemę ragus sube- 
dęs...”

Koks vis dėlto buvo be ga- 
llo naivus šių poetiškų eilu
čių autorius, patikėjęs už
sienio piniguočių siūlomo 
plano — elektrifikuoti Lie
tuvą—realumu! Juk šian
dien ir mažam vaikui aiš
ku: nei užsienio, nei vieti
nis kapitalistas neturėjo nė 
mažiausio noro sukti galvą 
dėl panašių planų įgyvendi
nimo.

Ir kam iš tiesų panašūs 
rūpesčiai?

Juk darbininko, valstie
čio kruvinu prakaitu už
dirbtas litas reguliariai ke
liauja į savininko kišenę. 
Elektros kaina Lietuvoje— 
aukščiausia Europoje. Ar 
ne puiku? Gyvenk ir no
rėk !

Tisą, laikas nuo laiko 
spaudoje p a s i r o d y d avo 
straipsniai. Nudailinti, nu- 
cacinti, gudriai sėj autieji 
geresnio gyv e n i m o viltį. 
Kantriai lauk ir tikėkis. 
Bus geriau. Kad ne šian
dien, tai rytoj. Kad ne — 
po mirties...

O padėtis nesitaisė.
Pagal elektros energijos 

gamybą vienam gyventojui 
buržuazinė Lietuva buvo 
vienoje paskutinių vietų 
Europoje.

Visa tai seniai žinoma. 
Salima būtų ir neprisimin
si. Užmiršti, kaip ir pra
eitį — niūrų sapną.

Bet artėja neeilinis {vy
tis. Po kelių dienų Kauno 
HES statybos metraštyje 
)asirodys reikšmingas įra
šas. Šiandien upė per
sverta. Nemunas pasuko 
nauja, tarybinių žmonių 
rankomis paruošta vaga. 
Dar mėnuo kitas, ir sugaus 

Ąirmoji turbina/’
Pirmoji turbina! Kaip

gali pasitarnauti taikai, ku
rios mes taip pageidaujame. 
Pagerėjimas santykių pagrei
tintų tą laiką, kada mes galė
tume lengviau aplankyti Ta
rybų Lietuvą, pamatyti savo 
gimines.

Liaudies Balsas turi viltį, 
kad Kanados vyriausybė ne
atsiliks ntio Jungtinių Valstijų 
ir pakvies Chruščiovą atsi
lankyti Kanadoj. Kanada, 
kaip visi gerai žinome, yra 
Tarybų Sąjungos kaimynė. A- 
biejų šalių geri santykiai yra 
būtinas reikalas.

tai lakoniška ir kartu pras
minga.

Pirmoji turbina — nau
jos staklės fabrikuose.

Pirmoji turbina — nesu
skaičiuojami nau.ii žiburiai 
kolūkiuose, RTS, mieste
liuose ir kaimuose. I

Kiek visur daug naujos 
šviesos ir džiaugsmo!

O po to—antroji...
Tačiau tai — tik nežymi 

dalis to, ką mums žada sep
tynmetis.

Kaip pažymėjo “Tiesoje” 
išspausdintame straipsnyje 
Liaudies ūkio tarybos E- 
nergetikos ūkio valdybos 
viršininko pavaduotojas A. 
Stumbras, nežiūrint spar
čių elektros energijos ga
mybos vystymo tempų, Lie
tuvos energetinė bazė vis 
dar negali visiškai paten- 

j kinti nuolatos didėjančių 
i pramonės, žemės ūkio ir 
i buities poreikių. “Štai ko
dėl septynmečio plane res
publikos energetinio ūkio 
vystymas turi pralenkti vi
sos pramonės vystymą . . . 
Per septynmetį respubliko
je numatyta padidinti -elek
tros energijos gamybą 2.9 
karto, tuo tarpu bendras 
Tarybų Sąjungos elektros 
energijos gamybos padidė
jimas bus 2.1 ikį 2.2 kar
to.”

Septynmečio metais bus 
paleisti pirmieji agregatai 
labai stambios< šiluminės 
elektrinės, kurios projek
tuojamasis pajėgumas 13

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškia učius, M. D.

VIS TO VITAMINO
B, ŠEIMYNA

Labai žymus vitamino B 
šeimynos narys — biotinas. 
Geras jo šaltinis — bravo- 
ro mielės. Jei žmogui ilges
nį laiką trūksta biotine, tai 
jam įsigali odos uždegimas, 
egzema, dermatitas. Širdis 
pasidaro silpna, slogos daž
nai vargina. Tapo susekta, 
kad šitą biotiną naikina ža
lias kiaušinio bal tymas. 
Ats-eit, žalias baltymas yra 
nuodingas, žalingas.

Vėliau tapo susekta, jog 
biotino stoka sukelia žmogui 
dar ir nerimastį, nuovargį, 
raumenų skausmą, vidurių 
netvarką: vemti verčia, 
pikta paširdžiais, oda esti 
sausa, šiurkšti. Šituos visus 
simptomus prašalina gau
sios biotino dozės, taipgi ir 
viso vitamino B. komplekso 
gausios dozės. .

Artimas biotino brolis yra 
jinositolas. Jo turi kepenys, 
bravoro mielės, kviečio daigai, 
viso grūdo duona. Šito vi
tamino B nario stoka gadi
na plaukus. Plaukai slen
ka, egzema vargina, silps
ta akys ir širdies raumuo. 
Visa tai gražiai atsigauna 
ir pereina huo gausių ino- 
sitolo dozių. N-et ir papras
tas juodas moliasas (black
strap molasses) daug gera 
daro.

Kai dėl plaukų, tai jau 
seniai susekta, kad kažko
kia vitamino B mišinio da
lis labai Veikia plaukus. Tą 
nežinomąją vitamino B dalį 
pavadinta tuomet (anti- 
gray factor (priešžiliminis 
veiksnys). Vėliau, per ke- 
lioliką metų tyrin ė j a n t, 
daug kas išėjo aikštėn. Ta
po s u r a s t a, kad plaukų 
sveikumą ir patvarumą nu
stato ne vienas koks vita
minas, ne vi-ėnas koks miti- 
minis dėsnis, bet keletas to
kių dėsnių.

Pačių tų pagrindinių, pil-
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jj kartų t didesnis pž. .„Kauno 
hidroelektrinės pajėgumą.

13 kartų!
Ar ne iškalbinga? r
Per septynmetį bus elek

trifikuoti visi rajonų cent
rai, kolūkiai, taryb i n i a i 

I ūkiai, RTS. Visą mūsų 
| kraštą apipins aukštos 
i į t a m p o s elektros laidais. 
Per septynmetį jų ilgis pa- 

; didės apie 10 kartų.
Bus skiriamas ypatingas 

dėmesys žemės ūkiui elek
trifikuoti. Septynmečio ga
le žemės‘ūkis sunaudos 10 
kartų daugiau elektros v 
energijos negu 1958 me-' 

j tais.
Net ir nuošaliausi Lietu

vos kampeliai pajus galin- 
igą septynmečio alsavimą.

Štai kodėl šiandieną mes 
su tokiu nekantrumu pasi
tinkame Nemuno vagos 
pertvėrimą — septynmečio 
darbų elektrifikavimo srit- 
tyje reikšmingą etapą.

Mauros Nemunėlis... Su
gaus galingos turbinos!

Ir suks jas ne ašaros, 
kaip rašė buržuazinis poe
tas, o laisva galinga upA— 
tarsi liūtas, visiems įai- f 
kams paėmusi likimą į savo 
rankas. P. Skalvis

TSRS TIESIA ILGUS 
GAZUI VAMZDŽIUS

Maskva. — Jau pradėjo 
tiesimą nuo Krasnodaro sri
ties iki Maskvos natūra- 

I liam gazui vamzdžių. Jie 
bus 102 centimetrų, apie 3- 
jų pėdų diametriniai. Tai 
bus virš 800 kl. ilgio vamz
džiai.

nutinių baltymų ir jų amino 
rūkščių visuotinis svarbu
mas. j^įliudo ir Jplaukirf« 
Esencinių amino rūkštoų 
stoka ilgainiui pražildo 'ir 
plaukus. Toliau. 4 vitami
no B nariai: paba (parami- 
nobenzoinė rūkštis), bvoti- 
nas, foline rūkštis ir panto- 
teninė rūkštis įžymiai vei
kia plaukus, taipo pat ir 
daug ką kita žmogaus or
ganizme. Jei žmogui ilges
nį laiką tenka permažai ši
tų veiksnių, tai jis pradeda 
žilti ir eina senyn ir men
kyn.

Imkime šitą garbingos B 
šeimos ketvertuką skyrium. 
Paba (para m i nobenzoic 
acid) veikia mūsų viduriud- 
se kaipo raugalas (fermen
tas), padeda geriau maistą 
sudoroti. Kai jo pritrūksta 
organizmui ilgesnį laiką, 
taį nuovargis įveikia žmo
gų, odą išberia, egzema at
siranda. Ilgainiui oda daro
si šlakuota, strazdanota, pa
šiurusi. Sulfa vaistai su
naikina pabą. Folinė rūgš
tis padeda kraujui formuo
tis ir . viduriams maistą virš
kinti. Folinės rūkšties trū
kumas iššaukia druskinės 
r ū k š ties (hidrochlorinės) 
stoką ir blogą anemiją. Vi
durių bacilės pagamina ši
tą svarbią folinę rūkstį. 
Artimai su foline rūkštimi 
esti susijęs vitaminas Biž, 
bet šito B12 bakterijos 
mums negamina. Šito dvy
liktojo B šeimos sūnaus 
mes privalome susirasti su 
maistu. Jo turi kepenys, 
inkstai, kviečio daigai. Ši
to vitamino B12 stoka irgi 
padaro piktąją anemiją^ 
raumenys dreba, sunku esti 
vaikščioti, raumenis vargi
na spazmos, mėšlun g i a i, 
protavimas menkas. Trys 
šaukštai bravoro mielių 
kasdien atpildo B12. yVai-i 
kams vaiskesnis esti keda 
protingumas.



2,500 kilometrų Tarybų 
Lietuvos keliais

rius, TSRS Aukščiausiosios 
Tapybos deputatas • Petras 
Vasinauskas aprodo šios 
mokslinės įstaigos patalpas,

mes viską papasakosime sa
vo tautiečiams, kurie ne
kantriai laukia teisybės a- 
pie Lietuvą.

Vėlai vakare kupini įspū
džių, Amerikos lietuviai grį 
žo i Telšius.

Sekmadienį pro Tryškius,

Vilnius, rugp. 17 d.—Ap
žiūrėjus Telšių kraštotyros 
muziejų, šeštadienio popie
tę pirmoji Amerikos lietu
vių grupė nuvyko į Mažei
kių rajono “Jaunosios Gvar
dijos” kolūkį, šimtų pasiti
kusių tirkšliečių vardu)
brangius svečius pasveikino 'Viekšnius pirmoji JAV lie- 
LKP Mažeikių rajono ko-'tuvių grupė atvyko į Nau- 
miteto sekretorius Vilhel-1 jąją Akmenę. Akmenės ce- 
mas Marcinkevičius. Katri-!mento fabriko direktorius 
nai Petrikienei ir Rojui Mi-1 Aleksandras Spudulis apro- 
zarai jaunimas uždeda di-: dė svečiams didžiulę įmonę, 
džiulius naujo derliaus vai-j Svečiai stebisi ir gėrisi 
nikus. Kojukio .pirmininko gamykla, Naujosios Akme- 
Vinco Mačiulaičio ir kolū-.r^s miestu. Nesinori tikėti, 
kiečių lydimi svečiai apžiū-įsako jie> kad vietoje, 
ri fermas, kolūkio pastatus,1 anksčiau telkšojo

Vakar, aplankiusi daugelį 
mūsų Respublikos miestų ir 
kaimų, pirmoji JAV lietu
vių grupė grįžo į Vilnių. Ji 
Tarybų Lietuvos keliais nu
važiavo 2,447 kilometrus.

Vakare svečiai filharmoni
joje klausėsi LTSR Valsty
binio nusipelnusio dainų ir 
šokių liaudies ansambdo 
koncerto.

F. Laurinaitis

Poeto valia įvykdyta 
Stasio Jasilionio palaikai perkelti 

j tėvų žemę.—Gedulo mitingas 
Rasų kapuose

rių tu pašventei visą savo 
šviesų gyvenimą*.

Tebūnie tau lengva nu
mylėta gimtoji žemelė!

Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Jonas Smil
gevičius kalba apie tai, kaip 
karštai Stasys Jasilionis 
mylėjo savo gimtąją Lietu
vą, visa širdimi troško jai 
šviesios ateities. Poetas 
sveikino lietuvių tautą, pa
sirinkusią socializmo kelią, 
jos laimėjimų
tvirtoje tarybinių 
draugystėje.

—Šiandien jūs, 
Amerikos lietuviai,
piasi d r g . Smilgevičius į 
užjūrio tautiečius, — atvy
kę į tėvynę, patys savo aki
mis matote, kaip atjaunėjo 
mūsų Lietuva, kaip pasi
puošė mūsų Vilnius.

Buržuazinės Lietuvos va
deivos daug šūkavo apie 
Vilniaus išvadavimą, bet iš 
tikrųjų nė piršto nepajudi
no jam sugrąžinti. Tik ta
rybinės tautos broliškai pa
dėjo mums sujungti visas 
lietuviškas žemes su sosti-

Šiandien mes palydime į 
gimtosios žemės beržų ir 
klevų pavėsį pažangaus A? 
merikos lietuvių rašytojo 
Stasio Jasilionio palaikus. 
Įvykdyta paskutinė poeto 
valia — jo palaikų urna, 
perk oliavusi vandenynus, 
ilsėsis senojo Vilniaus rū
mų, o gražiųjų kalvų še
šėly. Daug brangių kapų 
čia supilta. Čia ilsisi įžy
mūs lietuvių tautos rašyto
jai, menininkai, visuomenės 
veikėjai.

Šią gedulo valandą mes 
susimąstome prie pamink
lo, kuris pastatytas pažan
giam Amerikos lietuvių ra
šytojui. - Poeto Jasilionio 
gyvenimo kelias būdingas 
daugeliui lietuvių, kurie 
dėl sunkaus vargo ir prie
spaudos turėjo palikti gim
tąją žemę. Bet išvykę iš 
gimtojo lizdo, šie žmonės iš
sinešė mūsų liaudies jautrų 
lyrizmą, jos širdies šilumą, 
kuri neišblėso tarp aukštų 
amerikoniškų mūrų. Ir ten 
jis pratęsė mūsų liaudies 
širdies dainą apie žmogaus 
gražesnio gyvenimo ilgesį.

Stasys Jasilionis nuo 1918 ne Vilniumi ir Klaipėdos 
metų savo eilėraščiais daly- uostamiesčiu. Vilniaus dar- 
vauja beveik visuose pa- bo žmonės visuomet gerbs 
žangiuose lietuvių laikraš- Stasio Jasilionio, šio doro, 
čiuos-e ir žurnaluose. ’___
gelyje jo kūrinių reiškia
mos revoliucinės kovos idė
jos, su didele simpatija kal
bama apie pirmąją darbo 
žmonių valstybę — Tarybų . 
Sąjungą. Su nuoši r d ž i u 
džiaugsmu Stasys Jasilio
nis sutiko Tarybų valdžios 
paskelbimą Lietuvoje.

S. Jasilionis visa savo 
širdimi buvo su Lietuvos 
liaudimi. Jis sunkiai per- 
gyveno dėl kančių, kurias ] reiškiu didelę padėkų Tary- 
mums atneše fašistų šukei-; į>ų Lietuvos visuomenei už

VILNIUS. — Rugpiūčio 
18 d. respublikos sostinės 
visuomenė palydėjo į amži
no poilsio vietą mirusio to
li nuo tėvų žemės pažan
gaus Amerikos lietuvių po
eto Stasio Jasilionio palai
kus, kuriuos čia atvežė kar
tu su Amerikos lietuviais 
turistais Lietuvoje viešinti 
velionio žmona Paulina Ja- 
silionienė.

S. Jasilionis gimė 1892 
| metais Panevėžio apskrities

mę, kurią jis visą gyveni
mą karštai mylėjo.

...12 valanda dienos. Į 
Lietuvos TSR Rašytojų są
jungos salę, kur ant paky
los, tarp gėlių stovi urna su 
Stasio Jasilionio palaikais, 
ateina atsisveikinti su ve
lioniu LKP CK ir respubli
kos vyriausybės atstovai, 
rašytojai. ,

Paskutinę pagarbą atiduo
ti pažangiam Amerikos lie
tuvių rašytojui atėjo Lietu
vos KP CK sekretorius V. 
Niunka, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas J. Laurinai- 

atvyksta į amžiaus apie 68 m. Išvažia-1 revoliucinio turinio knyge- Lietuvoskultūrinių ry-

Laiškas Redakcijai
Gerbiamoji redakcija, 

Ieškau savo brolio. Labai 
kur norėčiau jį surasti, tadpra- 

pelkės, šau man padėti. Ieškau bro-

laidą matė 
tautų

brangūs
— krei-

naujai statomą gyvenvietę. per trumpą laiką išaugo šis I lio Bagdanavičiaus Juozo,' Gailiūnų kaime siuvėjo šei-
Gražioje šimtamečių liepų ' gražus miestas, 

paūnksmėje kolūkiečiai vai-j 
šina brangius svečius.

—Juo daugiau mes ke- Kuršėnų vaikų namus. Vai-Įvęs į Ameriką 1911-1912 m.'les ir, būdamas dar visai 
naujame po Lietuva, kreip- kučiai brangius svečius su- 
damasi į susirinkusius sako i tinka su gėlėmis. Vaikų na- 
Katrina Petrikienė, — tuo'mu auklėtinis Saulius Ber- 
daugiau įsitikiname, kokie Otulis juos, sveikina dekla- 
biaurūs ir neteisingi Hitle-! muodamas kolektyvinės ku
ri* pėdomis pabėgusių, da-|rybos eilėraštį. Svečius y- 
bar Amerikoie gyvenančių pač žavi vaikų rankdarbiai, 
lietuvių prasimanymai

Pro Akmenę ir 
■JAV lietuviai :

Antano sūn., kilimo iš Luk- moję. Iš savo tėvo būsima- 
Papilę snėnų km., Alytaus apskr., sis poetas gavo pirmąsias

ir j drožiniai, piešiniai. Atsi- 
~ šmeižtai. Per šią neilgą ke-į sveikinant vaikai suruošia 

lionę mes spėjome pamaty-1 meninės saviveiklos koncer- 
ti. kad jūsų gyvenimas kas- • tą, atminimui padovanojo 
dien gražėja, kad jūsų ry- savo rankomis išaustas tau
to ius užtikrintas. Mes sten- tines juosteles.
giamės viską pamatyti, oi Vėl kelionėje. Šį kartą 
jūs turite ką parodvti. Ar vykstame į Dotnuvą. Lietu
kas galėjo galvoti, kad Lie-į vos žemdirbystės mokslinio 
tuvoie gali būti tokia didi"-i tyrimo institute brangių 
ga Kauno HES, milžiniškos svečių laukia pilnutėlė salė 
statybos. Mes priėjome iš-i žmonių. Instituto saviveilc- 
vados, kad prie jokios ki-jlininkai suruošia koncertą, 
tos valdžios Lietuva to ne-! Vakar į Dotnuvą taip pat 
būtu pasiekusi. I atvyko antroji JAV lietu-

Niekas netrukdo mums vių grupė. Įvyko jaudinan- 
viską stebėti, kalbėti su tis susitikimas tėvų žemėje, 
žmonėmis. Grįžę į Ameriką Vėliau instituto direkto-

Nesvetingoj padangėj
Skaitydamas pažangiųjų dalyvavo pažangiame judė- 

Amerikos lietuvių poetų an- jime, du kartus sėdėjo ka- 
tologijoje “Svetimoj pa- Įėjime. Tai nenuilstamas li- 
dangėj” pateiktas autorių ' teratūros darbuotojas, vi- 
biografijas, matai, kokiu suomenės veikėjas, gydyto-, 
vingiuotu erškėčių keliu jas. Gausi ir įvairi jo lite-1 
atėjo jie į poeziją. Nepake- i natūrinė kūryba: eilėraš- 
liamai sunkus darbas, mi- čiai, poemos,

leško sesuo Balvonienė jaunas, įsijungė į socialde- 
Jusefa, Antano d., gyv. Lie-! mokratų kuopą, kuri tuo 
tuvoje, miestas Alytus, gat-lmetu veikė Pušaloto vals- 
vė Perlojos, nr. 6. čiuje. 1909 metais S. Jasi-

Gerbiama redakcija, labai lionis išvažiavo ieškoti duo- 
maloniai prašau padėti >nos kąsnio į užjūrį. Atvy- 
man surasti mano brolį. j kęs į JAV, pradėjo dirbti 

Jeigu brolis miręs, tai y- siuvykloje. Iki pat savo gy- 
ra jo sūnūs Bagdanavičiai: venimo pabaigos jis buvo 

paprastas <
| Nors ir sunkiai gyveno, ta
čiau daug skaitė, plėtė sa
vo akiratį ir anksti įsijun
gė į pažangių Amerikos lie
tuvių judėjimą. Savo kūry- 

Tokio. — Tarybų Sąjun-|bą poetas paskyrė darbo 
gos kariniai laivai suėmė į žmogui, jo vargams ir šie-

Juozas ir Antanas.
Balvonienė

Alytus, 1959.8.11 d.
T. SĄJUNGĄ ŠUeMe 
JAPONŲ LAIVUS

čiuje. 1909 metais S. Jasi-

šių su užsieniu draugijos 
i pirmininkas P. Rotomskis, 
rašytojai J. Baltušis, E. 
Mieželaitis, T. Tilvytis, V. 
Reimeris, A. Bieliauskas ir 
Vilniuj-e viešintys svečiai iš 
Amerikos.

Lygiai šeštą valandą ra- 
išytojai J. Baltušis, T. Til- 
I vytis, R. Mizara ir J. Jo- Ilk5 U M. V M 1

darbininkas, i ^ka Pakelia raudonu au- 
dėklu apdengtą katafalką, 
ant kurio padėta urna su 
velionio palaikais ir įneša į 
mašiną. Ištisa eilė mašinų 
pasuka Rasų kapų link. Čia 
naujai pastatytas pamink
linis akmuo su niša urnai.

Gedulo mitingą, skirtą 
Stasio Jasilionio palaikų 
perkėlimui, atidaro Lietu
vos TSR Rašytojų Sąjun
gos valdybos pirmininkas 
E. Mieželaitis.

—Brangūs draugai, bran-

du japonų laivus. TSRS sa-' 
ko, kad japonai žvejai žu
vis gaudė arčiau, kaip 12- 
ka mylių nuo TSRS pakran
tės. TSRS paskelbė, kad jū
ros ant 12-kos mylių nuo 
jos krantų yra jos teritori- ______ _____  ___ d-. ------o---------,---------
ja. i . i palaikai perkelti į tėvų že-|gūs svečiai! — sako jis. —

kiams apdainuoti. S. Jasi
lionis mirė 1950 metų lie
pos 30 dieną. Jo palaikai 
buvo sudeginti ir supilti į 
bronzinę knygos pavidalo 
urną. Dabar įvykdyta pa
skutinė Velionio valia — jo.

Dau-!sav0 liaudį, savo tėvynę 
mylėjusio lietuvio atmini
mą. Vilniečių rankomis pa
sodintos gėlės niekada ne
vys prie šio kapo.

Kalba pažangus Ameri
kos lietuvių rašytojas 
“Laisvės” laikraščio redak
torius Rojus Mizara:

—Poeto našlės Paulinos, 
visos mūsų grupės, visos 
pažangiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės vardu

nešti pergalę, laisvę, lai
mingą ir aprūpintą rytojų. 
Šia tema parašytas eilėraš
tis “Gegužės Pirmoji”.

Visuomeniniai motyvai 
skamba ir kitų poetų kūry
boje. Anksti miręs poetas 

| Pijus Storpirštis nuošir
džiais, 
mais kalbėjo

roviškos detalės, lakoniška 
frazė, kapotas ritmas su-

Amerikos šalių gamta,!1 
Niagaros krioklys ir Ar-!

tas karas ir džiaugėsi mū- ’ suruoštas tokias iškilmin
ių laimėjimais taikioje sta- gas laidotuves poetui Sta

tyboje. . 1 siui Jasilioniui. Stasys tu-
Neteko poetui gyvam iš-lrėjo didžiulį ryžtą ir ta-

teikia šiam eilėraščiui ypa- gentinos prerijos. Jie ilgi- VYS^ naują gyvenimą be- lentą. Mes dažnai kalbeda-
- - . . . k, _ _ Tin O O ' 1* JJ*  

jausmingais po s- 
apie gyveni-

nimalių sąlygų kūrybai ne- mokslo knygos, grožinės Ii- mo ne^e^sy^» aP*e darbo 
buvimas, o dažnai ir bedar- teratūros vertimai.
bio dalia buvo nuolatiniai būdamas kovotojas, jis ir 
jų palydovai. Antologijoje 
pateikti septynių autorių 

įvairaus 
amžiaus, įvairaus kūrybi
nio braižo poetai, 
reikšmingą vagą Amerikos 
lietuvių poezijoje. Kas gi 
vienija šiuos, įvairiu metu 
rašiusius ir teberašančius 
poetus? Visų pirma, ryškus 
kapitalizmo demaskavimas, 
kova už geresnį gyveni-

eilėraščiai. T a i

išvarę

Pats

savo poezija ragina emi
grantus kovoti prieš išnau
dojimą, priespaudą, už 
žmogaus išlaisvinimą.

Aštriai skamba satyrinis 
J. Kaškaičio eilė r a š t i s 
“Amerikinis gyvenimo bū
das”, parašytas 1957 me
tais:
Susekė, išdavė—nuteisė—galas . . 
Klankt! Tu kalėjime pūvi išbalęs... 
štai tau Amerika! “Laisvės” šaly

si lietuviško peizažo, į širdį 
įstrigusio nuo mažų dienų. 
A. Dagilis apdainuoja pui
kų pavasario rytą tėviškė
je, pirmąją žibutę, atbun
dančią gamtą, vyturėlio 
giesmelę. Jis prisimena sa
vo tėviškę rudenį, kad “so
dą aukso spalvos padabi
na”, kai šiaurys vėjas 

tą niekinamam darbininkui. žarsto nuo medžių lapus, 
ir artojui. Bedarbis senelis, Į Posmai apie tėvynę yra 
užpustytas gatvėje, prakai-1 vieni iš gražiausių posmų 
tu apsipylęs artojas, nuo j emigrantų poetų kūryboje.

tingo įtaigumo, stipr f o s 
emocinės jėgos.

Panašias temas savo kū
ryboje kelia ir Senas Vin
cas. — Vincas Jakštys. Jo 
posmai šiurkštoki, drąsūs 
palyginimai ir metaforos ir 
kartu nuoširdus jausmas, 
karštas noras savo ranko
mis sukurti laimę, užuojau-

žmogaus dalią. Eilėraštyje 
“Balsas iš kavyno” jis šau- 
kia darbo žmones į kovą, 
kuri nušluotų nuo žemės 
nežmonišką išnaudojimą. 
Jaunas! poetas priešmirti
niame eilėraštyje, pavadin- šalčio pamėlynavę išbadėję i
tame “atsiskiriant”, rašo:

I 
Neverkite! Gaivinkit viltį, 
Kol kieti pančiai .subyrės!..
Nors tąsyk musų karštos širdys
Sykiuinepldk.8 ir nekentės.

Kai Lietuvoje įsikūrė ta- 
vaikai kaip gyvi žvelgia iš• rybine santvarka, pažan 

gūs Amerikos lietuvių poe
tai sveikino ją, apdainavo 
iš priespaudos pakilusio

jo posmų.
Stipriai išreik š t a s vi-

siems emigrantams auto- darbo žmogaus džiaugsmą.

mą. Ant savo kailio patyrę Tik sužvėrėt, i&sigimt tegali.. .

<šnaudojimo jungą, vargę 
kalvos plantacijose ir sker
dyklose, šachtose ir fermo
se, jie parodė tikrąjį Ame
rikos “rojų”, štai žymus 
Amerikos lietuvių poetas ir 
visuomenės veikėjas 
Kaškaitis eilėraštyje 
vis” rašo:

Jonas 
“Kai-

Plleną lenkia, laužo
Prie liepsnojančio laužo.
Vandenin šaltan įmurdė,— 
O pats kenčia skurdą . . .
Tačiau autorius ragina 

kalvį nukalti “švytrą kar
dą”, su kuriuo minios eis į 
kovą prieš išnaudotojus. 
Eilėraštis baigiamas kovin
gu optimistiniu posmu.

Uoliai kalvis kala.
Kietąjį metalą.
Subyrės plieniniai pančiai 
Nuožmaus kapitalo!..

Beveik kiekvienas Jono 
. Kaškaičio eilėraštis — rūs

tus kaltinimas kapitalisti- 
4* nei santvarkai.

Poeto kovingumas iš da
lies atspindi ir jo paties gy
venimą. Ji Kaškaitis pats

Kur veda šis kelias—aiš
ku. Atomo ir vandenilinės 
bombos ryja milijardus do
lerių, iškyla siaubinga ka
ro grėsmė, o darbo žmogų 
dar sunkiau prispaudžia 
jau ir taip nepakeliama 
mokesčių našta.

Skaudi seno bedarbio 
tragedija atskleidžiama ei
lėraštyje “Prasižengėlis”. 
Septynerius metus liejyklo
je prakaitavęs darbininkas 
netenka sveikatos ir paga
liau išmetamas į gatvę. Ne
tekusio vilties darbininko 
širdyje kyla gaivališkas 
protestas. Jis užmuša savo 
prievaizdą:
Man kraujas užvirė, 

net akys padūmavo:
‘Tai čia tokia teisybė, kraugeriai!” 
Ir jam trenkiau aš,

gelžgalį pagavęs . . . 
Ir štai... kalėjime... kenčiu sūriai...

Tai tipiškas daug e 1 i o 
datbininkų likimas kapita
listinėje santvarkoje. Poe
tas supranta, kad tik kova, 
organizuota kova gali at-

Poetas mirė 1937 m., ta- nams būdingas motyvas jonas Kaškaitis 
čiau jo ugningas poetinis yra tėvynės ilgesio moty- 
žodis, . negęstantis o p t i- yas. Sunkių gyvenimo kovų 
mizmas, jo karštas troški- iškamuotų emigrantų akys 
mas — surasti laimę Ko- krypsta į mylimą tėvynę, 
munoje ras atgarsį tarybi- kurią jie paliko prieš savo 
nio skaitytojo širdyje. norą ir kurios gal daugiau

Paprasto darbo žmogaus nepamatys. Lietuva — ne-

kuriančios tėvynės. Jis sa
vo akimis nebesidžiaugia 
gražiuoju Vilniumi, mūsų 
darbščios liaudies darbais 
ir laimėjimais.

Šiandien pagerbdami Sta
sio Jasilionio palaikus, mes 
lenkiame savo galvas. Kar
tu su mumis šviesų poeto 
atminimą savo širdyje sau
gos visa lietuvių tauta.

Žodis suteikiamas iš Bra
zilijos sugrįžusiam lietuvių 
poetui Linui Valbasiui.

—Stasys Jasilionis. kaip 
ir tūkstančiai mūsų brolių, 
—sako jis,—vargo ir skur
do spaudžiamas, prieš pen
kiasdešimt metų apleido 
gimtuosius namus ir išvy
ko į tolimą užjūrį duonos 
kąsnio ieškoti. Bet ir ten 
jis susidūrė su darbo žmo
gaus išnaudojimu ir sunku
mais. Jasilionis savo kū
riniuose rašė apie papras
tą žmogų ir rūsčiai smerkė 
išnaudotojus, kviesd amas 
darbo žmones į kovą 'prieš 
skriaudėjus. Stasys Jasi
lionis, kaip poetas ir pa
žangus veikėjas, plačiai bu
vo žinomas visiems lietuvių 
emigrantams.

Jam mirus, mes neteko-

vome savo skaitytojams: 
“Žiūrėkit ir dirbkit taip, 
kaip Stasys.” Jis buvo ne 
tik didelis poetas Ameri
kos lietuvių tarpe, bet ir vi
suomet taurus žmogus. 
Mielas Stasy, tavo troški
mas pagaliau išsipildė. Tu 
suradai savo palaikams vie
tą čia, kur ilsisi daug lietu
vių tautai neužmirštamų 
sūnų ir dukrų. Tu būsi čia, 
kur amžinu miegu miega 
Petras Cvirka, Liudas Gi
ra, Balys Sruoga, Borisas 
Dauguvietis, Jonas Marcin
kevičius, Petras Vaičiūnas, 
Mikalojus - K o n s tantinas 
Čiurlionis ir kiti. Gimto
ji žemė, motina mūsų! Pri
imk ir priglausk savo sū
naus palaikus — sūnaus, 
ilgus metus gyvenusio toli 
už jūrų marių, už vande
nyno, bet niekad tavęs ne- 
pamiršusio!

Apie tave, gimtoji žeme, 
Stasys visada svajojo, buvo 
labai tavęs pasiilgęs, tave 
apdainavo... Tegu mūsų po
eto^ palaikai, besiilsį senojo
je sostinėje, bus ryšiu, dar 
glaudžiau rišančiu po pa
saulį išsiblaškiusius tūks
tančius lietuvių su savo 

me nuoširdaus draugo, ko- tauta, su gimtine, su Tary- 
votojo už taiką, už socializ- bų Lietuva!

, uv.ii.au .Amui.tu viu ne 
vieną eilėraštį pas k i r i a 
gimtajam kaimui, kuriame 
“išdžiūvo balos, liūnai, pel
kės”, kur derlių nuima 
traktoriai ir kombainai.

Neapsiriko poetas, kai 
viename iš paskutinių savo 

■ “Atgal į 
tėviškę — ji motina tikra”. 
Tarybų Lietuva svetingai 
sutinka grįžtančius sūnus. 
Poetas Linas Valbasys per 
tris dešimtmečius svetur 
negalėjo išleisti savo kūry
bos atskiru leidiniu. Tik 
1958 m. Tarybų Lietuvoje 
išėjo jo poezijos rinkinys 
“Leiskit į tėvynę”. Nese
niai išėjo ir Seno Vinco 
kūrinių knyga.

Antologijoje randame ir 
subtilios gamtinės lyrikos, 
ir egocentrinės lyrikos pas- 
mų. Nepaprastai nuotai
kinga A. Dagilio gamtinė 
lyrika.

Ši įdomi pažangiųjų lie- 
tuviių emigrantų poezijos 
antologija, kurią paruošė 
Ant Vaivutskas, šiltai su
tikta mūsų skaitytojų.

P. Dabulevičius

tema i tiri ryški Lino Valba-^ išsemiamas įkvėpimo šalti-| eilėraščių rašė _
šio kūryboje. Ar poetas ra-jnis emigrantui; Ji brangi 
šytų apie savo bedarbį! buvo visais laikais, c 
draugą (“Draugo laiš- ’ 
kas”), ar pieštų vaiko — 
laikraščių pardavėjo 
veikslą (“Vargšo vaikas”) 
ar sielvartingai 
anie kaboklo — 
valstiečio likimą 
boklo likimas”), 
išreiškia tikėjimą 
žmogaus pergale, jo švie
sia ateitimi.

. Ypač stiprus, sukrečian
tis Pietų Amerikoje gyve
nusio poeto-komunisto Bro
niaus Klimavičiaus eilėraš
tis “Tragedija”. Negalėda
ma išmaitinti keturių ba
daujančių vaikų, motina 
savo rankomis uždega gry
čią ir sudega kartu su vai
kais. Realistiniai, beveik 
apčiuopiami vaizdai, tik-

pa-

pasakotų 
vargingo

visur jis 
darbo

, o dar 
brangesnė ji tapo dabar, 
kuriant naują gyvenimą 
laisvoje Tarybų Sąjungos 
tautų šeimoje. Labai cha
rakteringas š i a prašme 
Broniaus Klimavičiaus eilė
raštis “Liepos”, kurio tikro 
jausmo padiktuotos eilutės 
gali būti leitmotyvu dauge
liui emigrantų poetų eilė
raščių. Tėvynės ilgesys dar 
labiau sustiprėjo, kai poe
tas susiduria ^su skaudžia 
Amerikos gyvenimo tikro
ve. Tada šis ilgesys įgauna 
beveik tragišką pobūdį.

A. Dagilis, S. Jasilionis, 
B. Klimavičius ir kiti poet- 
tai tėvynės ilgesio jausmą 
išreiškia Lietuvos gamtą 
vaizduojančiais eilėraš
čiais. Jų netraukia didinga

mą. Net ir sunkiausiais 
karo metais poetas tvirtai 
tikėjo savo tėvynės pergale. 
Jis rašė ugningus ir pasi
tikėjimą keliančius posmus, 
skelbė pražūtį fašizmui.

Šiandien, vykdydami poe
to valią, mes susirinkome 
čia palydėti jį į amžino po
ilsio vietą tėvų žemėje.

Draugas poete, mielas 
Stasy! Mes lenkiame gal
vas prieš tavo palaikus ir 
visada atsiminsime tavo 
darbus, tavo ryžtą, dėl kū

Skambant gedulo maršui, 
Rojus Mizara ir Eduardas 
Mieželaitis pakelia urną, 
deda ją į nišą ir uždengia 
metaline lenta. Ant nau
jo kapo padedami vainikai 
nuo Lietuvos TSR Rašyto
jų sąjungos, nuo Vilniaus 
miesto vykdomojo komite
to, Lietuvos TSR Grožinės 
laikraščių ir žurnalų redak
cijų kolektyvų. Svečiai iš 
Amerikos padeda prie pa
minklo gyvų gėlių puokš
tes. (ELTA)

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 28, 1959 
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KA OŠIA PANERIŲ PUŠYS
(Tąsa)

LIEPOS 26 D., PIRMADIENIS
Viskas po senovei. Atveža nedidelėmis 

grupėmis, sušaudo, pardavinėja rūbus, 
geria iki sąmonės netekimo.

Šiandien iš karto į bazę atvažiavo dvi 
mašinos, su jomis trys vokiečiai, daug 
policininkų, persirengusių gestapininkų 
rūbais. Kartu su savimi atsivežė vilki
nį šunį ir ėmė jį dresiruoti, kad gaudytų 
bėgančius. Prie duobės atvestai aukai 
liepia bėgti, o paskui užsiundo šunį. Po
licininkai žiūrėdami vos neleipsta iš juo
ko. Paskui “bėglį” sušaudo. Iš viso 
šiandien sušaudė dvi mašinas žmonių.

Po pietų šaulys Grikštas pardavinėjo 
rūbus. Jam liepė sušaudytuosius užžer- 
ti žemėmis ir už tai atidavė visus rūbus. 
Už visų sušaudytųjų rūbus jis prašė 
10,000 rublių. Labai sielvartavo, kad 
nebuvo namuose Voiceko, dėl to “tur
gus” buvo nekoks. Viską nupirko Senke
vičius iš Kazbiejų.

Geležinkelio būdelėje kitas šaulys 
skundėsi, kad pražiopsojo “tokias geras 
prekes.”1 Paskui, nuėjęs į bazę, po kurio 
laiko iš ten į geležinkelio būdelę atsinešė 
porą batų, dvi poras apatinių kelnių, 
languotas kelnes, penkias puskojines ir 
keturias vaikiškas kojinaites. Už visa 
tai prašė 1,500 rublių. Džiaugėsi, kad 
Grikštas tik iš viršaus trupučiuką už
žėrė žemėmis, net keliai kyšojo ir lengva 
buvo nurengti.

LIEPA-RUGPIŪTIS
“Meškiukas” — taip vadinasi maža, 

pilka, nuleipusiomis ausimis ir ilga uo
dega Censinco kalytė. Priprato ji bėgioti 
i duobes. Sušaudytieji vos vos užžerti že
mėmis. Dargi ir atkasinėti nereikia. 
Duobėse kyšo apgraužti kojų staibiai, 
apkramsnoti galvų kiaušai, mėtosi iš
tąsytos žarnos. Ir užbėga ne vien Cen
sinco kalytė, o visų Panerių šunys.

O kokia musių daugybė! Jų tiek daug, 
kad tiesiog nusėdusios visas duobes, 
smėlį. Net varnų ir kitų paukščių nebi
jo, kurie irgi sulėkė pasigardžiuoti 
žmogiena.

Bazė visa užteršta. Kur tik bepažvelg
si, visur mėtosi vyriškų, moteriškų, vai
kiškų drabužių skudurai, tartum išsvai
dyti įvairiausio tipo batai, bateliai, iš
draskyti knygų lapai.

Jau kelios dienos, kai be perstojo 
dunda traukiniai, prikimšti vyrų-mote
rų ir vaikų. Ant platformų guli veži
mai su pakeltom ienom, kitas skurdus 
inventorius. Kai kurių vagonų langai 
užkalti grotomis, durys uždarytos. Sako, 
kad tai perkeliamieji asmenys. Ar kar
tais jų neveža į kokią kitą bazę, kad nu
galabytų kaip čia, Paneriuose?

Policininkai vėl ėmė plėšikauti. Plė^* 
šikau j a ir dieną ir naktį, jei tik neguli 
išvirtę nuo samagono. Rugpiūčio 8, sek
madienį, buvo toks atsitikimas. Polici
ninkai su Jankovskiu ties pervaža orga
nizavo valstiečių vežimų “patikrinimą.” 
Sustabdė visus vežimus, kad net jų eilė 
susidarė. Kai baigė “patikrinimą,” ant 
kelio matėsi sudaužyti buteliai ir puo
dynės, sulaužyti botkočiai, išmėtytos 
malkos, baltavo išlaistyto pieno dėmės.

Paprastai kelią saugo vienas unifor
muotas policininkas ir sustabdo vežimus. 
O kiti, civiliai apsivilkę, juose rausiasi, 
ieško ko tinkamo sučiupti.

RUGPIŪČIO 6 D.,' PENKTADIENIS
Po pietų visus Paneriuose, žaibo grei

tumu apskriejo žinia: Vilniaus stotyje 
vėl stovi ešelonai. Kitai kalba, kad eše
lonuose yra apie tris tūkstančius žmonių 
ir kad šiandien naktį arba paryčiui jie 
bus Paneriuose. Kiti kalba, kad jau bai
giamas likviduoti Vilniaus getas, kad 
šaudo ne vien Paneriuose, bet ir Burbiš- 
kėse, Kirtimuose, Juodšilyje ir kad ne
maža, žinodami kur veža, bėga tiesiog 
iš Vilniaus geležinkelio stoties.

RUGPIŪČIO 7 D., ŠEŠTADIENIS
Vos atsikėlęs iš karto apsižiūrėjau — 

Paneriuose nė vieno traukinio. Kiti kal
ba, kad šį ešeloną švežė N. Švenčionių 
link ir netoli Bezdonių miške sušaudė.

RUGPIŪČIO 9 D., PIRMADIENIS
Dar to nėra buvę, kas šiandien atsi

tiko. Prieš kelias dienas į bazę atvežė 
rąstus. Šiandien atvežė šešis žmones su 
piuklais ir liepė supiaustyti tuos rąs
tus. Vos tik plūkiąs spėdavo įpiauti iki 
pusės rąsto—staiga įvykdavo sprogimas. 
Visus šešetą žmonių sudraskė į gabalus.

Matyt, čia darė bandymus, kaip atrodo 
šis žudymo būdas.

RUGSĖJO 9 D., KETVIRTADIENIS
Nieko “ypatingo” praėjusiomis dieno

mis neįvyko. Kaip paprastai, šaudydavo 
žmones nedidelėmis grupėmis. Šiandien 
irgi 10 vai. ryto į bazę atvažiavo dvi ma
šinos. Šį kartą atvežė vien moteris.

Mašinai sustojus, dalis policininkų iš 
jos iššoko ir neskubėdami, susimetę į 
būrelį, užsirūkė. Moterys ima balsu 
verkti. Policininkai pradeda kažką šū
kauti ir grūmoti. Kai kurios ima nusi
renginėti, kitos stovį mašinoje verkda
mos.

Tada policininkas, sugriebęs lazdą, 
ima jas mušti per galvas. Pagaliau, li
kusios tik baltiniuose, moterys pradeda 
kažką aiškinti. Policininkas su lazda 
vėl ima jas mušti, kol jos nenusirengia 
nuogai.

Vokiečiui davus ženklą, būreliais po 
penkias policininkai, mušdami lazdomis 
ir šautuvų buožėmis, ima jas varyti prie 
duobių ir šaudyti.

Vakare apie penktą valandą aš užsu
kau į geležinkelio būdelę. Ten radau 
Jankovskį ir du policininkus. Vienas iš 
jų, civiliai apsirengęs, šiandien tik pir
mą kartą dalyvavo žudynėse. Išgėręs. 
Jie pradeda pasakoti, kad šiandien su
šaudyta 17 moterų.

Civiliai apsirengęs policininkas keikė
si, kad vienos aukos ranka “kyšo” duo
bėje. Jis bandė ją nulaužti, daužyda
mas lazda, —■ nepasisekė. O norint už
pilti, reikia daug žemės kasti.

RUGSĖJO 15 D., TREČIADIENIS
Tai buvo prieš kelias dienas. Vidudie

nį ties pervaža pasirodė lengva mašina 
su gestapininkais. Jie nieko neveikia. 
Išlipę vaikštinėja, šnekučiuojasi. Netru
kus iš Vilniaus pusės pasirodė dar ke
lios mašinos, lydimos sunkvežimiu su ka
reiviais. Pravažiavę bazę kažką apžiū
rinėjo, žvalgėsi ir bazėj-e. Praėjus ko
kiai valandai, mašinos grįžo į Vilnių. 
Važiuojant joms pro šalį, pastebėjau sė
dint aukštus karininkus.

Šios dienos laikraščiai pranešė, kad 
Vilniuje ir Vokėje su savo štabu lankėsi 
general-komisaras dr. fon Rentelnas.

RUGSĖJO 19 D.; SEKMADIENIS
Šiandien geležinkelio būdelėje budėjo 

Žilys. Simpatiškas žmogus. Nors už
tektinai buvo laiko, kad žmogus galėtų 
priprasti prie beveik kasdien matomo 
žudynių vaizdo, bet kiekvieną kartą, kai 
pamato pasmerktuosius mirčiai, kai pra
sideda šaudymas — visa tai nepaprastai 
jį jaudina. Net tada, kai jis žiūri į ap
link besisukinėjančius šaulius, atrodo, 
iš jo akių bliksi piktos ugnelės—taip jis 
neapkenčia žudikų ir budelių.

• Šiandien, kai aš užėjau į būdelę, ten 
be Žilio dar buvo šaulys Chožanda. Tai 
tas pats Chožanda, kuris apiplėšinėja į 
Vilnių bevažiuojančius valstiečius, pri
sistato vokiečiu. Tai vaidinti jam pa
deda ir gestapininko uniforma, kurią 
jis tuo metu apsivelka, ir tai, kad gerai 
moka vokiškai.

Chožanda tuo metu kaip tik pasakojo 
vieną istoriją. Kartą, beapiplėšinėdamas 
valstiečius, ant pervažos jis sulaikė vy
rą su žmona iš Valkininkų. Rausiasi 
Chožanda vežime, ir kad didesnis būtų 
įspūdis, keiksnoja vokiškai. Valstietė 
neištvėrus, galvodama, kad tikrai čia 
vokietis, ir sako savo vyrui*

—O kas bus, jei jis sugalvos mane 
patikrinti. Juk aš po kailiniais turiu pa
slėpus lašinių paltį.

O vyras atsiliepia:
—Sėdėk ir tylėk. Kur gi vokiečiui su

uosti taip paslėptus lašinius.
To Chožandai ir tereikėjo. Jis tuojau 

liepė' valstietei išlipti iš ratų, išvilko iš 
kailinių ir atėmė visus lašinius.

O dar liepos menes vieną kartą tas 
Chožanda atėmęs keturiasdešimt litrų 
samagono.

Šiandien Chožanda pasakoja, kaip jis 
atėjęs į bazę ir pamatęs prie duobės var
nas, norėdamas jas pabaidyti, iššovė ir 
išbaidė visus šunis, kurie buvo susirinkę 
pasismaguriauti žmogiena.

RUGSĖJO 22 D., TREČIADIENIS
Šiandien pavakary api-e šeštą valandą 

užmušė Tšeciaką, gyvenusį Juodšilių 
kaime. Jis vaikščiojo užsiauginęs juodą 
barzdą, ir visi jį vadino “barzdočių.”.

Dirbo jis eiguliu. Visa apylinkė tie
siog nuo jo verkė. Žinodamas beveik vis

ką, kas dėjosi apylinkėje, visus žmones 
jis vertė jam mokėti baudas. Užtiks ką 
varant samagoną — mokėk jam baudą. 
Paskerdė kas kiaulę—irgi baudą mokėk. 
Jei praneš vokiečiams, bus dar blogiau. 
Ir žmonės mokėjo. Kartais dargi dau
giau, nei pati kiaulė kainuodavusi.

Kurį laiką Tšeciakas slėpė pabėgusius 
nuo vokiečių žmones. Būdavo, atves pas 
kurį valstietį du-tris žmones ir liepdavęs 
juos laikytį, o pats iš slepiamųjų imda
vęs duoklę. Kai išsibaigdavę jų pinigai, 
ateidavo persimetęs per petį šautuvą ir 
išsivesdavo slepiamus žmones. Vieni 
kalbėdavo, kad jis tiesiog atvesdavęs Pa- 
neriuosna į bazę, kiti sakydavosi matę, 
kad, išsivedęs juos į mišką,1 po kurio lai
ko grįždavęs vienas.

Tačiau keli žmonės, gavę prieglobsti 
per Tšeciaką, susiorientavo, kas jis per 
vienas, ir kai, persimetęs šautuvą atėjo 
jų, nieko neberado — pasirodo, tie išėję 
pas partizanus. Tada jie ir ėmę medžio
ti Tšeciaką. Keletą kartų naktį namuo
se jo ieškojo, bet neradę. Šiandien pa
vakary jį užtikę ir nušovę.

Sako, kad Juodšilio kaimo gyventojai, 
išsigandę, kad policija nekeršytų už Tše
ciaką, nes jis su jais turėjęs plačius ry
šius, pasiėmę mantą kraustosi kitur. 
Kiti kalba, jog kai kuriuos iš to kaimo 
policija areštavusi. Tačiau visa apylin
kė lengviau atsidususi — Tšeciako jau 
nėra.

RUGSĖJO 25 D., ŠEŠTADIENIS
Šiandien naktį pro Panerius praėjo 

traukinys. Kol dar jis Vilniuje stoVėjo, 
buvo kalbama, kad juo atveš į Panerius 
žmones ir sušaudys.

(Bus daugiau)

Rytdienini ai Siekiai
Kai staigus griaustinio beldimas 
Nusmelkia pojautį ne vieną, 
Įstabiai elementai imas 
Skriosdami net kietąjį plieną. 
Tai siaubas gamtoj išsikėlęs, 
žalingas ir rūstus jo “siekis,” 
Yr’ blogo nemažai sukėlęs 
O žmogus prieš jį dar bespėkis.

Turtuoliai tankiai išprotėję 
Sudaro sąlygas žudyti, 
Gi patys nuošaliai nuėję, 
Tik žiūri kaip turtus ugdyti. 
Tik šiandie gal’ liaudis išstoti 
Prieš tokį užmojį niekingą, 
Ir bendrai išgalės pastoti 
Net tokį kėslą pragaištingą. 
Vieningas jėgų sutelkimas 
Įrodo, kad liaudis galinga 
Prieš karo troškėj us—veikimas: 
Priedermė kiekvieno teisinga. 
Tik liaudis panaikins žudynę 
Nubloškus nuožmius jos kūrėjus, 
Įžengus į naują gadynę: 
Ji laimėli nebesustos ėjus. 
O tuomet išgalės pastoti 
Ir gamtos stichijų sauvalių, 
Kai tenka ir dėl to vaitoti 
Menkystėj prieš įžūlią galią. 
Per nieką nenueis tie siekiai, 
Kai už juos neperstosim veikti, 
Nors šiandie visus nepasiekia, 
Bet rytoj jie naudą ims teikti.

Už liaudies pečių yr’ stiprybė, 
Iškilus per didvyrių, kraują, 
Atskleista priešais mus berybė 
Kad vis eit į pergalę naują.

V. Žilvitis

Laiškas iš Tauragės
Newington, Conn., gyvenu 

toj as Antanas Kiškiūnas 
gavo laišką nuo savo gimi
naitės Marijonos iš Taura
gės. Po linkėjimų ir padė
kos už dovanas, ji savo dė
dei ir dėdienei rašo:

Daugiau, mielieji, nesiųs
kite nieko, nes Jums irgi 
reikalinga senatvėje kiek
vienas centas. Pas mus kas
dien gyvenimas gerėja, da
rosi vis lengviau gyventi. 
Be abejo, ateityje bus ir 
pas mus visokių prekių ir 
pigia kaina.

Mes gyvename po senovei, 
dirbame. Vaikai mokėsi. 
Dukra Ramutė baigė šiais 

| metais pradinę mokyklą.
Sekančiais metais jau lan-

1 kys penktą klasę. Baigė 
mokslą vienais penketais.

■ Taip pat baigė 3 klases mu
zikos mokyklos, lankys k^ 
tvirtą. Muzikos mokykloje 
reikia mokytis 7 metus. Sū
nus baigė pirmą skyrių. Da
bar per atostogas jiedu 
šeimininkauja namie, krai
kus, vištas, žąsiukus prižiū
ri. Parneša iš valgyklos 
pietus, nes namie virti nė
ra kada, kai abu dirbame.

’ Be to, valgykloje išeina pi- 
! giau...

Jums siunčiau porą pun-

Laiškas apie vaizdą prie 
Devintojo forto Kaune

Vincas Žilinskas gavo 
laišką nuo Onos Kukienės 
iš Kapsuko. Be kitko, jame 
skaitome:

Dabar nors trumpai ap
rašysiu, kur buvau ir kiek 
iš naujo pergyvenau šių 
metų gegužės 30 dieną.-Tai 
yra devintąsis fortas, “ka
lėjimas.” j Iš visų kampe
lių darbo žmonės atvyko 
žuvusių daug kovotojų už 
laisvę, už mūsų visų gero
vę pagerbti.

Nors aplink linksmai šyp
sosi pavasaris, o žmonių žmonių, ir neša iš kartos į 
veiduose matosi rūstus su- kartą tą baisųjį Kauno pa- 
sikaupimaš, daugelis atsi- dangės IX fortą.
neša didelį sielvartą kruti-1 rn~J '3:i1 —
nėję; čia, mirties forte, že
mė /sugėrė jų tėvų ar bro

ir tikrus jos sūnus nori 
parduoti už tuos pačius 
grašius, už kuriuos ne kar
tą pardavinėjo. Bet jiems 
nepavyko praeityje, tai ne
pavyks ir ateityje. Mes 
puikiai žinome, kad Jie ten 
atvykę ir vėl nori iš Lietu
vos padaryti mirties fabri
ką.

1 Taigi, daug šioj viršuj 
minėtoj pagarbos vertoj 
vietoj kalbėjo ir aiškino, 
ką padarė hitlerininkai va
dai ir dar ką nori padaryti. 
Tai baisi istorija 'liko tarp

i KANADOJE NUBAUDĖ 
AMERIKIETĮ $500

Montrealis.—Teisėjas nu
baudė amerikietį Imre Sza- 

I niszlo, 20 metų amžiaus, iš 
Garden City, L. L, New 
Yorko apylinkės, pasimo- 
kėti $500 už bėgimą nuo po
licijos. Jis bėgo po 70 my
lių greičiu ir pravažiavo 10 
raudonų šviesų, kol susi
dūrė su kito policininko 
automobiliumi.

dėlių knygų. Labai noriu, 
kad Jūs perskaitytumėte 
penktą knygą, jei dar ne
skaitėte. Ateityje atsiųsiu 
dar daugiau, čia jos ne
brangiai kainuoja. Gavau 
dvi ir nuo Jūsų. Labai ge
ros ir reikalingos knygos. 

I Gaunu ir Kanados laikraš
tį, taip pat labai įdomus. 
Perskaičius, siunčiu tėvams.

Siunčiu mažą žemėlapėlį. 
Didžiuosius išpirko. Reikia 
laukti kol naujai išleis...

MASKVOJE SVEIKINO^ 
AMERIKIEČIUS

Maskva. —New Yorko fil
harmonijos orkestras karš
tai buvo pasveikintas jo 
pirmame pasirodyme. Ame
rikiečiai koncertuos apie 
porą savaičių. Jie pateikia 
amerikinių, tarybinių ir ki
tų šalių žymiausių muzikų 
kūrinius.

lių kraują, ir niekas dabar 
negali tiksliai parodyti jų 
kapą. Vėjas išnešiojo jų 
pelenus, tik fortas stovi 
kaip niūrus nebylys liudi
ninkas.

Iš visų respublikos kam
pelių atvyko žmonės, kurie 
buvo kankinami šiame for
te.

Daug buvo tokių, kurie 
buvo patekę į šį mirties 
fabriką. Ir jie sako, šiurpu 
čia stovėti! Dabar taikiai 
atrodo, o prieš kelioliką me
tų mums savo akimis teko 
matyti baisias hitlerininkų 
piktadarybes.

Čia nors trumpai aprašy
siu draugės Gasiūn i e n ė s 
kalbą.
Draugės ir draugai!

Lietuvių tauta amžiais 
bus dėkinga didvyriška jai 
rusų tautai ir kitoms bro
liškoms tautoms, išgelbėju- 
sioms Lietuvą iš hitlerinės 
vergovės ir pražūties. Lie
tuvių tautai grėsė tas pats 
likimas, kurio susilaukė čia 
žuvę tarybiniai piliečiai. 80 
tūkstančių žmonių kraują 
hitlerinės okupacijos me
tais sugėrė Kauno forto 
pašlaitės. • ,

Masinėse žmonių žudynė
se kartu su hitleriniais 
okupantais dalyvavo buržu
aziniai nacionalistai. Da* 
lis žudikų drauge su hitle
rininkais pabėgo nuo liau
dies keršto ir už dolerius 
parsidavė. Ir vėl Lietuvą

Tad dėl to mes visi darbo 
žmonės nenorime, kad iškil
tų trečias pasaulinis karas.
Aš manau, kad šiandien nė
ra tokio žmogaus, kuris 
parduotų už vienos ar kitos 
dienos gal kiek ir lengvesnį 
duonos kąsnį laisvą ir be
baimį gyvenimą. Negalvo
kite, kad pyragais visa tai 
išsikovojome. Ir dabai’ 
įtemptais protais dirbame.

Jūs rašote, kad perskaitę 
knygą “Girioj aidi šūviai” 
supratote didvyrių pergy
ventus pokario metus. Tai 
tik mažas spindulėlis to, 
ką teko matyti ir pergy
venti, likti be pastogės, be 
duonos kąsnio. Liko vaikai 
be tėvų, tėvai be vaikų.

Taigi mes visi už taiką... 
Žemė, kurioje mes gyvena
me, neturi tapti negyva dy
kuma.

Jūs rašote, kad mūsų 
liaudis su savo valdžia 
priešakyje turėtų pareika
lauti, kad tie niekšai būtų 
sugrąžinti Lietuvos liau
dies teismui. Tai visai tei
singai būtų, bet visa tai pa
daryti kol. kas nėra gali
mybių.

SUSTREIKAVO 34,000 
VARIO DARBININKŲ

Denver, Colo. — Vienuo
likoje valstijų sustreikavo 
34,000 vario darbininkų. Jie 
priklauso prie Internatio
nal Union of Mine & Smel
ter Workers. Unija prieš 
kiek laiko įteikė kompani
joms reikkalavimus, bet jos 
atsisakė išpildyti.

NAUJA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ VĖLIAVA

Washingtonas. —Priėmus 
Havajų salyną 50-ta Jung
tinių Valstijų valstija, pa
sikeitė ir mūsų šalies vėlia
va. Kiek JAV turi valsti
jų, tiek vėliavoj yra žvaigž
džių. Dabar jos sudėtos į 
devynias eiles: penkios ei
lės po šešias žvaigždes ir 
keturios po penkias.

Montello, Mass

ĮŽANGA NEMOKAMA

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

Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.

Rengimo Komisija

Dviejų Dienų Labor Day Piknikas
Rengia Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė

Rugsėjo 6 ir 7 September
Lietuvių Taut. Namo Parke! į

Keswick Rd., Montello

Art Mason’s Orkestrą
Abi Dienas

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

PIRMADIENĮ: Traukimas Transistor Radio

Turėsime namie gamintų valgių, įvairių gėrimų.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., rugp. (August) 28, 1959
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Apie lietuvišką dainą 
Jungtinėse Valstijose

Vilniaus “Tiesos” reporterio 
pasikalbėjimas su mūsų 
meninės veiklos vedėja 
Mildred Stensler

Vilnius. — Svečių iš JAV 
tarpe yra Lietuvių Meno 
Sąjungos (LMS) sekretorė 
Mildred Stenslerienė. Ji pir
mą kartą lankosi tėvų že
mėje, nes gimė ir užaugo 
Amerikoje. Aštuoniolikme
tė Mildred nebeturėjo gali
mybės mokytis ir pradėjo 
dirbti. Šiuo metu ji sekre
torė firmoje. Bet ir dirbda- i 
ma ji mokėsi, mėgo muzi
ką. Jau nuo 14 metų pra
dėjo dainuoti lietuvių cho
re. o vėliau ir pati ėmė 
chorams vadovauti. Dabar 
ji yra Niujorko “Aido” cho
ro vadovė. Be to, Mildred 
Stenslerienė trejus metusi 

"buvo Lietuvių darbininkų 
susivienijimo laikraščio 
“Tiesos” anglų kalba sky
riaus redaktoriumi.

/ Mes paprašėme M. Stens- 
lerienę papasakoti apie Lie
tuviu Meno Sąjungos veik
lą.

—Ši sąjunga įkurta 1920 
metais,—pasakoja M. Sten
slerienė. —Laikui bėgant ji 
įvairiai vadinosi, bet jos 
tikslas liko tas pats: kelti 
Amerikos lietuvių pažan
giosios visuomenės kultūri
nį lygį, palaikyti ir vystyti 
lietuvišką meną. LMS orga
nizuoja chorus, dramos mė
gėjų kolektyvus, ruošia pa
skaitas apie meną, muziką, 
dramą, rengia kursus savi
veiklininkams, leidžia pa
žangių JAV lietuvių kom
pozitorių ir dramaturgų 
veikalus, vysto lietuvių 
liaudies meną. LMS glau- 

, džiai bendradarbiauja su 
•®dtų tautų pažangių grupių 

saviveiklininkais, ruošia 
bendrus koncertus. Šiuo me
tu Lietuvių Meno Sąjungai 
vienija apie pusę šimto me- !

i

sumą galima pas mus pasi
statyti mūrinį dviejų aukš
tų namuką. “Tipinio ameri- _ _____________
koniško”^ namo garantuoja- į anūfakasrų“piknikąŠ'kUris 
mas amžius tik 45 metai. I rntminpin 9.2 d nmi 
Vadinasi, žmogaus amžiui jo: 
neužtenka. Jeigu, pradėjęs 
dirbti, amerikietis nusiper
ka tokį namą, jis negaran
tuotas, kad senatvėje nerei
kės ieškotis kito.

—o—
Paroda turi parodyti kaž

ką naują, atspindėti liau
dies ūkio pasiekimus. Ta
čiau, deja, iš parodos pasi
mokyti nėra ko. Ji neats
pindi aukšto amerikiečių 
technikos lygio ir sukelia 
lankytojų nusivylimą.

M. Šaltenis
Valstybinio statybos ir 

architektūros reikalu 
komiteto inžinierius

aldlTrekalai
SVARBUS PRANEŠIMAS 

Centralinis Komitetas yra 
nutaręs šiemet laikyti rin
kimus, tai yra išrinkti nau
ją komitetą, nes mūsų Kon
stitucija to reikalauja. Cen- 
tralinio Komiteto perrinki
mas turi įvykti kas du me
tai.

Todėl visos kuopos priva
lo susirūpinti, kad nomina
cijų blankos būtų į laiką 
sugrąžintos į Centrą. Kuo- 

l pos raginamos laikyti susi
rinkimus ir nominuoti į ko- kesnis, tai būtų daugiau ir 

T i . -i -• +-i i - - ------- - ^Ar^dmiPe^s šeimu^nas mitetą kandidatus. Nomi- svečių atsilankę.J., kuri susidomėjo ne tik i pusiškai parodyti ekspona-l A1 aall8ens seimil Pas . ... ..
Lietuvos gyvenimu, bet iri^j. 
menine veikla. ~ 
kad ji, parvykusi, bus pil- Į jygj 
na įvairių patyrimų. Į Y)ar daugiau laimėjimų 

Pilietis i šioje srityje priskaičiuoja 
--------- ■ J amerikiečių gidų balsai. Gi- 

>dai aiškina, atsako į jūsų
15VW Ildveil, uUnlL i klausimus. Ne į visus. Jei- 

Riipniūčio 1R d LT J) 32' S’u jūs klausite,, kiek JAV 
yra bedarbių, kiek kainuo
ja gydymas, kaip gyvena 
studentai, kokie santykiai

t duonutės pakanka. Sveika- j 
ta tarnauja, ir jie nori per 
vasaros karščius tinkamu I 
ir tyru oru sveikatą geroje ■ 
nuotaikoje palaikyti.

Pittston, Pa.
Visai netikėtai patekau į

j Lietuvis inžinierius apie
Į Amerikos parodą Maskvoje

Su dideliu susidomėjimu per maža, norint pasigirti 
ėjau į Amerikos parodą.Ma-Į nemokamu mokslu?
skvoje. Apie “originalų” a- Mes kažkaip įpratome, 
merikiečių gyvenimo būdą !kad geri studentai gauna 
teko nemaža skaityti, gir-1 stipendijas. Ir keista skai
dėte Teko su amerikiečiais Į tyti, kad “Jungtinėse Vals- 
susitikti, kalbėtis. Kaip da-Į tijose tapo tradicija, jog 

linkiai bar atsimenu vieno iš jų Į studentai visiškai arba dali- 
nuoširdų pasisakymą. Karo , nai užsidirba pragyveni- 
audra jį atbloškė į Europą,I mui”. Tikrai ne iš gero 
ir jis liko tarnauti ameri-' venimo!

i kiečių okupacinės armijos AI NE
daliniuose, Vokietijoje. Į paprastiems 
klausimą, kodėl, karui pasi- i AMERIKIEČIAMS 
baigus, jis nenorįs grįžti i 
namo, amerikietis atsakė: i Pagrindiniame pavilj

—O ko? Čia mane rėdo, įrengta virtuvė - stebuklas.
i maitina. Ir pinigus dar mo-. Mergina rankos mostelėji- 

ą i mais valdo virtuvės agre-
i___ C_i. Dėl manęs — oku-' gatus. Bufetas priveža prie

Elektroninėj e

i kolektyvų norėčiau 
mėti Niujorko ir Čikagos 
liaudies teatrus. Jie yra pa
statę nemaža Rojaus Miza- Daktaras sako, kad ją pa
ros veikalų. Šie kolektyvai gavus širdies liga ir turi 
taip pat stato ir klasikų1 aukštą kraujospūdį. Dak- 
veikalų. Be to, yra daug taro patarimas — i 
smulkesnių dramos mėgėjų' kyti ramiai, nieko s 
ratelių. i nedirbti. Jis jai pataria pa-

Kita LMS meno mėgėjų sitraukti iš triukšmingo 
grupė —chorai. Jie pas mus miestinio gyvenimo, 
pasižymi dar ir tuo, kad j 
stato operas ir operetes. Iš 
stambesnių reikėtų paminė- Jersey City, nėra laiškų ra

iti Niujorko “Aido” chorą.! šymo tinginys. Jis su kiek- 
Jis neseniai šventė savo 45-1 vienu pasimatymu priduo- 
asias metines. Jo repertua-1 pasiskaityti laiškų
re be įvairių dainų nemaža - . . .v . .
vietos užima lietuvių tary- Gauna ir lietuviškų laik- Atsidedu juodai dienai 
binių kompozitorių kuri- nisęių. 
niai. Ne jaunesnis ir Čika-I 
gos “Aido” choras. Jis per- 

Į nai pastatė operetę “Zapo
rožietis už Dunojaus”. Šia
me mieste taip pat yra dar 
keli chorai. Vusterio “Ai
do” choras šį pavasarį pa
ruošė S. Šimkaus operetę 
“Čigonai”. Kituose mies
tuose taip pat yra nemaža 
smulkių chorų.

Mūsų sąjungos lėšas su
daro kolektyvų įnašai, pa
jamos už parduotus leidi
nius, o taip pat pažangių 
lietuvių materialinė para
ma. Ryšius LMS palaiko su 
Tarybų Lietuvos meninin
kais..! Mes gauname iš Lie
tuvos muzikinę ir dramos 
literatūrą, be to, susiraši
nėjame su atskirais kompo
zitoriais ir rašytojais. Mes 
taip pat jiem siunčiame sa
vo leidinius. Atvykdama į 
tėvų žemę, aš atvežiau nuo 
LMS Centro Komiteto do
vaną — dvi magnetofono 
juostas, kuriose įrašyti įvai
rių Amerikos lietuvių cho
rų solistų koncertai. Niu
jorko “Aido” choras pado
vanojo įrašą koncerto įvy-

: kusio “Laisvės” 
I metinių proga

pažy
S. Matulienės, Jersey City, 

N. J., sveikata sušlubavo

'įvyko rugpjūčio 23 d., ne*' , 
| toli nuo Harveys ežero. 
Oras pasitaikė blogas. Bu? 
vo debesiudta ir po biskį 
lynojo. Laimė, kad pas tuos 
žmones buvo didelė veran- 

Įda ir namas, tai buvo kur

iš triukšmingo

A. Zaikauskas, gyvenąs

į is
! A r g e n tinos ir Lietuvos.

gy-

one

i senatvei. Del manęs —oku-' gatus. Ruletas priveža, prie
Pirmu kartu man teko pacija gali tęstis penkiasde-1 stalo indus. Elektroninėje 

matyti ir skaityti Klaipė-, šimt metų. O Amerikoje — I plytelėje pietus gaminami 
doj išeinančią “Šluotą.” Ji vargu ar gausiu darbo... 
gerai šluoja tinginius. Pa
juokia ir nekurias valsty
bes su netikusia politika. 
Bet bėda su Lietuvos spau
da dėl jos smulkaus šrifto; 
seno amžiaus žmogui ji ne
lengva skaityti. Akys jau 
nėra tokios, kokios buvo.

Turėjo valgių ir gėrimo. 
Smagu buvo susitikti su 

j draugais iš Scrantono ir 
miestelių. Buvo svečių net 
iš Binghamtono — Nava
linskai, Mačiukai ir kiti. 
Mankauskas, iš Tunkhan
nock, pristatė gėrimą. Sma
gu buvo pasikalbėti, pasL 
klausyti lietuviškų dainų, 
tartum ir dalyvauji kur tai 
Lietuvoje gegužinėje. Gaš- 
padinės skubėjo, dirbo, kdd 
alkstančius pamaitinti, o 
vyrai g u r k š n i avė alutį, 
minkštesnius ir stipresnius 
gėrimus, kai kurie lošė kor
tomis.

Bet vieno dalyko negali
ma pagirti: kas tai atsivežė 
šunį ir jis per dieną painio
josi tarp kojų, o dažnai 
gaspadinėms.

Linkiu ir daugiau pana
šių pare ngimų surengti, 
ypatingai plymouthiečiams. 
Manau, kad nuo parengimo 
liks ir pelno. Žinoma, jei- 

■ gu oras būtų buvęs palan-

■ per kelias minutes. Po pie
tų pakanka nešvarius indus 

Į sudėti į bufetą. Jis pats 
juos nuplauna, išskalauna, 

I išdžiovina ir išdėsto į vie- 
, .. tas. Šeimininkė per televi- 
aa.^ zorių mato, kas dedasi vai- 
ve " kų kambaryje ir prie įėji

mo duru.
Visi virtuvės “stebuklai” 

pagrįsti elektronika.
Kol kas tokia virtuvė 

JAV pagaminta tik viena ir

; Ne paslaptis, kad darbšti! 
amerikiečių tauta daug nu
veikusi mokslo, ypač tech
nikos srityje. Parodoje ti
kėjausi pamatyti bent 
šių laimėjimų. Deja... 
tu i.

'KO NESAKO GIDAI?I
Na, ir mes newjersieciai i Amerikiečių paroda

laukiame savo draugės par- ‘ b|ogaį apipavidalinta. Įdomi
— i ve'j'i'j/.mi" kupolo kons- . j . T. ..Tai truko;ia. Iš stiklo ir plieno ta >’atl Paroda1’ Is ° gal1-

ne

vykstant iš Lietuvos—Mil-(geodezinio’ kupolo kons- 
dre.dos Stenslerienes. rr,~: ■ ■
jauna čia gimusi Jamisonų i įrengtas centrinis paviljo-
dukrelė iš Livingston, N. (nas> gei.ai išdėstyti ir visa-

ina spręsti apie jos kainą
dukrele iš Livingston,

Plastmasiniai paviljo- jus turi tokias virtuves?
—Tai... matote, čia pir-Esu tikras,! naį 1>odo aukštą technikos . . rndvmusu— i. masis gerai pavykęs bandy- wu.miius>.

kuopa laikė susirinkimą. Iš 
komisijos pranešimo pasi
rodė, kad Jurgis Klimas
r o d y s pas m u s filmus tarP ne£TU baltųjų, gidai 

- -- - i ’ ’ ir Jus nukreipia į geodezini
1957 m -Lietuvoje pagamintą “Žy-iknpolą, kuriame į visus jus 

v*—. .. _ . Įdėk, jaunystę,
niniu kolektyvu. Anksčiau ^las kuklias dovaneles itei-į . .

daugiau kerne Lietuvos radijui.

, ., (“Katriutės gintarai’’ ir laikraščio I

jų buvo žymiai
Skaičiaus mažėjimas paaiš
kinamas tuo, kad senoji 
karta palaipsniui pasitrau
kia, o jaunimas tolsta nuo 
lietuviško meno, suameri- 
konėja. , - -

-Kokie yra žymesni LMS | savyveiklos. vystymo, jų me- 
kolektyvai? Įminiu kolektyvų augimo.

—Iš stambesnių dramos* F. Laurinaitis

—Aš tikiuosi, — pasakė 
baigdama Mildred Stensle
rienė, — kad mūsų apsilan
kymas Tarybų Lietuvoje 

i prisidės prie tolesnio JAV 
i pažangių lietuvių meninės

Filmų pa
rodymas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., 1:45 vai. po
piet. Tai bus pirmas ru
dens parengimas.

New Jersey naujienos
Elizabethiečių draugų 

Skairių šeimoje yra gero ir 
blogo. Sūnų su šeima kom
panija išsiuntė šešiems mė
nesiams į Dayton, Ohio, mo
kyklą baigti tam tikrą sky- 

<rių darbe. Anūkė turi gu
lsti dieną ir naktį lovoje, 
kad liga nedaeitų į širdį. 

/ Daktarai sako, kad seny
vam žmogui tokią ligą nu
galėti neįmanoma, bet jau
nas vaikas gali pasveikti.

Patsai Skairius paleistas 
iš darbo, ir nežino, ar bus

lutinai nuo ’darbo 
statydina, nepaisant, 
peržengė 65-tus metus.

Ir taip elizabethiečių 
pe naujienų netrūksta, 
ko nugirsti, kad yra
giamas kitas pokylis kitam 
draugui ir su kitu tikslu. 
Abu pokyliu rengia mūsų 
geros parengimų darbuoto
jos. Gero pasisekimo.

neatsi-
kad

tar- 
Te- 

ren-

LDS 33-čios kuopos narė 
Sakalauskienė kada nors ki
tą mėnesį išvyks į Argen
tiną aplankyti savo sesutę, 
kurios nėra mačiusi per 
daugelį metų. Jos artimie
ji rengia jai išleistuvių po
kylį 29-tą šio mėnesio. Lai
mingos kelionės.

Ignas Beeis ilgą laiką tu
rėjo nedidelę krautuvėlę ir 
per du atvejus ji buvo ap
vogta. Dabar Ignas ją par- 

^j d^ė. Nežinau, ar tai se- 
nJfcvės sumetimais ar biz
nyje nepasisekimu. Bet te
ko matyti piaustant steiką 
pas kitatautį. Matomai, ga-

Draugų Churlių, kurie 
apleido Elizabethą ir apsi
gyveno Pattenburg, N. J., 
40 mylių nuo Ęlizabetho, 
šeima padidėjo. Jie nusi
pirko karvutę su jaunu 
veršiuku. Jauni farmeriai, 
jauna prie gyveninio šeimo. 
Na, ir dabar draugai Chur- 
liai turi mokytis, kaip 
karvės gauti pieno.

IS

Is- 
su

Jūs, Brooklyno Coney 
lando mylėtojai, giriatės 
savo pajūriu. Mūsų pensi
ninkai bayonniečiai užka
riavo South Beach, na, ir 
per šiuos karščius jie tapo 
saulute nudeginti ir jau 
mokosi trimis kaladėmis pi- 
nąklį lošti.

Tai nedidelė nuo darbo 
atsistatydinusių grupė. Lė
šomis jie nesirūpina. Sako,

nacijų blankos jau išsiunti
nėtos. Jose rasite visus nu-!

- i Washingtonas. —Senato-
C. K. sek r. K. Depsas ’ rius J. W. Fulbright siūlo,
——----- -------- i kad Chruščiovas būtų pa-

Havana. —Kubos vyriau- Į kviestas kalbėti JAV Kon
grese. bet kiti senatoriai ir 
kongresmanai nori iki to

Ten dalyvavęs

mas.
Pasirodo, vidutinis ame- Į 

rikietis tik svajonėse gali [ 
įsirengti tokią virtuvę savo I sybė 
bute.

Vidutinio amerikiečio bui
tį charektarizuoja automa
tas, gaminantis puodelius. 
Kelis centus kainuojąs 
plastmasinis puodelis —štai 

, . . . • • kas artimiausia vidutiniojus nu i ipia į g i i ameripiečio kišenei. Sinteti- 
Įnės medžiagos — vidutinio 
amerikiečio buities pagrin- 

i das. “Vilna”, “šilkas”, “kai- 
I liniai”. “oda”, “kaučiukas” 

■viskas iš sintetiniu me- 
;iagų. Plastmasės plačiai 

| įėjo į vidutinio amerikiečio 
: buitį. Ir tai visiškai supran- 
I tania. Plastmasiniai gami- 
i niai gražūs, praktiški ir pi
gūs, žymiai pigesni už na
tūralius. Bet tai ne naujie
na. Tokios medžiagos gami
namos ir pas mus, nors che
minė pramonė tik dabar 
pradeda sparčiai žengti pir
muosius žingsnius. Argi ne 
per mažas plastmasinių dir
binių asortimentas šaliai su 
dešimtmetine chemijos pra
monės vystymosi istorija.

Sunku priskirti vidutinio 
amerikiečio buičiai spalvo
tąją televiziją. Ji ten praban 
gos dalykas. Tačiau ir spal
votoji televizija mūsų nebe
stebina. Ne blogesnė ji ir 
mūsų Liaudies ūkio pasie
kimų parodos radijo - elek
tronikos paviljone.
BRANGUS NAMAS .

Parodoje demonstruoja
mas “tipinis amerikoniš
kas” namas. Jo kaina apie 
14.5 tūkstančio dolerių.

Vienaaukštis skydinės 
konstrukcijos namas. Medi
nis karkasas, apšiltintas mi
neraline vata, iš vidaus ap
kaltas sausu tinku, iš lau
ko — sintetine medžiaga, 
padengta fanera. Stogas 
dengtas plastmasinėmis ply
telėmis. Grindys padengtos 
iš sintetinių medžiagų pa
gamintu linoleumu.

Pagrindinės medžiagos— 
medis ir plastmasės. Žinant 
amerikiečių pažangą sin
tetinių medžiagų gamybos 
srityje, neaišku,, už ką lu
pami tokie pinigai. Už tą

daugiau prižiūrės 
spaudą, kad joje nebūtų 
kurstymų prieš naują san- laiko Uždaryti Kongreso 
tvarką. sesijas.

Ė
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BROCKTON, MASS
dominančius klausimus at-' 

i sakysiąs “ramakas”. i
“Ramakas” mašina. Ji i 

: atsako į tūkstančius klausi- ■ 
mų. Tačiau tik į tuos, kurieI 
patinka jos šeimininkams.. Į 
Jūs galite pasirinkti iš ank-1 
sto amerikiečių paruoštą!^ 
klausimą ir gausite iš ank- i 
sto paruoštą atsakymą. Į 

i kitokius klausimus “rama-

MASSACHUSETTS MOTERŲ SĄRYŠIO
0

Vienas tėvas mušė* savo 
sūnų, kad tas naktimis ne
tinkamai elgiasi. Tėvą su
areštavo, pristatė pas tei-, 
sėją ir apkaltino. Išeina, ; 
kad nei pati valdžia nemo-; kas” neatsako. Jį—-mašina, 
ka jaunimo auklėti, nei tė
vams neleidžia jų sudraus
ti. i

Brooklyno teatrininkai
pas mus suvaidins operetę amerikonišką gyvenimą. Ir 
“Silvia,” spalio 25 d., 2 vai. vis tik — kad ir kaip besi- 
popiet, 243 N. Front St.

Svarbu yra, kad susirū
pintų visos LDS kuopos 
Connecticut valstijoje ir ta 
pačia proga pasinaudotų.

j vyks Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 1-mą vai. popiet

Geodezinis kupolas—pro
pagandos paviljonas. Čia 
plakatai, diagramos, nuo
traukos vaizduoja laimingą

stengta — išlenda yla iš 
maišo.

Amerikiečiai gražiai vaiz- 
: duoja liaudies švietimą. 
■Nuotraukoje matome baltą 
mergaitę, darančią chemi
nius bandymus. Pro jos pe- 

i tį žiūri negrų ir baltųjų be- 
i sišypsą veidai. Taip rodo 
; nuotrauka. O iš tikrųjų? 
Netgi išleistas liaudies švie-

Oakville, Conn.
Daugeliui yra žinomas 

draugas J. žiūraitis kaip timo tema propagandinis 
geras ir teisingas žmogus, prospektas negalėjo nuslėp- 
Artimi draugai rengia jam i 
pagerbti Birthday party. Ji 
įvyks rugsėjo 6 d., Žiurai- 
tytės vietovėje Morris Wa
gon Circle, Falls Ave., Oak
ville, Connecticut.

Reikia pasakyti, kad d. 
Žiūraitis yra užsipelnęs pa
garbos. Kaip girdisi, dau
gelis rengiasi iš Waterbu- 
rio. vykti į tą parę, ten pra
leisti dieną. Pietūs, rodosi, 
bus duodami 1 vai. dieną. 
Jau bus sugrįžę iš Lietuvos 
pirmosios grupės turistai. 
Gal ir jie atsilankys į šį 
parengimą ir papasakos įs
pūdžius. Būtų labai gerai 
išgirsti ką jie matė.

ti, kad JAV vyksta rasinė 
diskriminacija, kad paskelb
tas įstatymas apie bendras 
baltųjų ir negrų mokyklas 
sutiko atkaklų pasiprieši
nimą.

Amerikiečiai norėtų pa
vaizduoti, kad mokslas pri
einamas visiems amerikie
čiams. Jie rašo: “Į kole- 
džius, kaip ir į didelių mie
stų universitetus, gali pa
tekti abiejų lyčių besimo
kantieji. Už mokymą ima
mas palyginti nedidelis mo
kestis”.

“JAV yra visa eilė finan
suojamų aukštųjų mokyklų, 
kuriose mokymas nemoka- 

i mas”. Ir tokių koledžų pri- 
J. Strižauskas i skaityta iš viso 6. Ar ne

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

miiii m 11 liūTi'ūūiuimnnnmmi u ummmfiuinnnn

Worcester, Mass

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Įvyks' Sekmadienį

Rugsėjo 13 September
Olympia Parke

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA

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

gražų pasilinksminimą.

nrrnnrTrinnTnirnEunnnnnniminni raŲĮ

RENG8JAI
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Philadelphia, Pa. i Sugrįžo iš T. Lietuvos 
sutiksime turistus pilnas gražaus ūpo

Teko nugirsti, kad.pažam! R;chmond Hill, N. Y.- 
gus Philadelphia lietuviai [Antradieni, rugpjūčio 25 d., 
lugsėjo mėnesį surengs^va- vjsaj netikėtai užeina gra- 
karelį pasitikimui m ū s>ų yiaį linksmai nusiteikęs 
turistų, kurie mėnesį laiko' Jawrencietis Stasys Penkau- 
viešėjo Lietuvoje. Nereikia 1 s|ias> įžymus Naujosios An- 
nė sakyti, kad sugiįzę is g|įjos veikėjas ir ilgametis | 
Lietuvos turės daug ko “Laisvės” korespondentas, 
naujo pasakyti apie gYv^-’sako: Jau sugrįžau iš Ta- 
nimą ir atsiekimus naujoje j rybų Lietuvos. Pasitaikė 
Lietuvoje. Lietuvis taip, kad aš Kopenhagene

tuojau lėktuvą gavau, o ki-
Filadelfiečiai Jonas ir|ti ekskursantai turės dieną 

Paulina Kaspariūnai turi i kitą palaukti.
kuo džiaugtis ir didžiuotis.’ Džiugu buvo su Stasiu pa
jų sūnus Dr. Albertas Kas-i sikalbėti. Jis kupinas gi- 
pariūnas baigė mokslą ir | liausiu įspūdžių iš Lietuvos, 
šių metų birželio 8 d. gavo Tačiau tik vienu kitu žo- 
diplomą Georgetown uni- džiu pasidalijęs savo įspū- 
versitete Washington, D. C. džiais, d. Penkauskas , išsi- 
Gi 1954 metais buvo gavęs | skubino atgal į Lawrence, 
Bachelor’s Degree iš St. Jo-1 Mass. Jis sakė: Jums pra- 
senh College Philadelphijo-1 nešimus padarys jūsiškiai.! 
je, 1 ‘ _ 7

visai netikėtai užeina gra- 
, žiai, linksmai nusiteikęs

Giliai liūdime netekę gero draugo? ir veikėjo

PETRO CIBULSKIO
mirusio naktį iš rugpiūčio 25-toS į 26-tą 

ir 
reiškiame širdingą užuojautą jo našlei 

draugei Onai

V. Kartonas ir žmona 
K. Briedis ir žmona 
Šmagoriai
S. Večkys
A. Kalakauskienė

Mirė Petras Cibulskis
Naktį iš praėjusio antra

dienio į trečiadienį mirė il
gai ir sunkiai sirgęs drau
gas Petras Cibulskis, gyve
nęs 70-03 Caldwell Ave., 
Maspethe.

Pašarvotas 6306
j , o 1955 metais Master’s kurie tuojau sugrįš. Aš tu- ing Avė., Maspethe.
Degree iš Fordham univer- riu ruošti pranešimą saviš- tuvių direktorius Augustas 
siteto. Dabar jis vienerius i kiams apie. Bostoną. Pirmu- W. Kodzis. Jo telefonas — 
metus lankys Albert Ein-Įtinis pasirodymas bus Mon- D A. 6-1658.

Dabar jis

stein Medical Centre. Tai 
jaunas, gabus mokslo vy
ras. Draugas

tello j e ivvkstančiame rugp.
30 d. r
Moterų Sąryšio piknike.

Neabejojame, jog ten su
plauks daug lietuvių išgirs
ti savo apylinkės nenuils-

■ tantį veikėją. Rep. j

Cibulskienei.

Jonas Valentis ir motina

Jonas Kalvaitis ir žmona
Antanas Adomaitis
S. Sasna

Flush-
Laido-

Laidotuvės šį šeštadienį,
Naujosios Anglijos iygįaį 10 valandą ryto, iš

Kodzio koplyčios į krema- 
toriją. S. V.

IR MES DALYVAVOME
“LIETUVIŲ DIENOJE”

Lakewood Parke. į rytus ! 
nuo M a h a n o y City, Pa., i 
kiekvienomis metais yra 
surengiama taip vadinama KĮa;d„ atitaisvmas 
“Lietuviu diena.” Ją su- k v I

galvojo kunigai su i 
niais išskaičiavimais, 
jau per kokius 45 metus Moterų stalui aukotojų są- 
ten suplaukia labai daug | rašė nebuvo pažymėta B. 
lietuvių. I

Seniau suvažiuodavo apieinės vardų, kurios dovanojo 
40,000, nes atvažiuodavo ir j meatloaf, 
iš kitu valstijų, kad pasi-1 
matyti su saviškiais ir pą-iraSyta. j. šieivienė iš Mil- 
žįstamais. Dabai dai susi-. įono aukojo sūrį. Turėjo 
renka apie puse tiek. |būti; j §]eivie„g iš Methu.

Rugpiucio lo dieną mes; 
philadelphiečiai net trimis I 
automobiliais nuvykome ;; h. M Kazlauskieng dovano- 
tą Lietuvių dieną.” Ir ra-1 
dome tipišką Amerikos lie- Į 
tuvių sueigą. Parkas dide- j 
lis, ilgi stalai prikrauti i 
įvairiausio maisto ir pri- i 
statyta stipraus gėr i m o , 
nors ant kiekvieno stambes
nio medžio yra prikalta pa
sarga, kad parke svaigi
nantieji gėrimai yra drau
džiami.

Muzika garsiai grojo 
polkas ir valcus. Visur lie
tuviu kalbos, šūkavimai, 
vieni su kitais tik sveikina
si. Giminės ii’ šiaip pažįs
tami, jeigu neturėjo kitur 
progų susitikti, tai “Lietu
vių dienoj-e” tą padaro.

Ir man pačiam čia buvo 
proga labai daug pažįsta
mų ir giminių sutikti, kaip 
iš senesnės kartos, taip ir 
Amerikoje gimusių. Kai 
kurie iš Amerikoje gimusių 
prastai vartoja lietuvių 
kalbą, bet jie jaučiasi lie
tuviais ir į parengimus at
važiuoja. Lietuvis

Amerikinis Komitetas
i tai draugei dėkingas .

Laisvės redaktorius A.
i Bimba nuo Amerikinio sve- 

pik- i turgimiams ginti komiteto 
bet I niko liepos 4 ir 5 dienomis Sav° tokį laiškutį.

Brockton, Mass.

Atsibuvusio Laisvės
Lietuvė iš Kearney, N. J., 

atėjo į mūsų raštinę ir pa- 
j Chuberkie'nės ir S. Shukie- auką $250.00. Ji sakė, 

kad jos vyras butų norė
jęs tai paaukoti”.

Ji nesakė pavardės, betA A A K-J Lt A V ^-Z C. C V v v A V4 Kj V

i Taipgi klaidingai buvo pa-, prašė, kad mes jūsų laik-

en..
Parašyta: H. Žekonienė

i jo kugelį. Turėjo būti:
i Kazlauskienė.

Atsiprašome draugių
■ padarytas klaidas.

Moterų stalo komitetas

u z

raštyje įdėtume trumpą 
pranešimėlį, kurį čia ir ran
date:
PADĖKA

“American Committee for 
the Protection of Foreign 
Born dėkoja lietuvei drau-l

Iš Aido Choro veikimo
Ką choriečiai galvoja? I- 

ki šiol buvo tyku, gražu. 
Vieni lanko pajūrius, kiti 
miškus bei farmas. Kas tik 
gyvas skubinasi pasprukti 
nuo nuolatinio karščio, kad 
kur nors atvėsti.

Pirmas dalykas, tai cho-. 
riečia! laukia sugrįžtant iš j 
T. Lietuvos mūsų choro mo
kytojos M. Stensler. Cho
riečiai yra pilnai įsitikinę, 
kad Mildred parveš mums 
daug naujo iš senosios mū
sų tėvynės. Ji veltui negrįš. 
Susipažins su Lietuvos me
nininkais, užmegs draugiš
kus meno kultūros ryšius. 
Gaus gražių įspūdžių iš jų 
kultūrinės veiklos. Ji par
važiuos kupina naujų vil
čių, gražių sumanymų.

Grįžta į T. Lietuvą 
pas savo vaikus

Teko sužinoti, kad šian
dien, rugpiūčio 28 d., grįžta 
į Lietuvą įžymiojo lietuvių 
tautos dailininko Čiurlionio 
duktė Juzė Čiurlionyte-Stul- 
gaitienė. Ji apsigalvojo, kad 
jos vieta yra pas savo my
limus vaikus Tarybų Lietu
voje. Atsibodo būti atsisky
rusiai nuo jų.

Galimas daiktas, kad pa
našiai pradeda galvoti vis 
daugiau ir daugiau vėliau
sių lietuvių ateivių. Gal pas 
daugelį jų dar tik vis sto- 
kuoja pasiryžimo apsisprę
sti grįžti Lietuvon. Neten
ka abejoti, jog tai jie neuž
ilgo padarys.

Atitaisome klaidą
M. Krunglienės praneši

me apie sergantį Juozą A- 
leksyną (Laisvės nr. 68) 
dėl korektūros neapsižiūrė
jimo rašte trūko eilutės. 
Tas paliko raštą nepilną, 
neaiškų. Atsiprašome, 
kinys turėjo būti:

Gavome žinią nuo M. 
Krunglienės, kad serga J. 
Aleksynas, Laisvės skaity
tojas.

atydai.
trečia^ > 

vakare.

Sa-

Mirė už kvailą garbę

Rep.

Pusvalandis prieš 
šautuvo vamzdį

Brooklynietė Evelyn Lin
gė, 22 metų, gal būt turi 
ilgiausią išbuvimo po šau
tuvu rekordą. Štai kaip tą 
rekordą įsigijo:

Jos vyras Robert, 24 m., 
įtūžo ant jos už pagrasini
mą nuo jo skirtis. Jinai bu
vo jau išėjusi iš namų. Jis 
nuėjo į jos gyvenvietę ne
šinas šautuvu. Prieš šautu
vą sėdinčią jis ją prikalbi
nėjęs sugrįžti namo. Taip 
ji išsėdėjo visą pusvalandį.

Taipgi graži maloni žinia, i Kas iš to būtų išėję, ga- 
kurios negalima praleisti i jiraa tik spėlioti, jei ne 16

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos narių 
Kuopos susirinkimas įvyks 
dienį, rugsėjo 2 d., 7.30 vai.
Laisvės spaustuvės patalpoje, 110- 
12 Atlantic Avė. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba (69-70)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 2 d., 7:30 va’, 
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
mokėti duokles. Protok. sekr.

(66-69)

Vaikai nori pasirodyti1 
drąsiais, bet jaunamečių 
drąsa dažniausia liūdnai 
baigiasi. Taip buvo ir aš- 
tuoniamečiui brooklyniečiui 
Roosevelt Richard. Vaikui 
erzinamas, jis įrodė, kad jis’ 
gali nušokti nuo subway! 
platformos ant relių. Jis ir j

WORCESTER, MASS.
Rudeninis spaudos piknikas įvyks 

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

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

Sekami piknikai įvyks Liet. Taut.
* i i , v iii.- Namo Parke, Winter St. ir Kes- nusoko. bet paliete elektri- wick Rd< z

fikuotą relę ir kelyje į ligo-1 Rugp. 30 a. Mass, valstijos Mo- 
ninę mirė nuo apdegimo. ite^ Są_ryši?- . nz I Rugsėjo 6 ir 7 dd. dviejų dieni/

--------------------- j Labor Day piknikas, ruošia Mon-

v, ."i-jį"]. i 'j Rugsėjo 20 d. LLD 6 kp. ir Mo- astuom Ulaeil Ke- • ^erų Apšvietos Klubo piknikas, 
laivai iš Europos, 
Amerikos ir atve- 
keleivius. Laivų

“Constitution”,
”, “U- 

ir “Queen E-
Iš New Yorko jie

Į New Yorko prieplauką: 
atplaukė 
leiviniai 
Pietinės 
žė 6,279 
tarpe, yra 
“Cristoforo Colombo 
nited States” 
lizabeth”. 
paims 3,229 keleivius.

Visi piknikai prasideda 1 vai. die-
Bus valgių, gėrimų ir muziką. 

Kviečiami dalyvauti. Geo. Shimą^j- 
tis. (65-68)

Geo. Shimaitis

Trys banditai užpuolė 
Brucette Sports Co., Broo
klyne, ir išsinešė $5,000 al- 

nesuminėjus, tai Aido cho-1 metų merginos drąsa ir su- goms parneštų pinigų.
ras rengia metinį pikniką.' manUmas. Jaunuolė Mary
Piknikas bus didelis ir gra-ĮAnn Hines, Lingių kaimy- PAIEŠKOJIMAS
žus, kuris įvyks rūgs. 20,; nė, buvo pasamdyta Lingių 
sekmadienį, Kasmočiausso- 3 mažamečius vaikus pri
de. Pradžią pirmą vai. po ' žiūrėti.

gei iš Kearney, N. J., kuri I
I atminčiai savo vyro paau- J

“Šis rūpestingas duosnu- 
mas. pagelbės užtikrinti, jog 
mūsų darbas iškovoti sve- 
turgimiams amerikiečiams 
lygias teises eis pirmyn”.

Alec Jonės

Važiuotės “tėvai” iš Tran
sit Authority pranešė, kad 
jeigu New Yorko miestas 
jiems neduos $167,000,000 
naujų vagonų pagaminimui, 
tai turėsime didelę kimša- 
tę. Jie sako, kad 549 vago
nai yra pasenę ir bus pa
imti iš požeminių traukinių 
linijų.

Galima numatyti, kad kal
bos apie tai būk “nebus ke
liama važiuotės kaina virš____ , _ ___ _ _ .7 t/

15 centų”, greitai pasibaigs i Pirmame susirėmime nušo- 
ir už važiuotę bus “fėrai” 
pakelti.

Vykdantysis seki*, lietuvius, dalyvauti

Paieškau Izidoriaus Kundroto, ku
ris seniau gyveno Waterbury, Conn. 

, kad persikėlė gyventi

New Yorkas. — Su Nik- 
sonu buvęs Tarybų Sąjun
goje kolumnistas E. F. Ru
ssell rašo: “Rusai toki pat 
žmonės, kaip amerikiečiai”.

RANDAVOJIMUI
3-jų kambarių namukas išnuoma

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

■B T - -.9 — .J. -9. -T. *9* *9* »9» —9. — T* -9* *9^ J J .y. -9- .1.

- • • • • v • • v * * OLingiui isejus 1S į Girdėjau,
!r*amų, ji pastebė jo, jog din-I Brooklynan- J°j° žmona—Petronė-1

. ,v. 11- . V . lė Milašiūtė, paeina nuo Eržvilku;.Choras jau veda derybas i g0 jr medžioklinis 
su muzikantais, irmuzikan-^ 
tai tikrai bus. ■

Piknike bus gero maisto no ir policijai, kuri Lingį 
ir kas piknike reikalinga.

Mūsų choro pirmininkas Lingienė apalpo.
J. Grybas sudarys gražią 

' Žinoma, taip 
kaip kasmet kad būdavo.

Programa susidės iš dai
nų bei kalbų, bus labai pa
togu piknikauti, 
jau bus vėsesnis, 
nis, taip, kad ir iš toliau 
galės atvykti.

Aido choras kviečia visus 
i šiame 

paskutiniame šio sezono I

; šautu
vas. Ji paskambino Lingie- 
nei. Dėl viso ko, paskambi-

suėmė. Pagalbos sulaukusi

-------- ——-—(--------

San Francisco, Calif. — 
1,200 mechaniku sustreika- z

vo laivų statyklose.

Prašau atsiliept. Mrs. Vera Miller į 
(Milašienė), 5658 Toledo Ave., De
troit 9, Mich.

JOHN KRAUSS, Inc. į
J17-09 Liberty Ave. I

Richmond Hill, N. Y. j

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) j
MftSOS IR WURSTWAREN

Manhattane, East pusėje, piknike, kolei gamta gyva,;
prasidėjo karas tarpe dvie- £razi> maloni. i
jų jaunuolių gaujų. Grupes 
jų jaunuolių gaujų. Viena 
gauja vadinasi “Sports
men”, o kita “Forsyth”.

ve negrų 15-kos metų mer
gaitę Theresa Gee, du jau
nuoliai peiliais susibadė ir 
du peršauti. Suimta visa 
eilė iš abiejų grupių. Sako
ma, kad John Gruz, 17 me
tų jaunuolis, prisipažino 
nušovęs merginą.

NAUJIENOS IS LIETUVOS
Pirmoji Amerikos Lietuvių turistų grupė jau grįžta iš Lietuvos!

Išgirsite jų įspūdžius masiniame Brooklyno lietuvių mitinge!

Šeštadienį, Rugpiūčio 29 August
Schwaben Hall, 474 Knick erbocker Ave., Brooklyne

Pranešimą padarys visa eilė grįžusių turistų
Įėjimas nemokamasPradžia 7-tą vai. vakare.

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

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
l

L

Atidarymas Antradienio Vakare, Rugs. 1 d.—8 v.

Choro Koresp.

nes oras 
malones-

Rašykite dėl kainų sąrašo

Dabar gaunainl per mūsų firmų:

“ŠVYTURYS”—
paveiksluotas mėnesinis žurnalas

“PERGALE”—
mėnesinis literatūrinis žurnalas

KNYGOS iš LIETUVOS

150 Skirtingą Pavadinimą 

dabar yra mūsų krautuvėje

“ŠLUOTA”—
dukart mėnesinis satyros žurnalas

“LITERATŪRA ir MENAS” 
savaitraštis

Šie ir kiti periodiniai leidiniai 
lietuvių kalba yra išleidžiami 
Lietuvoje. Rašykite mums dėl 
smulkesnių informacijų. Jūs 
galite rašyti mums lietuviškai.

IMPORTED PUBLICATIONS 
& 

PRODUCTS

4 West 16th St., New York 11, N. Y.
(Dept.) L.)

i

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—-1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
ŪUmboIdt 6-2818

107 S, Vermont St. 
Los Angeles. Callf. > 

DUnklrk 5-6550 f 1

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

661 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO »v n send 8-0298

S p.—Laisve (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 28, 1959
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