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KRISLAI J. Valst. jau pradėjo
Valgykloje pigiau. *■ Wį karo veikimą Laose

Prieš po- kad reikia pavartoti Tru- 
i rą dienų Valstybės depar- mano Doktriną — neleisti 

kad komunistams pakeisti poli- 
Vienas man maloniausių Jungtinės Valstijos skubina I tinę santvarką ir “išgelbėti 

lysvėje išspausdintu iš Lietu-1 su ginklų, amunicijos, mili-1 Laosą, kaip savo laiku bu- 
vos laiškų buvo iš 
(L. nf. 69). Laiške, < 
kitko, jauna dirbanti /motina i payUj 
Marijona rašo:

‘JVaikai parneša iš valgyk
los pietus, nes namie virti nė- , 
ra kada, kai abu dirbame. Be I 
to, valgykloje išeina pigiau.” I 

Ak. kad tai galėtume pa- | 
sakyti mes, aukso šalies gy- | 
ventojai! Deja, mūsų valgyk- ! gmklus 
lose valgyti, ar iš jų parsi- Į tarinius patarėjus į Laosą 
nešti namo, daug daug bran-i iš Jungtinių Valstijų karo 
giau. Dėl to kiekvienas dar- j 
bininkų šeimoje kūdikis-męr- ; se, Formozoje ii 
gaitė yra nusmerkta nuo užgi- i 
mimo iki mirties būti virėja. : _

Mergaitė dar vaikystėje , sias sujudimas. Prieš savai- 
gelbsti virėjai motinai. Ište-itę, kitą valdiški žmonės, 
keti, turėti šeimą ji gali tik i kongresmanai ir senatoriai 
su sąlyga, kad ji bus virėja. ■ f]ar kalbėjo, būk “Laosąuž- 
Vyras (kai kada) gali^ pasu-1 puolė komunistai iš Viet- 

Inamo”. Dabar ta priedan- 
| ga numesta. Visi kalba, kad 
“Laose komunistai sukilo”,

Nedemokratiška.
Keturiolika mėnesių.
Neoficiali prievarta.

Rašo V -a

Washingtonas.—

i tamentas paskelbė,

š Tauragės; tarinių patarėjų ir pinigų 
įske, greta; pagalba Laoso karalystei 

,____i prieš “komunistų”
i sukilimą.

Dabar Jungtinių Valstijų 
| kariais laivynas Ramiaja- 
1 me vandenyne pranešė, kad 
’ didžiuliai “C-119” militari- 
niai transportai jau gabena 

amuniciją ir mili-

vo išgelbėta Graikija”. Jie 
sako, kad jeigu bus reika
las, tai įtraukti karan kari
nę sąjungą SEATO. Ją su
daro Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Prancūzija, Aust
ralija, Naujoji Zelandija, 
Pakistanas, Thailandas ir

rinkti darbą. O ji—verda bū- ! 
dama šeimininke, verda par- j 
bėgus iš darbo, verda su šei
ma išvykus neva atostogų. 
Nuo virėjystės jos nepaliuo-

Kai kurie kongresmanai 
siūlo padidinti Laosui fi
nansinę pagalbą. Kiti rei- 

| bazJu' JaponijoirFIllpinuo-1 b,ala"ja itl,’aukti1 J«"gtmes 
• Okin-ivoip I Tautas, o karo kurstytojai 

bando tą jungti agitacijai 
Washingtone yra didžiau- prieš Eisenhowerio ir Chru-j 

ščiovo susitikimus.
Iš Pentagono tvirtina, 

kad Laoso įvykiai bus “An
troji Korėja”, kad piet-rytų 
Azijoje išsivystis karas, ku
ris įtrauks SEATO, o gali 
pavirsti .į trečią pasaulinį 
karą. ‘
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M. Ratkevičius, Grand Rapids, Mich.
M. , Svečiai iš Detroito, Mich............
N. J. — N. Y. Draugai ....................
LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y.
Stefanija Kastantinavičienė, Brockton, Mass. .. 15.00
A. Baniulis, Mahanoy City, Pa...........
M. Nazveckas, Yonkers, N. Y...........
Laisvės Draugas, Bingham to*1, N'. Y.
J. Ruzgą, Chicago, Ill......................
Jonas ir Katrė Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. 10.00
Benediktas K Stupelis, Philadelphia, Pa........... 10.00
J. Žvingila, Tarriffville, Conn. .. ............
L. Tilwick, Easton, Pa...........................
J. Shagas, Oakdale, Pa............................
A. ir M. Balzar, Miami, Fla...................
Anastasia Griciūnie”ė, Philadelphia, Pa

(Tąsa 2-rame pusi.)
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Tarybų Lietuvoje klesti 
naujas gyvenimas

JAV LIETUVIU TURISTŲ ATVIRAS LAIŠKAS 
TARYBŲ LIETUVOS SPAUDAI

Tar. Sąjunga įspėjo 
Vakarą Vokietiją

Maskva. —Vakarų Vokie- tominių ginklų* bazes, 
tijos vyriausybė atsikreipė 
į Tarybų Sąjungą, kad “pa
gelbėtų suvienyti Vokieti
ją”. Tarybų Sąjungos vy
riausybė davė atsakymą, 
kuriame sako, l$ad Vokie
čių Federatyvės Respubli
kos pasiūlyme nėra svei
kos minties.

Tarybų Sąjunga sako, kad
Tarybų Sąjungos ir sociali
stinio bloko karo jėgomis”, 
sako notoje.

Kas dėl vokiečių tautos 
vienybės, tai TSRS pakar
tojo tą, ką jau daugelį kar
tų sakė, kad tai reikalas 
pačių vokiečių, kad Rytų ir 
Vakarų Vokietijos privalo 
tartis, kaipo lygios. Ir pa
reiškia: “Jeigu Vakarų Vo
kietija neis šiuomi teisingu

“Vakarų Vokietijos val
džia nuslepia nuo savo ša
lies žmonių tą faktą, kad 
jeigu prasidėtų atominis 
karas, tai Vakarų Vokieti
ja būtų visiškai sunaikin
ta. .. Mes norime su visu 
aiškumu pasakyti, kad Va
karų Vokietija ir jos talki
ninkai negali susilyginti su

Vakarų Vokietija nenori ti
kros vienybės, bet nori pa
vergti Rytų Vokietiją (Vo
kiečių Demokratinę Respu
bliką), panaikinti ten so
cialistinę santvarką ir su
grąžinti kapitalistinį išnau
dojimą, o tatai nėra galima.

Tarybų Sąjunga pareiškė, 
kad Vakarų Vokietija nei
na taikos ir tautų sugyve

lninio keliu, bet pasirinko 
'seną kaizerio ir Hitlerio keliu, tai mes būsime pri- 
karų kelią. Ji įstojo į karo versti padaryti taiką suVo- 
sąjungą (NATO) ir leido kiečių Demokratine Respu- 
savo teritorijoje įsteigti a-lblika”.

kad Tarybinė vyriausybė 
neleis mums aplankyti mū
sų gimines, o jei ir leis, tai 
bus pastatytas valdžios 
žmogus, klausąs, ką žmo
nės mums pasakoja. Tokių 
ir panašių melų buvo pa
leista.

Dabar mes pamatėme, ko
kie pikti, kokie nedori tieldentas Eisenhoveris, jo sū- 
plepalai buvo! Nuo to lai
ko, kai atsistojom ant Lie
tuvos žemės, mes ėjome kur 
norėjome, šnekėjome su kuo 
norėjome, ir niekas mums 
nedraudė, niekas prie mū- 

k Ttū'iSU nestOV§j° nes^aus^’ 
- aJką mes sakome žmonėms, o 

žmonės mums.
Kiekvienas mūsų, lanky

dami savo gimines bei 
draugus ar pažįstamus, tu
rėjome visuotinę laisvę šne
kėtis, pasidžiaugti laimė
mis ir nusiskųsti nesėkmė
mis, nuo kurių žmonės dar 
nėra laisvi. Mes atvirai 
šnekėjomės, buvome gau
siai vaišinami ir džiaugė
mės, kad po ilgo nesimaty
mo susitikome.

Mes visi kartu ir pa vi e-

Išvykdami iš Tarybų Lie
tuvos, mes, 22 JAV lietu
viai turistai, norime pasa
kyti, kas labiausiai slepia
si mūsų širdyse. Mes atvy
kome į Lietuvą liepos 25 
dienos naktį, atvykome tuo 
■tikslu, kad I pfttnat y t u m e 
'naują jūsų. gyvenimą, ir 
kad aplankytumėm mūsų 

Pekinas. — Indijos prem-1 gimines’ ir visus artimuo- 
nusimi- jeras Nehru grąsina Kini- 

rimas, isterija ir kraštuti-1 jai ir sako, kad Indija gins 
taura-1 nė baimė dėl Eisenhowerio i Bhutano karalystę ir Sik- 

ir Chruščiovo susitikimų”, | kimo provincija. Jis patsai 
įrašo W. Carroll. j gerai žino, kad Sikkimas y-

Jis atžymi, kad Anglijos jra Kinijos dalis, kurią pa- 
i vyriausybė deda vilčių, kad I g’rpbė angiai ir prijungė

suoja net tapimas pensininke. CL ura
^Laiminga, kuri tą darbą OuKv. VdHdldl jld

gyvenimas 
būti kuo ki- labai pasidalinę”

t • i Londonas. —“Vakaruose ir Lietuvoje ; . v 
kad moterys i viešpatauja viltys,

Kur pasisuko Nehru 
su savo politika?

Televizijoje rodis 
Ikę ir Chruščiovą

Washingtonas. -r- Preziirj^gsta. Kartus 
tos, kuki norėtų 
tu, ne virėja, 

žinome, jog 
dar toli iki to,
galėtų pasiliuosuoti nuo vers 
tinos virėjystės. Bet 
gietės Marijonos s 
valgykloje išeina pigiau ro 
do, jog ten aušta verstinos ■ 
virėjystės pašalinimo diena.

Benjamin J. Davis, buvęsįhus susitarta, kad sumažės 
New Yorko miesto kaunsil-; tarptautinis įtempimas, ap- 
manas. ilgametis kovotojas už į siginklavimas ir prasidės 
darbininkų reikalus, New tarpe kapitalistinio ir socia- 
Yorko valstijos Komunistų i listinio pasaulio platesnė 
partijos pirmininkas, vis dar prekyba. Tuo gi kartu Va
te bėra persekiojamas. Jam 
neduoda leidimo vairuoti au
to. Neduoda dėl to, kad jis 
buvo nuteistas einant Smith 
Aktu (minties kontrolės Įsta
tymu).

Davis kreipėsi į Valstijos 
aukščiausią teismą, kad jis 
važiuotės komisijon i e r i a u s 
nuosprendį atkeistų. Petici
joje pareiškia, kad komisijo- 
nieįiaus Hults įsakas neduoti 
leidimo yra diskriminacinis. 
Parodo, kad leidimai b ū n a 
duodami baltiesiems buvu- j 
siems nuteistiems, net ir kri
minalistams. Kad jam neduo
da dėl jo politikos.

Kaip politinis kalinys Da
vis atbuvo pen kerių metų 
bausmę federaliniame kalėji
me Terre Haute, Ind.

Nedavimas leidimo dėl as
mens politikos yra nedemo
kratinis ir nežmoniškas. Juk 
tai slaptas 
kartu už tai, už 
viešai nuteistas 
baudą atbuvo, 
sekiojimas.

pasaulio platesne

karų Vokietijos vyriausy
bė nusigandus, kad gali į- 
vykti susitarimas.

Paprasti žmonės visoje 
Europoje, turi daug vilčių ir 
tiki į susitarimą. Jeigu su
sitarimo nebus, tai jo kalti
ninkai susilauks tinkamo į- 
vertinimo.

prie Indijos.
Kur link Nehru 

savo politiką? Jis 
liaudies išrinktą 
Kerala provincijoje 
laužė savo pažadus 
reikale, 
Lamai niekinti Tibeto ir Ki
nijos vyriausybę.

pasuko 
išvaikė 
valdžią 
ir su- 
Tibeto

nes leidžia Dalai

baudimas antru 
ką jau karta 
žmogus pa- 
Tai yra per-

Gerą šūkį iškėlė James L. 
McDevitt, AFL-CIO Komite
to politiniam švietimui direk
torius: “Nuo Darbo šventės 
iki rinkimą dienos.”

Kalbama Apie 1960 
prezidentinius rinkimus.

4,sak£:
“Keturiolika mėnesių

metų
.Jis

Baltas nušovė negrą 
tik juokaudamas”
Raleigh, N, C. — Baltas 

farmerys E. Williams, 38 
m. amžiaus, nušovė savo 
darbininką negrą Williamą 
Personą, 28 metų amžiaus. 
Jis pasakojo, kad tai atsiti
ko “juokaujant”. Būk neg
ras bėgo, farmerys, kad 
priversti jį greičiau bėgti, 
tai šaudė ir pataikė į pe
čius.

Pradžioje jo pasakai pa
tikėjo. Bet vėliau areštavo, 
teisė ir nuteisė, kad šoVi- 
kas eitų į kalėjimą nuo tri
jų iki penkerių metų ir su
mokėti negro šeimai $2,750. 
Nušautojo liko žmona ir 4 
mažyčiai vaikai.

LAOSAS NORI ĮVELTI 
AMERIKĄ Į KARĄ t

Washingtonas. — Laoso 
karališkos valdžios atstovas 
kreipėsi į Jungtines Valsti
jas, kad padėtų “sumušti 
komunistus”. Prezidentas 
Eisenhoweris, pirm išskri
dimo į Europą, sakė, kad 
“Laoso įvykiai neleidžia ra
miai miegoti”.

Valstybės departamentas 
jau paskelbė, kad siunčia 
Laoso valdžiai pagalbos.

PAMINĖJO 100 METU 
GAZOLINO VARTOJIMĄ

Titusville, Pa. — čionai 
buvo minėjimas 100 metų 
sukakties nuo pirmosios ga
zolino versmės įrengimo. 
1859 metais pulkininkas Ed
win L Drake įrengė vers
mę ir pradėjo aliejų parda
vinėti. Pradžioje jis buvo 
vartojamas tepalams, lem
poms ir kitiems tiksląms. 
Vėliau aliejų ėmė skirstyti 
į daugelį skirtingų rūšių.

tarp 
šių metų rugsėjo 7-tos ir at-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Havana./—< Kubos valdžia 
jau perėmė į savo rankas 
pirmąjį cukraus gaminimo 
fabriką Las Vilias mieste.

Ryga^ — Latvijos parla
mentas prašalino E. K. 
Berklavsą iš premjero pa
vaduotojo vietos.

sius, kurių per ilgus metus 
nebuvome matę.

Pamatymui mūsų gimto
jo krašto mums nuoširdžiai 
ir visokeriopai padėjo Lie
tuvos draugystės ir 1__
rinių ryšių su užsieniuI 
draugija, kuriai mes iš gi- j 
lumos širdies dėkojame. !

Ką gi mes Lietuvoje ma
tėme? Ką girdėjome?

Prieš išvykstant iš Jungt. 
Amerikos Valstijų lietuviai 
priešiški elementai skelbė, 
kad Lietuvoje žmonės ba
dauja, kad jie apdriskę, 
kad Tarybų Lietuva nieko 
nestato, o tik giriasi. Jie 
sakė, kad mes nebūsim pri
leisti prie žmonių, sakė,

(Tąsa trečiame puslapyje)

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Mano-I Varšuva.,—šiandien, rūg

ina, kad Senato ir Atstovų'sėjo 1 d., sukanka 20 metų 
buto komisija šią savaitę nuo Hitlerinio užpuolimo 
susitars dėl darbo unijų įs- ant Lenkijos. Jis Lenkiją 
tatymo. užpuolė 1939 metais.

Maskva. —TSRS premje
ras Chruščiovas mano, kad

Londonas. — Eisenhowe
ris ir Anglijos premjeras 

po jo ir Eisenhowerio vizi- Macmillanas mano, kad pa
tų pasauliniai santykiai pa- ’ sitarimai 
gerės. Chruščiovas pakvie
tė Michailą Šolokovą, “Ty
kaus Dono” autorių, vykti 
kartu su juomi į Ameriką.

su Chruščiovu 
duos gerų pasekmių.

New Yiorkas. —Pajūriuo
se ir parkuose žaibas už
mušė keturis žmones ir še
šis sužeidė.

VietnamoHanojus.
Liaudies Ręspublikos užąie-, 
nio ministras sako, kad 
Jungtinių Valstijų karinė 
intervencija Laose susilauks 
pralaimėjimo.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pareiškė, kad ji nedarys 
atominių bombų bandymų 
tol, kol nuo to susilaikys 
vakarai.

Varšuva. — Kardinolas 
Wyszynsky sako, kad nie
kas lenkų neatšaldys nuo 
religijos.

Montreal, Canada. —Šia
me mieste paralyžiaus liga 
serga virš 500 žmonių.

Sako, kad raketos
a . • •• ,,smaugia aviaciją

Washingtonas. —Lėktuvų' 
gaminimo kompanijos sa-

nus. John ir kiti JAV auk- ko, kad raketos “smaugia 
1 ■’* ‘ ’ t-. - aviacijos industriją”. 1957

metais lėktuvų buvo par
duota už $11,800,000,000, gi 
1958 metais jau tik už $10,- 
200,000,000. 11957 m. lėktuvų 
industrijoje dirbo 858,000 
darbininkų, o 1958 m. tik 
741,000. 1957 metais lėktu
vų kompanijos turėjo $792,- 
000,000 pelno, gi pereitais 
metais — $326,000,000.

Tiesa, ‘kad lėktuvų gami
nimo kompanijos pereina 
nuo lėktuvų prie raketų ga
minimo, bet raketų gamy
boje darbininkai nepatyrę, 
kompanijos turi įvesti nau
jas mašinas ir tas atsilie
pia ant jų pelnų.

šti valdininkai jau Europo
je. Jie tarsis su Vakarų 
Vokietijos. Anglijos ir Pran
cūzijos valdžiomis. Rugsė
jo 15 d. į mūsų šalį atvyks 
TSRS premjeras Chruščio
vas.

National Broadcasting Co. 
paskelbė, kad padengimui 
Eisenhowerio vizito į Euro
pą ir Chruščiovo duos 24 
kartus po pusvalandį pro
gramą per televiziją.

DŽIAUGIAS NEHRU 
POLITIKOS PAKAITA

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valdininkai 
ir militaristai džiaugiasi, 
kad Indijos premjeras Neh
ru atsižadėjo “neutrališkos 
politikos”. Dabar yra viltis, 
kad Indija Jungtinėse Tau
tose eis su Vakarais. Yra 
viltis, kad Indiją bus gali- 
ma paversti į svarbiausią 
jėgą Azijoje kovai prieš ko
munizmą ir įtraukti ją į 
SEATO.

DEMOKRATAI STOVI 
PRIEŠ SUSITARIMĄ

Minneapolis. — Amerikos 
Legiono konferencijoj kal
bėjo Demokratų partijos 
vadas senatorius Lyndon B. 
Johnson. Jis netiki, kad po 
Chruščiovo ir Eisenhowe
rio vizitų bus atodrėkis 
“šaltajame kare”. Jis sakė, 
kad Chruščiovo vizitas A- 
merikoje gali būti mūsų ša
liai “didžiausia tragedija”. 
Ragino būti “sargyboje”. 
Tokią pat mintį išreiškė ir 
George Meany, AFL - CIO 
prezidentas.

• _*
Londomis. — 1959 metais 

Angliją jau aplankė 170,000 
turistų.

RUOŠIA CHRUŠČIOVO 
PASITIKIMO BANKETĄ

San Francisco, Calif. — 
The World Affairs Council 
ir Commonwealth Club ruo
šia Chruščiovo pasitikimo 
banketą. Jis įvyks rugsėjo 
21 dieną, kada čionai TSRS 
premjeras lankysis.

Addis Ababa. —Ethiopia 
džiaugiasi gavusi iš Tarybų 
Sąjungos $100,000,600 pa
skolos.

Ammanas.—Susektas suo
kalbis prieš karalių Hussei- 
ną.

Washingtonas. — Queens, 
New Yorko miesto dalies, 
prezidentas Clancy, reika
lauja, kad valdžia veiktų 
prieš “jetų” žemą skrajoji
mą ir kaukimą.

Maskva. — TSRS suteikė 
Gvinėjai $35,000,000 pasko
los.

Nantucket, Mass. —Mire 
rašytojas Tiffany Thayer.
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Du pranešimai apie jaunimą
TĄ PAČIĄ RUGPJŪČIO 25 DIENĄ spaudoje pasi- 

rodė du pranešimai — vienas iš New Yorko, o kitas iš 
Leningrado. Abudu pranešimai liečia vieną ir tą patį 
dalyką — jaunimą. Juose kalbama apie jaunimo pra
sižengimus prieš visuomenę.

Iš New Yorko pranešime skaitome, kad tame did
miestyje jaunimo prasižengimai per pastaruosius metus 
dar paaugo 14 procentų. Visos valdžios ir visuomenės 
pastangos pastoti tam kelią ir “suvaldyti” jaunimą ne- f 
duoda pageidaujamų rezultatų. Tai labai, labai liūd- j 
nas dalykas. . • |

Bet su jaunimu problemą turi ir Tarybų Sąjunga 
ir visas socialistinis pasaulis. Ten irgi, pasirodo, ji te
bėra neišspręsta, nors taipgi dedamos vyriausybių ir 
visuomenės didžiausios pastangos. Štai, pranešime iš 
Leningrado pabrėžiama, kad ten šiomis dienomis teis
mas rado kaltais baisioje kriminalystėje ir pasmerkė 
mirti net šešis jaunuolius. Jie, veikiausia būdami alko
holio įtakoje, vieną darbininką peiliu subadė ir įmetė 
į upę, o jo žmoną išprievartavo!

Baisus prasižengimas ir baisi bausmė.
Panaši bausmė už panašius prasižengimus veikia 

ir Amerikoje. Deja, ji neapsaugo jaunimo nuo išsigimi- j 
mo. Daug kas galvoja, jog mirties bausmė jokios pro
blemos neišsprendžia, jaunimo nepataisė iki šiol ir ne-: 
pataisys ateityje. Kovoje prieš tą blogį reikalingos ki-i 
tos, naujos priemonės. Pamatinė priemonė yra auklė
jimas ir švietimas. Jeigu paimsime mūsų šalį, tai juk 
militarizmo reikalams ir prisirengimui prie naujo karo 
šimtą kartų kasmet daugiau pinigų išleidžiama, negu 
vaikų auklėjimui ir švietimui. Nemažos sumos milita
rizmo reikalams sužeriamos ir socialistiniuose kraštuo
se. Kaip kitaip visur jaunimo klausimas šiandien sto
vėtų, jeigu tie šimtai bilijonų dolerių Amerikoje, Ta
rybų Sąjungoje ir visame pasaulyje eitų jaunimo prie
žiūrai, auklėjimui ir švietimui! Niekas apie tai neabe
joja. \

Štai kodėl mes^syeikiname kiekvieną visuomeninin
ką, kiekvieną diplomatą bei valdininką, kiekvieną mok
slininką ir kultūrininką, kiekvieną žurnalistą ir rašy
toją, kuris pakelia balsą už nusiginklavimą. Gerai būtų, , 
kad ir prezidentas Eisenhoweris pasitarimuose su Chru-1 
ščiovu apie tai rimtai pagalvotų. Visa žmonija amžiais ( 
jiems dėkotų, jeigu jiedu nors mažiausią pradžią pa
darytų šioje linkmėje. Lauksime ir tikėsimės.

Malonus susitikimas
PASAKYSIME, kad Vilniaus “Tiesos” redaktoriaus 

Henriko Zimano apsilankymas Amerikoje buvo pusėti
na staigmena. Gaila, kad jo čionai viešnagės laikas bu
vo taip labai apribotas. Sugrįžo jis susitikęs tik nedi
delėmis grupelėmis New Yorko ir Chicagos lietuvių. 
Bet tie, kurie turėjo garbės su tolimuoju svečiu susitikti 
ir susipažinti, labai patenkinti jo vizitu. Visuose jis pa
liko gilų, malonų, ilgai atmintiną įspūdį. Nors būda
mas vienas įžymiausių Tarybų Lietuvos žurnalistų, 
veikėjų ir visuomenininkų, Zimanas nesididžiavo, nesi- 
pūtė, sveikinosi ir kalbėjosi su visais, kurie prie jo pri
ėjo arba kuriuos jis galėjo pasiekti.

“Tiesos” redaktorius perdavė Amerikos lietuviams 
Tarybų Lietuvos žmonių ir veikėjų broliškus linkėji
mus. Nebuvo jis čia atvykęs daryti pranešimus apie tai, 
kaip šiandien atrodo ir gyvena mūsų senoji tėvynė, 
bet, pavyzdžiui, Richmond Hill įvykusiame susitikime 
jis gražiai apibūdino šiandieninę Lietuvą. Lietuva, jis 
sakė, randasi kelyje į didelę ir šviesią ateitį. Patys 
didieji sunkumai, kai šalį reikėjo prikelti iš karo griu
vėsių, jau nugalėti. Visa Lietuva, kaip ir visa Tarybų 
Sąjunga, “užhipnotizuota” Septynmečio planu. Džiugu, 
jis sakė, kad persvyra jau įvyko ir žemės ūkyje. Dau
guma kolūkių jau dirba ir gyvena gerai, pasiturinčiai. 
Atsilikusieji kolūkiai vejasi gerai susitvarkiusius kol
ūkius. Baigia išnykti kaime svyravimas, abejojimas ir 
nepasitikėjimas. Visa darbo liaudis vis kiečiau ir kie
čiau glaudžiasi aplink savo partiją ir vyriausybę.

Tai visa buvo malonu girdėti iš didžiai gerbiamo 
svečio. Neabejojame, jog “Tiesos” redaktorius parsivežė 
daug įspūdžių ir iš Amerikos gyvenimo. Tikime, jog jis 
nebūvu perdaug suviltas ir susitikimais su Lietuviais 
New Yorke ir Chicagoje.

Šia proga mes norime išreikšti viltį, kad nuo da
bar vis daugiau ir dažniau susilauksime svečių iš Lie
tuvos. Lauksime darbuotojų, visuomenininkų, rašytojų, 
žufnalistų, gydytojų, mokytojų, profesorių, mokslinin
kų, dailininkų, menininkų, artistų, dainininkų, šokėjų, 
jaunimo atstovų, moterų atstovių ir visų kitų. Taip 
pat reiškiame viltį, kad padidės progos vis didesniam ir 
didesniam amerikiečių lietuvių skaičiui aplankyti savo 
brolius ir seseris Lietuvoje.

Žmonės sako, kad niekuomet neapsimoka būti di
deliais optimistais, bet mes šiandien norime tokiais bū
ti. Mes norime tikėti, kad santykiai tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos pasitaisys, pagiedrės, o tai 
rąiškia, kad ir Amerikos lietuvių susisiekimas su Lie
tuva palengvės.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
_____ .   -    ’■! >7 .______________  
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KURIUO KELIU?
Visa žmonija susirūpinu

sį nuolatos ore kabančiu 
naujo karo pavojumi. Ir 
juo daugiau ginkluojamas!, 
tuo didesnis tas pavojus 
darosi.

Teisingai dienraštis “Vil
nis”’ pastebi:

Išvengti baisių naujovinio 
karo pasėkų liekasi tik vienas 
būdas: išvengti karo; sugy
venti taikoj.

Atrodo, kad mūsų vyriau
sybė nors ir lėtai suka ton 
pusėn, bent taip rodo pakvie
timas premjero Chruščiovo i 
Washingtona.

Didesniu ginklavimusi ne
galima kas gero atsiekti, bet 
susidaro didesnis karo pavo
jus, nes juk yra militaristų 
nesuvaldomai įkaitusių karo 
karščiu.

Kol kas, deja, mūsų vy
riausybės “sukimas ton pu
sėn” vargiai įmatomas. Y- 
pač mūsų Kongreso vado
vybė norėtų dar didesnio ir 
smarkesnio ginklavimosi.

VIENUR DŽIAUGSMAS, 
KITUR DIDŽIAUSIA 

; BAIMĖ
Amerikos darbo žmonės 

labai bijosi pramonėje au
tomatizacijos. Mašinos iš
mes darbininkus iš darbo. 
Kur jiems pasidėt? štai 
šiandien didžiausias plieno 
darbininkų streike klausi
mas, ar palikti plieno kom
panijoms laisvas rankas 
įvairius darbo procesus pil
nai automatizuoti, paleisti 
mašinoms? Bet tokia auto
matizaciją tuojau išmestų 
iš darbo vieną ketvirtada
lį visų darbininkų, tai yra, 
iš 500,000 darbininkų 100,- 
000 netektų darbo!

Kas kita socialistinėje 
santvarkoje. Paimkime 
Lietuvą. Ten kiekvieną 
naują išradimą, naują ma
šiną, padidėjusį pramonės 
mechanizavimą darbo žmo
nės su didžiausiu džiaugs
mu pasitinka. Štai tik vie- 
n a s pavyzdys. Žurnalas 
“Jaunimo Gretos” (Nr. 8, 
1959) rašo:

Koksai nuostabus kūrinys 
žmogus! — sušuko Šekspyras 
XVI amžiuje. Taip; žmogus— 
nuostabus. Bet mes, XX a. 
vaikai, galime pasakyti,’ kad 
ir žmogaus proto kūriniai— 
nuostabūs. Vienas didžiau
sių mūsų amžiaus žmogaus 
proto laimėjimų — gamybos 
automatizavimas.

Kadaise žmogus sukūrė ma
šiną. Ir tapo jos šeimininku. 
Tačiau mašina dar ir dabar 
laiko žmogų už rankos. Ran
kos valdo traktorių, paleidžia 
ir sustabdo stakles, rankos at
lieka beveik visus pagalbinius 
darbus.

Kad žmogus būtų visagalis 
gamybos šeimininkas, — jis, 
anot Markso, neturi būti ma
šinos padėjėjas. žmogus ir 
technika turi stovėti greta. Ši 
naujoji technika — mašinos- 
automatai.

Tokios mašinos jau dirba 
Lietuvos įmonėse. Tačiau pa
tys stakles-automatą mes pa
gaminome pirmą kartą, ši 
pirmoji kregždutė “gimė” N. 
Vilnios “Spalio 40-čio” ga

mykloje. Krumplių frezavi- 
mo automatas —< tiksliosios 
staklės smulkioms detalėms 
apdoroti.

Vieną mašiną pagaminome, 
kitas kuriame. Kurti — tai 
ieškoti, degti, nenurimti. Kū
ryba —• sunkus, įtemptas dar
bas. Apie tai gali paliudyti 
ne tik rašytojai ir kompozi-' 
toriai, bet ir išradėjai, kon
struktoriai, inžinieriai. Apie 
tai gali papasakoti ir Kauno 
“Litekso” fabriko inžinieriai 
Brazauskas ir Paulauskas, iš
radę elektrinį prietaisą, kuris 
nustato audinio drėgnumą. Iki 
šiol — stovi darbininkas ir 
čiupinėja rankomis audinį: 
drėgnas audinys — lėčiau pa
leisk džiovinimo mašiną, vėl 
pačiupinėji —• lyg ir sauses
nis —• greičiau varyk. Elekt
rinis matavimo prietaisas nu
statys drėgmę, tačiau mašina 
pati vis tiek “nejus,” ar au
dinys šlapesnis, ar sausesnis. 
O tam, kad ji ‘justų,” ekspe
rimentinėje gamykloje “Pun
tukas” gaminama magnetinė 
pavara. Magnetinė pavara 
pagal drėgmės matavimo 
prietaiso parodymus automa
tiškai paleis džiovinimo maši
ną tai greičiau, tai lėčiau. Vi
sas procesas bus mechanizuo
tas. Pagalbinis, nekvalifikuo
tas žmogaus rankų darbas 
taps nereikalingas.

Išaudėme, išdžiovinome au
dinį. Manote, kad jau ir vis
kas. Lukterėkite! Audinį rei
kia išmatuoti, sulenkti ir su
vynioti į rietimus. Sakysite, 
visa tai mašinos atlieka. Jūs 
teisūs tik dalinai. .Tiesa, ma
šinos suvynioja ir sulenkia au
dinį. Tačiau jos’ “nemoka” 
lygiai sulenkti. Joms vėl pa
deda žmogaus rankos: lygina 
lenkiamo audinio kraštus, kad 
audinys gražiai, tvarkingai 
būtų suvyniotas į rietimą! Ma
šina taip pat/'nemoka” grei
tai ir tiksliai išmatuoti audi
nio ilgį.

Visų šių trūkumų nebus 
naujoje vyniojimo - dvejinimo 
mašinoje. Jos autoriai—eks
perimentinės gamyklos “Pun
tukas” konstruktoriai. Maši
na pati sulygins lenkiamo au
dinio kraštus, suvynios audinį 
į rietimus ir išmatuos, o mata
vimo rezultatus išspausdins 
kortelėje — prašom pasigro
žėti !

Šiai mašinai konstruktoriai 
įdiegs didžiulę neapykantą 
brokui. Ji nepraleis nė centi
metro brokuoto audinio: ap
čiuopusi tokį audinį, sustos.

Automatinių kontrolierių bus 
ir kitose įmonėse. Grąžtų ga
mykloje gaminamas automa
tas grąžtų kreivumui tikrinti. 
Kontrolė’ automatizuojama ir 
elektros skaitiklių gamykloje.

Lietuvoje kuriasi nauja pra
monės šaka — chemijos. Sta
tomi chemijos pramonės fab
rikai. Fabrikų laboratorijose 
paprastai dirba daug laboran
tų. Dabar jų skaičius gali bū
ti mažesnis. Analitinę kont
rolę atlikti jau sugeba auto
matiniai prietaisai.

PABLŪDĖLIO 
SAPALIOJIMAI

Smetoninėje Clevelando 
“Dirvoje” per porą nume
rių ilgais straipsniais su
tvėrimas pasirašęs J. Vis
minu seilėjo apie amerikie
čius lietuvius turistus Lie
tuvoje. Ir rašo taip, tar
tum jis ten buvo ir su jais

Susieikite, išgirskite!
JAU SUGRĮŽO IŠ TARYBŲ LIETUVOS pirmoji 

Amerikos lietuvių grupė. Jie pasklys po visus šalies 
kampus. Kiekvienas jų kupinas įdomiausių įspūdžių. 
Savo akimis jie pamatė šiandienę Lietuvą. Svarbu, kad 
visur jiems būtų sudaryta proga tais įspūdžiais pasi
dalyti su kitais.

Vasaros karščiuose sunkiau su susirinkimais salėse. 
Bet dar bus visa eilė piknikų. Žiūrėkime, kad visuose 
juose būtų sųgrįžusieji iš Lietuvos turistai pastatyti pa
kalbėti, pranešimus padaryti. Kiekvienas jų, aišku, su 
mielu noru sutiks tai padaryti.

važinėjo. Matyt, tai daro 
didesniam apgaudinėjimui 
savo skaitytojų.

Viskas pas Visminą iš 
piršto išlaužta, prasimany
ta, išmislyta. Pavyzdžiui, 
Lietuvos “valstiečiai api
plyšę, basi, sunykę,” o “ma
žuose miesteliuose jokių 
naujų statybų. Kas anks
čiau buvo pastatyta — vis
kas griūva.”

Labai galimas daiktas, 
kad tas “Dirvos” Visminas 
bus buvęs Juozo Tysliavos 
“Vienybės” redaktorius, p. 
G e d g a u das, kuris, anot 
Juozo, palikęs pačią Brook
line, o šunį Chicagoje, atsi
dūrė Clevelando “Dirvoje.” 
Žmogus jis ne tik didelis 
melagius, bet dar didesnis 
begėdis ir nachalas.
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GAL IR JIS SUSIPRAS
Vienas stambiausių pa

bėgėlių vadeivų ir rašeivų 
s m e t o n i ninku tarpe yra 
Bronys Raila. Ir ko jis “ne- 
prifilosofuoja!”

Rugpjūčio 17 d. “Dirvo
je” Bronys pasiryžo atsa
kyti į savo paties pastaty
tą klausimą: “Ar yra šian
dien sąlygos ir aplinkybės, 
kurios komunistą lietuvį ar 
bet kurį kitatautį,” arba 
bent “busimąjį komunistinį 
sankeleivį skatintų nusi
sukti nuo komunizmo, liau
tis tikėti jo tiesomis ir bū
simos pergalės ateitimi, ar 
stačiai suabejoti šios naujo
sios sistemos laimėjimo ne
išvengiamumu.”

Ir iš pačių savo pilvo gel
mių atsidusęs Raila atsa
ko:

Nęl jausmiškai, o blaiviai ir 
šiltai žvelgdami i laiko tėkmę 
ir aplinkos tikrovę, berods, tu
rėtume atsakyti, kad tokių są
lygų kaip tik stinga, o yra 
greičiau priešingai.”

Pasakysime: tai labai, la
bai gilūs ir teisingi apdū
mojimai— tokių apdūmoji
mų, prisipažinsime, iš Bro
nio nesi tikėjome ir nelau
kėme. Juk jis visuomet bu
vo vienas iš tų, kaip, pa
vyzdžiui, Chicagos Grigai
tis ir kiti menševikai, ku
rie kasdien šunis bekarda- 
mi ant komunistų ir juos 
visokiais prasimai! y m a i s 
plūsdami, sušilę pranašavo 
visai artimą jiems galą. 
Na, o dabar tiesiog prisi
pažinti prieš visą svietą, 
kad jokios vilties nebeliko 
ne tik komunistų, bet net ir 
“sankeleivių” atvert i m u i 
prie smetoninės dvasios, 
reikia didelės drąsos. Juk 
kiti komunizmo sužlugimo 
pranašai, kurie tebeklai
džioja šuntakiais ir tebetiki 
savo pačių iškeptomis nesą
monėmis, gali jam primesti 
atsivertimą prie dvasios 
šventos —prie komunizmo! 
Visko gali būti. Pirmutinis 
prie kryžiaus Bronių Railą 
turėtų kalti dar smarkes
nis ir už jį komunizmo gra- 
borius Chicagos menševikų 
“Naujienų” redaktorius.

Kaip ten bebūtų, gerai, 
kad Raila pamatė šviesą. 
Gerai, kad nuo dabar jis 
pats žinos, kaip visiškai 
tuščia ir beviltinga yra 
komunistus ir jų sankelei- 
vius stengtis nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.

Tik dabar mūsų Bronys 
turėtų taip pat gražiai ir 
atvirai pasisakyti, kodėl ir 
kokiais posmais jis pirmiau 
grindė savo viltis ir išve
džiojimus, kad su komuniz
mu bus taip jau labai leng
va apsidirbti? Kur buvo 
jo protas tiek daug laiko ir 
energijos išeikvoti visiškai

laisvės reikalai
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

V. Karlon, Maspeth, L. I......................................
O. ir J. Deltuvai, Hanover, Md.............. *............
Mikolas Adomonis, Great Neck, L. I....................
Ona Wellus, Binghamton, N. Y.............................
Alex Raymond, Hartford, Conn..........................
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y................................
E. Fremont, Somerville, Mass. ..............................
M. Bradauskas, Detroit, Mich................................
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y...........................
Helen Sholtfnas, West Haven, Conn..................
Anna Urba, Bethlehem, Pa...................................
D. Jusius, Worcester, Mass........................... .
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J. Alonis, Brooklyn, N. Y.................................. . .
J. Kanišauskas, Baltimore, Md...............................
Mrs. Sprainienė, Brooklyn, N. Y......................
A. Balchunas, Montreal, Canada ....................

Po $1: John Žilinskas, St. Petersburg, Fla.; A. Ja
kimavičienė, Roxbury, Mass.; F. Bukšnis, B’klyn, N. Y.; 
P. Gavėnas, Huntington, L. I.; A. Kiškiūnas, Newing
ton, Conn.; J. Mačėnas, Philadelphia, Pa.; P. Navickas, 
Gulfport, Fla.; Brooklyno Onutė; B. Yurkonis, Kulp
mont, Pa.; Paul Chepla, Cleveland, Ohio; 0. Maslaves- 
kienė, Detroit, Mich.; P. Petraitis, Huntington, L. I.; 
K. Staniulis, Johnson City, N. Y.; A. Žvirblienė, Bing
hamton, N. Y.; Sophie Putrimas, B’klyn, N. Y.; A. Ra- 
maika, Haverhill, Mass.; A. Latošius, Waterbury, Conn.; 
Mrs. C. Yokubonis, Tunkhannock, Pa.; K. Kučiauskie- 
ne, Burlington, N. J. ir A. Bakevich, New Britain, Conn._ I

Dėkojame visiems aukavusiems šiam svarbiam rei
kalui.

Su persikėlimu vis. dar turime keblumų, tačiau ke
blumai nėra blogi, tik bėda, kad ilgai ima laiko val
džios įstaigos išdavimui reikalingų leidimų okupavimui 
naujos vietos. Mūsų viskas jau yra prirengta krausty
mui ir kaip tik gausime reikalingus leidimus, tuojau 
kraustysimės. Laisves Administracija

Darbininkų Sveikata
J. J. KaškiauČius, M. D.

DAR KIEK APIE 
VITAMINO B ŠEIMOS 

NARIUS
Choliną jau buvome su

sitikę. Cholinas padeda 
riebalams susinaudoti. Jo 
reikia mūsų, kepenims. Jis 
padeda nušluot iš arterijų 
vidaus susigrūdusius cho
lesterolio lašeliukus, tuo 
būdu mažina arterijų užsi
kimšimo (trombozės) ka
tastrofą. Panašiai veikia 
ir lecitinas ir esencinė rie
balinė rūkštis — augaliniai 
aliejai (mazola).

Pantoteninė rūkštis po 
truputį išbarstyta po visus 
gamtinius valgius. Gausiai 
jos turi kepenys, bravoro 
mielės, žali daržovių lapai. 
Pantoteninės rūkšties stoka 
mūsų organizme sugadina 
odą, plaukus. Plaukai ima 
žilti, atsiranda egzema, ko
jas daigo, degina, skauda, 
galva svaigsta, alpsta, užei
na net konvulsijos, mėšlun
giai. Tokiais atvejais da
lykus atitaiso pantoteninės 
rūkšties gausa, greta su ki
tais B šeimos nariais.

Labai stiprus yra šeštas 
B šeimos sūnus — piridok
sinas, vit. B*. Jo turi ke
penys, bravoro mielės, kvie
čio daigai, ryžių sėlenos, 
inkstai, smegenys, kiauši
nio tryniai. Šitas B6 rami
na nervus, teikia ramų mie
gą, teikia ir raumenims pa
tvarumą ir jėgą, odą pada
ro glūdžią, žvilgią, minkš
tą. Kai esti ilgesnį laiką 
stoka šito B6 vitamino, nėr-- 
vai darosi irzlūs, raumenys 
greit nuvargsta, vemti ver
čia, apetitas sutrinka, atsi
randa egzema.

Nikotine rūkštis—niaci
nas labai esmingas smege
nims, nervams, • odai, vidu
riams. Kam esti mažoka 
nikotinės rūkšties, tų esti

ir absoliutiškai tuščioms 
pastangoms? Kodėl jis ir 
kiti jo vieros išpažintojai 
iki šiol nematė, kuo baigė
si panašios pastangos daug, 
daug gudresnių ir smarkes
nių vyrų — Smetonos, Hit
lerio ir Mussolinio?

surūgęs ūpas, silpnai virš
kina viduriai, oda darosi 
plona ir sausa. Didelė ni
kotinės rūkšties stoka pa
daro sunkią pelagrą. Oda 
šiurkšti, paeina žaizdomis, 
vidurius -varsto skausmai 
ir palaidumas, vidurius pa
leidžia. Protavimas sutrin
ka iki beprotystės. Gera|, 
balansuotas maistas, baltu
mų gausa, bravoro mielės, 
liesa mėsa, kepenys ligonį 
atgriebia.

Ribo f lavinas tai vitami
nas B2. Jo turi natūralus 
pienas, surūgęs pienas, šū- 
ris, kviečio daigai. Šito vi
tamino B2 stoka gadina 
akis, formuoja kataraktą, 
raukšlėja odą, sutraukia 
viršutinę lūpą, veide atsi
randa mėlynų gyslelių. Imk 
daugiau pieno, jogurto, sū
rio, bravoro mielių, kepenų, 
kviečio daigų.

Pats pirmutinis B šeimos 
narys—B1— tiaminas. ' Jo 
turi kviečio daigai, ryžių 
sėlenos, kepenys, riešutai, 
sojos pupos, lęšiai. Šito B1 

| stoka gadina nervus, net ir 
■ nervų uždegimą sukelia, tai 
i beri beri. Silpnina vidų- ' 
I rius, širdį, net ir gūžį ga- 
i Ii padaryti. Dalykus paiaįf 
i so balansuota dieta; bravo
ro mielės, kviečio daigai/

Grūdų malimas gadina 
miltus, kai malimas eina 
mašinomis: svilina, šutina 
miltus. Girnų akmenim ma
limas geriausias, kada grū
dai nedarkomi. Susilaiko 
jų vitaminai, mineralai.

Iškošti, sugadinti, išvog
ti baltieji miltai visą mūsų 
organizmą gadina su tais 
visokiais gardėsiais, sma
guriais, pyragaičiais, džio
vimais. ■ •

Mūsų širdį toks negyvas 
maistas gadina, silpnina. 
Būtent stoka pačių esminių 
vitaminų, A, D, E, K, taip
gi C ir tų kristalinių mine
ralų (trace minerals) sto
ka. Mums reikia po mažytį 
trupučiuką vario, magnezi- 
.jos, mangano, jodo, fluoro, . 
cinko, molibdeno, aliumino, 
nikelio, skardies, sidfiAro, r 
gyvsidabrio, bromo, kdoal- 
to.

2 p.—l aisve (Liberty)—Antį., rugsėjo (Sept.) 1, 1959



Laimingos keliones, brangūs
* broliai ir seserys!
AMERIKOS LIETUVIAI 
TURISTAI IŠVYKO Iš

TĖVŲ ŽEMĖS
VILNIUS. — Rugpjūčio 

20 d. Taiybų Lietuvos sos
tinės visuomenė išlydėjo 
savo brangiuosius svečius- 
Amerikos lietuvius turis
tus, išvy kstančius per 
Maskvą į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Brangiuosius 
savo tėvynainius Vilniaus 
aerouoste lydėjo gausūs vi
suomenės atstovai. Paly i n- 
čiųjų tarpe — Lietuvos KP 
CK sekretorius V. Niunka, 
respublikos Ministrų Tary
bos Pirmininko pavaduoto
jas J. Laurinaitis, respub
likos Ministrų Pirmininko 
pavaduotojas ir užsienio 
reikalų ministras K. Preik
šas, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininko pava
duotojas rašytojas J. Bal
tušis, respublikos Mokslų 
akademijos pre z i d e n t a s 
profesorius J. Matulis, Lie
tuvos KP CK skyriaus ve
dėjo pavaduotojas V. Zen
kevičius, Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas P. Rotomskis, 
respublikos žemės ūkio mi
nistras V. Vazali n s k a s , 
mokslo, meno ir literatūros 
darbuotojai, žurnalistai.

12 v. 15 min. Svečiai iš 
Amerikos ir juos lydintieji 
vilniečiai nuoširdžiai atsi
sveikina prie lėktuvo.

Atsisveikinimo žodį taria 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko pavaduo
tojas, užsienio reikalų mi
nistras K. Preikšas.

—Brangūs draugai ir 
draugės, broliai ir seserys, 
J&nerikos lietuviai, — krei
piasi jis į išvykstančius.— 
Atrodo, kad dar taip nese
niai jūs atvykote aplankyti 
savo tėvų žemę—Lietuvą. 
O štai jau prabėgo 25 vieš
nagės dienos, ir atėjo mūsų 
atsisveikinimo valanda.

Per savo viešėjimo laiką 
Taiybų Lietuvoje jūs suži
nojote ir savo akimis pa
matėte, kaip ant karo pa
liktų griuvėsių išaugo nau
ji miestai ir kaimai. Ke
liaudami Lietuvos žeme, 
jūs pamatėte, kaip pasikei
tė Lietuvos veidas Tarybų 
valdžios metais. Jūs buvojo- 
te naujose gamyklose ir 
fabrikuose, matėte Lietuvo
je gaminamus laivus ir su
dėtingas žemės ūkio maši
nas, išvydote galingus trak
torius, gaudžiančius nau
jajame Lietuvos kaime, ku
ris žengia kolūkiniu keliu. 
,įūs lankėtės ir naujose kul
tūros įstaigose, kurias irgi 
sukūrė Tarybų valdžia.

Jūs savo akimis matėte 
ir tai, su kokiu užsidegimu 
ir energija Lietuvos liau
dis įkūnija savo amžiną 
svajonę — pajungti senelį 
Nemuną tarnauti liaudies 
labui. Lankydami Lietuvos 
miestus, miestelius ir kai
mus, kalbėdamiesi su žmo
nėmis, jūs pamatėte atgi
musią naująją Lietuvą, Ta

rybų Lietuvą, darbo žmo
nių Lietuvą, kuriančią nau
ją, šviesų gyvenimą, drau- 

ige su visomis tarybinėmis 
tautomis žengiančią į pa
žangiosios žmonijos svajonę 
—komunizmą.

Viešėdami savo tėvų že
mėje, jūs įsitikinote, kokie 
nepagrįsti, melagingi yra į 
užsienį pabėgusios saujelės 

! Lietuvos liaudies priešų 
prasimanymai apie darbo 
žmonių Lietuvą. Būdami 

I tėvų žemėje, jūs sužinojote, 
į kaip šie išdavikai, buvę hit-1 
lerinių budelių talkininkai, 
sutepę savo rankas nekaltų 

i žmonių krauju, nusikalto 
mūsų liaudžiai, visai žmo- 

inijai. Ir dabar jūs galite 
suprasti, kodėl jie širsta 

j ant savo tautos, savo liau- 
’ dies.

Brangūs broliai ir sese
rys! Mes iš visos širdies 
džiaugiamės, kad jūs aki
vaizdžiai galėjote pamatyti 
tėvų žemę ir patys įvertinti 
įvykusius joje pakitimus. 
Mes, gyvenantieji Lietuvo
je, gerai žinome, su kokiu 

{skausmu ir kokia širdgėla 
buržuazijos valdymo metais 
lietuviai palikdavo savo tė
vų žemę ir vykdavo į už
jūrio šalis laimės ieškoti. 
Jie palikdavo saVo tėvų že- 

imę, nes ji buvo jiems rūs- 
ičiausia pamote.

Ir tik Tarybų valdžios 
sąlygomis Lietuva visiems 
darbo žmonėms tapo tikra 
motina. Ne iš Lietuvos į 
užsienį, o iš 'užsienio, iš to
limųjų užjūrio šalių į savo 
brangiąją tėvų žemę Lietu
vą-tėvynę po daugelio kla
jonių metų grįžta lietuviai. 
Ir Lietuva, kaip tikra mo
tina, išsiilgusi savo sūnų ir 
dukrų, juos karštai pri
glaudžia prie savo krūtinės.

Tarybų Lietuvos vyriau-1 
sybė, Lietuvos liaudis visa
dos prisimena ir prisimint 
savo brangius tėvynainius, 
išsisklaidž i u s i u s po sveti
mas žemes, ir niekuomet jų 
nepamirš. Leiskite Tarybų 
Lietuvos vyriausybės, visos 
liaudies vardu jūsų asme
nyje nuoširdžiausiai pa
sveikinti Jungt. Amerikos 

.Valstijose gyvenančius pa
žangiuosius lietuvius, per
duoti jiems T. Lietuvos vy
riausybės ir visos lietuvių 
tautos nuoširdžiausius svei
kinimus ir palinkėti sėkmės 
tame dideliame kultūros 
darbe, kurį jūs dirbate. 
Leiskite pareikšti įsitikini
mą, kad šis jūsų atsilanky
mas tėvų žemėje yra ne 
paskutinis ir jis sustiprins 
mūsų broliškus ryšius!

Džiugiais pritarimo plo
jimais sutiko svečiai šiuos 
drg. Preikšos žodžius.

Susijaudinusi į išlydin-1 
čius kreipiasi Ame r i k o s 
lietuvių literatūros draugi
jos Centro Komiteto pirmi
ninkė K. Petrikienė.

—Brangūs broliai lietu
viai,—sako ji. — Mums la
bai graudu, kad atėjo va
landa išsiskirti su jumis. 
Būdami Lietuvoje, mes lai
ko veltui neleidome ir daug

Svečiai iš JAV “Kauno audinių” fabrike.
L. Serapinas

siekėte. Ir mes matome, 
kokie prasimanyti yra tvir- j 
tinimai, jog Lietuvoje žmo-1 
nes vargsta. ’Grįžę į Jung
tines Valstijas, mes steng
simės kuo plačiau paskleis
ti tiesą apie jūsų gražią 
tikrovę. Mes, JAV lietu
viai, darbuosimės tam, kad 
ryšiai tarp jūsų ir mūsų 
vis labiau stiprėtų, kad mes 
kartu su jumis padėtume 
išsaugoti taiką visame pa
saulyje. Karštai dėkojame 
už tai kad mums buvo su
teiktos tokios plačios gali
mybės skersai ir išilgai va
žinėti po Lietuvą, susipa
žinti su šimtais ir tūkstan
čiais žmonių. Per visą ke
lionę mes, jautėme laisvę 
pilniausia to žodžio prasme. 
Ačiū už džiaugsmą, kurį 
jūs mums suteikėte. Mes 
tikimės jus dar aplankyti. 
Brangūs broliai ir seserys, 
mes neatsisveik i n a m e , o 
sakome: iki pasimatymo!

Ir vėl aidi plojimai, dau
gelio’ turistų ir lydinčių ją 
akyse ištrykšta ašaros.

Prie mikrofono prieina 
“Vilnies” laikraščio redak
torius J. Jokubka.

— Mūsų viešėjimas tėvų 
žemėje — tai neužmiršta
mos dienos, — sako jis. — 
Sunku išreikšti tą didį 
jausmą, kurį mes patyrė
me, pajutę po kojomis gim
tąją žemę. Mes prisiminė
me jaunystės dienas, kai 
mums, beieškant duonos 
kąsnio, teko palikti tėviškę. 
Šiandien, išvykdami iš Ta
rybų Lietuvos, mes turėtu
me susigraudinti. Bet atsi
sveikinimo graudulį sušvel
nina tai, kad mes pamatė
me jūsų didžiulius laimėji
mus atstatant savo tėvynę. 
Mus džiugina jūsų didelė 
energija statant tą gražų 
rūmą, kuris lietuviams ta
po tikra tėvyne. Noriu tar
ti didelį ačiū už jūsų vai
šingumą. Būki me tikri, 
kad mūsų tautiečiai Ame
rikoje sužinos tikrą tiesą 
apie jūsų gražų gyvenimą. 
Didelis, didelis ačiū jums, 
broliai ir sesės!

—Skaudu, labai skaudu 
palikti tėvų žemę, kurios 
anksčiau man neteko maty
tį, — pasakė pažangi Ame
rikos lietuvių kultūros vei
kėja M. Stenslerienė. — Jū
sų didingi darbai ir dar di
dingesnį ateities planai vi
suomet liks mūsų atminty
je. Linkime jums viso gero 
ir didelio pasisekimo jūsų 
veikloje kovojant už žmonių 
laimę' ir taiką.

...Paskutinės atsisveikini
mo minutės. Lydintieji ap
supa svečius, įteikia jiems 
gėlių puokštes.

—Iki pasimatymo!—mo
ja rankomis svečiai.

—Laimingos kelionės! — 
linki lydintieji. — Sėkmės 
jūsų pažangiame darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

Lėktuvas pakyla į orą. 
Dar ilgai moja susirinkę 
aerouoste vilniečiai, išlydė
dami užjūrio brolius ir se
ses. (ELTA)

SUĖMĖ ŽMOGŽUDĮ 
TIK PO 44 METŲ

Fresno, Calif. ■— Čionai 
suimtas Nikolas Kasanovič, 
jugoslavas, 76 metų am
žiaus. Prieš 44 metus, bū
tent, 1915 m., Pittsburgh, 
Pa., apylinkėje jis nudūrė 
savo žmoną. Po to atvyko į 
Kaliforniją ir gyveno po 
Peter Novik vardu. 1923 
metais apsivedė antru kar
tu. Dabar serbų laikrašty
je padavė paieškojimą sa
vo dviejų brolių, gyvenusių 
Pittsburgho apylinkėje. Bet 
nors ieškojo Peter Novik 
vardu, bet buvo susektas ir 
suimtas. 4

Amerik. lietuvių susitikimas
su rašytojais ir žurnalistais

Rašytojai: R. Mizara, A. Margeris ir
A. Venclova Palangoje.

L. Serapinas

VILNIUS. — Rugpjūčio 
19 d. pirmoji Amerikos lie
tuvių turistų grupė susiti
ko su lietuvių tarybiniais 

I rašytojais. Į susi t i k i m ą , 
kuris įvyko Lietuvos TSR 

I Rašytojų sąjungoje, atėjo 
!R. Mizara, A. Margeris, J. 
Jokubka, M. Stenslerienė, 
A. Metelionis, K. Petrikie- 

'nė, S. Penkauskas, J. Ma- 
žiukna, A. Juškevičienė, P. 
Jasilionienė ir kiti svečiai į 
iš JAV.

Amerikos lietuvius šiltai 
pasveikino Lietuvos T S R 
Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas E. Mieželaitis, i 
Jis pristatė svečiams į su
sirinkimą atėjusius rašyto
jus, literatūros mokslo ir 
kritikos darbuotojus. Ra
šytojas R. Mizara papasa- 
k o j o susirinkusiems apie 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių visuomeninę veiklą.

Susitikime kalbėjęs Ame
rikos lietuvių rašytojas gy
dytojas A. Margeris šiltai 
atsiliepė apie lietuvių tary
binių rašytojų kūrinius. Jų 
knygos artimos ir supran
tamos paprastiems darbo 

j žmonėms.
—Leiskite išreikšti savo 

I didelį džiaugsmą, — pasa
ukė rašytojas J. Baltušis, — 
kad žmonės, su kuriais mes 
susirašinėjome ir kurių la
bai laukėme, pagaliau yra 
mūsų tarpe. Mūsų bendra
darbiavimas nuolat stiprė
ja. Tokia dvasia mes ir 
toliau turime dirbti. Mes 
norime, kad Tarybų Lietu
vos darbo žmonės ,plačiau 
susipažintų su Amerikos 
lietuvių gyvenimu. Šioje 
srityje mes laukiame jūsų 
paramos.

Profesorius B. Pranskus 
išreiškė pageidavimą, kad 
Amerikos pažangieji lietu
viai sukauptų ir prisiųstų į 
Lietuvą daugiau medžiagos 
apie Amerikoje leidžiamą 

i lietuvių literatūrą ir kultū
rinį gyvenimą. Tokia me
džiaga labai reikalinga lie
tuvių kultūros istorijai pil
niau nušviesti.

Amerikos lietuvių litera
tūrinės draugijos Centro i 
Komiteto pirmininkė Kat- 
r i n a Petrikienė papasa
kojo, kad draugija pasta
ruoju metu surinko daug' 
Amerikoje įvairiu laiku iš
leistų lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Tačiau Ameri
koje nėra kam šios gausios 
medžiagos apdoroti. Ji pa
prašė, kad šį darbą padėtų 
atlikti Tarybų Lietuvos li
teratūros mokslo darbuoto
jai, ir žadėjo reikalingą me
džiagą prisiųsti.

Lietuvos TSR liaudies po
etas T. Tilvytis ir respubli
kos Rašytojų sąjungos val
dybos pirmininkas E. Mie
želaitis širdingai padėkojo 
svečiams už apsilankymą ir 
palinkėjo į jiems ir jų šei
moms daug laimės asme
niniame gyvenime bei sėk
mės visuomeniiiėje veikloje.

Susitikimas praėjo šiltai, 
draugiškai.

Prieš išvykdama įš Tary-

bų Lietuvos, Amerikos ne
tuvių turistų grupė vakar, 
rugpiūčio 19 d., “Tiesos” 
redakcijos salėje susitiko 
su respublikos sostinės žur
nalistais.

Lietuvos TSR Žurnalistų 
sąjungos valdybos vardu 
kalbėjęs J. Mitalas pasvei- 
k i n o svečius. Užsimezgė 
gyvas pasikalbėjimas.

Amerikos lietuvių rašy
tojas R. Mizara svečių var
du padėkojo už pakvietimą 
susitikti. Žurnalistai susi
domėję išklausė jo pasako
jimo apie tai, kaip Ameri
kos pažangieji lie t u v i a i 
vertina iš tėvų žemės gau
namą spaudą. Jis pažymė
jo, kad Tarybų Lietuvos 
spauda nuolat tobulėja, da
rosi vis patrauklesnė.

Atsakydamas į “Tarybi
nio m o k y tojo” laikraščio 
redakcijos darbu otojo P. 
P. Želvio klausimą apie tai, 
kokį įspūdį svečiams pada
rė pasiekimai liaudies švie
timo srityje, rašytojas, gy
dytojas A. Margeris pažy
mėjo, kad jam ypač gerą 
įspūdį paliko susitikimai su 
studentais. Jie studijuoja 
rimtai, turi sukaupę daug 
žinių. Amerikos lietuvių li
teratūros draugijos centro 
pirmininkė K. Petrikienė 
pridūrė, kad visas Lietuvos 
jaunimas puikus ir jam su
darytos palankiausios sąly
gos lavintis.

Apie tai, kaip smarkiai 
pasikeitė Tarybų Lietuvos 
miestu ir kaimų gyveni
mas, kalbėjo Amerikos lie
tuviai J. Gasiūnas ir D. Ju
slus. Jie pažymėjo, kad 
kolūkinis kaimas padarė 
didžiulę pažangą. Žmonės 
gražiai rengiasi, stato tvir
tus mūrinius namus, augi
na naujas kultūras. Lietu
voje, pažymėjo jie, dabar 
yra daug puikių asfaltinių 
kelių, geras transportas.

Savo įspūdžiais iš kelio
nės po Lietuvą pasidalino 
taip pat svečiai J. Jokub
ka, M. Stenslerienė, J. Sta- 
nislovaitis ir A. Metelionis.

Atsisveikindami Vilniaus 
žurnalistai palinkėjo sve
čiams laimingos kelionės ir 
daug sėkmės. (ELTA)

KINAI NUGALĖJO 
DIDELĘ SAUSRĄ

Pekinas. — šiemet Kini
jos derlių išgelbėjo žemės 
ūkio komunos ir masinis 
žmonių veikimas. Sausra 
buvd taip plati, kad lietė 
arti 50,000,000 akrų plotus. 
Bet desėtkai milijonų žmo
nių stojo darban ir iš Gel
tonosios, Yangtze ir kitų 
upių 'vandens taupų apdrė
kino 31,000,000 akrų plotą 
ir sausrą nugalėjo.

Philadelphia, Pa. — Lai
vai išleisdami į jūrą ati
dirbtą alyvą ir versdami at- 
liekanas užteršė maudynes. 
Valdžia patvarkė, kad ter
šėjai bus baudžiami $2,500 
piniginiai ir po metus kalė
jimo.

Tarybų Lietuvoje klesti 
naujas gyvenimas

(Tąsa nuo 1-mo puslapio”)
niui aplankėme eilę kolūkių 
S u v a 1 kijoje, Žemaitijoje, 
Aukštaitijoje ir Dzūkijoje. 
Mes matėme prasčiau vei
kiančius kolūkius ir gerus 
kolūkius, kolūkius milijo
nierius. Kolūkiuose m e s 
radome kultūros namus su 
bibliotekomis, su salėmis 
kultūrinei veiklai tarp žmo
nių plėsti.

Mes, pradėdami nuo Vil
niaus, aplankėme daug Lie
tuvos miestų, kurių tik ke
letą norime čia suminėti: 
Trakus, Druskininkus, A- 
ly tų, Kapsuką, Kauną, 
Klaipėdą, Palangą, Telšius, 
Naująją Akmenę, Kuršė
nus, Dotnuvą, Kėdainius ir

i

kitus miestelius bei vie
toves. Vienur pabuvojome 
ilgiau, kitur trumpiau. Du 
dalykai mus labai stebino: 
karo sugriautų miestų at
statymas ir pramonės plė
tojimasis, naujų fabrikų 
steigimas. Kur tik šian
dien Lietuvoje pasisuksi, 
ten matysi gyvenamųjų na
mų ir fabrikų statyoą. Ne
įmanoma čia visa tai atžy
mėti. Užtenka tik suminė
ti tokius didelius ir Lietu
vai visiškai naujus kaip 
Klaipėdos laivų statykla ir 
Naujosios Akmenės cemen
to fabrikas, netoli kurio 
įsisteigė naujas miestas su 
p a v y zdingais gyvenamai-

tados rengėsi: mes ?ziekur 
nematėme žmonių, avinčių 
klumpėmis, vyžomis bei na
ginėmis — visi avi batais 
bei bateliais. Dauguma 

{žmonių, kuriuos mes matė" 
j me miestuose ir miesteliuo
se, jei jie atvyktų į Ameri
kos miestus su savo apran- 
Iga, vargiai juos kas beat
skirtų nuo amerikiečių.

Tokius įspūdžius mes įgi
jome Lietvoje, čia išbuvę 25 
i dienas.

Mes šventai išpildysime 
daugelio Lietuvos žmonių 

■prašymus, kad pasveikintu- 
•me jų gimines bei bičiulius 
j Amerikoje. Pasveikinsime 
'juos, mieli tautiečiai, ir pa-

siais namais ir kultu N niu 
centru. O labiausiai mus 
nustebino Kauno hidroelek
trinės statyba, kuri bus 
pilnai užbaigta 1960 me
tais.

Mes aplankėme ir nulen
kėme savo galvas prieš vi
są eilę paminklų, pastatytų 
tose vietose, kur hitleriniai 
fašistai ir lietuviškieji ban
ditai vykdė masines tary
binių piliečių žudynes. Ap
lankėme Panerius, Pirčiu
pį, Kauno IX fortą ir daug 
kitų vietų, kur ilsisi nuož
maus fašizmo aukos. Iš vi
so Lietuvoje fašistai nužu
dė arti 500 tūkstančių ci
vilinių Lietuvos gyventojų 
ir daugiau kaip 200 tūks
tančių tarybinių karo be
laisviu.

Sudėjus savo įspūdžius į 
krūyą, jie sudaro tokį pa
veikslą ' čia vyksta nepa
prastai greitais tempais 
statyba, čia plečiasi iki šiol 
mums nematytas žmonių 
mokymasis, čia y r a 
suklestėjusi nauja kultūra. 
Būtume, žinoma, neteisingi 
sau ir kitiems, jei sakytu
me, kad Lietuvoje jau nebė
ra jokių trūkumų, kad čia 
viskas yra taip, kaip tame 
pasakiškame rojuje. Šen ir 
ten trūkumų dar matėme, 
bet tie trūkumai trūkumė
liai nublėsta prieš tuos di
džius pasiekimus, pasireiš
kiančius e k o n o mikoje ir 
kultūroje. Žmonės šiandien 
geriau valgo nei kitados, 
gražiau apsirengę, nei ki-

!pasakosime jiems, kaip jūs 
gyvenate.

Mes labai norėtume pa- 
j buvoti Lietuvoje daug il
giau, bet to negalime pa
daryti, kadangi t u rime 
grįžti prie savo užsiėmimų 
ten, kur gyvename.

Labai širdingai dėkojame 
visoms Tarybų Lietuvos 
vadovaujančioms įstaigoms, 
visuomeninėms organizaci
joms, visiems, kuo nors 
pri si dėjusiems prie to, kad 
mūsų buvimas Lietuvoje 
būtų smagus:

Dar kartą reiškiame pa- 
1 dėką Lietuvos draugystės 
i ir kultūrinių ryšių su užsie- 
i niu draugijai, kuri darė
visas pastangas mums pa
dėti, kad galėtumėm pama
tyti juo daugiau Lietuvos 
ir pasikalbėti su juo dides
niu žmonių skaičiumi.

Ligi kito pasimatymo, 
mieli tautiečiai, broliai ir 
seserys!

1959. VIII. 19. Vilnius

A. Dočkienė, S. J. Jokubka, 
D. Jusius, A. Grigas, J. 
Gasiūnas, J. Krasnickas, A. 
Lipei us, A. Margeris, D. 
M a t i s- Mat usevicius, R. 
Merkis, J. Maziukna, R. 
Mizara, A. Metelionis, S. 
Penkauskas, K; Petrikienė, 
J. Smolenskas, J. Stanislo- 
vaitis, K. Stanislovaitienė, 
M. Stenslerienė, J. Šmitie
nė, P. Jasilionienė, A. Juš
kevičienė.

---------------------- -—■——j---------------------

DEMOKRATAI PATYS 
SAU KENKIA

Washington as. — Demo
kratai senatoriai ir kongre- 
smanai eina senu “raudon- 
baubizmo keliu”. Jie stojo 
už didespes karo reikalams 
išlaidas. 95 demokratai bal
savo už Landrum - Griffi
no bilių prieš unijas. Da
bar Trumanas išstojo prieš 
Eisenhowerio ir Chruščio
vo susitikimą, ši jų politi
ka jiems duos smūgį 1960 
metais.

Buenos Aires. —Sustrei
kavo 250,000 argentiniečių 
mėsos gaminimo darbinin
kų ir sulaikė 7,000 fabrikų.

Svečiai Akmenės cemento fabrike.
L. Serapinas
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KA OŠIA PANERIU PUŠYS
Kai traukinys ėjo pro Panerius, kai 

t kas bandė iššokti. Viena moteriškė iš
šoko labai nelaimingai — nusilaužė abi 
kojas. Ją prie geležinkelio begulinčią ir 
rado vokiečiai, kurie dabar labai sustip
rino sargybą. Mat, neseniai šalia tune
lio sprogo mina. Tie vokiečiai pagavo 
dar tris merginas, kurios, laimingai iš
šokusios iš traukinio, nesusiorientavo, į 
kurią pusę bėgti pasislėpti.

Naktį jas pralaikė sargybos būstinėje 
šalia tunelio, o rytą, sulaikę pastoti, at
vežė į bazę ir čia sušaudė, kaip papras
tai prieš tai išrengę. Išrengė ir tą mote
riškę, kuri buvo susilaužus abi kojas.

SPALIO 1 D., PENKTADIENIS
Šiandien sušaudė du sunkvežimius — 

apie penkiasdešimt žmonių. Bešaudant 
viena mergina, kaip vėliau pasakojo po
licininkai, sušukusi:

—Visų neišžudysit! Už viską jums 
bus atkeršyta!

SPALIO 2 D., ŠEŠTADIENIS
Naktį iš rugsėjo 16 d.l į 17-tą Gardino 

plente partizanai Luknėje sudegino tiltą. 
Būdinga, kad dviejų kilometrų atstu, 
Paluknėje, buvo vokiečiai, bet jie naktį 
į įvykio vietą neatvyko. Bijo.

Pastaruoju metu vis dažniau girdėti 
apie partizanus. Šiandien aš važiavau į 
Novickiškius, kurie netoli Eišiškių. Miš
ke, prie pat kelio, matyti daug besimė
tančių tuščių gilzių. Sako, kad čia įvy
kęs mūšis tarp vokiečių ir partizanų.

Ant Merkio upės tilto žuvo vokiečių 
karininkas. Jį nušovė važiuojant. Ant 
tilto buvęs policininkų postas, tačiau jis 
išsilakstęs, pabėgęs į Eišiškes—išsigan
do partizanų.

Titėnuose, išsigandę partizanų, vokie
čiai palei savo barakus iš žemių ėmė da
ryti sustiprintą sieną. Ant plento ties 
Titėnais ir Palukne kelias pertvertas 
šlagbaumais—tikrina kiekvieną automa
šina.

" SPALIO 4 D.,' PIRMADIENIS
Pusę vienuoliktos atvažiavo mašinos 

ir atvežė apie penkiasdešimt žmonių. 
Šiandien sušaudė tris mašinas. Ketvir
tos jau nebespėję.

Vakare apie 7 valandą Kulakovskis iš 
Kucebo derėjęs sušaudytųjų rūbus. O 
Jankovskis po sėkmingos “prekybos” 
taip pasigėręs, kad negirdėjęs, kaip va
kare, prieš dešimtą, netoli Lentvario 
sprogusi mina. Paneriuose kai kas nuo
gąstaująs, nes naktį iš 3 į 4 ant strate
ginio plento irgi sprogusi mina.

SPALIO 6 D, TREČIADIENIS
Po vienos dienos pertraukos šiandien 

vėl su nepaprastu skubėjimu ėmė šau
dyti. Šaudo net sutemus, ko iki šiol dar 
nėra buvę. Iš viso šiandien sušaudė apie 
400 vyrų, moterų, vaikų.

Lyg susitarę šiandien iš pat ryto prie 
bazės susirinko visi kupčiai su “brokuo
toj u” Kulaskiu iš Skorbutėnų priešakyje. 
Ryšium su tuo, kad šaudymas užsitęsė 
labai vėlai, prekyba šiandien neįvyko. 
Bet tai nepamaišė visiems pirkėjams ir 
policininkams pas Rudzinskus susim-esti 
gerti. Ir gers, matyt, kaip paprastai, 
per visą naktį.

SPALIO 8 D, PENKTADIENIS
Šią naktį sudegė tiltai ant Merkio ir 

Šalčios ten, kur seniau buvo policinin
kų postai. Kalbama, jog partizanai pa
matę, kad tuo keliu į Vilnių traukiama 
sunkioji artilerija, nutarė būtinai per
kirsti šią arteriją.

SPALIO 11 D., PIRMADIENIS
Jau trys dienos, kai negirdėti sprogs

tant minų ant geležinkelio. Dabar mė
nesiena, naktys šviesios, viskas matyti 
kaip dieną. Matyt, todėl ir ramu.

O bazėje po senovei aidi! šūviai. Šian
dien sušaudė tris šimtus žmonių. Sku
durų pirkliai, priekyje su Kulaskiu, da
bar, galima sakyti, nė nesitraukia nuo 
bazės. Geria per ištisas naktis. Kulas- 
kis geležinkelio būdelėje laiko bidoną su 
samagonu. Neužtenka tik papirosų. Po 
120 rublių moka už dvidešimt papirosų. 

. Kad tik būtų.
~ SPALIO 15 D., PENKTADIENIS
Šiandien į Panerius atvyko automa

šinos su vokiečiais. Appsigyveno beveik 
kiekvienuose namuose, užimdami geriau
sią buto dalį. Šis karinis daliny^, 'pa
sirodo, skirtas kovai su partizanais.

Daugiausia pagyvenę vokiečiai. Čiau
do, kosi. Kaip jie pasakoja, pirma sto
vėjo ties Polocku. Ir ties Briansku pabu
vo. Ten irgi kovoję prieš partizanus. 
Kai užsimena apie partizanus, tai patys 
neslepia, jog jų bijo.

Vokiečiai visur kaišioja nosį. Žmogus 
taip jaučiasi, jog gyventų namuose su 
permatomom stiklinėm sienom.

SPALIO 18 D., PIRMADIENIS
Partizanų veiksmai kas kartą vis 

skaudesnį vokiečiams. Gobstuose jie su-' 
degino du garažus šalia vokiečių sargy
binės būstinės. Sudegė ir paskutinis ba
rakas Gobstuose, ir terpentino fabrikė
lis.

Vokiečių komendantūra Paluknėje ga
vo laišką “iš miško,” kad barakai bus 
sudeginti ir Paluknėje. Visa komendan
tūra apsikasė. Policininkai bijo pasiro
dyti ant plento.

SPALIO 23 D.„ ŠEŠTADIENIS
Į penktadienio naktį visi telegrafo ir 

telefono stulpai nuo Gobstų iki Ropių 
abiejose kelio pusėse buvo nuplauti. Te
lefono ryšys su Eišiškėmis, Valkininkais 
ir Vilniumi nutrauktas.

Vokiečiai, nežinodami tikros padėties 
ar užsimiršę, bando plentu važiuoti j 
Gardiną. Bet vėliau priversti grįžti— 
nėra tiltų. Šiandien grįžo didžiulė ma
šinų kolona.

SPALIO 25 D, PIRMADIENIS
Šiandien anksti rytą, apie 9 vai., ba

zėje pasigirdo netvarkingi, skubūs šū
viai. Ir šūviai sklido ne iš vienos kurios 
vietos, o iš visur, dargi prie pat tvoros. 
Keletas kulkų prazvmbė net viršum 
plento.

Moterys, kurios į Panerius atnešė pie
ną, negali keliuku pro bazę grįžti į na
mus—buvo priverstos laukti Paneriuose.

Pasirodo, vos tik atvežė mašiną šau
dyti, visi išsilakstė.

SPALIO 28 D., KETVIRTADIENIS
Šiandien tylu, jeigu nekreipti dėme

sio į girtų policininkų šūvius bazėje ir 
ant plento. Bendrai šis mėnuo polici
ninkams buvo sėkmingas. Vien tik šio 
mėnesio septynioliktą ant plento iš vals
tiečių atėmė septyniasdešimt litrų sama- 
gono. Ta proga gėrė puodukais. Ne
spėja net išsipagirioti—visą laiką girti. 
Žmones šaudo irgi girti.

Šiandien apie ketvirtą valandą ne
lauktai dar atvežė vieną mašiną žmonių. 
Tai buvo moterys ir vaikai. Dviem mer
ginom, išrengtom iki marškinių, pasise
kė pabėgti. Tačiau vieną netrukus su
gavo vokietis beeinančią plentu ir pri
statė į bazę. Kita, pabėgusi iš bazės, 
pasibeldė į vieną namą, prašydama ją 
priglausti. Ir kaip tyčia, tame name 
buvo įsikūrę policininkai. Ir ją vėl nu
varė į bazę.

Du kartus į bazę buvo atvažiavęs mo
tociklas su priekaba. Abu kartus jis 
atvežė priekaboje kaip šieną, vieną ant 
kitos sukrautas moteris. O ant jų vir
šaus raidtas sėdėjo policininkas. Mat, 
pasirodo, bevežant į bazę, kai. kas bandė 
pabėgti iš mašinos. Ir daug kas iššoko 
nelaimingai — paliko gulėti su sulaužy
tom kojom ar prisimušę ant žemės. Jas 
sužeistas, vaitojančias ir surinko moto
ciklas
LAPKRIČIO 4 D., KETVIRTADIENIS

' Po ilgos pertraukos vakar vėl atvežė 
vieną automašiną žmonių. Šaudė duobė
je, kuri ties Rudzinskais.

Dabar šalia duobės stovi statinė sų 
kalkėmis. Tomis kalkėmis tuojau po 
šaudymo pabarsto užmuštuosius. Kaip 
pasakoja policininkai, kiti lengviau su
žeistieji apsimeta' užmušti, kad vėliau 
galėtų pabėgti. Dabar, kai užpila kal
kėmis, kiti pradeda duobėje “šokinėti ” 
Bet jų niekas nepribaigia—vis tiek nu
sibaigs.

Šiandien į geležinkelio būdelę vėl su
sirinko didelė grupė “pirklių” — Ku- 
laskis, Senkevičius, Charbijevičius, ku
rio tėvą karo pradžioje sušaudė, eilė ki
tų. Jie visi užuodė, kad policininkai turi 
paslėpę sušaudytųjų rūbų.

Apie pirmą valandą du policininkai 
ant Rudzinsko pirkios laiptelių atidarė 
“turgų” — ėmė rodyti kažkokius vyriš
kus rūbus, vaikiškus i daiktelius.
Aš ilgiau bijojau juos stebėti, kad nesu- 

kelčiau įtarimo. Pastaruoju metu į mane 
kažkodėl skersai ėmė žiūrėti...

Šiais žodžiais baigiasi mūsų kiek su
trumpintas nežinomo autoriaus atsitikti
nai, kasant daržų, rastas dienoraštis apie 
fašistinių okupantų ir jų tarnų buržuazi
nių nacionalistų žvėriškumus Paneriuose, 
apie tokias masiškas žmonių žudynes, ko
kių dar niekada nebuvo žinojusi Lietuvos 
istorija. _

(Pabaiga),

“Kur tu, brolau, regėsi tokį 
širdį jaudinantį vaizdą”

pirmieji keliones į Tar. Lietuvą įspūdžiai
1. NEBETOLI TĖVYNĖ...

Dienelė brėkšta. Skren
dame per Atlantą. Debesų 
draikai žemai apačioje at
rodo lyg baltučiutės, pašiu
rusios vilnos.

Pavarom laikrodžius bent 
ketvertą valandų į priekį 
pagal Europos laiką. Ojegi, 
kaip vėlu: jau po vidurnak
čio, arti pirma valanda. 
Reikia bent kiek primigti, 
nes ryte apie 7 valandą ap
sistosime Hamburge, laiko 
nebedaug.

Miego? Anei kruopelės. 
Neima miegas ir gana. Ban
do ir kiti bent sudėti akis, 
bet veltui, tad ir ima čiauš
kėti, kalbėtis, juokus krės
ti. Sėdint, o dar lėktuvui 
burzgiant užsnūsti negali
ma. Na, galvoju, bus ries
tai : be miego galva bus 
kaip alavinė, neįstengsiu ir 
rašyti. Bet nieko. Tiesiog 
negaliu suprasti, iš kur at
siranda toks nuostabiai len
gvas budrumas?

Tai ir pradedu rašyti. Ka
pitonas praneša, jog jau 
netoli Hamburgas. Žiurste
liu pro langą. Jau skren
dame viršum Vokietijos 
pakraščio, leidžiamės že
myn. Įžiūriu miškelius, na-

Vilniaus aerouoste. Koks su
sijaudinimas! Žmonių dau
gybė, gėlės, prakalbos, svei
kinimai, linkėjimai... Vil
niuje, Tarybų Lietuvos sos
tinėje! Nuo džiaugsmo, gi
lių įspūdžių vos sutvardau 
ašaras. Ir nuvežė mus au
tobusas į “Vilniaus” viešbu
tį. Plak smarkiau, širdele, 
varinėk gaiviai kraujuką... 
Sriautai galingų įspūdžių.
2. VILNIUJE

Vaikštau po atgimusį, 
švarutėlį miestą — Tarybų 
Lietuvos sostinę. Akys ne
spėja gaudyt malonių šir
džiai vaizdų, protas nespė
ja registruot tirštai besitel
kiančių galingų įspūdžių.

Svetingi draugai vilnie
čiai vedžioja mūsų būrelį, 
supažindina su senojo mie-i 
sto įdomybėmis. Ir kaip 
gausu čia jų, tų giliai jau
dinančių įdomybių ir staig
menų! Pirmiausia į akis 
krinta niekur pirma nema
tyta, neregėta švara, tvar
kingumas, žmonių malonu
mas. Ar gatvė, ar parkas, 
ar kalno pašlaitė—taip mie
lai visur žaliuoja vešlioji 
žolė, žydi gėlės, krūmai. Tų 
gėlių išdėstymas tiesiog

tvąras su tiksliai pa'dary- 
tom angomis vandentie
kiui bei dujų vamzdžiams.

Kino studijoje žiūrėjome 
skaidria mėlyne banguoja 
“Neringą”, “Nemuno žio
tis”, “Jie—kauniečiai”, “Ju
lius Janonis”, pagaliau “A- 
domas nori būti žmogumi”. 
Vis tai lietuviški kino fil
mai, sukurti lietuvių rašy
tojų, scenaristų, aktorių, o- 
peratorių.

Pirčiupio baisybės. Ru
dieji hitleriniai žvėrys čia 
gyvus sudegino senelius, 
vaikus, vyrus ir moteris. 
Visą kaimą sudegino! Kal
bėjom su keliais savo akim 
mačiusiais šias nežmoniš
kas baisybes. Šiurpas nuga
rą varsto...

O čia vėl Panerių neap
sakomų žiaurybių vietos. 
Devynios plačios gilios duo
bės, liudija apie čia išžudy
tas fašistinio teroro aukas 
—dešimtis tūkstančių ne
kaltų žmonių. Matėme su- 

: rinktus muziejuje dokumen
tus, daiktus, nuotraukas. 
Matėm net ir kaulų lieka
nas. Vietinė gyventoja pa
sakojo, ką ji matė ir girdė
jo tų nuožmių žudynių me
tu.

Vykstame į Trakus. Plau- 
kiojame garlaiviu po nepa
prasto grožio ežerus, kurie 
aplink raudonuojančią sa

loję senąją pilį. Su mumis 
važiuoja rašytojai T. Tilvy
tis, V. Reimeris, Alf. Bit-* 
liauskas, mokslininkai, kul
tūros veikėjai. Sutinkam 
čia ir seną pažįstamą, mie
lą draugą Igną Gašką.

Apžiūrime pilies liekanas, 
kruopščiai restauruojamą 
pagrindinį pilies pastatą, 
bokštus. Vaikščiojame po 
skliautais vienos seniausių 
Lietuvos tvirtovių, kur 
kiekvienas akmuo ‘plyta’ 
storiausia mūro siena bylo
ja penkių amžių praeitim, 
širdyje įžiebia meilę ir pa
sididžiavimą savo gimtuoju 
kraštu, jos istorija, jos drą
siaisiais protėviais, atlai
kiusiais prie šitos pilies sie
nų daug kruvinų ir žiaurių 
mūšių su kraugeriais kry
žiuočiais, amžinais mūsų 
krašto priešais.

Čia pat darbuojasi res
tauruoto j ai, vadovaujami 
prityrusio architekto.

Pietūs saulėtame paeže
rės pastate. Prakalbos, dai
nos, muzika, vėl dainos, šo
kiai... Stebėjau, kaip link
smai traukia dainas m^ų 
poetai, rašytojai, musų 
draugai ir naujieji pažįsta
mi.

Na, kur tu, brolau, regė
si tokį širdį jaudinantį vai
zdą!
Dr. J. J. KaškiauČiaus

mukų eiles, žalius ir gelto- nuostabus. atsižiūrėt nega- Ini I n n 1 n m Irnrnl A ImiMl
nūs sklypus. Vieškeliais ma

styti ropojaut vabaliukus:) 
i tai automobiliai juda — 
didukai tokie.

Lėktuvas lėtina greitį, lei- 
| džiasi žemyn, apsuka ratą 
, viršum priemiesčio, dar po- 
I ra minučių, ir mes išlipame 
| Europos žemėje. Suėjom į 
laukiamąjį kambarį, pasi- 
vaišinom vokiškais gėra
lais, kava. Parašę keletą at
virukų, išsiunčiame juos. 
Po gero pusvalandžio vėl į 

į lėktuvą. Netrukus nutū- 
pėm Kopenhagoje. Čia per
sėdome į kitą tos pačios 
SAS kompanijos lėktuvą.

Ar ilgai skrisime į Mask
vą? Gal apie 4 valandas.

Šaunam vis į rytus, į ry
tus. Šiame lėktuve išgirdo
me sklandžiai, gražiai kal
bant rusiškai. Kapitonas 
praneša anglų, paskui rusų 
kalba per kokią vietovę 
skrendame, kada ten ir ten 
būsime. Padalijo visiems 

j užpildyti muitinės blankus.
Žiūri svajingai pro langą, 

o galvoje mirga išleistuvių 
vakarienės draugai, drau
gės, prisimena kalbos, atsi
sveikinimai, karšti, jaus
mingi linkėjimai, net ir a- 
šaros. Sunku ir skaudu su- 
traukyt ilgo gyvenimo ry
šius, organizacinių darbų 
reikalus, raštų dalykus. 
Penkiasdešimt trejus su pu
se metus išgyvenusiam a- 
merikinės “laisvės” šaly te
ko daug, daug ką matyti, 
perkentėti, skaudžiai per- 
jausti.

Apsikabinam, pasibučiuo- 
jam, ir smelkia tau pašir
džius. .. v

—Nors laiškelį mums pa
rašyk, paguosk...— palydi 
žodžiai.

Kapitonas praneša, kad 
. mes jau tarybinėje teritori
joje, praskrendam netoli 
Rygos, netoli Velikije-Luki, 
kad jau po valandos nutūp
sime Maskvoje.

O štai ir milžiniškas Ma
skvos aerouostas. 'Į'arybinė 
žemeįė mielą! Žmonių visur 
tiršta: kambariuose, salėse. 
Kokia maloųi staigmena — 
gi pats Juštąs Paleckis pius 
visus pasveikina, kviečia į 
Tarybų Lietuvą.

Vėl į lėktuvą, ir apie 10 
valandą vakaro mes jau'

RUGIAPIŪTĖ Į line kertamąja dirba pus-
Pirmieji Joniškio rajone | antro karto sparčiau.

išėjo kirsti žiemkenčių “Ar- j
tojo” kolūkio žemdirbiai.! Nuotraukoje: rugiapiūtė 
Pirmosios rugiapiūtės die-j ketvirtojoje brigadoje. Iš 
nomis čia nukirsta apie 70’kairės į dešinę — kertamo- 
hektarų žiemkenčių. Pirmą1 sios mašinistas Jonas Ve-

liu. Lenino aikštėje, Jauni
mo sode, skveruose ištisi 

ne_|gyvų gėlių kilimai, tarytum 
! suausti tautinėmis juosto-

- mis. Ir oras koks puikus, ir 
toks švarutėlis, grynas, mie
lojo Vilniaus oras! Lyg ko
kį gaivų eleksyrą kvėpuo
ja krūtinė, ir taip visam! 
miela, lengva, gera ir link
sma. Kad kiek imsiu ir pra
trūksiu džiugesio daina, už
trauksiu operos ariją, skar- 
džiąją liaudies dainą... Ir 
kiek daug mes pamatėm 
meno ir dailės didingų kū
rinių, žilos senovės liekanų, 
istorinių paminklų. Ketu
rias dienas skubame ir vis
ko pamatyt nespėjame. Tie
siog pritrenkia tokia meno kartą kolūkio laukuose dir- leckis, brigadininkas Juo- 
ir kultūros lobių gausybė 
muziejuose, paveikslų gale
rijoje. Stebime plačiom a- 
kim ir jautriom širdim nuo
stabius menininkų 
nius, Revoliucijos 
jus. Kaip kruopščiai 
rankioti ir išdėstyti 
liucinio judėjimo pamink
lai, relikvijos, nuotraukos, 
laiškai, dokumentai...

Petro ir Povilo bažnyčia 
pritrenkia žiūrovus nuosta
bia architektūra, skliautų 
linijomis, nematyto grožio 
ir formų ornamentais. Gar
sieji meistrai sugebėjo su
sieti tos gadynės realius 
vaizdus su savo lakios vai
zduotės kūriniais. Juk tėra 
tik trys tokie didingi baro
ko paminklai: Paryžiuje, 
Romoje ir ši įstabioji mūsų 
Vilniaus Petro ir Povilo 
bažnyčia.

Karių kapinės. Ilgesingai 
ir pagarbiai mus nuteikia 
visa šitų kapinių aplinka, 
paminklai, antkapiai, vaini
kai, gėlės, vešlūs medžiai. 
Oras irgi toks, kaip ir vi
sur, kupinas aromatų ir 
dvelkia kažkuo ramiu, am
žinu.

Gelžbetoninių konstrukci
jų gamykla — kažkas nere
gėta, fenomenalu. Žvįegia, 
griežia mašinos, klusniai 
slenka, kilojasi iš geležies ir 
cemento pagamintos milži
niško storio plokštės. Tai 
namų sienos, lubos, pertva
ros. Kiek toliau keturi dar
bininkai jau sudėlioja, gre
tina keliamojo krano žemyn 
nuleidžiamas sienas, per-

ba kertamoji-rišamoji “ŽSR zas Rudys ir kolūkio pirmi- 
-1,8”. Ji pakeičia 10 pėdų ninkas Pranas Norvaišas 
rišėjų ir palyginti su ark- apžiūri naująjį derlių.

kūri- 
muzie- 
čia su

re vo- Montello, Mass

Dviejų Dienų Labor Day Piknikas
Rengia Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė

Rugsėjo 6 ir 7 September 
Lietuvią Taut. Namo Parke

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 Grupė, vadovybėje Al. Potsus.

PIRMADIENĮ: Traukimas Transistor Radio 

Turėsime namie gamintų valgių, įvairių gėrimų.

ĮŽANGA NEMOKAMA

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

Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.
Rengimo Komisija O

■■ ... ■ > l ' "......................... ...
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Gimtojoje žemeleje
Vos tik keletą dienų iš-1 Mūsų antroji Amerikos

gyvenau savo brangiojoj 
Tarybų Lietuvoj, o taip 
daug aš patyriau, taip 
daug sužinojau, išmokau, 
perjaučiau ir įsisąmoninau, 
kad negaliu ir išpasakyti. 
Taip kupini mano širdis ir 
protas galingų įspūdžių, 
kad jaučiuosi esąs tarytum 
kokioj pasakiškoj šalyj.

Tarybų Lietuvos sostinė 
Vilnius kvepuote kvėpuoja 
pergyventa istorija. Vil
nius kupinas didžiulių pa
minklų, naujų drąsių sta
tybų, šaunių užmojų. Kū
rybinis darbas matyti kiek
viename posūkyje, kiekvie
no žmogaus akyse, veide. Ir 
taip visa stebėtinai tvar
kinga, malonu, žmoniška.

Giliai mane stebina šva
ra ir tvarka! Švarutis, 
grynas oras ne tik parkuo- 

miškuose, paežerėse, bet 
ir Vilniaus miesto gatvėse. 
Gatvės laistomos, kad dul
kių nebūtų. Jos apsodin
tos medeliais, gėlėmis. Nie
kur nieko panašaus nesu 
matęs Amerikoje per 53 su 
puse metų. Gatvės ten 
šiukšlinos, dulkėtos, nuolat 
pašvinkusios automob i 1 i ų 
dujomis, kad net kvapą už
ima. Parkai ir tie apžėlę, 
apgadinti, primėtyti šiukš
lių. Ir visa atmosfera to
kia atžari, svetima, prie
šiška. Turi nuolat budėti 
ir saugotis, kad tavęs kas 
neapvogtų, neužmuštų...

Visiškai kitas pasaulis 
Lietuvoje, Vilniuje. O jau 
tos gėlės tai. tiesiog trauk
te traukia prie savęs. Taip 
jos susodintos, suderintos, 
prižiūrėtos, jog atrodo, ta
rytum, koks didžiulis kili
mas, tautiniais raštais at
austas.

Iš Kauno į Klaipėdą
Antroji JAV lietuvių grupė tęsia kelionę po T. Lietuvą

Rugp. 20 d. — Pasisve
čiavę keturias dienas pas 
gimines ir pažįstamus, JAV 
lietuvių antrosios turistinės 
grupės nariai susirinko 
Kaune. Sekmadienį jie ap
žiūrėjo Kauno HES staty
bą, Juliaus Janonio vardo 
popieriaus fabriką, lankėsi 
Kauno respublikinėje klini
kinėje ligoninėje. Sekančią 
dieną svečiai nuvyko į Dot
nuvą. LTSR Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo institute 
jie susitiko su pirma Ame
rikos lietuvių turistų gru
pe, kartu apžiūrėjo institu
to patalpas, fermas, laukus. 
Vėliau nuvyko į Kėdainius, 
kur buvo suruošti bendri a- 

Maejų grupių pietūs. Grįžda
mi^ į Kauną, antroji Amer. 
lietuvių grupė aplankė Kau
no pilį.

Antradienį svečiai nuvy
ko į Punią, užkopę į pilia
kalnį, grožėjosi gamtovaiz
džiu. Vėliau Amerikos lie
tuviai nuvažiavo į Birštono 
kurortą. Apžiūrėjo gydyk
las, kalbėjosi su poilsiauto
jais. Vakare, grįžę į Kau
ną, lankėsi LTSR Valstybi
nio nusipelnusio dainų ir 

' šokių liaudies ansamblio 
koncerte. Sekančią dieną, 
aplankę istorijos muziejų, 
pasigrožėję dailės muzie
jaus ekspozicija, svečiai nu
vyko į “Drobės” fabriką. 
Po to jie susitiko su Kauno 
dailininkais, jų tarpe su 
TSRS liaudies dailininku A. 
Žmuidzinavičiumi. Meninin
kai svečiams atminimui į- 

4/teAė keramikos dirbinių. 
Svečiai taip pat lankėsi IX 
forte, apžiūrėjo čia įrengtą 
muziejų, mirties lauką. Va
kare dramos teatre žiūrėjo 

lietuviii turistų grupė jau 
spėjo apžiūrėti, aplankyti 
ištisą eilę įdomybių, dailės 
ir meno kūrinių, istorinių 
vietų. Mūsų ekskursijos va
dovai atsidėję aiškina, ap- 
rodinėja bent pačius įdo
miausius dalykus — nesu- 
spėsime visko apžiūrėti per 
taip trumpą laiką.

Ir kiek jau spėjome pa
matyti, visa tai paliko gilų 
įspūdį! Pilna galva, pilnos 
akys, pilna širdis! Jau va
žinėdami autobusu, stebėjo
me naujus pastatus, įstai
gas, fabrikus, klubus. Nu
stebę, pagarbiai vaikštinė
jom po istorinį Gedimino 
kalną, po didingą Gedimi
no restauruotą pilį. Kokie 
žavingi vaizdai nuo viršu
tinių pilies kuorų! Širdis 
džiaugiasi, galva svaigsta 
tų vaizdų gausa ir įvairu
mu ...

Neapsakomai laimingas, 
kad atvykau į savo numy
lėtąją gimtąją šalelę!

Jonas Kaškaitis

i

Čia matome J. Kaškaitį 
ir prof, B. Pranskų Vilniu
je.

K. Binkio “Generalinę re
peticiją”.

Vakar Amerikos lietuviai 
atsisveikino su Kaunu. Pro 
Vilkiją, Jurbarką, Pagė
gius atvyko į Priekulės ra
joną. Ilgą kelią svečius ly
dėjo žilasis Nemunas. Pa
keliui svečiai, stabtelėję 
Saugų vaikų namuose, nu
vyko į Stalino vardo kolū
kį. Čia brangius svečius su
tiko tautiniais rūbais apsi

dengusios merginos, pavai- 
Išino duona, druska ir lie- 
' tuvišku alučiu, pionieriai 
apdovanojo gėlėmis, pade
klamavo eilėraščių.

Amerikos lietuviai, lydi- 
Imi kolūkio pirmininko So
cialistinio Darbo Didvyrio 
Z. Višinskio, lankėsi kiau
lių ir galvijų fermose, ap
žiūrėjo naujai statomą 
kiaulidę ir kitus ūkinius pa
status, kalbėjosi su kolūkie
čiais. Naujuose gražiuose 
dviejų aukštų kolūkio kul
tūros namuose žemdirbiai 
surengė svečiams pietus. 
Prie vaišių stalo sėdo kolū
kio galvijų fermos vedėjas 
Socialistinio Darbo Didvy
ris F. Kareiva, apdovanota 
Lenino ordinu melžėja E. 
Miežienė ir kiti socialistinio 
kaimo pirmūnai.

Pasilinksminę su kolūkie
čiais, Amerikos lietuviai at
vyko į Klaipėdą.

F. Laurinaitis

Tokio. — Virš Japoniškų 
jūrų sugedo ir į vandenį 
nukrito Amerikos karo lėk
tuvas “K—86”. Japonai žu
vininkai išgelbėjo lakūną.

Londonas. —Susikūlė du 
laivai jūroje ir žuvo 5 jū
rininkai.

Motiejaus Klimo laiškas iš 
Lietuvos dukrai ir anūkei

antrosios kad ir negalėjau duonos Juli- 
grupės jai pasiųsti per paštą anksti 

tą dieną po atvažiavimo į 
Vilnių. Bet tą pačią dieną,

Motiejus Klimas, 
amerikiečių turistų 
Lietuvoje narys, rašo:

VilniUS ' *4- T> 4- ! •

, popietę, man Kotomskis pra- 1959 m. rugp. 10 d. j L ; . v . .jnese, kad yra žmogus, kuris 
Brangi Emily ir Wanda!

Visa mūsų
Vilniuje jau penkta diena. 
Pribuvome į Vilnių rugpiūčio
6 d., 10 vai. vakare. Mus pa
sitiko su didžiausiomis iškil
mėmis. Visas Vilniaus, air- 
portas buvo nušviestas švieso
mis, šimtai žmonių buvo susi
rinkę pasitikti mus. Jaunos 
merginos, puikiai pasipuošę, 
įteikė kiekvienam po didžiulį 
bukietą gėlių. Mūsų visų gru
pėje buvo didžiausias susijau
dinimas, kad' beveik nebuvo

turi važiuoti į Kauną, ti jis ir 
grupė esame mano duoną nuveš, tai bus 

greičiau negu per paštą. Pa
duodant tam jaunam vaikinui 
duoną, pasirodė, kad jis gerai 
Juliją pažįsta. Aš parašiau 
ir sesers Onos antrašą, jeigu 
Julijos nerastu namie.

Rugpiūčio 11 d. Vakar ne
suspėjau užbaigti tau laišką 
rašyti, nes reikėjo tuoj reng
tis vėl kelionei, kad nepasi-1 
likčiau nuo saviškių 
Maniau, 
užbaigti.

Philadelphia, Pa.
DAR APIE GRICIŪNĄ
Jau buvo pranešta, kad 

Julius Griciūnas mirė rug
pjūčio 3 dreną. Jį palaido
jome rugpiūčio 7 d.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje žmoną Anastazi- 

j ją, dukrą Josephine, sūnų 
Andrew, marčią Betty, anū
kų, du brolius Ignacą ir Po
vilą, kurie gyvena Philadel- 
phijoje. Jo du broliai Sta
sys ir Longinas mirė Lietu
voje.

Julius palaidotas Fern
wood kapinėse, greta duk
relės Broniutės. Į laidotu- 

Ives susirinko didelis būrys 
grupės. į žmonių. Karstas skendėjo 

kad vakare galėsiu j gyvų gėlių vainikuose. Pa- 
Bet kai tik sugrį- šarvotas buvo J. Kavaliaus-

galima nė kalbėti.
Maskvos airporte mus pasi

tiko Lietuvos atstovas Piliūnas 
ir pats Lietuvos prezidentas 
Paleckis. Mus visus nuvedė į 
puikų airporto restoraną ir 
pavaišino kuo gobiausiais val
giais ir gėrimais. Paskui da
vė specialų lėktuvą skristi į 
Vilnių, nes tuo laiku nebuvo 
orlaivio, kuris reguliariai lėk
tų į Vilnių.

Po susitikimo Vilniuje mus 
nuvežė į puikų viešbutį “Vil
nius.” Mudu su Juška pate
kom į vieną kambarį. Tai lyg 
ir apartmentas: vienas didelis 
kambarys kaip “living room,” 
kur yra radijo ir televizijos 
imtuvai, o antras didelis kam
barys su dviem lovom, ir tre
čias kambarys—maudynė.

Po apsiprausimo tą vakarą 
vėl puikiausia vakarienė su 
įvairiausiais valgiais ir gėri
mais. Z L

Ryte davė gerus pusryčius. 
Po pusryčių greitai į autobusą, 
kuris veža parodyti įdorųias 
Vilniaus vietas. Prašiau gali
mybės iškeisti travelers čekį 
į rublius, kad galėčiau pa
siųsti jums telegramą ir savo 
šeriai Julijai į Kauną atvežtą 
jai duoną. Atsakyta, kad 
šiandien nėra laiko eiti į ban
ką, nueisite rytoj, kur yra pa
darytas susitarimas su banku. 
Telegrama yra pasiųsta “Lais
vei1’ tą pat vakarą, kai at
vykom į Vilnių. Tai pama
niau, kad sužinosi per “Lais
vę” greičiau negu kad būčiau 
siuntęs telegramą’, kai jau iš
keitė čekius.

Rugpiūčio 8-os dienos anks
tų rytą, dar mums bemiegant, 
išgirdome barbenimą į duris 
ir balsą, kad mane nori ma
tyti draugai. Tai buvo Julytė 
ir Baltrušaitis (Radušio sesers 
vyras) ; jie atvažiavo pas ma
ne iš Kauno. Julytė vis gir
dėjo pranešimus per radiją ir 
jau matė visų vardus laikraš
tyje. Julytę priėmė į mūsų 
kompaniją, tai ji drauge su 
mumis valgė ir važinėjo po 
Vilniaus apylinkes; ji taipgi 
vieną naktį nakvojo tame pa
čiame viešbutyje. Vakar apie 
5 vai. ji išvažiavo atgal į 
Kauną, kad sukviesti visus 
mano gimines pas save arba 
pas seserį Oną, nes mums 
paskirta tik 4 dienos viešėti 
pas gimines — rugpiūčio 12, 
13, 14 ir 15, o per tą laiką 
nebūtų laiko atskirai visus 
aplankyti.

Šiandien po pusryčių ir vėl 
važiuojame į skirtingas vietas. 
Mus visus vežioja specialiu 
busu, kurio šonai ir stogas iš 
stiklo, kad būtų galima gerai 
viską matyti važiuojant.

Beje, pamiršau paminėti, 

žom į apsistojimo vietą, at
eina Vida Baltrušaitytė. Tai 
taip ir pasiliko baigti laišką 
šiandien.

Vakar buvome nuvažiavę j 
Panerius. Aprodė tas vietas, 
kur vokiečiai hitlerininkai ir 
lietuviškieji fašistai išžudė su- 

| virš 100,000 žmonių. Matosi 
duobės, kur buvo atrasti dar 
nesudegę lavonai ir apdegę 

i kaulai. Teko sutikti keletą 
senukų, kuriems pavyko iš
likti gyviems. Kai jie pra
dėjo pasakoti apie pergyven
tus įvykius, tai net šiurpuliai 

įeina per visą kūną. Jie pasa- 
į koja, kad žudymo darbus at- 
j liko daugiausia lietuviai fa- 
i šistai, o hitlerininkų vokiečių 
i vadovaujami.

Apžiūrinėję tas vietas, nu- 
' važiavome į Trakus. Ten mus 
i ir vėl pasitiko didelis būrys 
' žmonių ; merginos, pasipuo
šusioj tautiniais rūbais, ir čia 

i mus visus apdovanojo bukie
tais. Atrodo, kad Lietuvoje 

i gėlės yra labai populiarios, 
kad; kas eina ką susitikti, tai 
vis su puokšte gėlių. Tą pa
stebėjau ir Maskvos airporte. 

į šiandien važiuosime į A- 
i nykščius. Pasakojama, kad 
ten yra labai puikios, įdomios 
vietos, tolokai nuo Vilniaus.

.Rytoj mus visus išvežios pas 
gimines, kur praleisime ket- 

I vertą dienų, o po to apžiūrė
sime Kauną ir važiuosime į 
Birštoną, Palangą, ir Klaipėdą, 

į Mums patarta, kad jei norė
tume ko nors iš gintaro, tai 
geriausiai Palangoje ar Klai
pėdoje.

Buities Finalas
Daugiau ryžto vėl įgausi, 
Kai ant senatvės nusispiausi, 
Ant širdies paliks gėriau 
(Aš dažnai taip padarau). 
Bet kaip ligos, ant galų galo, 
Savo varžon įsivaro, 

jspiauk ne spiaudęs, 
j O “svočios,” neišspiausi

•iš kerčios!
Jei turėsi ištekliaus, 
Daktar’s “Kas kenkia?,” 

paklaus,
O išleisdams dar pridės: 
“Ateisi už savaitės.”
Jeigu ne, tai iš kerčios 
“Svočia” šaltai “pabučiuos,” 
O po to finalas seks, 
Graboriui kojinės teks...

Senas Vincas

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijoje per 7 • mėne
sius 1959 metais automobi
lių nelaimėse užmušta 1,183 
žmonės. 1958 metais per tą 
patį laiką žuvo 1,155. 

ko šermeninėje, 1601-03 S. 
2nd St. Į kapus palydėjo 
giminės ir draugai 11 auto
mobiliu.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti pas sū
nų, kur buvo atitinkamai 
priimti ir pavaišinti.

Julius iš Lietuvos paėjo 
Galvokų kaimo, Vabalninko 
parapijos. Į šią šalį atvyko 
1901 metais. Susipažino 
su Anastazija Janulyte ir 
1908 m. suėjo į šeimynišką 
gyvenimą. Visą laiką buvo 
geras šeimos tėvas. Iš 
amato buvo kriaučius. Kai
po darbininkui teko d a u g 
vargo matyti, sirgo jo žmo
na, mirė jaunutė dukrelė.

Velionis buvo susipratęs 
žmogus. Jis priklausė prie 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos 10 kuopos nuo orga- 
nizacij6s susitvėrimo. Nuo
latos skaitė “Laisvę,” “Vil
nį,” “Liaudies Balsą.” Nors 
pastaraisiais metais, apie 
6 metus, gyveno iš senatvės 
pensijos, bet laikraščius lai
ku atsinaujindavo ir pagal 
išgalę dar paaukodavo..

Julius Griciūnas mirė 
sulaukęs 80 metų ir neti
kėtai. Paprastai jis vaka
re išeidavo pasivaikščioti. 
Rugpiūčio 3 d., apie 9 vai. 
vakare, jis išėjo ir kažkodėl 
važiavo viršutiniu trauki
niu, nuo 52nd St. išilgai 
Market St. link W. 63rd St. 
Ant 63rd St. jis nukrito 
nuo elevatoriaus platfor
mos apie 30 pėdų žemyn, 
10 vai. vakare, ir vietoje 
mirė. Tūlas Ellis Taft sa
ko, kad matė, kai krito že
myn, bet smulkmenų nežino
me. Jo mirtis labai su
krėtė šeimą, kada apie tai 
pranešė policija.

Tebūna Juliui amžina ra
mybė ilsėtis! Jis jau bai
gė visus savo vargus ir rū
pesčius. Reiškiu gilią už
uojautą Griciūnienei, duk
rai, sūnui ir marčiai.

P. Walantiene
PADĖKA

Reiškiame širdingiausią 
padėką visiems giminėms, 
draugam^ ir draugėms, ku
rie atjautė mus didelėje liū
desio valandoje, vienaip ar 
kitaip pagelbėjo, dalyvavo 
laidotuvėse, suteikė gėlių 
vainikus, grabnešius, LLD 
10 kuopai už dovaną, dide
lis ačiū visiems!

Anastazija
Griciūnienė, žmona 

Josephine, duktė 
Andrew, sūnus 

4 Betty, marti

Berlynas. —Išvyko į Ma
skvą naujas Vokiečių De
mokratinės Respublikos am
basadorius generolas R. 
Doelingas.

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Gvinija pasirašė 
prekybos . ir technikinių 
priemonių pasikeitimo su
tartį. .. x

MIRUS

JONUI KAZLAUSKUI
Rugpiūčio 15 d. mirė mūsų org. narys 

Jonas Kazlauskas, palaidotas Mt. Olivet kre- 
matorijoj, rugpiūčio 24 d.

Šiuo mes—San Francisco, Oaklando ir San 
Leandro, Calif., draugai—reiškiame užuojautą 
jo sūnums, dukrelei, giminėms ir pažįstamiems.
M. Balton
B. V. Sūtkai
J. M. Alvinai
N. J. Kazy
A. Demikienė
K. Šilkaitienė
C. Mitchell
Ig. Kamar
K. Dimša
P. A. Norkai
V. Kubilius
A. C. Mugianiai
J. M. Mozūraičiai
W. H. Jacobs
F. D. Mačiuliai

New Haven, Conn.
PADĖKA

Juozas ir Zofija Aleksos 
tariame širdingiausią padė
ką už surengimą parės pro
ga mūsų 50-ties metų vedy
binio gyvenimo. Nuoširdus 
ačiū sūnams, marčioms, gi
minėms, draugams, drau
gėms ir gaspadinėms už 
taip gražų mūsų pagerbi
mą.

Dėkui už suteiktas dide
les dovanas. Ačiū vieti
niams draugams ir iš toliau 
—Nashua, Hudson, Lowell, 
Lawrence, Hartford, Mia
mi ir net iš Arizonos vals
tijos Stasiui ir Zofijai Ali- 
koniams.

Mūsų šeimyninis 50 metų 
gyvenimas taip ūmiai pra
bėgo, tartum jis vakar pra
sidėjo, o tai buvo 1909 me
tais. Prabėgo jis, kaip tas 
mažų upelių vanduo į dide
snes upes ir jau niekados 
nesugrįš. M’es galim džiaug
tis dar tuomi, kad vis dar 
pajėgiame dirbti iš vien su 
kitais naudai darbo žmonių 
liaudies. Priimkite visi di-
delį aciu. j Maskva. — Rugpiūčio 23

Juozas ir Zofija Aleksai į d. buvo minima Tarybų Są-
■------------ —— • jungos karo aviacijos die-

Bukareštais. — Rumunai ■ na. Įvyko ore paradai, Ma- 
deda viltį, kad po Chruščio-i skvoje ir kitų, respublikų 
vo ir Eisenhowerio vizitų į sostinėse sukaktį saliutavo 
taikos reikalai sutvirtės. ■ iš 21 kanuolės. Dienraštis

----- ,r-------——. [“Krasnaja Zvezda” rašė:
Havana.-— Kubos sant-|TSRS niekam negrumoja,, 

varkos priešai trukdo cuk- bet pasirengus atremti bent 
rinių nendrių auginimui. kokį imperialistų puolimą.

iiTūūii i m...... .

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 apylinkės miestų1 atvykti į šį 

gr a ž ų p as i 1 i nksm i nimą.

RENGĖJAI

5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 1, 1959

G. E. Lapenai
J. S. Karosai
A. V. Taraškai
F. A. Balčiūnai
E. Šleg-erienė
J. Yankauskas
Olga Karpavičienė
V. U. Burdai
R. M. Mijat
Telda V. Kingienė
A. Poškus
V. Lizdenis
V. Kisielienė
A. Baronai
V. L. Arnautoff

Los Angeles, Cal.
Franas Urbonas davė $5 

auką laikraščiui Laisvei. Jis 
i taipgi užsirašė “Vilnį” ir 
| aukojo $5. Taigi matome, 
I kai kiti nyksta iš mūsų tar
po, tai randasi naujų, ku
rie ateina pagalbon. Tas 
draugas per vieną sykį pa
mokėjo $20 darbininkiškai 
spaudai.

Didelis ačiū jam.
i M. Pūkis

APIE AMERIKOS
Į PREKIŲ LAIVYNĄ
’ Washingtonas. —Dabar
tiniu laiku po Jungtinių 
Valstijų vėliava plaukioja 
1,019 laivų, iš jų 673 gabe
na sausas prekes, o 341 a- 
liejų. Viso šie laivai yra 
13,740,000 tonų įtalpos. Bet 
tai ne visas JAV prekybos 

| laivynas, dar apie 40 pro- 
I centų laivų plaukioja po Li
berijos ir Panamos vėliavo
mis.

T. SĄJUNGA MINĖJO
Aviacijos dieną

niiniiniuirniūįžniinnniiithimniiinžnhi'Tfinąntfi^^į^BB



Chicago, Ill.
Mirė gydytojas
Vladas Prunskis

1959 m. rugpiūčio 21 d. 
Billings ligoninėje mirėgy-;

Petras Cibulskis
Praėjusį šeštadienį, rug

piūčio 29d., Mount Olivet 
kapinyno krematorijoje ta
po sudeginti Petro Cihuls- 

Į koplyčią 
paskutinį kartą su Petru 

Iatsisveikinti ir jį palydyti į 
krematoriją susirinko gra
žus, skaitlingas būrelis jo 

i giminių, draugų ir priete- 
lių. Koplyčioje apie velionį 
ir jo veiklą keletą žodžių 
tarė Stefanija Sasna, o kre
matorijoje — Ant. Bimba. 
Laidotuvėms labai gražiai 
patarnavo jaunas šermeni
nės direktorius Mr. Kodzis.

i Laidotuvės buvo laisvos, 
' įspūdingos. Laidotuvių da
lyviai pakviesti pietums į 
Maspetho Lietuvių Piliečių 

! klubo salę.
Giliame liūdesyje pasiliko 

Ona Cibids-

dytojas. Vladas Prunskis,; ^101 Paikai, 
sulaukęs vos 46 metų am-|l 
žiaus.

Velionis gimęs Lietuvoje,' 
Utenos srityje. Mokslus ė- 
jo Lietuvoje, baigė Vytau- '• 
to Didžiojo universitetą 
Kaune. 1949 m. su šeima' 
atvyko į šią šalį. Išlaikė rei
kiamus egzaminus ir kartu 
su žmona praktikavo medi-i 
ciną. Savo profesijoje jis 
buvo gabus ir mokėjo su, 
pacientais gražiai sugyven-| 
ti.

Mirė vėžio ligos iškankin
tas. Gaila jauno ir gabaus’ 
gydytojo.

Liūdi žmona Albina Pun- 
dytė - Prunskienė, dvi dūk- Petro žmona — -----
ros, sūnus bei eilė giminių. I kienė, plačiai žinoma, drau-

—o— Igiška, maloni pažangietė.
Susirgo Helen Donik, bu- Ji didžiai dėkinga visiems 

vo operuota. Tik prieš ke- draugams, kurie jos myli- 
letą savaičių buvo operuo-I majam vyrui suteikė pas
tas ir Pranas Donikauskas.

Ligos vargina ir abu J. ir 
K. Urbas. Jis jau seniai pa
ralyžiaus užgautas, jinai 
serga cukrine ir širdies ne
sveikata. “V.”

Netekę gero draugo ir darbuotojo

PETRO CIBULSKIO
mirusio š. m. rugpiūčio 26 dienos ankstų rytą, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai,
visiems jų giminėms ir artimiems draugams.

F. ir M. Krungliai 
Anna Malin 
P. ir N. Ventai 
Albina Mikalaus

J. Gasiūnas
K. Čerkąuskienė
J. Vinikaičiai
P. Gustaitis

J. ir S. Cedronai J. ir A. Kauliniai
Ant. ir Ilse Bimbai Mrs. Bakučionis
J. Grybas 
Alb. Daugėlienė 
Al. ir Dom. Veličkai 
Mary Nečiunskienė

Kazys Balčiūnas 
Kunevičienė 
G. M. Grigas 
K. ir I. Levanas

| V. ir V. Bunkus
I J. ir M. Kalvaitis

Mary Tamelis
Jonas Gužas 

_______________________

Iš Lietuvos sugrjzusieji

Po miestą pasidairius
James McBride, 16 metų 

vaikinas, gyvenąs 375 Ga
tės. Avė., Brooklyne, peiliu 
papiovė savo tėvą, 43 metų 
amžiaus. Sūnus pareiškė 
tėvui, kad jis visą naktį ne
pareis į/namus, nes bus su 
“savo prieteliais”. Tėvas 
nesutiko. Iškilo ginčai ir 
jie baigėsi tėvo mirtimi.

Du jaunuoliai F. Carlo,
17- kos metų, ir S. Dublin,
18- kos metų, pavogė K. Mc
Carthy automobilių, Ridge- 
woodo sekcijoje ir nuvyko į 
Riis Parką maudytis. Poli
cija ten juos susekė ir su
ėmė.

Vilniaus radijo 
pranešimas

Rugp. 30 d. Vilniaus ra
dijas pranešė, kad antroji 
Amerikos lietuvių turistų 
grupė apleido T. Lietuvą ir 
išskrido į Maskvą. Jie ten 
žada pabūti penkias dienas.

Prieš išvykstant iš LTSR, 
turistai išleido raštą, kuria
me bendrai visi pareiškia 
savo nuomonę apie dabar
tinę, T. Lietuvoje, santvar-

kutini patarnavimą.
Petras Cibulskis Lietuvo

je buvo kilęs nuo Sasnavos. 
Amerikon atvyko 1910 me
tais, vedė 1914 metais ir 
nuo 1922 metų gyveno di
džiajame New Yorke. Jau
nesni būdami ir kol svei
kata tarnavo abudu Cibuls- 
kiai buvo veiklūs pažangio
jo Amerikos lietuvių judė
jimo dalyviai, ypač Petras 
dažnai eidavo organizacijo
se atsakingas pareigas. 
Tiktai paskutiniais kele- 
riais metais, kai Petro svei
kata smarkiai pašlijo, jis 
jau nebegalėjo aktyviškai 
prisidėti prie mūsų veiklos, 
bet sieloje visuomet buvo 
nuoširdus, ištikimas lietu-1 
vių darbininkų judėjimo 
rėmėjas.

Petras buvo rakandų pra- 
' monės darbininkas. Prieš 
keletą metų įmonėje jis bu- 

jaudinančiy politinių i baisiai skaudžiai apde-1 
gali baigtis ' gintas ir ilgai, turėjo gydy- rllns« j I LlJ/Uz J

Gloucester Hgts, N. J.
Tapo išvežta į ligoninę 

draugė Mary Patten, Ran
dasi Cooper Hospital, Cam- 
dene, Room d203. Lanky
mo valandos nuo 11 AM 
iki 8 PM.

Draugės ir draugai yra 
prašomi ligonę aplankyti ir 
tuo palengvinti jai tas sun- 

* kias valandas. Už tai ji 
bus jums didžiai dėkinga.

Cavidenietis

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

einančių metų lapkričio 8-tos 
bus pilni
veiksmų, kurie
Amerikos darbo žmonių per
gale, arba gali baigtis pralai
mėjimu.’’

Taip, keturiolikos mėnesių 
labai maža veiklai, kad dar
bininkai laimėtų tikrai demo
kratinius, pažangius, darbo 
žmonėms prielankius įstatymų j 
leidėjus ir valdininkus.

Kenksmingą švietimui i 
santaikai mokyklose nuo
sprendį padarė teisėjas Ber
nard S. Meyer Mineolos Aukš
čiausiame teisme rugpjūčio 24 
d. Jis leido Herricks mieste
lyje įsakyti vaikams liaudies 
mokyklose kalbėti maldą.

Savo tarimą Meyeris teisina 
tuo, kad, girdi, malda galinti 
būti visareliginė, tai yra, spe
cifiškai neprikl a u s o m a nė 
vienai kuriai religijai. Be to, 
malda nebūsianti verstina.

Teisėjas negalėjo nežinoti 
gyvenimiškos tiesos. O ji yra 
tokia: kas būna įsakoma ir 
daugumos praktikuojama, tas 
mažumai tampa prievarta.

Jeigu jums teko kada nors 
būti grupėje, kurios veiksmų 
jūs negalėjote veikti dėl įsi
tikinimų skirtumo, jūs jau ži
note, ką reiškia neoficiali 
prievarta, žvairiakiav i m u s , 
pašaipas, (o dažnai ir atvi
rus užgauliojimus) ne kiek
vienas ir suaugęs paneša. Juo 
mažiau to 
vaiko.

Penki 
gyventojai 
ties Union 
sėjo Meyerio nuosprendis pa
neigia atskyrimo bažnyčios 
nuo valstybės nuostatus. Uni
ja bylą kels į aukštesnius teis
mus.

Sveikintinas Ciklinių Lais
vių Unijos žygis. Mūsų res
publikos įkūrėjai teisingai 
mokyklą skyrė liaudies švie
timui. Lai ji tik tam būna ir 
vartojama. O kas nori mal
dų, tam juk turi namus ir 
bažnyčias.

tis. Netenka nė sakyti, jog 
kaip tik šita skaudi nelai
mė darbavietėje sudavė la
bai skaudų smūgį jojo svei
katai, ypač jo širdis pradė
jo šlubuoti. Velionis mirė 
sulaukęs 65 metų amžiaus.

Kadangi draugai Cibuls- 
i kai savo šeimos neturėjo, 

ir j tai priėmė ir labai gra
žiai, pavyzdingai išaugino 
ir išmokslino Onos, brolio 
sūnų John, kai jis, jo sesuo 
Adelė ir broliukas maži li
ko našlaičiais.

Petrui amžina ramybė, o 
jums, Onute, ištvermės per
gyventi šią sunkią ir liūd
ną valandą. Rep.

Aido choro naujienos
Visus Aido choro daini

ninkus ir turinčius noro 
dainuoti kviečiame susirink
ti į dainų pamokas šį penk
tadienį, rugsėjo 4 d., 7:30 
vai. vakaro, naujame Kul
tūriniame name, Liberty 
Avė., kampas 102 St., 
Ozone Park (įėjimas iš 102

pateikė įdomių žinių
Rugpiūčio 29-tos vakarą įmo metais, o dabar susipa- 

didžiojoje Schwaben salėje i žino su Tarybinė Lietuva.
Ji trumpai priminė dau

gelį tų milžiniškų statybų 
ir gan nuodugniai, smulk- 
meningai atpasakojo veik
lą kai kurių industrinių ir 
visuomeninių įstaigų, apie 
tose įstaigose dirbančiųjų 
siekius ir nuotaikas. Pasa
kojo iš pasikalbėjimų su ten 
dirbančiais.

Platokai apsistojo aiškin
ti apie kolūkiečių gyveni
mą, apie daugelio aukštai 
pakilimą ir džiaugsmą, a- 
pie kai kurių atsilikimą ir 
priežastis. Pasakojo ir apie 
tūlų žmonių pasiskundimus 
amerikiečiams savo gimi
nėms ar pažįstamiems.

Neįmąnoma visą tą} atpa
sakoti trumpame rašte, nei
gi suminėti viską, apie ką 
pranešime kalbėjo. Tikriau- 

’ šia jinai ir daugelis kitų 
tuos dalykus ' papasakos 
spaudoje ir savo kalbose 
kituose susirinkimuose.

Paskiausias kalbėjo Jo
nas Gasiūnas, priminda
mas kai ką iš to, ko kiti 
kalbėtojai nespėjo paminė
ti. Vieną kitą dalykėlį pa
ryškindamas, kiek tai gali
ma buvo spėti labai ribotu 
laiku.

Primintina, kad visiems 
kalbėtojams laikas buvo 
skirtas labai trumpas. Išti
so mėnesio patyrimus su
glausti į kelioliką minučių 
ar pusvalandį niekas nega
li, tad ir šio vakaro kalbė
tojai tegalėjo pasakyti tik 
mažytę dalį savo sukauptų 
žinių. Kalboms laiką dar 
daugiau ribojo reikalas pa
likti laiko klausimams.

Klausimų statė daugybė. 
Visi jie buvo tinkamai at-

įvyko masinis mitingas. Jis j 
buvo suruoštas susitikti iš 
Lietuvos sugrįžusius pirmo
sios Amerikos lietuvių turi
stų grupės dalyvius ir 
girsti jų 
tai, ką jie 
dėjo.

Vakaro
Grybas pirmiausia 
iškvietė Ameliją Juškevičie
nę, jauniausią čia dalyvau
jančių šios grupės narių. 
Paprašė pasakyti, kaip jai 
atrodė Lietuva ją pirmu 
kartu matant. Amelija yra 
Amerikoje gimusi ir augusi 
lietuvaite.

Amelia sako, jog jos tė
veliai, kalbėdami apie Lie
tuvos gamtos grožį, jo ne- 
pergyrė. Gamta iš tikro 
nuostabiai pasirodė graži. 

| Tačiau jai už vis daugiau
i pamatyti žmones, I 

kaip jie atrodo, kuo rengia
si, kaip jaučiasi, kokie jų! 
namai. Ji 
josi, kaip 
čiai.

Anksti
nio rytą ji pasiryžo stebė
ti į prekyvietę mieste besi
renkančius žemdirbius. Sa
ko, jog jų neišskirtum nuo 
mūsiškių kaimiečių - farme-- 
rių. Nematė basų, nuskuru
sių, visi gražiai pasipuošę. 
O veido išvaizda rodo, kad 
jeigu jie buvo alkani, tai 
įvyko jau labai seniai.

Ypatingai ji susižavėjusi 
mandagiu, kupinu energi
jos, darbščiu ir labai labai 
linksmu jaunimu. Jie užti
krinti, jog šiuo septynme
čiu jie susikurs milžinišką 
savo buities pagerėjimą. |

iš- 
pranešimus apie 
ten matė ir gir

tegalima tikėtis iš

Herricks miestelio 
varde Civil Liber- 
pareiškė, kad tei-

Operetė “Sylvia”, choro 
piknikas, 
parengime 
kiti reikalai verčia mus su
sirinkti tuojau pradėti pa
mokas. Choro mokytoja 
Mildred Stensler jau sugrį
žo iš Lietuvos ir choris
tams turės daug naujo pa
sakyti, 
ku.

Prie 
veža 
Lefferts traukinys.

Choro Valdyba

tarptautiniame 
dainavimas ir

Pribūkime visi lai-

pat salės durų pri- 
Independent linijų

Bronxe savo bute rastas 
nusišovęs detektyvas Wal- 

. ter Wolert, 40 metų amž.

vedejas Jonas 
kalbėti

ypatingai domė- 
atrodo kaimie-

kėlusi sekmadie-

Viskas, ko jie trokšta, tai sakyti. Ir dar labai daug 
pasaulinės taikos.

Amelia pranešimą patei
kė gražia, taisyklinga lie
tuvių kalba.

Svečias floridietis Anta
nas Metelionis sakė, kad po 
50 su viršum metų nematy
mo, jis Lietuvą rado tikrai 
neatpažįstamą. Visur nau
ji milžiniški industriniai 
pastatai, visur gražių nau
jų mūro namų pristatyta ir 
visur naujos tebevykdomos 
statybos.’

Kaip laisvamanybės šali
ninkas, knygų apie religiją 
autorius, Metelionis mano, 
kad Lietuvos , vyriausybė 
per daug nuolaidų ir privi
legijų teikia dvasininkijai.

Kalba Katrina Petrikie- 
ne, kuri paauglės mergšės 
amžiuje pažino caristinę 
Lietuvą, buvo nuvykusi ten 
pabuvoti buržuazijos valdy-

likosi norinčių klausti, bet 
dėl vėlyvos valandos publi
ka pradėjo nekantrauti. Be 
abejo, jie tuos klausimus 
atsineš į kitus susirinki
mus, kuriuose sugrįžusieji 
iš Lietuvos kalbės.

Bene pirmiausia kita to
kia proga bus Aido Choro 
piknike Great Necke.

Salės ir skelbimų iškaš- 
čiams padengti publika su
metė virš $140. Rep.

JAUNAS VAGIS
Jaunuolis dar tik 15 me

tų amžiaus, o jau automo
bilių vagis. Jis pavogė po
licininko J. Meacobe auto
mobilių ir važinėjo po mie
stą. Kada 'Coney Islando 
srity policiją atpažino vog
tą automobilių ir ėmė vy
tis, tai jis bęgo miesto gat
vėmis 80 mylių greičiu, kol 
buvo sugautas.

The American Hospital 
Ass’n konvencijoje, kuri į- 
vyko Koliseume, nutarta, 
kad lokaliniai Blue Cross 
skyriai būtų sujungti per 
visą šalį ir vadintųsi Ame
rican Blue Cross.

Apsaugai New Yorko “nuo 
priešo užpuolimo” atskrido 
keli pulkai naujausių mū
šio lėktuvų “F—101—B”. 
Jie nusileido į Long Island 
karinio' oriai vyno bazes..

Juos išlydėti ir atsisvei
kinti į Vilniaus aerodromą 
susirinko daug aukštų val
džios pareigūnų. Merginos 
tautiškais drabužiais apsi
rengę įteikė visiems po gra
žių gelių puokštę.

Padidinta apdrauda 
ir gazolino kvapas * i

Lewis Moore, 44 metų, 
savininkas karčiamos Man- 
hattane (prie Amsterdam 
Ave. ir 84th St.) pakliuvo 
bėdon už tai, kad gazolinas 
turi stiprų kvapą. Taip pat 
dar ir dėl to, kad neseniai • 
pakėlė apdraudą nuo 25 iki 
32 tūkstančių.

Eidamas pro jo įstaigą 
policininkas susidomėjęs, 
kad is karčiamos sklinda 
ne degtinės’ ar alaus, o ga
zolino kvapas. Jis raporta
vo viršininkams. Tie at
siuntė netikėtą inspekciją. 
Sako, kad skiepe rado elek
trinį laikrodį įjungtą taip, 
kad padegtų gazolinu su
mirkytą rankšluostį, nutie
stą link laiptų, vedančių 
karčiamon.

74
Pašovė 14 m. berniuką*

Keturiolikos metų Ernest 
Elmore tapo pašautas rug- 
piūčio 25 vakarą prie 113th 

ve. ir Sutphin Blvd., Ja
maica. Tikimasi, jok pa
sveiks.

Elmore tuo metu grįžęs 
iš jaunuolių šokių, įvykusių 
liaudiės mokyklos 123-čios

Reikalauja milijono 
dolerių už “pagalbą”

Patrick J. O’Connor, 
metų, sąskaitininkų firmos
viršinikas, užvedė prieš N. 
Yorko miestą bylą. Jis rei
kalauja milijono dolerių at
pildo už prievarta įstūmi- 
mą jo į Bellevue proto li
gonių skyrių.

O’Connor advokato M. I . . m , 
Stim įteiktame miesto iždi- patalpoje. Ten nuvykusi po- 
r.ei skunde sako, kad rugp. ^c’Ja rado virš 20 įrankių, 
8-tos vakarą jis buvo auto- vartojamų jaunuolių gaujų 
mobilisto pritrenktas gat- ■ kare, bet sako, kad pašau- 
vėje iki netekimo sąmonės. ^as^s gaujoms nepriklau- 
Atsigavęs, pamatė, jogsto- .. . nA .

Rugp. 28 d. palaidota The- vi tarp dviejų policininkų. Policija tardė apie 60jau- 
’ Jis prašęs pargabenti į bu- nu°kų. Du yra suimti.

tą, norėjęs pašaukti savo 
privatinį gydytoją. Bet prieš 
jo norą buvęs nutemptas į 
šv. Vincento ligoninę, o iš 
ten į Bellevue, surakintas. 
Sako, kad jį ten dar ap-

Rugp. 23 d. New Yorke 
temperatūra nupuolė iki 66 
laipsnių. Coney Island, kur 
karštą dieną susirenka po 
1,250,000 žmonių, šį kartą 
atvyko tik 150,000.

resa Gee, o 29 d. palaido
tas 14 metų Julio Rosario, 
aukos jaunuolių gaujų karo 
New Yorko East Sidėje 
Hugp. 23 dienos.

Bronkse dirbantis barten- g 
deriu James Farrell eida- stumdė ir apkumščiavo.
mas iš darbo apie 4 vai. 
naktį nešėsi ir ’ dienos pa
jamas. Jis manęs, kad taip 
saugiau. Jį pasitiko 4 vy
rai ir nusinešė $1,500.

Queens pavieto dalyse pi
liečiai kelia protestus, kad 
“jetai”, skraidanti į ir iš 
International (Idlewild) or- 
laukio, sudaro labai daug 
triukšmo. Bet kas tų pro
testų paiso.

Tokiu belaisviu, sako jo 
advokatas/O’Connor išbu
vo porą dienų <■— be teisės 
paskambinti į namus ar sa
vo raštinėn, ar daktarui, 

•j Tik rugp. 14 d. socialė dar-

licija rado virš 20 įrankių,

tasis gaujoms nepriklau-

Policija tardė apie 60jau-

John T. McGowan, 36 m., 
buvęs Nassau apskrities 
policininkas, tapo areštuo
tas. Jį įtaria, kad jis išei
kvojo $700 iš policijos .fon
do. Pastaruoju laiku jis tu
ri tarnybą apdraudų firmo
je Manhattane.

Paieškau Izidoriaus Kundroto, ku
ris seniau gyveno Waterbury, Conn. 
Girdėjau, kad persikėlė gyVenti 

. Jojo žmona—Petronė- 
Milašiūtė, paeina nuo Eržviikio. 

Mrs. Vera Miller
buotoja sudarė jam sąlygą j ^^našiūu, k.
susisiekti su saviškiais. Tą prašau atsiliept.
dieną jį išleido iš ligoninės. (Milašienė), 5658 Toledo Ave., De-
Išeidamas gavęs $8.80, o 
nelaimės metu turėjęs kiše
nėje $207.

troit 9, Mich.

Nicholas Pakush 
pasikoręs savo bute 
hattane.

rastas
Man-

GERA PLAUKIKĖ
Diane Struble, 26

Į moteriškė, 142 svarų, api
plaukė aplinkui Manhatta
no salą. Ji plaukė 11 valan-

metų

Mirė Jacob Livingston 
Respublikonų partijos va- dų ir 25 minutes ir atliko 
das Brooklyn© mieste. 30 mylių ilgio plaukimą.

v v . Strugle paeina iš Lake
Peiliu sužalojęs mažametį Georgia miestelio, .N. Y. 

savo sūnelį Wilbur Davis valstijos. ____L
tiriamas Bellevue ligoninėj. sakosi> Lake George eže. 

.v re nuplaukė 40 mylių tolį.
Maryann E. Cinque is- jaį plaukiant East, Harlem 

KlnktK_.Lab°r Day parado ir Hudson upėmis gretimąi 
— -------- buvo ir laivelis, kuris ap-

rūpindavo ją geriamuoju

Pereitais metais

re nuplaukė 40 mylių tolį.

karaliene.

Brooklyne areštuota mo- vandeniu įr maistu. Strublą
teriškė už pakartotiną ati
darymą vandentiekio gat
vėje, legaliai vartojamo tik 
gaisragesybai.

POLICININKAI PARĖMĖ 
LABDAROS FONDUS

Policijos komisijonierius 
Kennedy pranešė, jog iš po
licijos labdaringiems dar
bams fondo paaukojo leisti 
rekordus neregiams $250 ir 
Didžiojo New Yorko" Fon
dui $5,000. i

New Yorko fondas kas
met vykdo vajų, sukelia 
milijonus dolerių ir juos pa
skirsto religinių ir pilieti
nių įstaigų labdaringiems 
veiksmams.

' Policijos fondą suaukojo 
patys policininkai.

yra trijų vaikų motina.
Bet Struble nebuvo pir

moji moteris apiplaukusi 
Manhattano salą. 1926 me
tais ją apiplaukė Lotty 
Moore - Schoemmell per 14 
valandų ir 11 minučių. Lot
ty yra atplaukus Hudson 
upe iš Albany, N. Y., iki 
New Yorko per 57 valan
das ir 24 minutes. Ji yra 
apiplaukus visą Long Is
land salą aplinkui.

Little Neck, L.L—Dr. A. 
B. Gurney, biologas, sako, 
kad čia atsirado europiniai 
svirpliai (“katydis”).

PRANEŠIMAI
f BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos narių 
Kuopos susirinkimas įvyks 
dienj, rugsėjo 2 d.; 7.30 vai. 
] ' “
12 Atlantic Avė. 
čiami dalyvauti susirinkime, 
duoklės neužmokėtos, 
ateiti ir užsimokėti, kad 
spenduotumėt. Valdyba

atydai. 
trečia- 

vakare. »
Laisvės spaustuvės patalpoje, 110- 

Visi nariai kvie-
Kūrių 

malonėkite 
nesusi- 
(69-70)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 13, d. įvyks metinis spau

dos piknikas, Olympia Parke. Ren
gia ALDLD 7 Apskritis. Kviečiame 
dalyvauti Išgirsite turistų kalbas, 
kurie neseniai lankėsi Lietuvoje. 
Bus dovanų prie jžangos bilieto.

(70-72)

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius 

*
Liet. Talit. Namo Parke 1

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

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

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

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

Geo. Shlmaltis

New Yorke būrys jaunuo- ■ 
lių maudėsi Hudson upėje, ; 
šokdami nuo prieplaukoje ; 
pastatytų baržų. Baržo ka- 1 
pitonas B. Derby vieną pa- « 
vojingai pašovė. Jis sako, ; 
kad jam paliepus jaunuo- G 
liams apleisti baržas, jie ne- G 
paklausė, o tas grėmingai G 
artinęsis prie jo. Šovęs juos ; • 
pagązdinti.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*□©**«?•

Newark 5, N.J. G
MArket 2-5172

426 Lafayette
1 >

• P*—Laisve XLiberty)~Antr.A rugsėjo (Sept.) 1, 1959

>
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