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Ten, kur ilsisi V. Kapsukas.

Rašo R. Mizara

Chruščiovas atvyks į mūsų 
šalį su šeima ir rašytojais

Bilius prieš darbo 
unijas jau gatavas

Lenkija minėjo 20-ties metų 
sukaktį nuo nacių užpuolimo

Šie krislai rašomi rugpjūčio 
if 5 d., Maskvoje. ,

Vakar iš Maskvos aerodro
mo išleidome pirmą Amerikos 
lietuviu turistu grupę, laimin
gai lankiusią Lietuvą; ji grįžo 
atgal į JAV. Man teko su ta 
gnępe keliauti po Lietuvą ir 
kartu keturias dienas praleis
ti Maskvoje. Rytoj aš grįšiu 
atgal į Vilnių, kur žadu ilgiau 
pabuvoti; baigsiu ten savo at
siminimų knygą ir gal būt 
teks dar šen ten apsilankyti.

Prieš 28 metus man teko 
būti Maskvoje, šiandien mies
tas jau visiškai kitoks, vos 
begalima atpažinti. Statyba 
—milžiniška. Miesto pakraš
čiais nauji gyvenamieji pa
statai tęsiasi myliomis ir vis 
daugiau jų stato ir stato. Tas 
pats vidurmiesty. Apartment- 
namiai dailūs, dauguma jų 
po 8 aukštus. Tačiau didmies-

- Maskva. — Tarybų Są- 
i jungos premjeras Chruščio
vas vykdamas į Washingto- 

■ na neims su savimi karinių 
, ir technikinių specialistų. 
Į Tai bus jo vizitas tikslu su
tvirtinti taikų žmonių su- 

i gyvenimą, todėl ir nereika
lingi kariniai patarėjai.

Su Chruščiovu atvyks jo 
šeima ir artimi giminės. To
ki pasiūlymą darė preziden
tas Eisenhoweris ir Chruš
čiovas su dideliu pasitenki
nimu j j priėmė.

Su Chruščiovu atvyks vi
sa eilė žymių laikraštinin
kų ir rašytojų. Jų tarpe 

! bus Povilas Satiukovas, 
{“Pravdos” vyriausias re- 
' daktorius, žymus rašytojas 
i Aleksandras Kornaičiukas, 
i poetas ir “Novy Mir” lite- 
i ratinio žurnalo redaktorius 
j A. T. Tvardovskis, buvęs 
“Literaturnaja Gazeta” re

daktorius Borisas Leonte- 
vas, “Komsomolskaja Prav
da” redaktorius —K. Nepo- 
myšnas, “The New Time” 

I redaktorė Natalija Volčan- 
i skaja, rašytojas NikAlojus 
į Gribacevas ir visa eilė kitų. 
Manoma, kad tarpe rašyto
jų bus Ilija Ehrenburgas, o 

■ taipgi ir Michailas Šoloko- 
! vas, garsiojo keturių tomų 
> veikalo “Tykusis Donas” 
i autorius.

Iš Londono praneša ko
respondentai, kad visoj Va
karų Europoj žiūri į Chruš

čiovo ir Eisenhowerio susi- 
: tikimus, kaipo į naują ga- 
jdynę pasaulyje. Visiems y- 
l ra aišku, kad socialistinio 
pasaulio priešakyje yra Ta
rybų Sąjunga, o kapitalis
tinio —Jungtinės Valstijos. 
Jeigu tarpe šių dviejų jėgų 

| sušvelnės santykiai, tai vi- 
[ same t pasaulyje sutvirtės 
taikos reikalai.

Washingtonas. —Senato 
ir Atstovų buto komisija 
jau paruošė bilių darbo u- 
nijų reikalais. Jis pagamin
tas kaip pataisymas prie 
Taft - Hartley Akto (įsta
tymo).

Bendroji komisija paga
mino bilių iš Senato priim
to Kennedy biliaus ir At
stovų buto—Landrum-Grif-| 
fino biliaus. Dabar atlieka
mas jo galutinas redagavi
mas, o skirtumų yra jau 
“tik žodžių suformulavi
me”.

Senatorius Kennedy sakė, 
kad jis apgailestauja”, kad'

tapo pagamintas tokis bi
lius, kurį darbo unijos api
budino, kaipo “užmušėją”, 
bet jis nusileido Landrum- 
Griffino biliaus autoriams, 
nes pastarąjį remia prezi
dentas Eisenhoweris.

Dabar belieka tik naujai 
suformuluotą bilių perbal- 
buoti Kongrese ir preziden
tui pasirašyti, kad jis jau 
taptų įstatymu. Bendroji 
Kongreso komisija skubino 
jį paruošti, kad dar šis 
Kongresas galėtų priimti, 
o Kongreso posėdžius nori 
baigti pirm į Washingtona 
atvyks Chruščiovas.

Kam reik pasakų apie 
“kiny užpuolimus ’?

New Delhi. — Sugrįžo 
Indijos karininkai iš Kini
jos pasienio, kurie buvo 
Sikkimo, KasKmiro ir Bhu-

Eisenhoweris jau 
“sujungė Europy”

Londonas. — Kada eina 
pasiruošimai Chruščiovo ir 
Eisenhowerio vizitams, kad 
sutvirtinus taikos reikalus,

Varšuva.' — Nors lietus 
labai lijo, bet į Pergalės 
Aikštę susirinko virš 20,- 
000 žmonių minėjimui 20- 
ties metų sukakties nuo hit
leriškos Vokietijos užpuo
limo ant«Lenkijos.

“Lietus, tai gamtos aša
ros, apverkiančios 6,000,000 
Lenkijos gyventojų, ku
riuos naciai - vokiečiai iš
žudė”, sakė organizacijų 
atstovas. Svarbiausią kalbą 
pasakė Lenkijos premjeras 
Juzef Cyrankiewicz, kuris, 

i tarpe kitko, atsakė ir Va
karų Vokietijos kancleriui 
Adenaueriui. Lenkų prem
jeras pareiškė:

“Adenaueris sako, kad 
Vokietija bus gera draugė 
Lenkijos... Mes ir dabar e- 

Isame geri draugai su Vo- 
I kiečių Demokratine Respur 
blika (Rytų Vokietija), bet 
to negalima laukti nuo A- 
denauerio ir jo sėbrų... A-

denaueris pamylėjo ‘šaltojo 
karo’ dvasią ir jis lieja kro- 
kodilo ašaras, kalbėdamas 
apie Lenkijos ateitį. Jis 
bando įnešti nesutikimą 
tarpe Lenkijos ir Tarybų 
Sąjungos. Jis nori, kad mes 
vėl būtume 1939 metų be
viltiškoje padėtyje... Jis 
nori, kad Lenkija būtų silp
na, bet jo pastangos nueis 
niekais.

“Adenauerio ir jo san
draugų rankos jau yra per- 
trumpos pagrobti Vokiečių 

.Demokratinę Respubliką ir 
Lenkiją. Mes esame saugūs, 
būdami vienybėje su Vokie
čių Demokratine Respubli
ka ir Tarybų Sąjunga”.

Buvo padėta vainikai prie 
Nežinomojo kario kapo, 
Ghetto vietoje ir kur pir
mieji lenkai žuvo nuo nacių 
lėktuvų bombų. Panašūs 
minėjimai įvyko ir kituose 
Lenkijos miestuose.

ty dar vis .jaučiama gyvena
mųjų butų stoka.

Maskva išaugo į 6 milijonų 
žmonių miestą. Judėjimas čia 
nepaprastas; lengvosios, sun- 
Wosios mašinos |ik ūžia, urz
gia. Visur pilna žmonių : gat
vėse, restoranuose, teatruose. 
Krautuvėse gausu p rėki ų . 
Miestas tikrai dailus, dina
miškas.

Taip, taip, nebe ta Maskva, 
ku.’ą mačiau prieš 28 metus!

Aplankiau amerikinę paro
dą. Ji vyksta gražiame So- 
kolnikų parke. Pirmą kartą 
man tenka matyti tokią pa
rodą, kurios paviljonai išsi
dėstę tarp gražių medžių.

Paroda įdomi ypatingai 
maskviečiams, kurie ją gau
siai lanko, pasimok ėdami po 
3 rublius įžangos.

Vėl bus deficitas
J. Valstijų biudžete

Washingtonas. —Dar vos. 
tik baigė 1959 - 1960 metų 

| biudžeto paskirstymą, kai 
j jau aiškėjo, kad turėsime 
j deficito. Prezidentas Eisen
howeris, siūlydamas biu- 

> džetą Kongresui, sakė, kad 
i turės nuo išeigų dar pasi
likti $100,000,000 ižde.

Bet pasikartojo tas pat, 
kas buvo pirmesniais me

lais. Ir tada Eisenhoweris 
i sakė, kad ižde liks virš bi- 
' Ii jono dolerių, o pasirodė, 
• kad turėjome net $12,i960,-
! 000.000 deficito.

Nesvietiškas apsiginkla- 
Įvimas ir JAV pagalba savo 

šiandien, padedamas vilnie-{talkininkams stumia mūsų 
čio Ričardo Vaigausko, aplai- šalį vis į didesnes skolas.
kiau V. Kapsuko - Mickevi
čiaus palaikus—pelenus, esan
čius N o v o d e v i č j kapinių 
(Maskvoje) mūro sienoje.

V. Kapsuko palaikai ilsisi 
tarp daugelio kitų žymių re- 
^okiucionierių. Pažangių Ame- 
rimes lietuvių vardu viršuj ni
šos uždėjau gyvų gėlių puokš
tę.

Netoli nišos, kur stovi pele
nų urna, yra išskirtas plotas, 
į kurį pelenai bus perkelti — 
čia bus pastatytas V. Kapsu
kui paminklas. Ir tai bus ne
užilgo.

Šiose/I kapinėse, beje, ilsisi 
ir kitas\ žymus Lietuvos dar
bininkų budėjimo vadovas — 
Pranas Eidukevičius.

Daug {žymių žmonių šiose 
kapinėse) palaidota: revoliuci
onierių; rašytojų, aktorių, 
kompozitorių, mokslininkų ir 
tt.

čia palaidotas ir rašytojas 
N. Gogelis.

Įdomių dalykų pasitaiko: 
Važiuodamas Maskvos Metro 
(subve) sutikau maskvietį, 
kuris skaitė visus mano ro
manus, išleistus Lietuvoje’..

f^pėju, kai grįšiu Vilniun, 

rasiu ten ir antrą Amerikos 
lietuvių turistų grupę.

Jai išvykus, galėsiu para-

KALBA APIE ATOMINIO 
KARO BAISUMĄ

Washingtonas.—Civil De
fence viršininkai net pa
veikslus pateikė Kongresui 
kaip baisiai mūsų šalis, bū
tų sunaikinta tik po vienos 
atominiais ginklais atakos. 
Jie sako, kad laike “vieno 
priešo užpuolimo Ameriko
je būtų užmušta 50,000,000 
ir sužeista 20,000,000 žmo
nių. c

j Chruščiovas atvyks 
su savo šeima

Washingtonas. —Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš- 

|čiovas, rugsėjo 15 d., l. 
j vyks į mūsų šalį su savo I 
i šeima. Jo žmona jau gerai 
susikalba anglų kalboje. Sū
nus Sergejus, 24 metų am
žiaus, yra elektros inžinie
rius.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo vienas Chruščiovų sū
nus, lakūnas, žuvo. Vyres
nioji dukra —Nadežda ve
dusi su Kijevo operos ve
dėju, o jaunesnioji — Julijai 
su vienu iš “Izvestijos” re
daktoriumi.

Kadangi Chrušščiovas. at
vyksta į mūsų šalį su savo 
šeima, tai rudenį ir prezi
dentas Eisenhoweris vyks į 
TSRS su savo žmona ir 
numi — John.

ANGLU DARBIEČIAI 
ATVYKO MASKVON
M a s k va. — Orlaukyje 

TSRS parlamento preziden
tas Volkovas pasitiko ang
lu darbiečiu vadus A. Beva- 
ną ir H. Gaitskellį. Anglų 
darbi-ečių vadai išbus Tary
bų Sąjungoje savaitę laiko. 
Jie sako kalbėsis su tarybi
niais vadais atominių gink
lų uždraudimo reikalu.

šyti laikraščiui. Iki šiol tai 
padaryti nebuvo įmanoma.

Beje, Maskvoje šiuo tarpu 
yra ir Pov. Rotomskis. Sakė,, 
jis taip pat neužilgo grįš Vil
niun.

==: tano srityse, ir sako, kad 
ten viskas ramu, jokio kinų 
įsiveržimo nėra.

i ■
Tuo kartU’Vak. Europos 

korespondentai iš Indijos ir 
J kitų šalių vis daugiau tei- 

“tJkia “žinių apie kinų užpuo- 
ilimus ir įsiveržimus į Indi- 
I ją. Net Indijos premjeras 
!Nehru ir tai patarė jiems: 
“Neteršti oro pasakomis 
apie agresiją.”I

Čionai kai kjurie diploma
tai mato, kad’ 
reikalingos Kinijos prie
šams, kad pastojus kelią jos 
priėmimui į Jungtines Tau
tas.

sū-

tai tuo pat laiku veikia ir
militarists. Adenaueris slepia

W. Carrroll rašo, kad jau j ;i . 1-1
virš 10 metų egzistuoja ka-!^* V U1 pilUUd ftCdlUo 
rinė sąjunga (NATO), bet 
ji tik formaliai apjungia 
Vakarinės Europos valsty
bes. Ant kiek NATO nėra 
tvirta sąjunga, tą liudija 
Francūzijos elgesiai.

Dabar vokiečiai, anglai ir 
francūzai militaristai pasi
tiki, kad Eisenhoweris “įdė

tos pasakosi tai atsistos NATO prieša
kyje ir vadovaus jo veiks
mams prie socialistinį pa
saulį”, rašo tas korespon
dentas.

Adenaueris slepia

Vėliausios žinios
Paryžius. —Atvyko prezi

dentas Eisenhoweris. Jo pa
sitikti kimštinai buvo pil
nos gatvės žmonių.

Vientiane. —vLaoso liau
dies armija siymušė kara
liškos armijos dalinius ir 
jau apsupo Samneua mies
tą, tokio pat vardo provin
cijos centrą.

KUBA LAIPSNIŠKAI 
DARO PROGRESO

Havana. — Nors Kubos 
naujai santvarkai kenkia 
Batistos likučiai ir Jungti
nės Valstijos, bet šalyje 
jaučiamas progresas Prie- L^^10 “vietojeV 
sams nepavyko išpusti pra- £ Krishna Menonas. Neh. 
gyvenimo reikmenų kainas. gak kad j. nei 
Maisto ir kitų reikmenų kaJb ; k a Kinija
kainos prieinamos. Smulkus •__ ‘ —

New Dehli. —Pasiliko gy

fabrikėliai dirba gerai. Po
žemės reformos padidėjo 
žemės ūkio mašinų, o ypa
tingai traktorių reikalavi
mai.

Jau grįžta antroji 
mūsų turistų grupė

“Laisvė” gavo pranešimą 
iš Skandiriavų orlaivių lini
jos, kad jau sugrįžta iš Lie
tuvos Jungtinių Valstijų ! 
Antroji turistų grupė.

dei sienos nustatymo.

Washingtonas. — AFL- 
CIO iš bendro iždo paskyrė 
$1,000,000 pagalbai strei
kuojančių plieho darbinin
kų.

Washingtonas. —Per pir
mąjį 1959 mt. pusmetį mū
sų šalyje buvo areštuota 
2,340,000 jaunuolių žemiau 
18-kos metų amžiaus. Kri- 
minalystės paaugo virš 8 
procentais lyginant su 1958 
metais. , i

Jie sugrįš šeštadienį, rug- --------
sėjo 5 d., kaip 9:30 vai. va- Washingtonas. —Kongre- 
kare į New Yorkio Inter- so bendrasis komitetas jau 
national (Idlewild) orlaukį.! galutinai pagamino darbo

unijų reikale bilių. Bilius 
pateiktas Senato nubalsavi- 
mui, o sekamą savaitę bus 
balsuojamas Atstovų buto 
narių.

Havana. — Kuba uždarė 
savo konsulatą Haiti sosti
nėje, nes iš Haiti veržiasi 
į Kubą liaudies priešai.

Varšuva. — Išvakarėse 
20-ties metų sukakties nuo 
Hitlerio užpuolimo ant Len
kijos Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris sakė 
kalbą. Jis pasakojo, būk 
/‘naujoji Vokietija bus ge
ras Lenkijos kaimynas.” 

Bet kartu Adenaueris 
skelbė melus, būk 1939 m. 
Hitleris ir Tarybų Sąjun
ga Lenkiją parbloškė.

Lenkijoje per radiją at
sakė, kad vokiečiai - naciai 
išžudė 6,000,000 Lenkijos 

1 gyventojų pirm negu ją iš
laisvino TSRS armija.

Per lenkų radiją sakė, 
kad ir dabar Vakar. Vo
kietijoje yra vedama kės- 
linga propaganda užgrobi
mui Lenkijos istorinių teri
torijų, o tai daro Adenaue
rio globoje.

Apie Indijos ir 
Kinijos ginčą

New Dehli. —Vakarų im
perialistams visas laikas 
nepatiko Indijos neutrališ- 
ka politika. Dabar jie nori 
sukurstyti Indiją karan 
prieš Kiniją. Bet Nehru 
dar stoja už sienų ginčo iš
rišimą taikos keliu.

Indijos Komunistų parti
ja, kuri turi didelės įtakos 
masėse, išleido pareiškimą 
už taikų išsprendimą Indi
jos ir Kinijos sienų.

Tarpe Indijos ir Kinijos 
per šimtus mylių siena nė- 
ra tikrai nustatyta. Gi lai
ke Pirmojo pasaulinio ka
ro Anglija pagrobė 30,000 
ketvirtainių mylių Kinijos 
plotą ir prie Indijos prijun
gė.

Londonas. —Eisenhoweris 
savaitės 
Škotijoje.

pabaigą praleis tarpe

Laguna Beach, Calif. — 
Mire aktorius ir kompozi
torius Jack Norworth.

Berkeley, Calif. — Mirė 
miškų specialistas S. N. 
Wyckoff.

Londonas. — Eisenhowe
ris atmetė anglų pasiūly
mą tuojau laikyti viršūnių 
konferenciją.

New Dehli. —Nauja Indi
jos politika privers V. K. 
Krishną Menoną pasitrauk
ti iš gynybos ministro vie
tos.

LENKIJOS VALDŽIA 
STATO BAŽNYČIAS

Varšuva. — Kardinolas 
Stefan Wyszynski, sakyda- 

Imas kalbą dėl 20,000 tikin- 
! kitko sakė: 

“Nors mūsų šalies vyriau
sybė turi daug didelių dar
bų, trūksta jai pinigų, bet 
ji jau daug bažnyčių atbū- 
davojo, kurios karo laiku 
buvo sugriautos”.

Mūsų skaitytojams
Atleiskite, kad keletas at

einančių “Laisvės” nume
rių bus tiktai keturių pus
lapių. Priežastis: pritrūko
me šešiems puslapiams po
pieriaus, o keturiems pus
lapiams turime dar gerokai 
iš seniau. Norime jį sunau
doti. Niekam kitam jis ne
tinkamas. Kai persikelsime 
į naujas patalpas, tuojau

SUSMUKO MELAI APIE 
PANCHEN LAMĄ

Budapeštas. —Sugrįžo iš 
Tibeto vengrų koresponden
tai ir rašo apie dideles pa
kaitas Tibete. Pirmiau ten 
viešpatavo pusiau baudžia- 
vizmas. Dabar pravedamos 
demokratinės reformos. Ko
respondentai plačiai kalbė
josi su religijos galva Pan
chen > Lama. Lama paten
kintas reformomis, kurios 
veda prie socialistinės san-. 
tvarkos.

Pastaruoju laiku Vakarų 
spauda skleidė melus, būk 
Kinija areštavo P. Lamą.

-------- pasistengsime gauti plates-
Londonas. — Ir Anglija nio popieriaus, ir “Laisvė” 

ruošia satelitą. Jis bus ga- vėl išeidinės šešių puslapių, 
tavas 1961 metais. Administracija

PRIEŠ MIRTI MOTERIS 
GAL GAUS $2,000,000

Pittsburgh, Pa. — Mrs. 
F. Naccarelli gavo prane
šimą, kad jai tenka jos gi
minaičio John L e n n o n o 
$2,000,000 turto. Bet žinia 
jos nedžiugino, nes ji ser
ga vėžio liga ir daktarai 
sako, kad nedaug jai beliko 
gyventi. Ji sako,' kad gau
namąjį turtą paliks savo 
vyrui.

i
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
____________________________________________________________________________________________________________________ ■

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaskisučius, M. D.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......_ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co........  15.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 512.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Tai kas gi suėda mūsų taksus?
VISOJE AMERIKOJE vargiai rasi tokį žmogų, 

kuris nedejuotų dėl sunkios ir dar vis tebesunkėjan- 
čios taksų naštos. Skundžiasi darbininkas, skundžiasi 
farmerys, skundžiasi biznierius bei profesionalas.

Tuo tarpu valdininkai skundžiasi, kad jie galo su 
galu nebepajėgia sudurti!

Tai kas gi taip greitai suėda tuos visus bilijoni
nius biudžetus? Ogi kaip tik tie patys valdininkai. 
Daugelis jų yra tiesiog neprisotinamos ryklės. Daugelis 
jų yra beširdžiai plėšikai.

Štai tik vienas pavyzdys, šiomis dienomis iškilęs 
aikštėn New Yorko mieste ir tiesioginiai paliečius N. 
Y. valstijos gubernatorių Nelson Rockefellerį. Įstaigos, 
vadinamos Triborough Bridge and Tunnel Authority, 
vedėju yra Mr. George E. Spargo, kuris į metus gau
na $40,000 algos. Bet Mr. Spargo tos riebios algos 
neužtenka. Per paskutinius penkerius metus jis dar 
gavo $243,000 už “patarnavimą” kitoms kelioms val
diškoms įstaigoms. Pasirodo, kad jis dar “patarnavo” 
State Power Authority, Jones Beach 
Slum Clearance Committee ir tt. Ir 
atsiplėšė gerą atlyginimą.

Sužinoję šį plėšikavimą, piliečiai

negirdėjome ir 
jokio amerikie- 
krimina 1 i š k a i 

matyt, 
redaktorius taip

State Parkway, 
iš visų įstaigų

pradėjo protes
tuoti. Viena, jeigu prie Triborough and Tunnel Au
thority neužtenka darbo, tai už ką Mr. Spargo gauna 
tuos 40,000 dolerių? Antra, koks jis per “supermanas”, 
kad gali laikyti net tris ar keturias vietas? Aišku, 
kad čia yra apgavystė ir suktybė.

Dalykas pasiekė patį gubernatorių Rockefellerį.
Ką gi pastarasis pasakė: ar jis tą plėšiką nubaudė 

ir išmetė iš darbo? Nieko panašaus. Mr. Rockefelle- 
ris uždėjo “okay” ant visų Spargo bilų, girdi, jis “tei
singai” paėmė už “teisingą” patarnavimą!

Čia tik vienas pavyzdys. Kiek daugiau panašių 
plėšikų sėdi mūsų miestų ir valstijų valdžiose? 
mus skriaudžia, jie suėda mūsų taksus.

Jie

uz- 
ka- 
da-

Prieš dvidešimt metn
1939 METŲ RUGSĖJO 1D. hitleriška Vokietija 

puolė Lenkiją. Naciai jai karą paskelbė tik.tada, 
da armija ir orlaivynas jau naikino lenkų armijos 
linius ir miestus.

Hitlerininkai net išgalvojo pasaką, būk jie “gina
si”, nes būk Lenkija ruošėsi užpulti Vokietiją.

Lenkijos liaudis labai daug nukentėjo. Fašistai— 
pirma Pilsudskis, o vėliau Beckas ir Rydz Smigly —• 
ruošėsi karui prieš Tarybų Sąjungą. Lenkijos apsigy
nimo įrengimai' buvo ne prieš Vokietiją, bet prieš 
TSRS. Jos industrija buvo netoli Vokietijos sienos. 
Todėl hitlerininkai pačioje pradžioje, įsiveržę į Lenki
ją, pagrobė jos industrinius miestus, apsupo lenkų ar
mijos dalinius.

Po dviejų savaičių karo .naciai jau parbloškė len
kų armijos dalinius ir apsupo Varšuvą.

Lenkijos liaudis kovojo, bet Becko ir Ridz-Smigly 
valdžia tuojau pabėgo į Rumuniją. Tada Tarybų Są
junga, rugsėjo 17 d., įvedė savo armiją į buvusius len
kų okupuotus Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos plo
tus ir neleido juos vokiečių naciams pavergti. Vakarai 
tikėjosi, kad jau tada kils karas tarpe nacių Vokieti
jos ir TSRS. Jie pasisuko nukariauti Balkanus ir Va
karų Europą, o tik po to jau pulti ir Tarybų Sąjungą.

Lenkija į dvi savaites buvo nukariauta. Rimtesni 
militaristai to priežastį mato: (1) Lenkija iš trijų pu
sių buvo apsupta nacių Vokietijos ir jos pavergtų ša
lių, todėl naciai nuo pat karo pradžios apsupo lenkų 
armiją. (2) Lenkijos žalinga politika prieš TSRS ją 

.izoliavo. (3) Hitlerininkai turėjo skaitlingesnę ir ge
riau ginkluotą armiją. (4) Lenkija nebuvo vienlypė 
valstybė—iš 34 milijonų gyventojų 14 milijonų buvo 
.ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, žydų ir kitų tautų 
žmonės. (5) Anglija ir Francūzija nepadėjo Lenkijai, 
nes Vakarų imperialistai tikėjosi, kad Lenkijoje pra
sidės karas tarpe TSRS ir Vokietijos. (6) Lenkijos ka
riniai apskaičiavimai buvo klaidingi, netikęs apsigink
lavimas, ruošimas karo ne prieš Vokietiją, bet prieš 
TSRS. Karo komanda, vietoje gintis nuo nacių, bandė 
išvystyti prieš juos ofensyvą, kuomet tam jie neturė
jo jėgų. r i '

Supykę ir išsigandę žmones
BEVEIK VISĄ MĖNESĮ beveik visiškai nepaste

bėjus Amerikos lietuvių apsilankymo Lietuvoje, kleri
kalų spauda staiga prapliupo piktažodžiauti. 'Štai Broo- 
klyno pranciškonų “Darbininkas” (rugp. 28 d.) tiesiog 

• nežmonišku balsu suriko ir ekskursantus visaip išplū
do, už apsilankymą tėvų žemėje juos net “išdavikais” 
paskelbdamas. Kam jie, mat, troško pamatyti Lietuvą, 
neatsiklausę kunigėlių ir davatkų!
•*- Šitie “Darbininko” redaktorių burnojimai parodo 
vieną dalyką: jie labai bijo, kad stfgrįžusių ekskursan
tų pranešimai apie Lietuvą gali pasiekti vieną kitą ir

MATOTE, APIE KĄ 
JIS GALVOJA

Vienas “Keleivio” redak
torius posmuoja: “Bet ame
rikiečiai kartais pagalvoja, 
o kas atstiktų, jei Nikitai 
(Chruščiovui) kas nors pa
leistų šūvį į jautrią kūno 
vietą, ar mestų kokią nors 
bombelę?”

Niekur 
nematėme 
čio šitaip
galvojančio, bet, 
“Keleivio 
galvoja.

Susidorojęs su Chruščio
vu, šis pakvaišęs peckelis 
juokiasi '

“Jei toks dalykas atsitik
tų, tai galima įsivaizduoti, 
koks ž v y g in i masis kiltų 
Maskvoje tarp tenykščių 
vadų dėl patuštintos dikta
toriaus vietos. Ir mes čia 
turėtume ausis užsiimti...” 
(“K.,” rugp. 26 d.)

Bet juk tuo pačiu keleivi
niu galvojimu vadovaujan
tis, galima būtų sakyti: 
Jeigu toks dalykėlis atsitik
tų su mūsų prezidentu Ei- 
senhoweriu, kuomet jis lan
kysis Maskvoje, koks žvygi- 
nimasis kiltu mūsų Wash
ingtone !

Mes, žinoma, tikime, kad 
“Keleivio” redaktoriaus nei 
galvojimai, nei troškimai 
neišsipildys nei Washingto
ne, nei Maskvoje, ir nerei
kės nei čia, nei ten niekam 
“žvygintis.”

rinėse valstijose. Tame pasi
tarime pasisakyta reikalą vyk
dyti gyvenime. Ir štai, 1920 m. 
balandžio 8 d. išėjo pirmas 
“Vilnies” numeris.

Dar .vienas ;kįtas iš tų su
manytojų yra gyvas, tad ma
nau turėtų apie tai plačiau 
parašyti. Kas starbu, tai mes 
dar turime savo tarpe ir pa
tį pirmąjį redaktorių, tai Vin
cą Andrulį.

šiais metais turėsime tinka
mai pasirengti, kad sekan
čiais metais jau galėtume tą 
gražią 40 metų “Vilnies” 
vavimo sukaktį atžymėti.

gy-

IR ADVOKATAI 
SUSIPRATO!

Pernai Amerikos Advo
katų susivienijimas priėmė 
“Communist Tactics” rezo
liuciją, kurioje buvo gana 
smarkiai kritikuo j a m a s 
Aukščiausiasis teismas. Jo
je buvo pastebima, kad būk 

, A u k š č iausias teismas su 
savo sprendimais pataika
vęs komunistams ir pažei
dęs Amerikos sau g u m o 
principus.

Pasirodo, tie mūsų advo
katai rimtai apgalvojo tą 
savo netikusį ir neteisingą 
pasielgimą. Ir štai dabar 
vėl jie susirenka (Miami 
Beach, Fla.). Vėl jie ap
svarsto tą patį klausimą. 
Dabar jie priėmė savo ko
misijos pranešimą “Bill of 
Rights.” Dabar jau jie ne
beranda jokių šalies saugu
mo principų į) a ž ę i d i m o 
A u k š č į a ,u š i/o j o teismo 
sprendimuose.'

Gerai, kad mūsų advoka
tai šviečiasi ir progresuo
ja. . : .

'......... .... . '■■■■ ...... ..... t-u

DIDELE NAUJA KNYGA
Įžymioji svet u r g imi ų 

amerikiečių reikalų užtarė
ja prof. Louise Pettibone 

! Smith parašė knygą apie
• ateivius. Knyga didelė, net
• 460 puslapių.' Tai paskuti

nių 25 metų sveturgimių
nemirkčiodamas ir amerikiečių gyvenimo ir ko- 

- |vų uz jų teises istorija, 
i j Kadangi per visą šį laiko

tarpį pati prof. Smith ak- 
tyviškai dalyvavo sveturgi-

■''UIRf1 1
pasilikusiais lietuviais, šio nu
tarimo akyvaizdoje padėtis 
yra tokia: Lietuvoj iš 3,000,- 
000 su viršum gyventojų 2,- 
500,000 buvo ir pasiliko lietu
viais. Atbėgo iš Lietuvos į A- 
meriką 30,000 vyrų, moterų ir 
vaikų, atbėgo jų į Kanadą, 
Kolombiją, Braziliją ir Ar
gentiną 5,000, atbėgo į Aust
raliją 2,000.' Iš' viso pabė
gėlių iš Lietuvos gal yra ne 
daugiau kaip 40,000.

Keistas tas nutarimas New 
Yorko apielinkėje neturėti 
kultūrinių ryšių šu Lietuva.

Kur gi tauta pasiliks: ar su 
didžiuma 2,500,000 asmenų, 
ar su mažuma susidedančia 
gal iš 40,000 ? ■ -

Kas pirmiau išnyks 4’0,000 ! 
lietuvių gyvenančių svetur, ar j 
2,500,000 lietuvių gyvenančių 
tėvynėje ? ; ;

H

VIS TIEK APSPIAUDe

Chicagos menševikų 
“Naujienų” redaktorius ne
pamiršo paminėti, kad ir 
Chicagoje lankėsi įžymusis 
veikėjas ir žurnalistas 
Henrikas Zimanas. Pripa
žinęs, kad “Tiesos” redak
torius yra “gabus vyras — 
ir gudrus,” giliai atsi
krankštęs jam spiauna į 
veidą. Girdi, “jisai turi 
meluot — ir meluot drą- 
šiai, 
nemikčiodamas.” Su Gri
gaičiu bėda tame, kad jis 
Zimaną, kuris karo metu 
vadovavo Lietuvos parti
zanams prieš 
okupantus, kuomet Grigai
tis sveikino Hitlerį už “su
kūrimą , naujo lietuvio,” 
sprendžia pagal save. Jis 
negali įsivaizduoti, kad gali 
būti toks žurnalistas, ku
riam nėra net reikalo me
luoti. Melas jau seniai yra 
Grigaičio antroji prigimtis. 
Zimanas gi tokios “profe
sijos” nepažįsta ir nepripa
žįsta. Toks tarpe jo ir Gri
gaičio skirtumas.

vokiškuosius mių gynime, tai jai labai 
puikiai žinoma viso laiko-i

CHICAGOS “VILNIAI”
BUS 40 METŲ

Chicagietis V. Vasys ra
gina “Vilnies” 40
susitikti su didesniu 
įvertinimu. Jis rašo:

Gerai prisimenu, kai 
metais nedidelis būrelis

metus
jos

1920 
vei

kėjų susirinkom^ į Mildos sa
lę, kur buvo plačiai apkalbė
tas labai svarbus klausimas, 
tai būtinas reikalas leisti lie
tuvių kalboje darbininkiškos 
minties laikraštį. Toks pagei
davimas buvo jaučiamas ne 
tik pas Chicagos lietuvius, bet 
ir pas visus pažangius lietu
vius, gyvenančius vidurvaka-

tarpio istorija.
Už tai tik tenka pasvei

kinti šią darbščią, nenuils
tančią kovotoją už Ameri
kos darbo žmonių reikalus. 
Šioji jos knyga “Torch of 
Liberty” turėtų būti pla
čiausiai paskleista.

Knygos kaina $5.00. Ją 
galima gaišti Amerikinio 
Sveturgimiaihs Ginti Komi
teto raštinėje, 49 East 21st 
St., New York.

LABAI PROTINGOS 
PASTABOS

Plačiai žinomas Amerikos 
lietuviuose poetas Kleofas 
Jurgelionis, pabaręs “Lie
tuvos vaduotojų” spaudą už 
neįdėjimą pranešimo apie 
žymiojo dramaturgo ir po
eto Petro Vaičiūno mirtį 
Lietuvoje (jis mirė birželio 
8d.), Brooklyno “Vienybė
je” (rugp. 28 d.) sako:

Dar prieš tai Vienybėje bu
vo tilpęs pranešimas apie New 
Yorko lietuvių vien balsiai 
priimtą nutarimą — neturėti 
kultūrinių ryšių su Lietuvoje

jų skaitytoją. Reikia pasakyti, kad iki šiol klerikalų 
spaudai gana gerai sekėsi savo nelaimingus skaityto
jus neprileisti prie tiesos apie šiandienę Lietuvą. Pa
našios ekskursijos su laiku, sulaužys tą geležinę, uždan
gą tarpe tikinčiųjų Amerikos lietuvių ir Tarybų' Lietu
vos. Jie išgirs tiesą apie savo senąją tėvynę.

“Darbininko” ir “Draugo” redaktoriai yra išsigan
dę žmonės. Todėl gal reikia jiems atleistų jeigu jie iš 
desperacijos kartais priplepa visokių nesąmonių.

PRAŠOME ATSILIEPTI •
Gavome porą- numerių 

antilietuviško ir antitarybi
nio laikraštuko, pavadinto 
“Darbininkų balsu.”1 Jį lei
džianti “Lietuvių profesi
nių sąjungų grupė egzilė- 
je.” Trumpai ir aiškiai pa
sakius. laikraštuką leidžia 
pabėgėliai, matyt, menševi- 
kiškos politinės vieros išpa
žintojai, nes didįjį Tarybų 
Lietuvos priešą Prof. S. 
Kairį - Kaminską laiko sa
vo popiežiumi.

Tiek to apie tai. Straips
nyje “Lietuviškas jaunimas 
tarp dviejų pasaulių” nusi
skundžiama, kad jiems yra 
primetamas troškimas i Lie
tuvai ' nelaimės: 1 G i r d’ i,? 
mums p r i m e t a m a, kad 
“mes čia, Vakaruose, nori
me* girdėti tik tai, ' kąš blo
gai’...” ^ąj. esanti,, did^įąūr 
šia netiesa,... jįę, sako“Mes 
dži augiamės, kai mūsų se
nojoje tėvynėje; įvyksta kas 
nors teigiama’', ir tt.

Mums tai didžiausia nau
jiena. Pavyzdžiui, nėsigir- 
sime, kad mes “Naujienas” 
ir “Keleivį” eilutė po eilu
tės perskaitome,’ bet karts 
nuo karto pažiūrime, ta
čiau, prisipažinsim-e, nie
kur ir niekados tokio 
džiaugsmo nepastebėjome, 
tiesiog nematėme. Būsime 
‘'Darbininkų balso” redak
toriams didžiai dėkingi, jei 
jie mums' parodys, kur ir 
kada toksai džiaugsmas vi
sam pasauliui paskelbtas.

Gydytojas A.' Margeris 
“Kauno audiniu” fabrike.

f

vaikų paralyžius, plaučių' 
uždegimas, skarlatina, kū
dikių ligos—dažniau įsime
ta dėl vitamino C stokos.

Vitaminas C mažina net 
ir karštį, žemina tempera
tūrą . Jei vaikas suserga 
“polio,” t. y. vaikų paraly
žium, tai kuo greičiausia 
jam reikia su adata įleisti 
vitamino C: tatai užkerta 
nervų uždegimą ir šalina 
paralyžių. Nuo šalčio, 
slankto, influenzos, dusulio, 
artrito, narių uždegimo ir
gi reikia greičiau ir dau
giau vitamino C. Reikia ir 
kalcio druskų, kartu su sau
lės šviesos vitaminu D. >.

Vitaminas D — geras pa
žįstamas. Gamina jį saulės 
(ir lempos) ultravioletiniai 
spinduliai. Turi jo žuvies 
aliejus. Dažnos maudynes^ 
su muilais, neduoda vita
minui D -susigerti į odos 
riebalinį žvilgumą. Todėl 
maudytis pakanka karto 
per savaitę. Vitaminas D 
palaiko dantis nuo puvirnro,. 
kaulus nuo išpendėjimp, 
narius nuo gedimo. Kalcis 
be vitamino D nesusi naudo
ja. Kalcio labai daug mums 
reikia, kartu su vitaminu

VISOKIŲ VITAMINŲ IR
MINERALŲ SVARBA
Prabėgomis1 teko nekartą 

paminėti tą ar kitą vitami
ną ar mineralą. Reikia ge
rai žinoti, kad visi vitami
nai yra svarbūs ir būtini, 
taipo pat. ir mineralai.

Vitaminą C teko minėti, 
bet dar reikia pridėti. Kaip 
ir B šeimynos nariai, vita
minas C ' irgi tirpsta van
deny ir jis labai opus, ne
pastovus. Greit nyksta nuo 
oro, šilumos. Nesusikrau
na. atsargai,, kaip kad esti j 
su riebaliniais? vitaminais > 
A, D, Ę įr .K: ęie susit-elkia 
kepenyse, ir yrą gana pat
varūs; . O to opiojo, .delika
taus .vitamino G mums la
bai reikia vartoti, kasdien, 
bent, po kelis kartus. , Apel
sinai —r geriausias C šal
tinis. Kitokie vaisiai .irgi 
jo turi po truputį, taipgi ir 
geros, žalios, daržovės ir 
bulvės,, žalį makštiniai pipi
rai, pomidorai, uogos, ko
pūstai. .

Kam to vitamino C rei
kią? Jis daro lyg kokį ce
mentą mūsų kūno ląstelėms 
krūvoj laikyti. Tas cemen
tas — kolagenas padeda ir p. 
žaizdoms gyti. Šito_vitami- ’Kalcio stoka daro žmogų 
no C reikia odai, pievelėms, niurgzlu pikčiurna, nemiga 
dantų smegenims, mažy-|jj vargina, traukuliai var
toms.kraujagyslėms.: Pade- į gina.: Duok tokiam surūgę- 
da jis?mums vengti .užkrė-; Hui kaicio tablečių (calcium 

\ gluconate) su šiltu pienu, 
egzemų,.i jam gU.^ einant. Žinomą, 
žolėmis |jr vitamino D kapsulių, ar- 
B ; . :|iba A ir D. Kalcis mažina

čiamųjų ligų, alergijų,, bak-! 
terinių infekcijų, 
dusulio, slanktų, 
apsideginimų.

Kalcio stoka daro žmogų

I
i i * *

vitamino C stokos ir skausmą, Tam i na , nervus, 
sunkiai ‘ darbuojasi' mūsų 1 Mažaikfaujyštė —- anemi- 

vaikams nesiseka ja atsiranda dėl blogo mais
to, dėl stokos baltymų, jodo,

taųįiųa ^,viį.;BĮ^ uiko- 
tiųę^^įūgštieš, magnio, marti 
gano. - tai mes turėti£ 
me gauti iš geros žemės, ge
ro dirvožemio. O čia, mūsų 
palaimintoj pikčiurnos dė
dės Šamo žemėj — šito la
bai reta, reta dirvožemio 
sero.

protas, 
mokyti^. Čia jau .reikia.,ii; to, dėl stokos baltymų, jodo, 
gan. gąųsiai vįtamiųų Q. kębMto, geležie^, vario, vj7 
yięųu j apelsinų pęrdięn ne-

B S.; . tenuveiksi. Kelių 
apelsinų reikia vaikui, taip-- 
gi ir suaugusiam. Jei apeL 
sinų nėra, tai kitokių vai
sių bei uogų, daržovių rei
kia dar daugiau. Stoka 
vitamino C yra priežastis 
traukulių; spazmų. Polio—

Antras Klimo laiškas 
iš Taryba Lietuvos

Klaipėda, rugp. 23, ’59
Brangi Emily ir Wanda-—

Laikas bėga ląbai greitai ir 
jo laisvo labai mažai turiu. 
Kelionė labai įdomi ir esu la
bai patenkintas. Tik kad tu- | 
retume kiek laisvesnio laiko I 
nors lajšką parašyti. I

Vakar buvo mus nuvežę į!man jr įajp geraj pasisekė, 
pajūrį, į Palangą. Tai nepa- £)aV£ keturias dienas pabūti 
prastai gražus marių kraštas. su savo giminėmis, važiuoti 
Ten galėjome gerai .pasįmąu- ]<U1. kas-norime. Po to pralei- 
dyti. . i • y Į dome keturias dienas po Kau-

Oras nuo pat atvažiavimo į J na ir jo apylinkes, o aš kiekA

Atgal . į Vilnių važiuosime 
rugpjūčio 27 d. ir išbūsimę 

į apie tris dienas.
Mums būnant Vilniuje ža

idėjo atvažiuoti pas mane se
suo Julija ir gal sesutes Onos 
du sūnūs—Kazys ir Vytautas.

Nežinau, ar šis laiškas pa
sieks jus greičiau negu sugrį- 

įšiu. Kaip buvau prašęs, kad 
j pratęstų man laiką Lietuvo
je, apie tai nieko nesigirdi; 
I veikiausiai nebus galima. Beį

pajūrį, į Palangą.
prastai gražus marių kraštas.

Lietuvą labai gražus ir šil- vieną vakarą grįždavau naf
tas, bet nčperšiltas ir sausas, voti pas sesutes Onutę ir ^ni
ne viena diena nebuvo apsi-Įiiją. O Julytę mūsų grupės 
niaukusi. Įvadas priėmė būti drauge su

manimi, už ką aš jam esu 
labai dėkingas.

Kur tik mes nuvažiuojam, 
visur mus pasitinka didžiausi 
būriai žmonių, 
merginos su 
Atrodo, kad gėlių 

va- yra labai daug.
Užvakar buvome 

tykioje ir žuvų 
dirbtuvėje. Tai 
dirbtuvės.

Baigiu, reikia skubėti pus
ryčių ir vėl važiuoti.

Su meile judviem, Pop

Vakar parvažiavus iš pajū
rio nuėjau' valgyti vakarienės, 
nuėjau pasimatyti su Mazi
liauskų’' šeima, -kuri gyvena 
Klaipėdoje. Jis yra brolis to 
Maziliausko, kuris mirė prieš 
kiek laiko Bayonnėje. šian
dien Važiuosime į Nidą;
žinosime laivu per vandenį.

o gražuolės 
buketais gėlių.

Lietuvoje
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Svečiai Kuršėnų vaikų namuose.
L. Serapinas

laivų sta- 
apdirbimo 

dvi dideles

f

v

NEBUVO JOKIO KINŲ 
ĮSIVERŽIMO BHUTANE

. Calcuta, Indija. — Čionai 
randasi Bhutano premjeras’ 
Jigme Dorji, kuris su savo
šalimi palaiko susisiekimą _ 
per radiją. Jis pareiškėl^ąd^’A 
Indijoje, ir kitur skelbiamos z 
žinios, būk 400 kinų įsiver- 
žė į Bhųtaną, yra neteįsįn- * i 
gos. |

s



JAV lietuviai tėviškėje
SVEČIAI IŠ JAV 

UOSTAMIESTYJE
Klaipėda, rugį. 21 d. —• 

Vakar Tarybų Lietuvoje vie
šinti antroji Amerikos lietu
vių turistų grupė ' svečiavosi 
Priekulės rajono Stalino var
do kolūkyje.

Vakare turistai išvyko i 
Klaipėdą. Netoli miesto, 
Priekulės - Klaipėdos plente 
juos pasitiko šimtai klaipėdie
čių, kurių tarpe buvo ir Ame
rikos lietuvių giminių. Atvy
kusius į tėvų žemę pasveikino 
Klaipėdos miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas J. Garunkštis.

su konšėhvų fabriku, čih jiehiš 
buvo sūHngti įiėtūs, kuriiį 
meili- svečiai gyviį kdlfeejdši 
su fabriko darbininkais, teira
vosi, kaip jie dirbti, kaip pfrH- 
leidžia savo laišvaldikį.

Po pietų svečiai pabuvojo 
Klaipėdos prekybos uoste,, b 
vakare liaudies operos tedtre 
klausėsi koncerto.

SVEČIAI IŠ JAV 
PALANGOJE

Palanga, rugp. 22 d.—JAV 
turistų antroji grupė atvyko į 
Palkngą. Svečius pasitiko po
ilsiautojai ir miesto vadovai. 
Rašytojas A. Venclova papa
sakojo svečiams apie kurorto 
praeitį ir dabartį. Svečius pa
sveikino kompozitorius J. Ka
rosas. Prie paminklo kariams, 
žuvusiems mūšiuose už Palan
gos išvadavimą iš hitlerinių 
grobikų jungo, turistai padėjo 
gėlių puokštes.

—Mes lenkiame galvas žu
vusiems už mūsų tėvų žemės 
Lietuvos išlaisvinimą, — pasa
kė J. Juška.

Po to JAV lietuviai nuvyko 
į pajūrį, maudėsi, kalbėjosi su 
poilsiautojais.

Po pietų svečiai apžiūrinėjo 
Palangą.

Svečiai iš JAV Klaipėdos 
laivų statykloje.

L. Serapinas
Šiandien rytą Amerikos lie

tuviai lankėsi Klaipėdos laivų 
statykloje. Svečiai apžiūrėjo 
įmonės cechus, statomus lai
vus, kalbėjosi su darbinin
kais.

Turistai taip pat susipažino

SVEČIAI Iš' JAV PAJŪRY
Rugp. 24. — Sekmadienį 

su Amerikos lietuviais Klai
pėdoje kartų pusryčiavo 
LKP Centro Komiteto pir
masis sekretorius A. Snieč
kus, LKP CK biuro narys 
F. Bieliauskas, LLKJS CK 
pirmasis sekretorius J. Pet

ke Vičiūs, rašytojas A. Venc
lova, o taip pat Klaipėdos 
hiįesto vadovai. Pusryčių 
ihetu vyko gyvas pasikalbė
jimas, ^Idbvžujaiįtiėji rės- 
publikoš darbilotbjai atsakė 
į gausius klausimus. Po pu
sryčių kateriais Amerikos 
lietuviai nuvyko į Nidą. Čia 
svečius su gėlėmis pasitiko 
pionieriai, Sveikinimo žodį 
tarė Nidos darbo žmonių 
deputatų tarybos vykdomo
ji komiteto pirmininkas S. 
Vaidučius. Pietų metu “Pa
sieniečio” žvejų kolūkib pir
mininkas J. Nobkėvičius pa
pasakojo apie žveją feyveni- 

I mą ir darbą. Papietavę Kau
no “Silvos” kojinių fabriko 
poilsio namuose “Jūratė”, 
Amerikos lietuviai nuvyko į 
kopas. Nors daugelis sve
čių nebejauno amžiaus, bet 
atsirado ir tokių, kūrie nu
sileido prie Kuršių marių ir 
užkopė į pačias kopas. Ap
lankę Lietuvos “Sacharą”, 
Amerikos lietuviai nuvyko 
prie jūros, kur praleido li
kusią dienos dalį. Vakare 
autobusu grįžo į Klaipėdą.

Vakar svečiai iš JAV lan
kėsi Giruliuose, šiame gra
žiame Lietuvos kampelyje 
įsikūrusios net penkios pio
nierių stovyklos. JAV lie
tuviai užsuko į Klaipėdos 
“Trinyčių” fabriko pionie
rių stovyklą, apžiūrėjo, kaip 

j poilsiauja jūros prekybos 
(uosto darbuotojų vaikai. 
Pionieriai J. Juškai užrišo 
raudoną pionierišką kakla
raištį. Apžiūrėję stovyklą, 
svečiai nuvyko pri£ jūros ir

čia poilsiavo iki vakaro. 
Vakar JAV lietuviai Klai
pėdos dramos teatre žiūrė-1 
jo spektaklį “Gylys”.

Šiandien svečiai atsisvei
kino su uostamiesčiu ir iš
vyko į Tėlšius. •

F. Laurinaitis

Svečiai iš JAV Klaipėdos 
laivų statykloje.

L. Serapinas

APIE ASBESTĄ
Asbestas, ta medžiaga, 

kuri gaunama iš uolų. As
bestas nedega, gali atsilai
kyti prieš 5,000 laipsnių 
karštį. Yra žinoma, kad ro
miečiai iš asbestos padary
davo patalpas supylimui su
degintų žmonių pelenų. 
Daug asbestinių akmenų y- 
ra Kanadoje. Iš 50 tonų ak
mens gauna vieną toną as
besto.

KAIP MAN ATRODO LIETUVA
Rašo J. Gasiūnas

Prieš 46 metus išvykęs iš 
Lietuvos, visą laiką troškau 
nors sykį aplankyti savo gim
inę žemę, tą žemę, kurioje 
gimiau ir augau. Troškau pa
simatyti su broliais, sesute, su 
jų šeimomis. Na, ir šiais me
tais turėjau tą laimę aplan
kyti Tarybų Lietuvą.

Liepos 23 d. didžiuliu Skan
dinavijos lėktuvu 22 lietuviai 
turistai išsikėlėme į padanges 
ir visu smarkumu pasileidome 
kelionėn. Nei nepajutome, 
kaip perlėkėme Atlantą ir 24 
d. rytą mūsų lėktuvas nusi
leido viename Škotijos orląu- 
kyje. Po poros valandų skri
dimo laimingai pasiekėme 
Danijos sostinę Kopenhagą. 
Apžiūrėję sostinę, pernakvoję 
viešbutyje, liepos 25 d. po 
pietų greituoju tarybiniu lėk
tuvu į porą valandų pasiekė
me Maskvos orlaukį. Ten mus 
pasitiko Lietuvos atstovas ir 
tautų draugingumo draugijos 
atstovas. Už poros valandų 
mes jau sėdėjome specialia
me, dėl mūs skirtame lėktu
ve, kuris mus nuvežė į Vil
nių.

JTrijų valandų kelionė buvo 
m*ms labai smagi. Visą laiką 
dainavome. Aido choro mo
kytoja Midred S t e n s 1 e r 
vadovavo. Krasnickas ir Doč- 
kienė mums davė ir solo dai
nų. Nei nepamatėme, kaip 
laikas prabėgo ir iš lėktuvo 
pamatėme Lietuvos sostinės 
Vilniaus skaisčias šviesas. Iš 
linksmumo net apsiašarojome.

Iškilmingai mus pasitiko
Tai buvo liepos 26 d. 1 vai. 

ryto. Orlaukis pilnas vilnie
čių, susirinkusių mus pasitik
ti. Povilas Rotomskis, kuris 
daug rūpinosi mūsų atvykimu 
į Lietuvą, pirmiausia mus vi
sus pasveikino. Jaunos mer
gaitės mus visus gėlėmis ap
dovanojo. Pasitikimas buvo 
iškilmingas.

Neteko ilgai ilsėtis Vilniaus 
viešbutyje. Norėjosi dar švin
tant jau bėgti į gatves ir ma
tyti, kas jose dedasi. Na, ir 
bu'io mums didžiulė nuostaba, 
ka* pamatėme didžiules žmo
nių mases Vilniaus gatvėse. 
Tai buvo ankstyvas sekmadie
nio rytas; Vieni skubinosi į

būtinai reikalingą tarnybą, 
kiti į bažnyčią, bet daugiau
sia žmonių ėjo į krautuves, 
kurios sekmadieniais atdaros. 
Ir mes keli išėjome pasivaikš
čioti, Vilniaus pamatyti. Oras 
malonus, neturi tiek dujų kaip 
New Yorke. Jauties, kad ta
vo kojos lengvos. Pasukome 
į viėną kavinę paragauti lie
tuviškos kavos ir pyragaičių. 
Labai patiko. Kavinė pilna 
žmnių. Krautuvės taipgi pil
nos prekių pirkėjų. , O prėkių 
galima gauti Visokių rūšių.'Ei
damas gatvėmis matai lan
guose išdėstytas. įvairias pre
kes, kaip pas mus, New Yor
ke ar kitame amerikiniame 
mieste. Prekių pilnos lenty
nos, o pirkėjų pilnos krautu
vės. ". - • ■-...

Žmones gražiai rėdosi
Pirmas įspūdis • gatvėse, tai 

kad žmonės gražiai apsiren
gę, tiek vyrai, tiek moterys. 
Moterys labai spalvingai rė
dosi. Jų suknelės įvairiomis 
spalvomis papuoštos. Man at
rodo, kad Lietuvos žmonės 
gražiau rėdosi už New Yorko 
žmones. New Yorko gatvėse 
ir sekmadieniais ir kitomis 
dienomis gali matyti įvairiai 
pasirėdžiusius, daugelį darbi
nėmis drapanomis, daugelį 
merginų darbinėmis kelnėmis 
nešiojant, o Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir kituose mies
tuose to nematysi, jie ten pa-, 
sirėdę išeiginiais drabužiais.

Iš veidų taipgi gali matyti, 
kad jie sočiai pasivalgę. Jau
nimas entuziastingas. Gatvė
se daugiausia jaunuoliai mus 
apspinta su įvairiais klausi
mais, į kuriuos ne taip leng
va ir atsakyti.' Jie beria' mums 
tokius klausimus. Kodėl Ame
rikoje, turtingiausiame kraš
te, randasi keli milijonai be
darbių ? ; kodėl Amer i k o j e 
diskriminuojami negrai ir ki
tų rasių žmonės?; kodėl daug 
neturtingų žmonių g y v e n a* 
lūšnose? Ir jaunamečiai pa
našius klausimus štato. Lie
tuvos žmonės, abelnai imant, 
labai domisi Amerikos žmo
nių gyvenimu.

Pirmoji diena Vilniuje bu
vo apsiniaukusi, pradėjo ly
noti. Nepaisant netikusio oro,

mes visi atsidūrėme Gedimino 
pilyje, kur visados plevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Ten mus ap
dovanoję ‘-ordinais,” tam tik
rais iš gintaro ir lietuviškos 
juostelės padarytais ženkle
liais, kuriuos nešiojome visą 
laiką. t Pįlis šiuo metu remon
tuojama. Didėlė dalis nugriu
vusių sienų atstatyta.

Nusileidę nuo pilies kalno 
pasiekėme šv. Stanislovo ka
tedrą, kuri dabar paversta į 
dailės muziejų. Muzie j u j e 
svieto pilna, net sunku prieiti. 
Ten gali matyti geriausių pa
saulyje, piešėjų paveikslų. Nu
sileidę į rūsį, matėme įvairių 
Lietuvos kunigaikščių karstus, 
tarp jų ’ yra ir šv. Kazimiero 
karstas.

Vakare mus pasikvietė į 
Lietuvos kino studiją. Studi
ja nedidelė, kukli, jos dar
buotojai jauni. Bet jų dary
ti filmai mus stebino savo ge
rumu. Matėme filmą iš po
eto Janonio gyvenimo ir porą 
chronologinių filmų. Geriau 
negali ir Hollywoode padary
ti.

Norėjome viską pamatyti
Tai taip pirmą dieną Vil

niuje praleidome. Ir taip ėjo 
laikas kiekvieną dieną esant 
Lietuvoje. Kiekviena diena 
ir kiekvienas vakaras buvo 
užimti. Teko gerokai pavarg
ti, kad trumpu laiku juo dau
giau pamatyti, kad Lietuvos 
gyvenimą tikrai pažinti. Ap
lankėme didžiuosius miestus, 
nemažai kolūkių ir tarybinių 
ū k i ų . Aplankėme daugelį 
fabrikų,- muziejų, mokslo 
įstaigų, daugelį gyvenviečių. 
Kalbėjomės su darbininkais, 
tarnautojais, mokytojais, pro
fesoriais, rašytojais, kolūkie
čiais. Namuose matėme, kaip 
jie • gyvena. Mes važiavome 
ir ėjomę, kur tik norėjome, 
niekas mums nekliudė. Ap
lankėme savo gimines ir pas 
juos praleidome po kelias die
nas. Vaišinomės, kalbėjomės 
ir dainavome visi kartu su sa
vo giminėmis. Susitikome su 
kaimynais, kuriuos dar visai 
jaunučius išvykdami iš Lietu
vos buvome palikę. Retą ku
rį teatpažinome. Bet tai buvo

didžiausias malonumas su vi
sais susitikti.

Man teko apžiūrėti daugelį 
bažnyčių ir sYu kai kuriais 
kunigais kalbėtis. Nusiskundi
mo jie niekur neparodė. Baž
nyčios gerai apžiūrimos. Kai 
kurios gauna ir valdžios pa
ramos. Niekur tokių gražių 
bažnyčių nesu matęs, kaip 
Lietuvoje. Labai puiki archi
tektūra, o kiek viduje meno 
įdėta, puikiausi piešiniai sie
nose ir lubose! Teko man būti 
keliose bažnyčiose pamaldų 
laiku. žmonių susirenka ne
daug • ir daugiausia senoko 
amžiaus. Senyvų moterų kiek 
daugiau, bet vyrų nedaug.

Milžiniški fabrikai
Liepos 27 d. lankėme Auš

ros vartų bažnyčią, kurioje 
radome tik kelias senyvas 
moterėles.

Aprodė mums hitlerininkų 
sukurtą žydams “gettą,” kur 
jie buvo suvaryti, kankinami 
ir žudomi. Vokiečiai trauk
damiesi viską išnaikino, išde
gino, tai dabar ten plika že
mė.

Apžiūrėjome didžiulj beto*- 
no (cemento) fabriką, kuris 
geriausiai mechanizuotas, su 
mažu skaičiumi darbininkų 
(400) daug produkcijos pa
daro. Jame lieja namų sie
nas, taipgi kitoje fabriko da
lyje daro motorus.

Liepos 28 d. aplankėme 
valstybinį banką ir ten iškei- 
tėme dolerius į rublius. Ap
lankėme Partijos istorijos in
stitutą, kuriame susipažinome 
su jo vedėjais ir turėjome 
draugišką pasikalbėjimą. Ap
lankėme Istorijos-Revoliucijos 
muziejų.

Apžiūrėjome Kauno Elekt- 
tros, radijo ir motorų fabri
ką. Pradėjo j'is veikti 1948 
metais, bet dabar žymiai iš
plėstas, gerai mechanizuotas. 
Dirba apie 3,000 darbininkų. 
Turi savo klubą, chorą, klini
ką, biblioteką. Profsąjungoje 
priklauso 98 nuošimčių darbi
ninkų.

Vakare buvome užkviesti į 
prezidento Paleckio reziden
ciją, kur buvome maloniai 
priimti ir pavaišipti,

.ĮVAIRUMAI . |
“Dramblio nosis” 
suryja atmatas

Jamaicoj-e, New Yorko 
miesto dalyje, gyventojai 
stebėjo, kaip išilgai Long 
Islando geležinkelį milži
niška “dramblio nosis” rijo 
bonkas, skardos dėžes ir net 
storus gelžgalius. Mat, ge
ležinkelio kompanija įrengė 
naują valytoją “Jumbo Va
cuum.” Specialus vagonas 
povaliai važiuoja bėgiais, o 
iš jo iškišta 20-ties pėdų il
gio stora rankovė oru trau
kia į vagoną visokias atlie
kas ir taip apvalo geležin
kelio pakeles.

Japonija stato 
laivą - krautuvę

Japonijos prekybos mi
nistras paskelbė, kad Japo
nija statosi laivą-krautuvę. 
Laivas bus gražiai įreng
tas, patrauklus. Ant jo 
dvejų lubų bus įrengta 400 
pardavimo vietų.

Laivas-krautuvė bus 11,- 
000 tonų įtalpos ir galės 
plaukti po 20 mylių per va
landą. Jame bus įrengi
mai dėl gabenimo 150 ke
liauninkų. Bet svarbiausia 
jo rolė—biznis.

Laive bus įvairiausių 
prekių. Jis plauks iš vie-

Matėme skerdynių vietą
Liepos 29 d. lankėme Pa

nerių pušyną, kuriame hitle
rininkai ir lietuviai naciona
listai išžudė apie 100,000 ta-

i nos šalies į kitą, iš prie- 
Iplaukos į prieplauką ir par
davinės tas prekes. Mano
ma, kad tokiu būdu bus ga
lima pasiekti Įvairias pa
saulio vietas, kur dar nieko 
nežino apie japoniškas pre
kes. Laivo pastatymas ir 
įrengimas atsieis $7,500,- 
000.

Kas išgalvojo 
plaukų kirpimą?

Dabar jau visi — tiek 
| vyrai, tiek moterys —kerpa 
įplaukus. Bet dar nelabai 
! tolimoje praeityje, jeigu 
’moteris būtų nusikirpus 
įplaukus, tai ji būtų buvus 
priskaityta prie piktadarių.

Viduramžių gad y n ė j e 
pirmas plaukų kirpikas pra- 

; dėjo savo darbą 1461 me
stais, bet kostumerių labai 
[mažai buvo. Dar prieš 300 
metų Anglijoje buvo pasi
dalijimas. Vieni vyrai ne
šiojo ilgus plaukus, o trum
pas bazdas, o kiti trumpus 
plaukus ir. ilgas barzdas. 
Anglijoje didžiuma vyrų 

: pradėjo kirpti plaukus tik 
prieš 150 metų. Panašiai 
buvo ir kitose šalyse.

Cheopso karaliaus 
didžiausias paminklas

Pasauly yra daug aukš
tų ir didelių paminklų, bet 
didžiausias iš jų yra pasta
tytas prieš 6,000 metų E- 
gipto karaliui Cheopsui ne
toli nuo Nilo upės. Jis ži
nomas kaip piramidė kara
liaus Cheopso arba Gizeho. 

į Ši paminklą dieną ir naktį 
statė 100,000 žmonių per 20 
metų.

Prie tų laikų technikos, 
tai buvo baisiai sunkus 
darbas. Tūkstančiai žmonių 

; buvo užplakta, tūkstančiai 
jų mirė nuo per sunkaus 
darbo.

Apačioje paminklas sker
sai ir išilgai turi po- 755 
pėdas , jo aukštis 482 pė
dos. Į paminklą sukrauta 
5,000,000 gražiai nulygintų, 
nušlifuotų akmenų. Kiek
vienas akmuo (plyta) yra 7 
pėdų aukščio, 18 pėdų ilgio 
ir lygaus storio, kuris sve
ria du ir pusę tonos. Jas 
reikėjo apdirbti, atgabenti 
ir į aukštį iškelti.

Po paminklu yra išmūry
ti urvai, svetainės, kamba
riai, o viename iš jų kara
liaus grabas.

Maskva. —Jungtinės Val
stijos pasiūlė TSRS nupirk
ti Maskvoje jų parodos na
mą ir eksponatus.

Washingtonas.—J. S. Po- 
tofsky, Amalgamated Clo
thing Workers unijos pre
zidentas, reikalauja, kad 
JAV valdžia trukdytų dra
bužių įvežimą iš kitų šalių, 
ypatingai iš Japonijos.

rybinių žmonių. Vieni buvo 
bendruose kapuose palaidoti, 
kitų kūnai sudeginti ir pele
nai išbarstyti. Bežiūrinėdami 
radome ir žmonių kaulų. Tai 
baisus reginys. Nedideliame 
muziejuje ant sienų paveiks
lai parodo, kaip naciai kan
kino, šaudė ir degino tarybi
nius žmones. Susitikome su 
kai kuriais lietuviais, kurie 
matė tas žudynes ir jie pasa
kojo mums apie tuos žiauru
mus. Dabar Panerių šilas pa
verstas parku, kur pastatytas 
žuvusioms pagerbti didžiulis 
paminklas.

Lankėmės Lentvaryje, kur 
sukurta stambi pramonė. Nu
vykome į Trakus, apžiūrėjo- 
jome pilį, laiveliu pasivaži
nėjome ir pasimaudėme Tra
kų ežere. Trakų valgykloje 
turėjome skanius pietus. Tra
kai gerai paruošti turistus pri
imti. Turi geras palapines. 
Ten randasi ir puikus grafo 
Tiškevičiaus palocius, kuria
me dabar profsąjungos vasar
vietė.. Trakuose randasi apie 
250 karaimų tautelė. Panaši į 
žydus, malonūs žmonės.

Matėme sudegintą kaimą
Liepos 30 d. lankėme Pirč- 

upio kaimą, kurį hitlerininkai 
sudegino su visais jo gyvento
jais. Išliko nuošaliai esantieji 
pora senų namų. Lietui smar
kiai lyjant mus lydėjęs prez. 
Paleckis mus nusivedė į vie
ną bakūžę, kurios savininkė 
ir jos sūnus pasakojo, kaip 
buvo to kaimo žmonės su vi
sais Vaikais sudeginti. Dabar 
ten pastatytas paminklas, ku
rį nuolatos šimtai žmonių lan
ko ir gėles padeda.

Per puikius miškus auto
busu pasileidome Druskininkų 
link. Pasitiko mus Druskinin
kų majoras St. Kondraška ir 
daug elis žmonių. Kurorte 
šiuo metu labai daug žmonių. 
Vakare vietiniai jaunuoliai 
atliko programą liaudies šo
kiais ir dainomis. Puiki bu
vo programa. Paskui sekė šo
kiai. Paleckis irgi šokino 
amerikietes ir vietines.

Liepos 31 d. Alytuje trum-. 
pai sustojome. Aplankėme 
parką, kuriame žuvusiems ta-

rybiniams žmonėms paminklas 
pastatytas. Pasitiko mus di
delės minios. Matėme, kaip 
sugriautas Alytus atsistatęs. 
Miestas gražus ir švarus.

Pravažiavę Garliavą ir ke
letą kitų miestelių pasiekėme 
Kapsuką (Marijampolę). 
Trumpai ten buvome sustoję. 
Miestas iš karo griuvėsių at
statytas, puikiai atrodo, labai 
švarus. Pramonė auga. Kap
sukas dabar turi 26,000 gy
ventojų. Kapsuko rajone yra 
46 pradinės mokyklos ir 6 vi
durinės, taipgi technikumo 
kolegija. Rajone yra 36 kol
ūkiai.
Matėme kolūkiečių gyvenimą

Nuvykome į kolūkį “Tary
binis kelias.” Gražiai ten mus 
priėmė ir visą ūkį aprodė. 
Pristatyta daug mūrinių pa
statų žmonėms ir gyvuliams. 
Mechanizuotas gyvulių šėri
mas. Laukų darbas mašino
mis atliekamas. Kolūkiečiai 
gauna po 10 rublių už dar
badienį ir grūdų priedą. Jie 
pasiturinčiai gyvena. Beveik 
visi gyvena naujuose namuo
se, o likusieji senuose namuo
se bus į porą metų perkelti 
į naujus. Tuose namuose įren
gimai panašūs kaip mes įren
giame savo namus Amerikoje. 
Turi savo klubą, kuriame nuo
latos rengia parengimus, rodo 
filmus. Kultūringai jie gyve
na.

Nuvykome į Černiakovskio 
kolūkį, kuris skaitomas vienu 
geriausiųjų. Ten mus labai 
gražiai priėmė ir pavaišino. 
Kolūkiečiai gyvena pasiturin
čiai. Atrodo, jiems nieko ne
trūksta. Atrodo, kad jie gy
vena geriau negu miestų gy
ventojai.

Aplankėme netolimai esantį 
senelių namą. Seneliai mus 
linksmai pasitiko. Radome 
vieną senutę net 106 metų. 
Patalpos jiems švariai pa
rengtos, maistas ir priežiūra 
geri. Baigiamas statyti di
džiulis moderniškas pastatas, 
į kurį bus greitu laiku sene
liai perkelti gyventi.

Didžiausia jėgainė

Rugpiūčio 1 d. lankėme ant 
Nemuno statomą jėgainę — 
HES. Tai bus didžiausia jė
gainė Pabaltijo krašte. Sta

tyba eina visais garais dieną 
ir naktį. Taip pradėjome sa
vo kelionę po Kauną.

Aplankėme Kauno istorijos 
muziejų, kuriame radome ir 
amerikiečių lietuvių .knygu
čių ir atsišaukimų kovai prieš 
fašizmą. Lankėme puikų 
Dailės muziejų. Vakare bu
vome pakviesti į koncertą, 
kuris mus labai žavėjo.

Rugpiūčio 2 d. aplankėme 
Vytauto bažnyčią. Laivu “Ne
munas” nuplaukėme iki Bel
vederio, kuris seniau buvo 
dvarponio Burbos nuosavybė. 
Gražus palocius, dabar nau
dojamas Pienininkystės tech
nikumui. Burba tame kalne 
turėjo ir koplyčią, kuri dabar 
apleista. Miške ant pievutės 
pietavome, kalbėjomės, dai
navome. Linksmai sekmadie
nį praleidome. Susitikome su 
daugeliu kolūkiečių, pasikal
bėjome, pasidalinome saldai
niais, pyragaičiais.

Rugpiūčio 3 d. rytą apsi
lankiau Jgulos-Soboro bažny
čioje. Tuo laiku vienas ku
nigas mišias laikė. Senyvų 
moterų buvo apie trečdalis 
bažnyčios, jaunesnio amžiaus 
pora ir keletas vyrų. Bažny
čia graži.'

Audinių fabrikas
Lankėmės “Kauno audinių” 

fabrike. Dirba apie 3,000 
darbininkų. Viena audėja 
operuoja 4 stakles. Sako, 
greitu laiku įves naujas, pil
nai mechanizuotas stakles. 
Fabrikas švarus, šviesus. Turi 
savo klubą, chorą, sporto 
skyrių, mokyklą, valgyklą. 
Naujas fabrikas kitoje vieto
je statomas.

Aplankėme Vilijampolę- 
Slabotką, kurią vokiečiai ir 
lietuviai nacionalistai sunaiki- 
no ir ten suvarytus žydus iš
skerdė. Dabar ten eina di
džiausia statyba. Kauniečiai 
čia statosi namus. Miestas vi
sai naujas, gražus.

Pasiekėme 9-ąjį fortą, kur 
smetonininkai ir vokiečiai po
litinius .kalinius kankino. For
te išžudyta apie 80,000 tary
binių piliečių. įėjus į forto 
urvus baisu pažiūrėti, kaip 
ten žmonės buvo kankinam’. 
Dabar 9-asis, kaip ir 6-asis, 
paversti muziejais, ten pasta
tyti žuvusiems paminklai.

(Bus daugiau)
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ŠŪVI. FORTŲ PAŠLAITĖSE
Dešimčių tūkstančių žmo-. tvirtino, kad šitokie šaudy- mi į koloną po keturis žmo

nių kraują hitlerinės oku
pacijos metais sugėrė pa
šlaitės Kauno fortu, teisin- 
gai pavadintų mirties for
tais. Masinėse žmonių žu
dynėse Kauno apylinkėse, 
kaip ir visoje Lietuvoje, j 
kartu su hitleriniais oku
pantais dalyvavo buržuazi- ■ 
niai nacionalistai. Dalis 
šių žudikų drauge su hitle
rininkais pabėgo nuo liau- ■ nesi, kokią dieną tikrai ne- sami lazdomis, šautuvų 
dies keršto ir už dolerius pamenu, pagal Kauno ges- b u o ž ė mis, 
parsidavė amerik i n i a m s i tapo patvarkymą buvo pa- gulti eilėmis, 
imperialistams.
liai pateko į teisi n g u m o : jai areštuotiems. Dėl to vi- na buvo sušaudyta dau- 
rankas ir susilaukė pride-į si anksčiau areštuotieji iš’giau kaip 10 tūkstančių

nęs, vedami nuo kalėjimo 
vartų apie 150 metrų tran
šėjų kryptimi ir įsakinėja
ma jiems nusirengti iki 
apatinių baltinių. Po to bu- 

turtą grobė ir butus nioko-jvo vedami prie tranšėjų, 
jo. Be to, “aktyvistai” už-1 įsakoma sulipti į tranšėjas 
puldinėjo atskiras besitrau-' ir gulti kniūbštiems, po to 
kiančių raudonarmi e č i ų 1 šaudomi. Pirmosios eilės 
grupes. i gulė ant dugno į vandenį,

1941 metų lapkričio mė-'o kas priešinosi, buvo m,u-

niai jų buvo įvykdyti ir VII 
forte.

Klimavičius man asme
niškai pareiškė, kad “akty
vistai” šaudė žmones, o jų ,

Ką jie pasakė išvykdami 
iš Tarybų Lietuvos

verčiami jėga 
Tokiu būdu 

Kiti bude- ruošta IX forte vieta nau- 1941 metų lapkričio 25 die

Netruko prabėgti dvidešimt 
penkios dienos! JAV pirmo
sios turistų grupės viešnagė 
gimtojoje žemelėje baigėsi. 
Rugpiūčio 21 d. Vilniaus ae
rouoste užjūrio broliai ir sesės 
atsisveikind su draugais, nau
jais pažįstamais, giminaičiais. 
Mūsų korespondentas kalbė
josi su brangiais svečiais prieš 
pat jiems išvykstant. Kai jie 
ruošė kelionei lagaminus, 
tvarkė suvenirus. Atsisveikin
dami su gimtąja žeme, JAV 
lietuviai “Literatūros ir me
no” skaitytojams pareiškė:

'IX forto buvo išgabenti į žmonių.
Žvėriškumas šaudymo

ramo atpildo.
Vienas iš šių klaikių žu-l centrinį' Kauno kalėjimą, j

dynių dalyvis buvo dvari-' Sekančią dieną gestapo' metu buvo nematytas. Sar- 
ninko sūnus, buržuazinės 
Lietuvos kariuomenės kapi-

d a r b u o tojai ir specialus gybiniai tyčiojosi, n e p a - 
“aktyvistų” būrys, vado- klusnius užmušinėjo lazdo- 

tonas, fašistinės šaulių or- vau jamas majoro Kazio mis ir šautuvų buožėmis 
V.e_ Šimkaus, vedė šimtus senių, d a r pakeliui į tranšėjas, 
pat i moterų bei vaikų ir grūdo į Per visą dieną IX forto te- 

P o ritorijoje sklido dejavimai, 
jis tarnavo gestape ir da-• kelių dienų, 1941 metų lap-1 verkė moterys ir vaikai, 
lyvavo masinėse tarybinių kricio mėnesį IX forto kalė- i motinos kūdikius nešė ant

ganizacijos narys Ignas V
lavičius-Vilius. Nuo 1 
pirmųjų okupacijos dienų i perpildytą kalėjimą.

lyvavo masinėse tarybinių i kricio menesį IX torto kale- i motinos kūdikius nešė ant 
žmonių žudynėse Kauno jime buvo daugiau kaip 10'rankų, o likusius vaikus ve-į 
fortų pašlaitėse. Pasitrau- ■ tūkstančių žmonių, kurių | dėsi. Lipo ant sušaudytųjų 
kęs su hitlerininkais iš iš- puse gyveno po atviru dan- lavonų, gulė -eilėmis ir lau- 
vaduotos Tarybų Lietuvos, ?gum kalėjime.^ Kaliniams kė sušaudymo. Sušaudytų- 
1945 metų gegužės pradžio-, d u o n o s visiškai nebuvo jų eilės nebuvo užberiamos 
je su grupe į jį panašių žu-: duodama. Jie buvo maiti- žeme, todėl šaudomieji pri- 
dikų, paruoštų gestapo di-i narni skysta nevalytų bul- valėjo gulti ant mirusiųjų, 
versijos ir šnipinėjimo mo- vių sriuba kartą per dieną. p0 to buvo šaudoma į juos.

S. J. JOKUBKA:
11/2 tūkstančio kilometrų 

keliavome Tarybų Lietuvos 
keliais. Teko pamatyti daug 
gerai nuteikiančio ir gražaus. 
Ne, tai ne mano laikų Lietu- 
vėlė-kišenė, 'o milžinas tiek 
žemės ūkyje, tiek pramonėje.

Tikiu, kad dar pasimatysi
me. Ir tada vėl bus galimy
bė palyginti tai, ką radom da
bar, ir tai, kas bus padaryta 
per šaunųjį jūsų septynmetį. 
Tad iki pasimatymo, broliai ir 
sesės!

kyklose, jis vėl bandė per-’Tuo metu aš gavau patvar- Kalėjimo
eiti frontą, kad toliau tęs-’kymą iš kalėjimo direkto-! 
tų savo pragaištingą darbą ‘riaus Broniaus Aušroto

teritorijoje, kie
me, vyko mitingai, vieni 
kalbėtojai kvietė būti ra- 

i su pakeltaprieš lietuvių tautą. Tačiau tučtuojau atvyykti kelioms miais ir mirti su pakelta 
_ c __ _____ !dienoms į IX forto teritori- galva, kiti šaukė šūkius už
pateko į teisingumo rankas. į j’a jL _ko1 ten bus vykdomos revoliuciją, už laisvę.

Šitie mitingai pagelbėjo! 
man, kaip viršininkui, pa
laikyti tvarką, nes žmonės 
klausėsi kalbėtojų ir dides
nioji dalis meldėsi, nors de
javimai ir verksmai nesilio
vė. Kas dešimt minučių aš 
asmeniškai iš kiemo atiduo
davau sargybiniams sušau
dymui po 100 žmonių, jų 
pavardžių neužrašinėjau.

Vakare, kada jau sutemo, 
masinis žudymas pasibaigė. 
Trys tranšėjos buvo visiš
kai pilnos. Sušaudytieji ne
buvo užkasinėjami, tranšė
jose tarp sušaudytųjų buvo 
dar daug gyvų vaikų, vyrų 
ir moterų. Jie gulėjo po 
lavonais ir dejavo. Man 
matant, iš tranšėjų daug 
sužeistų, kruvinų vyrų ir 
moterų lipo lauk ir bandė 
bėgti. Bet sargyba, gesta
po kareiviai gaudė juos, 
mušė ir įsakinėjo vėl gulti 
ant lavonų tranšėjose, po 
to vėl1 į juos buvo šaudoma.

Pasibaigus šaudymui, da
lis išvažiuojančių gestapo 
kareivių ir Šimkaus būrio 
kareiyiai pakrovė į automa
šinas gerus rūbus ir išsive
žė juos sau. Likusius rū
bus sekančią dieną maši
nomis išsivežė nacionalistų 
partijos darbuotojai. Jų 
pavardžių' aš nežinau. Šau
domųjų tarpe aš sutikau 
pažįstamų, buvusių Kauno 
miesto gyventojų, bet jų 
pavardžių nežinau.

1941 metais lapkričio 26 
dieną į IX fortą prie tran
šėjų atvežė iš gestapo 30 
žmonių, kuriems įsakė išsi
rinkti iš krūvos rūbus ir 
avalynę, apsirengti, davė 
jiems kastuvus, ir privertė 
sušaudytuosius užkasti. 
Kada ji-e šitą darbą pabai
gė, gestapo kareiviai visus 
juos iššaudė, paliko neuž
kastus IX forto teritorijo
je ir išvažiavo. Vėliau ir
gi buvo šaudymų, bet iki 
1941 metų gruodžio mėne
sio aš ten nedalyvavau.

Antrą kartą, 1941 metų 
gruodžio 10 dieną mane iš
sikvietė telefonu kalėjimo 
direktorius Aušrotas ir įsa
kė gruodžio 11 dreną 6 va
landą ryto atvykti į IX 
forto teritoriją su patiki
mais tarnautojais. Jis Čia

šį kartą jam nepavyko. Jis!

'Spausdiname Igno Vale J žudynės, palaikyti tvarką ir 
vičiaus parodymus, kuriuos vykdyti apsaugą. Faktiškai 
jis 1946 m. gruodžio 20 d. [kalėjimo direktoriaus, Bro- 
ir 1946 m. sausio 12 d. da- 1
vė tarybiniams organams, jas buvau vyriausias masi- 

' nių žudynių metu IX forte 
ir visi forto tarnautojai, jų 
tarpe ir forto viršininkas 
Slesoraitis, man asmeniškai 
buvo pavaldūs. Atvykęs į 
IX fortą aš tuojau organi
zavau sustiprintą kalinių 
apsaugą, pastačiau papildo
mai du sargybinius, sustip
rinau sargybą kituose ap-

niaus Aušroto patvarkymu

1941 m. birželio mėnesio

Kauno tarybinei kariuome
nei, aš nutariau dirbti ka
lėjimo viršininko pareigose, 
nes maniau, kad aš, kaip 
buvęs armijos kapitonas, su 
šituo darbu pajėgsiu susi
tvarkyti. Be to, galvojau.
kad vokiečiai, žinodami, jog ; saugos bokštuose. Suimtųjų 
aš prie tarybinės valdžios pavardės^ nebuvo registiuo- 
buvau kalėjime, leis man pamos. Iš kalėjimo jie buvo 
dirbti kalėjime ir aš ture- j atiduodami susaudyti be jo
siu jų pasitikėjimą. kios apskaitos. , v v

Tuo metu kalėjime buvo i Keletą dienų pries saudy- 
laikomi aktyvistų, policijos buvo atvesta 200 karo 
ir vokiečių valdžios suimti belaisvių, kurie iskasė ketu- 
komunistai, tarybiniai dar-jr^as dideles. .tranšėjas IX 
buotojai, nespėjusieji eva-UP^0 teritorijoje, netoli ka- 
kuotis, ir kiti žmonės. [ Įėjimo, apie 300 meti ų į va- 

Masiniai šaudymai prasi- j karus. nuo kalėjimo. Šitos 
dėjo pirmomis vokiečių oku-1 tranšėjos buvo 50 metių 
pacinės kariuomenės įsi-l1^*0, 2 metrų gyho n^_.^ 
veržimo į Lietuvą dieno-' m°Mrų pločio. Tranšėjų 
mis. Pirmieji šaudymai vy- j dugne buvo apie 20-30 cen- 
ko IV forto P a n e m unės Timetrų vandens.^ Kada 
priemiesčio ir VII forto, viskas buvo paruosta, 1941

laikomi aktyvistų, policijos

apie 5 kilometrus nuo Kau- lapkričio 25 dieną 
no, Kalniečių kaimo teritori- ankstų rytą į IX fortoi Meri
jose. Šiuos šaudymus vyk- tori ją atvyko 80 gestapinin- 
dė “aktyvistai,” kurie besi- M būrys, yadovauj amas 
traukiant Raudonajai Ar- gestapo viršininko Jėgerio, 
rriijai iš Lietuvos paskelbė Kartu su jais atvyko apie 
savo valdžią Kaune. Jiems žmonių “aktyvistų” bū-

no, Kalniečių kaimo teritori- ankstų rytą į IX forto teri-

vadovavo buvusieji Lietu
vos kariuomenės kariškiai 
leitenantas Prapuo 1 e n i s , 
pulkininkas M a č i okas ir 
majoras Fenensas.

“Aktyvistai” 1941 metų 
liepos mėnesį Kauno mieste 
vaikščiojo po gyvenamus 
namus, suiminėjo --------namus, suiminėjo žmones, 
vedė juos į IV ir VII forto 
teritoriją ir ten šaudė. Tuo 
būdu jie sušaudė kelis šim
tus žmonių. Asmeniškai 
Šaudė buvę Lietuvos buržu
azinės 
nantai 
čius.

1942
tu r su/ Klimavičium buvau 
IV' forto teritorijoje, jis 
man parodė tranšėjų vie
tas, kur jie sušaudė ir už
kasė daugiau kaip 20Q žmo
nių. Žemė, šitose vietose 
buvo išpurenta ir dar neap- 
žėlusi žole, taip, jog kapas 
buvo gerai matomas. Jis

kariuomenės leite- 
Barzda ir Klimavi-

metais, kai aš kar-

rys, vadovaujamas majoro 
Šimkaus ir leitenanto Barz
dos.

Gestapo viršininkas Jėge
ris davė įsakymą būriams 
užimti paskirtas vietas, t. 
y. pusę gestapo ir pusę “ak
tyvistų” būrio pastatė vie
noje tranšėjos pusėje šau
dymui. Dalis gestapo būrio 
buvo pristatyti palydovais 
vedant žmones iš kalėjimo 
prie tranšėjų, o likusieji 
“aktyvistų” būrio žmonės 
buvo pastatyti saugoti for
to teritoriją ir apylinkes.

1941 metų lapkričio 25 
dieną maždaug apie 7 vai. 
prasidėjo masiniai ’ šaudy
mai. Būrys gestapininkų 
sargybinių, apie 10 žmonių, 
ateidinėjo pas mane į kalė
jimo kiemą, kur aš išdavi- 
nėjau po 100 žmonių, senių, 
moterų ir vaikų, nesidomė- 
damas jų pavardėmis ir 
vardais. Jie buvo rikiuoja-

D. JUSIUS:
Širdingi priėmimai miestuo

se ir kolūkiuose, pas valstybes 
vyrus ir pas gimines man ne 
vieną kartą išspaudė ašarą. 
Tiesiog nerandu žodžių... šią 
minutę galiu tik tiek pasaky
ti : išvažiuosiu gailėdamasis 
to mielo gyvenimo, kurį jūs 
savo darbu ir širdimi sukūre

Lietuvą. Skelbsime visur nuo
širdų tiesos žodį — visur, kur 
tik jis tegalės pasiekti žmo
gaus ausį, širdį ir protą.

J. MAŽIUKNA:
Tai buvo dienos, kokių ne

patyriau per penkiasdešimt 
ketverius savo gyvenimo me
tus Amerikoje. Tai pačios lai
mingiausios mano dienos. Ir 
jas atminsiu iki paskutinės 
valandos.

Atsisveikindamas jaučiu šir
dyje didelį sunkumą. Gal 
man dėl senyvo amžiaus ne
beteks daugiau - gimtinės ma
tyti... Tad jūs budavokit tą 
gražų gyvenimą, kurį esate 
užsibrėžę.

A. METELIONIS:
Jūsų jaunimas turi tai, ko 

neturi mūsiškis. Jūsų seneliai 
turi tai, ko neturi mūsiškiai. 
Daug, oi daug apie ką taip 
galiu tvirtinti, apsilankęs gim
tojoj šaly.

Aš žmogus—prieš religiją. 
Prieš ją, ypač kaime, ir jums 
reikėtų daugiau kovoti.

Išvykdamas džiaugiu o s i , 
kad mano tautos kelias į atei
tį toks tiesus.

J. STANISLOVAITIS:
Labai linksmai praleidome 

laiką Lietuvoje. Man tai bu
vo pirmas apsilankymas čia, 
nes aš gimiau ir augau Ame
rikoje. Stebėtina kiek daug 
padaryta per tokį trumpą lai
ką po karo. Taipgi stebina 
naujos didelės įmonės, kaip 
Klaipėdos laivų statykla arba 
Naujosios Akmenės cemento 
fabrikas, ir taip toliau...

K. STANISLOVAITIENĖ:
čionai matėme stebuklus, 

tikrovėje matėme graikų le
gendą, kai paukštis Feniksas, 
sudegintas į pelenus, vėl iš jų 
pakyla, vėl gyvas. Tai taip 
ir Lietuva.

Lai bujoja ji laiminga!
M. STENSLERIENĖ:

Daina, lietuvių menas—la
bai aukštai iškilę.

Išsivežu dar daugiau entu
ziazmo ir noro darbuotis me
ne savų tautiečių tarpe. 
Trokštu ir ateityje palaikyti 
čia nuaustus ryšius su Tarybų 
Lietuvos menininkais.

J. ŠMITIENĖ:
Savo vizitu prigimton šale- 

j lėn, nematytom 36 metus, esu 
; patenkinta visu šimtu procen- 
jtų, Labiausiai man smagu, 
kad Lietuvos valdžios viršūnė
se yra tiek daug jaunimo.

Sakau sudie ir galvoju: nie
kada savo gyvenime man ne- 
teko sutikti tokių gerų, drau

giškų ir širdingų žmonių,, kaip 
j jūs, mano broliai ir sesės lie- 
j tuviai.

P. JASILIONIENĖ:

Tos dienos man kregždute

AR GELEŽINKELIEČIAI 
TURĖS STREIKUOTI?
Washingtonas. — Vienuo

lika geležinkeliečių brolijų 
įteikė kompanijoms reika
lavimą kad atnaujinant 
kontraktą jiems būtų pa
kelta 25 procentais algos. 
Jeigu brolijų reikalavimai 
nebus patenkinti, tai lap
kričio 2 d. prasidės 200,000 
darbininkų streikas.

“IZVESTIJA” ĮSPĖJO 
IZRAELIO VALSTYBĘ

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos valdžios organas “Izve- 
stija” persergsti Izraelį, 
kad jo premjero Ben-Guri- 
ono užsispyrusi politika ve
da žydų valstybę į pražūtį. 
Ben-Gurion’as nori Izraelį*1 
įtraukti į karinę sąjungą 
(NATO).

J. GASIŪNAS:
Buvau nuo Lietuvos nuto

lęs. Ji vėl sava kaip širdis. O 
dabar atvirai pasakysiu : ką 
radom — nesitikę jom rasti. 
Dabar nuvažiavę pasakysim 
visa tiesa. Pakilo Lietuva iš 
griuvėsių, pelenų, geras jūsų 
ekonominis ir kultūrinis gyve
nimas.

žinoma, pastebėjom ir trū
kumų. Tikiu, jie išnyks kartu 
su septynmečio plano įvykdy
mu. Iš visos širdies linkiu 
jums tęsti savo didelį socialis
tinį darbą, kuris mums, išei
viams, teikia didžiausią inspi
raciją ir viltį kovoje už taiką.

A. MARGERIS:
Daug keliavome, daug ma

tėme, daug girdėjome apie 
viską i.savo tėvynėje. Labai 
trumpai apie tai tegalima pa
sakyti : Tarybų Lietuvos liau-! 
dis, mokslininkai, mokiniai ir 
valstybes vyrai dirba išsijuo
sę dėl savo krašto gėrio, dėl 
ateities. Pažanga didelė, bai
siai didelė, palyginti su 1931 
metais, kai aš čia lankiausi. į 
žmonės atrodo gražiai apsi- į 
rengę, patenkinti, sveiki, su 
gera nuotaika. Iš tokių žmo
nių rankų ir širdies galima ti-' 
kėtis didelių darbo vaisių Ta-1 
rybų Lietuvai.

Parvažiavę skelbsime tiesų lakiąja, gegule raibąja pra- 
mieli į jr labai gailiuosi, kad 

tenka apleisti tikrąją tėviškės 
žemę.

Sunku su Jumis atsisveikin
ti... Linkiu visiems sveikatos, 
laimės... Ir dėkoju, sakau 
ačiū Lietuvos rašytojams už 
suteiktą paramą ir pagarbą 
palydint į amžiną poilsio vie
tą —' Rasų kapines — mano 
gyvenimo draugo Stasio1 Jasi- 
lionio palaikus.

A. JUŠKEVIČIENĖ:

Aš pirmą kartą Lietuvoje. 
Iš tėvų daug buvau girdėjus 
apie jos tykias upes, puikiai 
žaliuojančius medžius ir pie
veles. Graži šalis — nuolat 
galvojau. Bet atvažiavusi ra
dau ne vien gražią gamtą. 
Gražūs jūsų miestai, nauji 
kolūkių namai. Bet užvis 
gražiausios žmonių sielos. La
bai mane sužavėjo Lietuvos 
jaunimas, jų galimybės moky
tis, jų sveika ir graži, kaip ir 
Lietuvos gamta, ateitis.

—■— -------- —T
PITTSBURGH, PA.

PASITIKIMAS TURISTU 
Grįžusių iš Lietuvos

‘LDS 8-oji Apskritis Rengia

BANKETĄ
Pasitikimui grįžusių iš Lietuvos turistų. Čia su jais 

pasimatysime ir pasikalbėsime. Išgirsime iš lūpų 
pačių turistų, ką jie matė ir girdėjo ir kaip ten 

gyvena mūsų broliai ir seserys.

Banketas Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 13 September į
Pradžia 6-ą Valandą Vakare

Prašome įsitėmyti vietą: >
1024 Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

Nepraleiskite progos dalyvauti visi. Bus gerų valgių ir 
puiki proga asmeniškai pasikalbėti su turistais.

RENGIMO KOMISIJA

Montello, Mass

Dviejų Dienų Labor Day Piknikas
Rengia Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė

ir tvirtą žodį apie jus, 
broliai ir sesės, apie jūsų ir 
kartu mūsų gimtąjį kraštą—

dar pridūrė, jog “pats ži
nai, kokiam reikalui.” Vyk
dydamas šitą įsakymą, 
1941 metų gruodžio 11 die
ną 5 valandą ryto atvažia
vau kartu su savo prižiūrė
toju Bardausku į IX fortą, 
kur buvo ruošiamasi su
šaudyti 3,000 žmonių, at
vežtų iš Austrijos. Čia bu
vo beveik vien tiktai seniai, 
moterys ir vaikai nuo 2 ir 
daugiau metų amžiaus, 
dauguma jų invalidai.

Nuo 6 iki 7 vai. ryto aš 
organizavau sustiprintą IX 
forto teritorijos apsaugą, 
paskirsčiau visus žmones į 
jiems, skirtas >yįętas ir į ką- 
lėjimo apsaugos bokštus. 
Vieta šaudymui buvo pa
ruošta kelios dienos prieš 
tai. Karo belaisviai iškasė 
dvi po 50 metrų ilgio, 
dviejų metrų gylio ir tiek 
pat pločio tranšėjas.

(Bus daugiau)

Rugsėjo 6 ir 7 September
Lietuviu Taut. Namo Parke

Kesxyick 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.

Kairas.— JAV tankeris 
“National Peace” su 15,000 
karosino prisvilo Arabiško
se jūrose prie seklumos.

PIRMADIENĮ: Traukimas Transistor Radio 

Turėsime namie gamintų valgių, įvairių gėrimų.

1 ĮŽANGA NEMOKAMA v

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

Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.
Rengimo Komisija f
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Worcester, Mass rimų ten keletą savaičių 
praleidus.

Be visų jau tilpusių pra
nešimų, visiems svečiams 
dar turiu priminti, kad mū
sų pikniko gaspadinės pa- 
ruošusios visiem dalyviams 

'šiltus pietus ir su visiems 
, prieinama kaina. Taipgi te- 
įko patirti iš 
itinių, jog ir mūsų jaunoji
I karta tariasi šiame piknike -
dalyvauti. Tai labai pagir- P1 <nikas-

! tinas pasimojimas. Iš ank- MŪSŲ LIGONIAI 
[sto jau galima spręsti, jog 
! bus gražus pažmonys, ku- 
riame teks susitikti ir tuos m „v , . , . jaučiasi geriau,žmones, kuriuos gan retai J 
kur sutinkame. <

Iki laimingo pasimatymo 
po Jasūno eglaitėmis rug
sėjo (Sept.) 6-tą dieną.

J. žebrys

Sugrįžus iš Tarybų Lietuvos
Rugpjūčio 28 d. 3 vai. po 

pietų įžengiau į savo namus 
po 37-nių dienų nuo išvyki
mo. Visa kelionė į Tarybų 
Lietuvą ir atgal buvo atlik
ta lėktuvais, tai nepapras
tai greitas ir moderninis 
keliavimas.

Lietuvoje teko praleisti 
25 dienas ir Maskvoje 4 d. 
Visas laikas buvo sunaudo
tas, net kartais su mažai 
poilsio, keliavimui — apžiū
rėjimui įvairių vietų Lietu
voje. Kadangi mes buvom 
grupėje 22 ypatos, septy
nios moterys ir penkiolika 
vyrų, ir visi sykiu važinė
jome didžiuliu autobusu, tai 
su mumis pastoviai buvo 
Lietuvos su užsieniu santy
kių draugijos atstovai, kai
po palydovai, draugai Ri

kardas Vaigauskas, J. Jan-i 
kauskas, Bronė Plučienė ir;g-įausia gydo 
istorikas <” 
Taipgi buvo profesijonalis 
fotografas ir “Tiesos” re
porteris. Jie nepaprastai su- 
gabiai suplanavo visus ke
liavimo žygius, — kur tik 
važiavome ar ėjome, visur 
sužiūrėjo, kad kuris nepa
klystų, su nepaprastu nuo-, 
širdžių draugiškumu ir di- jam atsakiau, 
dele kantrybe padėjo, neap-!neinu nuo 1913 metų, 
sakomai dideliai pasitarna-Į ko, kad todėl su manimi yra 
vo, kad mums nieko netruk- “tikra bėda.” Sakau, kad be-; 
tų,- kaip tai nakvynių, mai- dos nėra, nieko blogo neda-1 
Sto, ir kai kuriam sunega-1rau’ tai ir išpažinties man ne-1 
lavus, būtų gydytojas ir; 
vaistai parūpinta. Jie taip| 
elgėsi, kaip kad padorūs tė-

Rochester, N. Y.
PIKNIKAS

Rugpjūčio 23 dieną Gedi
mino draugystės gegužinė- 
piknikas pavyko gerai. Die
na buvo graži ir publika bu
vo skaitlinga. Visi laiką 

Datikhnu šal- Pra^e^° gražiai prie skanių 
p - - -į valgių, gėrimų ir muzikos.

' -■ Tai buvo paskutinis šių me
tų piknikas.

So. Boston, Mass.
I 

Bostono sanatorija priklau-1 
so Bostono miestui ir čia dau- Į 

-----  —-------- -- | pianola ^j'vto plaučių ligas. 
Juozas Jurginis. | Man ir prisiėjo peržengti jos

slenkstį. Sanatorija švari, 
duoda gerą maistą, bet su ta 
religija, tai vargas. Atsaky
damas į jų klausimus pasa
kiau, kad gimiau katalikų tė
vų šeimoje. Na, tai kad jau 

i prisikabino kunigas, tai nei 
i atsikratyti...

Jis reikalavo eiti išpažinties. 
■ Aš jam atsakiau, kad jos 

. J is sa-

Ona Bachiulienė turėjo 
sunkią operaciją, dabar jau

Augustas Milčius sunkiai 
serga, randasi County ligo
ninėje.

Elzbieta Duobienė buvo 
susirgusi, dabar jau jaučia- 

; si geriau.
D. Naujelienė*buvo labai 

užsigavus koją, dabar jau

Visiems ligoniams linki
me pasveikti ir daugiau 
niekados nebesirgti.
IŠKILMĖ

Draugai Jonas ir Darata 
Vaitai pasistatė namą ir 
rugpjūčio 16 d. buvo atida
rymas. Buvo sukviesta daug 
svečių ir visi buvo maloniai 
pavaišinti. Mes vėliname 
draugams Vaitams būti 
sveikais ir laimingai gyven
ti naujame name.

L. Bekis

Philadelphia, Pa.
Sugrįžo turistai iš Lietuvos

Sveiki ir linksmi sugrįžo

i 
reikia, o pomirtiniu gyvenimu 

: netikiu. Galų gale išsiskyrė
me... Labai negerai, kai prie

T-l sergančių prisikabina tie reli-1 iš Tarybų Lietuvos mūsų tu- vai savo vaikus myli ir glo-|gijos paiaikytojai. iri3tai R. ‘Merkys, J. Šmitienė
| Esu labai dėkingas drau- ir A Lipčius, kur jie viešėjo 

. Merkys sa- 
į ko, kad jis parvykęs į savo 
i tėviškę nebegalėjo jos pažin
ti. Taip jau didelė įvyko at
maina, kad išnyko pelkės, pa
sikeitė visa aplinka. Dabar 
Lietuva jau ne tokia, kokia ji 
buvo prieš 50 metų. Bet apie 
tai mūsų turistai patys papa
sakos prie pirmos progos sve-

boja. Negalima rasti žodžių
išreiškimui jiems padėkos. | gams uf laiškus, atvirukus ir j per mėnesį laiko, 

lankymą.Ir tik taip grupėje ke
liaudami mes daugiausia 
galėjome pasisemti įspū
džių Tarybų Lietuvoj. Taip- 

<Wi P. Rotomskis nemažai 
tykiu keliavo ir informavo, 
kas yra įdomesnio pamaty
ti, taip pat mes turėjome

J. Butkus

Plymouth, Pa.
LLD ir LDS kuopų 

nikas 23 d. rugpjūčio 
kiai pavyko, Tiesa, galėjo 
būti pasėkmingesnis, ta-

pui-

Li, taip pat įneš iiuejoint v. ... , • .v r
garbės sykiu su mumis bu- ciati staigi oro atmaina,. is.taineje. 
se turėti Lietuvos preziden- didelių karščių į atvesusį i- 
tą Justą Paleckį, iš Vil-|kl laipsnių ir lietingas 
niaus į Trakus ir Druski-• oras» dau£ žmonių sulaikė 
ninkus. Jis toks paprastas,nuo Plk^lko> 0 atvykusius 
pokalbiuose, su nepaprastu labai gerai, kad ap- 
žinojimu pasaulinių įvykių, Prlverte susispiesti į pašto-

Jvairios žinios

Mūsų mieste drabužių ’ 
tojai be streiko laimėjo < 
pakėlimą 7'/2 cento per 
landą.

link Kazlauskų stųbą yra 
didelis 
kieriai 
kėlėme

kupinas jumoro savo kalbo
se, draugiškas su visais!

Tik sugrįžus į Worcesterį, 
pažangių org. kuopų rūpės- kur jr 
Čiu buvo suruoštos man su- ka iki 
tiktuvės. Tai buvo rugp. 2l9;prasto oro, gerbiamų sve
ri. Olympia parke. Žmonių ^įų turėjome net iš Bing- 
l?uvo prisirinkę gana daug,! harnton, N.Y.DraugaiMat- 
nors didelis lietaus šturmas Į sukai jau antrame mūsų 
su perkūnija siautė prieš; piknike dalyvauja, o į šį jie 
pat sueigą. Rengėjai turėjo; atvažiavo su draugais Nu
šiltus vištienos užkandžius'Valinskais. Ačiū, mieli 
ir po tam reikalavo, kad jau; draugai, kad iš taip toliat- 
papasakočiau, ką mačiau keliavote ir gražiai parė- 
Lietuvoje. Taip ant greitų- mete mūsų parengimą. Iš

fasadas, tad pikni- 
iš po medžių persi- 
į fasado pastogę, 
leidome gražiai lai- 
sutemos. Nepaisant 

l gerbiamų sve-

parė-

spūdžiai is keliones j r loridą
Šių metų, pabaigoje ge-j gerai. Viduje Bimba, 

gūžės pardavę savo ūkį: lis, Višniauskas ir

FLORIDOJE
Įvažiavus į Floridos vals- 

Čepu- radome prie kelio apie 
^Titams 10 pilkai apsirengusių vy- TT • ‘ • f • •

taip ir Bovinai priėmė mus 
draugiškai ir pavaišino vai
sių syvais.

Pas Bovinus radome abu 
Balčiūnus, kurie ketino Flo-

Conn, valstijoje, atsisveiki-i sušilę dirbo, kad paruošus ridoje apsigyventi.

neturėjau susiplanavęs, 
kSip nuosekliai pasakyti tą 
gausybę įspūdžių. Tai tik 
paviršutiniai pasakiau. Vi
si dalyviai labai atidžiai 
klausėsi ir gana pasitenki
nančiai priėmė pranešimą. 
Vėliau teks daugiau papa
sakoti apie Lietuvoje įgy- Del. dalyvavo, 
tus įspūdžius.

D. Jusius

Scrantono, Pa.— Pėstinin
kas, Klevinskas, Genys ir 
Truikiai;- iš Pittstono, Pa., 
Rauduviai, Valinėms. Na, o 
plymouthiečiai beveik visi 
dalyvavo. Taip pat atosto
gų proga ir Liutackų duk
tė su vyru iš Delaware,

Cleveland, Ohio
Kaip jau rodos visiems 

žinoma, jog mūsų spaudos 
piknikas įvyks rugsėjo 6 d. 
A.' Jasūno pikniko vietoje 
ant 422 kelio tarpe Welsh- 
field ir Parkman. Žinome, 
jog jame dainuos mūsų mi
šrus choras. Žinome, 
jame kalbės “Vilnies”
daktorius J. Jokubka, tik 
šiAnis dienomis sugrįžęs iš 
Lietuvos, bus visiems žin- 
geidu išgirsti šį tą iš paty-

jog
re

Visiems darbuotojams ir 
piknike dalyvavusiems ta
riame širdingą ačiū! Šios 
vasaros abiejuose mūsų pik
nikuose buvo po kelis desėt- 
kus dolerių ir’ pelno, ku
riuos panaudosime mūsų 
spaudai ir kitiems naudin
giems reikalams. Beje, re
tai matyti draugai J. Kve- 
dora ir Sandargienė daly
vavo šiame piknikėlyje.

V. Žilinskas

Washingtonas. — Green- 
landijoje, netoli Thula .ka
ro bazės, susikūlė helikop
teris ir užsimušė 7 žmonės.
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rai ir dirbo, o šalia jų su 
ilgu šautuvu stovėjo sar-nę su draugais ir pažįsta- jį persikraustymui, 

mais, leidomės linkui New 
Yorko.
Yorką, 
tilto, pasirodė visas miestas | tarnų, 
aptrauktas tirštais dūmais,! sikalbė j ome .......
paleisti dūmai ir nuogaros.' nergingai darbuojasi.
Akis pradėjo graužti, lie-1» PIETUS 
žuvis pastiro, pasijuto sto- į4 
ka oro.

Atvykus į Brooklyna ap- i 
sistojome pas Vinikaičius, j V1}0 ir leidomčs linkui wa- 
kur ir išbuvome kelias die-; sk^nStono .atlankyti savo ' įsirengę, aplinkui apsodin-'je namą. Jie atrodo gerai, 
nas. Jie gerai ir gražiai į-|sdnų, marčią ir anūkus.. Jie į ta vaisiniais medžiais irgė- j draugiški ir malonūs žmo- 
sirengę savo naująjį narna, ten gerai gyvena. Sostine-; Įėmis. 
aplinkui namą ‘pasodinta je išbuvome porą dienų iri p 
gražių gėlių, medelių, kas leidomės linkui saulėtos ; aplankyti Tamošiūnus. Ta- seną pažįstamą N. Paukš- 
labai dabina jų gyvennamį. Ik l°rid°s. 'mošiūnai jau nebe j auni tienę. Jinai mus pamačius

Atlankėme savo senus j Įvažiavus į Virginia vals-i žmonės, bet labai darbštūs. ’ nustebo. Ji atrodo gražiai 
draugus Čepulius. Jie abupF! matai didelį skir-1 Jie turi savo namą, taip pat ( 
gerai atrodo, Čepulis daug i tuma —• oras šiltas. Dideli j gražiai įsitaisę, aplinkui

Vakare buvome nuvykę 
Atvažiavus į New į Aido choro pamokas. Ten 
netoli Whitestone ’ sutikome savo daug pažįs- 

. Pasisveikinome, pa-; 
;. Aidiečiai nors 

tai fabrikų, ir automobilių j ir yra ne jaunuoliai, bet e-

sirengę savo naująjį namą.

gražių gėlių, medelių,

Iš ten vykome pas Kau-
gas. Vėliau sužinojau, kad khluS- Ju gyvennamis atro- 
Floridoje yra tokis patvar-|do kaip milijomenų Jie 
kymas, kad sveiki kaliniai j gyvena Miami Beach teri- 
turi dirbti, be darbo juos! Abu gerai atrodo,
kalėjime nelaiko. !Jie draugtski ir geri reme-

jai pažangiųjų. Mus įsvezi-

Floridoje yra tokis patvar-!do kaiP milijonierių. Jie

I Atvykus į Miami miestą i nėjo po plačią Miami apy- 
i laikinai apsistojome pas , linkę ir išrodė įdomybes.

į . iMeisonus. Jie abu yradrau-1
i Sekmadienio rytą, birže-1 giški, nuoširdūs ir geri Lai-1____
ilio 7 d., išvykome iš Brook- Svės rėmėjai. Jie turi nuo-^rįe taipgi' turi

gerai atrodo, Čepulis daug i tumą
dirba įrengimui naujo Lai- j bulvių, tabako ir kukurūzų 
svės namo, ir bendrai abujūkiak Visur matai negrus 
daug dirba darbininkų ju- dirbančius. Jie aria vienu
dėjime, tai labai pagirtina, arba dviem mulais, o kaip

kur ii- traktoriais.Nuvykome į Laisvės na
mą, suradom gaspadorių NEGRŲ GYVENIMAS 
Buknį berašantį, pasisvei-! . xr. •
kinome, pasikalbėjome. Bu-i .Nėgių gyvenimas Virgi- 
knys sakė, kad turi daug inia’ North ir South Caioli- 
darbo, nes eina prisirengi-ina valstijose baisui, 
mas prie persikraustymo, i sunku suprasti, kaip jie 
tai yra daug visokių darbų. ■vena; gyvenimo namuo- 
Redakcijoje. šį kartą rado-'se aeJa 
me tiktai R. Mizarą. Jis at- [ 
rodė gerai, sakė, kad viskas > 
eina kaip turi būti. į

Nuvažiavome pažiūrėti ir;
būsimo Laisvės namo. Na
mas iš oro pusės atrodo ^sustojau netoli kelio 

. Į dviejų sulūžusių namų

Buvome trumpam laikui 
i sustoję ir pas Chuladas, ku- 

i nusipirkę 
savą namą ir labai gražiai gražų ir gražioje apylinkė- 
• • .. . 1 ’ .« 1 r 1 1 I . •» 1 \ n m rl 1 ' • -V • . i •

nes.
Su Meisonais nuvykome Kauchiai nuvežė mus pas

.mošiūnai jau nebe j auni tienę. Jinai mus pamačius

ir sveika. Turi nuosavą 
gražų namą. Po mirties V. 
Paukščio ji gyvena viena, 
bet jos sūnus, marti ir anū- 
kai dažnai ją aplanko.

Kuriuos tik matėme Mia- 
Turi mi miesto lietuvius gyvento-

aplinkui 
vaismedžiai ir gėlės. Jie rū
pestingai apžiūri.

Nuvykome pas Bovinus, 
senus pažįstamus. Jie abu 
labai gerai atrodo, 
nuosavą ir gražų namą, ge-1 jus, tai jie yra draugiški, 
roję apylinkėje, apsisodinę nuoširdūs ž 'roję apylinkėje, apsisodinę nuoširdūs žmonės ir geri 
vaismedžiais ir gėlėmis. Jie i Laisvės rėmėjai. Kai kurie 
ir Bovinienės sesuo yra gė- i iš jų yra užsirašę ir dien- 

. Net. pu mylėtojai ir gražiai ap-! raštį Vilnį.
m gy- žiūri. Kaip Tamošiūnai,1 J. W. Thamsonas

! Suplyšę, “porčiai” sulūžę... | 
[ Negrai ir jų vaikai basi, ■ 
apiplyšę, net baisu ir pa
žiūrėti.

South Carolina valstijoje 
prie
nu-

I traukti , jų paveikslus. Išli- 
i piau iš automobilio ir einu i 
i linkui namo. Maža mergai- 

Proga Darbo Dienos šven-^g pamatė mane ir nubėgo 
ių rengiamas pokylis, ku- nam0) matomai, praneš

us įvyksta sekmadienį, rug-1 tL Aš su paruoštu pa
sėjo 6 d., kuriame dalyvaus veikslų traukimui aparatu 
nekurie iš_ turistų, sugrįžę gjau linkui namų, kai pasi- 
iš senos Jėvynes. Bus gera roc|g senyva negrė laikyda- 
proga išgirst jų patirtus įs- ma rankose ant' ilgo koto

qun[ir,aiair.'rT.-ii.'imumrOTntnm;:nminnrn7ni:ninnjiLH~r.iii;:j-rn

Worcester, Mass
Rudeninis Spaudos

PINIKUSv ri

Avalon, N. J.
čių rengiamas pokylis, ku- namo, matomai, praneš

Įvyks' Sekmadienį

Rugsėjo 13 September
Olympia Parke

A

pūdžius, koks Lietuvos žmo
nių gyvenimas, kaip jie 

j tvarkosi ir kokia Lietuvos 
i liaudies ateitis.

Bus labai, žingeidus są
skrydis. Užbaigimui vasa
ros sezono, galėsite pasi
maudyti dabar šiltam At- 

pa- lantiko vandenyne. Dauge- 
Bet lis mūsų gerųjų Filadelfijos 
n<-« 1 gaspadinių pagelbės Be-

va

Policininkai gavo algų 
kėlimą po $295 metams, 
ugniagesiai nepatenkinti, 
jiems siūlo tik 6 procentų ai- į kampienei pagaminti geru 
mi ivq Ir 11 rn *i ’ i • — • i i * * »gų pakėlimą.

Pe n nsy 1 va n i j os g u b er n a t o - 
rius D. Lawrence kai kur el
giasi atžagareiviškai, o kai 
kur progresyviškai. Neseniai 
jis pasirašė naują 
pagal kurį už pardavinėjimą 
prekių sekmadieniais bausmė į 
yra $100 ir dar kalėjimas. 
Pagal seną įstatymą pabau
da buvo tik $4.

Bet gubernatorius siūlo, 
kad bedarbiams apdraudos 
būtų mokama per savaitę nuo 1 
$35 iki $38, o nuo 1960 me- ; 
tų sausio 1 dienos iki $42. Jis 
sakė valstijos seimelyje, 
jau apie 20 valstijų taip 
k a.

šis jo pasiūlymas yra 
žangus ir fabrikantams 
patinka.

valgių. Gėrimų bus taip pat 
visokios rūšies.

Vieta—147 13 St., Ava
lon, N. J.

Visus širdingai kviečia
įstatymą, J. A. ir Elzbieta Bekampiai

ka d 
m.o-

pa
lie

Laisvės” reporteris

Boston, Mass.
Katalikai nupirko 
didžiulį teatrą

Mass, valstijos katalikų 
vadovybė nupirko didžiulį 
Loews State Theatrą, ku
riame rodys katalikiškas 
filmas. '

Loews teatras pastatytas 
1922 metais ir jame yra 
3,580 sėdynių. Jo pastaty
mui išleista $2,000,000. Už 
kiek jį pirko katalikai, tai 
da? nepaskelbta. Su spalio 
1 d. jau katalikai pradės 
rodyti savo filmas.

Rep,

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas turėjo įvykti rug
sėjo 7 dieną, bet kad ta die
na yra Labor Day, tai susi- 
linkimas nukeliamas į rugsėjo 

; 14 d. Jis įvyks Lietuvių Tau
tiško Namo .kambar i u o s e , 
pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Atėjo nominacijų 
biankos dėl Centro Komiteto 
narių būsimiems d v e j i e m s 
metams.

Taipgi, turėsime gerai prisi- 
p risi rengti prie pikniko, ku 
ris įvyks rugsėjo 20 dieną. 
Pikniką rengiame sykiu su 
Moterų Apšvietus klubu, Lie
tuvių Tautiško Namo Parke.

kirvį, o su ja buvo ir apie 
16-os metų vaikinas. Mums 
[susitikus aš pasveikinau 
tardamas “gerą dieną”, bet 
ką moteris atsakė, tai neiš
girdau. Tada aš paprašiau 
leidimo padaryti jų namo 
nuotrauką, bet moteris vėl 
ką ta'i sumurmėjo- ir nesu-! 
pratau. Tada pasisakiau, | 
kad esu iš New Yorko, kur | 
žmonės mano, kad visi A- 
merikoje gerai gyvena, tu- 

; r i tinkamus gyvenimui na- 
[mus, tai aš noriu nutraukti ! 
čia negrų namų paveikslų,; 
kad jiems parodyti. Tada! 
gavau moters sutikimą. 
Prašau moteriškę atsistoti 
prie namo, kad galėčiau ir 
jąxnutraukti, bet ji nesuti
ko — bijojo. Paprašiau tą 
jaunuolį, bet ir jis bijojo.

Atėjo mergaitė apie 12-os 
metu su mažu vaiku ant 
rankų, aš paprašiau ją at
sistoti, ji sutiko, tai jos ir 

, tų vargingų namų nutrau
kiau paveikslus. Ji prašė, 
kad kai bus gatavi paveik
slai, kad jai prisiųsčiau ir 
įteikė savo adresą.

j

t

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA 
Kurią atliks:

AIDO CHORAS
Vadovaujant Jonui Dirveliui

Taipgi gražių duetų duos
ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS

Ona DirvelienėJonas Sabaliauskas

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

gražų pasilinksminimą.

RENGĖJAI

Rudeninis “Laisvės’” para
mai piknikas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 13 d., Olympia 
Parke, Worcesteryje. Iš mūsų 
miesto jau daugelis ruošiasi 
važiuoti į pikniką automobi
liais. Nuvešime ir dovanų. 
Tuo rūpinasi K. čereškienė ir 
kitos Lietuvių moterų apšvie- 
tos klubo narės. Su dovano
mis ir aukomis prašomi pri- i 
sidėti visi, kaip vedę, taip ir 
'pavieniai.

&eo. Shimaitis j

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

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

GENERAL PARCEL & TRAVĖL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

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

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES;
808 VV. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5010

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

332 Filmore Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

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

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randami pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

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

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

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



K. Petrikienė Mažeikiij. rajono 
“Jaunosios gvardijos” kolūkyje.

L. Serapinas

Pas savo mylimuosius 
vaikus į T. Lietuvą

‘“Laisvėje” buvo trumpai 
atžymėta, kad rugpiūčio 28 
d. iš Jungtinių Valstijų Lie
tuvon išvyko Juzė Stulgai- 
tienė (Čiurlionytė). Pasiil
go ji savo mylimų vaikų, at
sibodo jai būti nuo jų at
skirtai tolimoje ir svetimo
je žemėje ir ji nusprendė 
grįžti Lietuvon. Galimas 
daiktas, kad apie tai jau 
rimtai galvoja daugelis ir 
kitų pabėgėlių, kurie yra 
atskirti nuo savo seimų. O 
tokių, aišku, yra nemažai. 
Kai rimtai pagalvoji, tai jų 
pasilikimas svetimuose kra
štuose seniai nebeturi jokio 
pateisinimo.

Dabar keletas žodžių apie 
Juzę Stulgaitienę. Ji jause
na moteriškė ir ją iš Lietu
vos išbloškė karo audros. 
Lietuvoje Stulgaitienė ki
lus iš Druskininkų, pietinės 
Lietuvos dalies.

Ji yra duktė Konstantino 
ir Adelės Čiurlioniu, gi
musi 1882 metais, tai reiš
kia, kad jai dabar suėjo 77 
metai.

Ji 1909 metais ištekėjo 
už Vinco Stulgaičio, vėliau 
tapusio mokytoju, o dar'vė
liau banko tarnautoju, ku
ris mirė 1942 metais.

Karas Stulgaičius užklu
po Klaipėdoje, bet jiems pa
vyko pasitraukti į Kauną. 
1944 metais iš Kauno ji bu
vo nuvykusi pas savo duk
terį, kuri gyveno vakarinė
je Lietuvos dalyje. Staiga, 
pasak jos, ten užgriuvo ka
ro frontas ir besitraukian
ti naciai ją ir jos dukterį 
su šeima išvarė į Vokieti
ją. Iš Vokietijos Amerikon 
pateko tik jos vyro sesers 
brūklynietės Onos Blažie
nės pastangomis 1949 me
tais. Vėliau į Ameriką pri
buvus jos mirusios dukters 
vyrui ir apsigyvenus Neb- 
raskos valstijoje, pas jį per
sikėlė gyventi ir Stulgaitie
nė. Tuo tarpu ryšiai su pa
silikusiais vaikais Lietuvoj 
buvo visiškai sutrūkę. Tik 
prieš trejus metus atėjo iš 
Lietuvos laiškas nuo duk
ters Birutės Žukauskienės, 
ieškančios savo motinos. 
Koks didelis džiaugsmas ki
lo senos motinos krūtinėje! 
Stulgaitienė sako: “Tuobū
du aš pirmą kartą po tiek 
metų sužinojau, kad visi 
trys Lietuvoje mano vaikai 
tebėra gyvi, sveiki, visu 
kuo aprūpinti ir gyvena 
Kaune”. Po to, aišku, pra
sidėjo ieškojimas kelių su
grįžti Lietuvon.

PHILADELPHIA, PA.
1

Greeting—Labor Day 
Linkime Saugios šventės!

PARIS SILBERMAN
Laidotuvių {staiga

2010 N. Broad St, Philadelphia, Pa.
Patogiai patarnaujame liūdinčiai 

šeimai Kainos prieinamos. Matyki
te laidotuvių direktorių. Oru vėdi
nama koplyčia, sėdynių 150. Vieta 
mašinom pastatyt.

• p.—LaisvS (Liberty)—Beukt., rugsėjo (Sept.) 4, 1959

ĮGRIUVO STOGAS
Pertaisomo penkių aukš

tų namo 142 E. 14th St., 
Manhattane, įgriuvo stogas 
ir jo dalys nudundėjo kiau
rai dvejas lubas, sustojo 
trečiame aukšte. Pastate 
tuo metu buvo 25 žmonės, 
bet kitose vietose, tad visi 
išliko nepaliesti.

MIRĖ
Feliksas Bloznelis, 70 me

tų, mirė rugpiūčio 31-mos 
ryto 6 vai. Paliko liūdesyje 
brolį Antaną, kitus artimus 
gimines ir daug pažįstamų. 
Taipgi liko brolis Lietuvo
je. Paėjo iš Vaismūnų km., 
Alytaus apskrities.

Jiems reiškiu užuojautą.
Velionis buvo Laisvės 

skaitytojas ir rėmėjas. Se
niau gyveno Brooklyne, o 
pastaruosius 20 su virš me
tų sykiu su broliu dirbo ir 
gyveno farmoje Catskill, 
N. Y. Daugelis brooklynie-1 
čių tą gražią Bloznelių far- 
mą žino, yra ten viešėję ar
ba ir atostogas praleidę.

Petras Satkus

Padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką 

visiems draugams, kurie lan
kė mano brangų draugą Petrą 
jo ligos metu, kas suteikė 
jam palengvinimo ir ištver
mės. Taipgi dėkoju visiems 
mano geriems draugams ir 
prieteliams, suteikusiems man 
pagalbos ir užuojautos jam 
mirus. Ačiū lankiusiems šer
menis ir ^>alydėjusiems į kre- 
matoriją, taipgi už simpatiją 
gėlėmis, laiškais, atvirutėmis 
ir pinigais. Ačiū draugams 
Sąsnai ir Bimbai už pasaky
tas malonias kalbas. Taipgi 
ačiū šermenų direktoriui Mr. 
Kodziui už gražų patarnavi
mą. Laiminga jaučiuosi tu
rėdama tiek daug gerų drau
gų ir prietelių, kurie atjaučia 
nelaimėje. Jų užuojauta pa
dės man pergyventi šią, šird
gėlą.

Ona Cibulskienė

Važiuoja pas Bekampius 
į Avalon, N. J.

Teko sužinoti, kad grupė 
brūklyniečių ruošiasi va
žiuoti į svečius pas Bekam
pius į Avalon, N. J., per 
Labor Day šventes. Ten, 
kaip žinia, įvyks puikus pa
rengimas prie visokių vai
šių. Važiuoja Jonas Gry
bas, Jonas Gasiūnas, Mary 
ir Julius Kalvaičiai, Bronė 
ir Walteris Keršuliai. Gali
mas daiktas, kad bus ir 
daugiau pavažiuoti pas Be
kampius ant “good time”.

Rep. 
t •

Majoras sušaukė 
Jaunimo veikėjus

Majoras Wagneris pašau
kė į susirinkimą Miesto sa
lėje visus veikiančius jau
nimo priežiūros srityje įs
taigų viršininkus. Bandys 
persvarstyti visas galimy
bes apsaugai jaunuolių nuo 
susinaikinimo.

Viena savaite keturi 
žuvo jaunuolių kare

Ar vienų jaųąuolių mir
tis, o kitų areštai pamoko 
tos nelaimės dar nepalies
tus jaunuolius? Atrodo, kad 
nepamoko.

Štai rugp. 23 d. Manhat- 
tano srityje oficialiai vadi- 

i narnoje Lower East Side, o 
I neoficialiai Hell’s Kitchen 
! (Pragaro virtuvė) buvo pa- 
Ipiauta 15 metų mergaitė ir 
14 metų berniukas.

Vos spėjus šiuos palaido
ti, dar tebegaudant jų mir
ties kaltininkus arba bent 
buvusius suokalbio daly
viais, vidurnaktį iš rugp. 29 
j 30-tą mirtinai subadyti du 
16 metų jaunuoliai.

Laikraščiams 'ir radijui 
tebesant perpildytiems apie 
šiuos antruosius nužudytus 
ir sužeistus, taipgi apie a-1 
reštūotus ir ieškomus areš
tuoti, kitoje miesto dalyje 
papildyta baisi kriminalys- 
tė. Apie 17-kos metų pus
bernis aplaistė degalais 2-jų 
7 metų berniukų drabužius 
ir padegė apleistame apar
tamente, kur vaikai buvo 
nuėję atliekų pasirinkti. 
Vaikai beveik iškepė iki jų 
drabužiukai nudegė nuo kū
no. Jeigu jie ir pasveiks, 
jie bus sužaloti, kentės vi
są amžių.

Po rugp. 30-tą įvykdytos 
žmogžudystės, tūkstantis 
specialios policijos, vyrų ir 
moterų, paskirti kovai prieš 
blogdarius tarp vaikų ir 
jaunimo. Tačiau vargiai jie 
problemą išspręs, —gal vie
ną kitą jau suplanuotą, pri
tvinkusį skaudulį sustab
dys, sutramdys. Bet pagrin
dinių blogybių pašalinimui 
tų policininkų jėgos, kad ir 
prie geriausių norų, bus per 
menkos. A ■

Spaudoje pateiktos infor
macijos sako, kad pirmojo
je iš paskiausių žmogžudy
sčių pagrindas buvo dviejų 
organizuotų gaujų buvimas. 
Bet apie antrąją kalbama, 
kad nukentėjusioji jaunuo
lių grupė gaujoms nepri
klausė. Jie nuėjo į žaisma- 
vietę atvėsti, nes šutriuose 
senybiniuose laužynlškuose 
butuose vis vien iki pary
čių negalima užmigti. Juos 
užtiko gauja ir puolė.

Sklinda dar ir kita min- 
Itis, kad rasistiniai kursty
tojai jaunuolius jau buvo 
sukiršinę vienus prieš kitus 
iki neapykantos ir keršta
vimo.

Ragina šalinti jaunus 
nuo gatvių naktimis

Brooklynietis Miesto ta
rybos narys J. Daniel Diggs 
pasiūlė įsakyti visiems ne
pilnamečiams uždrausti pa
sirodyti gatvėse po 10 vai. 
vakaro. '

Sutinkant, kad daugeliui 
jaunuolių tai būtų į sveika
tą ir suaugusiųjų nervams 
sveikiau, atrodo, kad tuo 
neišspręs visko. Juk su ne
prižiūrėtais, be naudingo 
užsiėmimo esančiais jauria- 
mečiais nelaimės įvyksta'ir 
dieną. Pavyzdžiui turime 
du 158 W. 105th St. pasta
te apdegintus 7 metų vai
kus,, prieš kuriuos krimina- 
lybė papildyta 4 vai. dienos 
metu. Ją papildė septynio
likametis.

New Yorko Miesto tary
bos prezidentas Stark sako, 
jog sunkiai nukentės mies
to vaikų švietimas jei bal
suotojai rinkimuose atmes 
planą išleisti 500 milijonų 
dolerių vertės bonus. Jie 
turėtų finansuoti mokyklų 
statybą ir pataisas.

Laiškas iš Lietuvos
Jono Lazausko laiškas iš 

rugp. 21 d. mus pasiekė 
Laisvei jau einant į spau
dą. Tad talpiname tik ma
žą ištrauką:
Sveika Lilija!

Sveikinu ir dar prašau 
perduoti mano gerus linkė
jimus Laisvės štabui ir 
skaitytojams, mano drau
gams bei kaimynams. Atsi
prašau, kad visiems nepa
rašiau laiškų ar atvirukių. 
Visą laiką esu užimtas pa
matymui naujos, daug gra
žesnės Lietuvos. Vos spėju 
trumpą dienyną vesti-užra- 
šyti...

Atplaukė gražus 
TSRS laivas

Pereitosios savaitės 'pa
baigoje į New Yorko prie
plauką atplaukė Tarybų Są
jungos moksliniams reika
lams (okeanografijai studi
juoti) laivas “Michail Lo
monosov”.

Tai gražus baltai dažytas 
laivas, kuriame yra 64 įgu
los žmonės. Laivas atplau
kė iš Rygos, jo kapitonas 
Jurgis Sholtis. Laivas at
vežė 41 tarybinį okeanogra
fijos mokslininką, jų tarpe 
yra 11 moterų. Mokslinin
kai dalyvaus okeanografi
jos mokslininkų suvažiavi
me.

Mirtis vaikščioja 
miesto gatvėmis

Policijos viršininkai pa
skelbė, kad New Yorke nuo 
sausio 1 d. iki liepos 31 va
žiuotos nelaimėse buvo už
mušta 393 žmonės, o sužei
sta 30,709.

Nelaimės didėja. )1958 me
tais per tą patį laiką va- 
žiuotės- nelaimėse buvo už
mušta .255 ir sužeista 28,- 
784. ,■ ; ■ 1

Šiemet buvd 21,827 auto 
nelaimės, o pereitais metais 
per tą laiką—21,057.

New Yorkas;.—Miesto ma
joras Wagneris padidino 
policijos skaičių dar 1,080 
žmonių.

I

KNYGOS iš LIETUVOS
LIETUVIŲ' KALBA

150 Skirtingų Pavadinimų 
dabar yra mūsų krautuvėje

Rašykite dėl kainų surašo

Dabar gaunami per mūsų firmų:
. 1-

“ŠVYTURYS”— < ■
paveiksluotas mėnesinis žurnalas

“PERGALE”—
mėnesinis literatūrinis žurnalas

“ŠLUOTA”—
dukart mėnesinis satyros žurnalas

“LITERATŪRA IR MENAS”-*
savaitraštis

. 'K

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

IMPORTED
PUBLICATIONS
& PRODUCTS

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

Suėmė vagį namu " 
padeginėtoją

Suimtas Albert Bennett,' 
31 m., gyvenęs Mahattane- 
33 W. 77 St., ir dirbęs kel
tuvo operatoriumi 120 E. 
87th St. Įsiklausęs, įsižiū
rėjęs į galimus turėti namie 
turto savo keliauninkus, 
liuosvalandžiais jis nuvyk- 
davęs jų namus apvogti. O 
kad neliktų jo pėdsakų, jo 
pirštų žymių, išeidamas na
mus padegdavęs.

Skelbiama, kad jis taip 
sukūrenęs ar bandęs užkur
ti apie 20 namų Staten Is
lande, o tūlus ir Long Is
lande.

Jį suimti padėjo informa
cija vieno asmens, kuris 
matė vagį iššokant pro lan
gą iš pradėjusio dūmuoti 
kaimynų namo. Kai du po- \ tas gelbėtų suvaldyti’ išdy.: 
licminkai n pasitiko prie kugį jaunimą. Jau šeši mie.l 
Staten Island ferry, Ben- gįaj Philadelphia, Chicago,' 
nett bandė pabėgti, saudy- nptrni, st T.nnis rlpv •
damas į policininkus.

Rekordai rodo, kad jis 
pirmiau buvęs už vagystę 
nuteistas penkeriems me
tams, bet buvęs išleistas už 
vienerių metų.

New Yorkas. — Čionai 
laiko kongresą virš 800 pa
saulinių geografų, okeano-' 

REIKALAUJA'ATPILDO * kitų mokslinink< 
Už UNIJISTĄ VYRĄ

Buvusio unijos viršinin-| 
ko Alfred Dugano našlė pa
traukė į teismą kabelių i nių — dėdės Jusiavičiaus Povilo, ii 
kompanijos viršininką Mal-'te!ų Žukauskaičių, Zosės ir Stefos, 
COlm White ir pačią kompa- dukters. J Ameriką išvykę gana 
niją. White nušovė Duga- seniai iš Lelionių kaimo. Prašau 

, -i .v. , I jas pačias atsiliepti, vaikus ar ži-ną praėjusio lapkričio 13-tą > nančlus apie juos veronika 
laike streiko, kuriam Duga- Čiuladienė, Vievio rajonas, Papar- 
nas vadovavo. I ^SRpaštas ir kaimas’ Li,huania'

Duganienė reikalauja virsi --------------
pusės milijono dolerių dvie
jų mažų dukrelių užlaiky- vo brolio, Metelionio Jono. Išvyko 
mui ir mokslui. White dar prieš Pasaulini kara-

Aš, 
kaitė.

tebėra nenuteistas už šovi-l 
mą.

Vogtu auto bėgdami nuo 
policijos trys vyrai smogė į 
stovinčią kitą mašiną ant 
Ten Eyck St. Jų auto užsi
liepsnojo. Vienas iššoko ir 
pabėgo, o du policija iš
traukė iš mašinos ir arešta
vo. Abu jau buvę teisti ir 
kalinti už panašius darbus.

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

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turimo įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

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

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 

Dunkirk 5-6550

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

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

NEBUS NĖ POKYLIO
Pasitraukusiam iš tarny

bos miestinio labdaros de
partamento viršininkui Mc
Carthy pagerbti nebebus ne 
vien tik dęvanoto automo-

r bilio. Atšauktas ir buvęs 
! ruošiamas pobūvis. Sako, 
tik 112 darbininkų (depar-, 
tamente dirba 8,400) buvo! 
nusipirkę po $2.50 parduo
damus bilietus. Atsakyta ir 
Waldorf-Astoria viešbučio 
stoginė salė, talpinanti ma
sinę publiką.

ŠEŠI MIESTAI JAU 
VARŽO JAUNUOLIUS

New Yorkas. Policijos 
komisijonierius S, Kennedy 
ir miesto majoras Wagne
ris stoja už suvaržymą jau
nuolių pasirodymo gatvėse 
po 10 vai. vakare, tai yra 
“Curfews”. Jie sako, kad

Detroit, St. Louis, Cleve-' 
land ir San Francisco turi 
tokį patvarkymą.

Pajieškojimai
Čiuladienė Veronika-Zukaus- 
duktė Bolesio, ieškau gimi-

Aš, Griškonienė Marijona, d. 
Kazio (Metelionytė, ieškau savo tė-

Anksčiau gy- 
I veno Čikagos mieste ir turėjo du 
Į vaikus, sūnuj čalį ir dukterį Pet- 
i ronėlę. Prašau dėde arba jo vaikus 
; atsiliepti, arba kas žinote apie juos. 
■ Griškonienė Marijona, Alytaus m., 

Požėlos g-vė, nr. 16, Lithuania, 
USSR.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MRSOS IK WURSTWAREN

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mlęh. 
TO'vnsend 8-0298

Help Wanted—Female

Moterys. Išskirstymui vįlnonilfy 
nupjovimų nuo megstinių. Patyri
mas nesvarbus. Nuolatinis darbas 
Kreipkitės pas: J. EISENBERG, 
INC. 173 Hudson St., New York 
City. (71-73)

7:30 vai. va-

yra atsiųstos 
nominavimui

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienj, rug
sėjo (Sept.) 14 d., Tautiško Namo 
kambariuose, pradžia 
kare.

Iš Centro komiteto 
nominacijų blankos 
asmenų į centro komitetą sekan
čiam terminui.

Yra rengiamas sudėtinis piknikas 
su Moterų Apšvietos Klubu, kuris 
įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) , 
20 d., Liet. Taut. Namo Parke. 
Taigi kviečiame narius ir nenarius 
skaitlingai atsilankyti į Šį pikniką.

Nariai būkite šiame susirinkime, 
nes turime daug reikalų aptarti, 
reikia prisirengti iš vasarinių j žie
minius parengimus. x

ALDLD 6-tos Kp. Valdyba
(71-73)

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 įžangos bilieto.

(70-72)

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

Sekami piknikai įvyks Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St. ii' 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, gėrjmų ir muzika. 
Kviečiami dalyvauti. Geo. Shimai- 
tis. (65-68)

Geo. Shimaitis

I * eĮit

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

' l t

•D6sS,/iM5vO

:: Newark 5, N. J. <
MArket 2-5172 ’

•: 426 Lafayette St. ;
■ • I
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