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KRISLAI
Gal bus, gal nebus...
Gaila tauraus veikėjo.
Laimėta!
Vis daugiau pabaisų.
Piktoji dvasia!

Kaso A. Bimba

. Gal visoje žmonijos istori
joje nebuvo tiek rašoma ir 
kalbama apie vieną žmogų, 
kaip dabar prirašoma ir pri
kalbama apie Nikitos Chruš
čiovo vizitą Amerikoje. Di
džiausia naujiena, didžiausia

Daugiausia Ch rūsčio va 
sina komunizmo priešai 
tys komunistai nedaug I

Įvykiu, bet jokių 
sitiki.

ne-

Mūsų 
garsiau 
ja, kad 
sileidimų bei kompromisų 
būsią. Jei taip, tai nebus ir 
susitarimų.

Šaltoji karo įtampos suma
žinimui reikalingi nusileidimai j mil] . 
iš abiejų pusių. Ar mūsų Ike ;
yra tam pasiruošęs? Bagy- ; 
vensime ir pamatysime'.

vyriausybės vyrai 
ir garsiau priesail 
iš jų pusės jokiu ji ii-

ne-

j Bus naują kliūčių 
j pasportų reikalais
; Washingtonas. —Atstovų 
Butas 371 balsu prieš 18

i priėmė bilių pasportų rei- 
i kalais. Reakcininkai buvo 
nepatenkinti Aukščiausio 
Teismo sprendimu, kad Val
stybės departamentas, nega
li neduoti pasportų politi
niais sumetimais.

Kongresmanai W. L. Hays 
| iš Ohio, F. M. Coffin iš
i Maine ir D. Fascell iš Flo- sme kaltinamasis turi žino- 
' ridos paruošė naują bilių.
Jis suteikia Valstybės de- 

į partamentui teisę neduoti 
i pasportų visiems, kurie yra 
' Komunistų partijos nariais, 
j arba jos rėmėjais po 19511 skundus.

dienos, “jeigu ’ Demokratiniai kongres- 
departamentas' manai įrodinėjo, kad nau- 
išvykimas ga- jasis bilius varžąs žmonių 

saugu- teises, kad jis grąžinąs ga
lią Valstybės departamentu?

Valstybės skirstyti šalies gyventojus į 
gerus” ir “negerus”.

Antradienį, rugs. 15, atvyks 
TSRS premjeras Chruščiovas

ni. sausio 1

ras, kad jų 
, lėtu kenkti šalies

lk iii us duoda 
departamentui galią ir ki-

-------------------------- I - >>

Abner Green mirtis yra di- ! Innnnai DYIPC IAV 
džiulis smūgis visam svetingi-1 PllcS JAV
\ gynimo n i- ^3^5 |,aZeSmių amerikiečių gynimo rei

kalui. Jam vadovaujant Ame
rikinis sveturgimiams ginti 
komitetas suvaidino milžiniš
ką vaidmenį. -•

šį tautų veikėją gerai paži
nau 
teko susieiti, 
tarti. Tai I 
malonaus, 
drąsus kovotojas.

asmeniškai. Daug kartų
, pasikalbėti, pasi- i 
buvo nepaprastai į 
draugiško būdo

tiems asmenims neduoti pa
sportų, jeigu jie turi infor
macijų apie tų asmenų “ne
ištikimybę”. Bet bilius lei
džia tokiems asmenims

Eilė kongresmanų argu
mentavo, kad žmogaus tei
sė eiti Į teismą “pastato 
ne kokion padėtin Valsty
bės departamentą”, nestei-

ti, kokie yra prieš jį kalti
nimai ir kas juos daro. Gi 
gali būti, kad Valstybės de
partamentas nenorės ati
dengti tuos, kurie daro

Prezidentas grasina 
plieno darb. unijai

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ‘ pa-

Washingtonas. —Jau vis
kas paruošta pasitikimui 
Tarybų Sąjungos premjero 
ir Komunistų partijos vado 
Nikitos Chruščiovo. Jis, ir 
kartu su juomi atvyks jo 
šeima, daug " žymių rašyto
jų, mokslininkų ir visuome
ninių veikėjų. Jie atskris ta
rybiniu “jet” lėktuvu į An
drews Air Base netoli Wa
shin gtono.

Jie pribus antradienį, 
rugsėjo 15 d. Juos pasitiks 
prezidentas Eisenhoweris, 
diplomatai ir spaudos at
stovai. Dvi dienas Chruš
čiovas išbus Baltajame Na
me ir vasarnamyje Camp 
David su prezidentu Eisen- 
howeriu ir tarsis dėl geres
nių santykių tarpe Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos, kas bendrai sušvel
nintų tarptautinę padėtį.

Ketvirtadienį, rugs. 17 d., 
Chruščiovas ! traukiniu iš
vyks į New Yorką. Atvyks 
j Pennsylvania stotį ir vyks 
į Waldorf -A Astoria vieš
butį. Po to jįjį.apžiūrės New 
Yorko miestą. Pavakaryje

tyje Mark Hopkins viešbu
tyje turės konferenciją su 
spaudos atstovais. Vakare į kad jos armijos daliniai bu- 
jo pagarbai rengia banketą Į vo arba yra^ įsiveržę į In
World Affairs Council of 
San Francisco.

Antradienį, rugs. 22 d., jis 
išskris į Des Moines, Iowa. 
Ten apžiūrės miestą, lanky
sis Swift & Co. męsos fab
rike ir kitur. Rugsėjo 23 d. 
automobiliuje vyks į Ros
well Garst farmą, kuri yra 
65 mylios nuo Des Moines. 
Sugrįžęs lankysis Iowa 
State College at Ames įstai
goje.

Ketvirtadienį, rugs. 24 d. 
iis jau bus Pittsburghe, kur

Kinija vėl kaltina 
Indiją agresijoje

Pekinas. — Kinijos liau-lso Kinijai, o ne Indijai. Ki- 
dies vyriausybė užginčijo, | nija primena Indijai, kad 

yra labai neteisingas jos 
valdžios, elgesys, kada ji 
bando pasinaudoti Anglijos 
imperialistų grobimo politi
ka.

Indijoje reakcininkai, su
bėgę turčiai iš Tibeto ir Ki
nijos, vakarų imperialistai, 
norėdami pabloginti Indijos

dijos teritoriją. /Priešingai, 
Kinija sako, kad agresyviai 
elementai Indijoje skleidžia 
tuos gandus, idant pasilai
kyti 30,000 ketvirtainiu my
lių Kinijos teritorijoj

Kinijos valdžia sako, kad . TZ. .. , . .
Indija skelbia savo plotais 
tas Kinijos teritorijas, ku
rias Anglijos imperialistai 
1914 metais okupdvo ir nu
statė taip vadinamą “Mc-1 
Mahono sienos liniją”. Kini- 

“ jos vyriausybė primena In- 
. .... . v. dijai, kad visi žemėlapiai
lankysis plieno n masinei i- j^asmjro jr Assamo paga-

kia apie “Kinijos agresiją”, 
• kuomet jie gerai žino, kad 

i Indija laikosi 30,000 ketvir- 
' tainių mylių Kinijos plotą.

Indijos premjeras Nehru, 
kol kas, dar nepalaiko tuos 
reakcinius elementus. Jis 
sako, kad nereikia “skubėti 
kibti vieni kitiems į gerk
lę”, kad reikia sienų reika
lus išrišti derybų keliu.

jos. gaminimo fabrikuose. 
Jo pagarbai bus surengtas 
banketas Pittsburgh uni
versitete. Tos pat dienos 
vakare jis išvyks atgal į 
Washingtoną.

Penktadienį, rugs. 25 d.,1 . . .. .
Tarybų Sąjungos ambasa- SK<ffl(lalO tlKSklS 
dorius Menšikovas ruošia 
banketą, kuriame, kartu su 
Chruščiovu, dalyvaus Jung
tinių Valstijų valdininkai ir 
kitu šalių diplomatai. Po to 
jis lankysis į National Ins
titute of Health, Bethesda, 
Md. Galimas daiktas, jis dar 
turės pietus su JAV vice
prezidentu Niksonu.

Iš Washington© Chruščio
vas ir Eisenhoweris vyks į 
Camp David, kur jie pra
leis penktadienio vakarą, 
šeštadienį ir sekmadienio

minti, kaip Kinijoje, Indijo
je ir kitur pirm 1914 metų, 
rodo, kad tie plotai priklau-

Vis daugiau aiškėja Meksikoje smaugia . 
liaudies laisvę

Mexico City. —Nors Mek
sikos Komunistų partija o- 
ficialiai yra legalė, bet val
džia areštavo partijos gene
ralinį sekretorių D. Enciną 
Rodriąuezą ir kelis kitus 
žymius vadus.

Federalinis teisėjas atsi
sakė juos paleisti po kauci
ja ir pasiuntė į kalėjimą. 
Pagal Meksikos konstituci
ją areštuotus gali laikyti 
ištisus metus kalėjime pirm 
teismo.

Tokio. —Japonijos spau
da rašov kad sukeltas Indi
joje skandalas apie “Kini
jos agresiją prieš Indiją”, 
labai daug pasitarnavo an- 
tikomunistams. “Jau mili
jonai indusų nusistatė prieš 
komunistinę Kiniją”, rašo 
E. Hobrėcht amerikinis ko
respondentas.

Visoje piet-rytų Azijoje 
buvo išpūstas prasimany
mas apie “Kinijos agresi
ją”, o dabar jau pučia kitą 
pasaką apie “Vietnamo už
puolimą ant Laoso”.

Tokio. — Masiniai sujudo 
japonai darbininkai, žvejai 
ir val^iečiai prieš Jungti- siuntė po laišką plieno dar-i dalyvaus bankete, kurį ruo- 

, buvęs 
minimo z kompanijoms. Jis n. Y. valstijos gubernato- 
nurodo, kad jau virš aštuo- rius, ir JAV ambasadorius 
nių savaičių streikas ken- Tarybų Sąjungoje. Tos pat

■U nių Valstijų karines bazes. I bininkų unijai ir plieno ga-»§ia A. Harrimanas.,

Dar vienas šaunus

Jungtinės Valstijos turi 
Japonijoje armijos, karinio 
orlaivyno bazes ir prieplau
kose karo laivyno stovyk- 

įrody- las. Amerikos karinių jėgų
mas, jog per kovą daug, daug' įen vra keli šimtai tūkstan- 
ką galima laimėti. Štai iš 
kalėjimo išleista Mrs. Ingram 
ir josios du sūnūs. Visi trys į 
jie prieš vienuolika metu buvo i 
nuteisti nužudymui. Baudžia
mi buvo nekaltai, tik už tai, į 
kad gynėsi nuo žiauraus bal- ' 
taodžio. užpuoliko.

Per vienuolika metų buvo ' 
sielotasi. Buvo tokių, kurie ' 
numojo ranka ir juos užmiršo, i 
Bet buvo tokių, kurie likosi I 
kovos lauke. Mūsų lietuvis- i 
kos pažangiečių organizacijos 
irgi nors ; 
prie Mrs. Ingram ir jos sūnų vagys įsitaisė “kranus”ga- 
išgelbėjimo iš mirties nasrų. zolino vamzdyje ir pavogė 
Kaip dzjugu, kaip smagu, kad apje 25,000 galionų. Vamz- 
ilgamete, sunki kova tapo lai-i lv. . F- .v A ,mgta, dziai pravesti is Antwerpe-

 (no prieplaukos linkui NA-

čiu žmonių.
Japonai reikalauja pakei

sti 1946 metų karine sutar
ti ir suvaržyti JAV milita- 
ristus.

PAVOGe DAUG NATO 
GAZOLINO BELGIJOJE

Briuselis, Belgija. —Vie
nas ūkininkas pradėjo ska

istis, kad jo apylinkėje dvo- 
aukomis prisidėjo kia gazolinas. Surasta, kad . . _ ' • • i • — f

jLietuvos spaudoje 
gifau ir plačiau rašoma apie ' 
lietuviškas fašistines pabaisas, ■ 
kurios karo metu padėjo vo
kiečiams skersti Lietuvos žmo
nes. Gerai tas, kad paduoda
mi pavardėmis.

Ne tik senieji amerikiečiai, 
bet ir naujieji lietuviai imi
grantai turėtų nuo tų pabai
sų, tų sužvėrėjusių žmogžu
džių šalintis. Tegu visur juos 
lydi lietuvių tautos prakeiki
mas!

Gaila, kad, dėl 
kos, “Laisvė” gali 
aprašymų patiekti 
tytojams.

kia šalies saugumui. Jis ra
gina abi puses eiti prie 
streiko užbaigimo.

Bet plieno darbininkų li
nijos prezidentas McDonal- 
das numato, kad Eisenho- 
werio laiškai yra span 
mas į darbininkų uniją, 
ne į plieno gaminimo 
pan i j as.

o 
kom-

vis dau-iTO karinių lėktuvų bazių, aukos.

VĖL SUPILTA 450 
NAUJŲ KAPŲ

New Yorkas. —National 
Safety Council pranešė, 
kad per Labor Day auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 438 žmonės. Bet' į tą 
skaitline nebuvo įskaitytos, 
penktadienio ir šeštadienio

dienos vakare jis dalyvaus 
Waldorf viešbutyje banke
te, kurį rengia Economic 
Club.

Penktadienį, rugs. 18 d., 
Chruščiovas automobiliuje 
vyks į Hyde Parką, kur pa
dės vainiką ant buvusio 
prezidento F. D. Roosevelto 
kapo. Tos pat dienos popie
tyje jis sakys kalbą Jung
tiniu Tautų Asamblėjos se
sijoje, o vakare dalyvausoi ĮV»JV, vcuiaiv vien y v va. ciu , . .

pietuose Jungtinių Tautų 
patalpose, kuriuos rengia 
tos organizacijos generali-

Sekmadienį, rugs. 27 d., 
Chruščiovas grįš į Wa- 
shingtoną. Ten turės kon
ferenciją su spaudos atsto
vais, o vėliau valandą laiko 
kalbės per radijo ir televi- 

; National Broadcast
ing Co. tinklus.

Sekmadienį, rugs. 27 d.,

Washingtonas. — Prezi-
Vien New Yorko mieste 

ivyko 865 auto nelaimės.
Cali- identas Eisenhoweris vetavo i Daugiausia, užmušta ---- v.nnaia

fornia valstijoje, būtent, 39 ( ruošia 
žmonės, o New Yorko ir O- 
hio valstijose po 30.

Kongreso viešų darbų bilių. 
Kongresas siūlė skirti tiems 
darbams $1,185,000,000.

skelbti, “kad karas yra neiš
vengiamas,’’ kad jis ateina ir 
kad jo Kardelis tikisi ir išsiil 
gūsiai laukia?

vietos sto
ti k dalį tų 
savo skai-

Už tai, kad čikagietis Dr. 
Margeris nuvyko Lietuvon ir 
iš ten sugrįžęs žmoniškai apie 
ją kalba, kanadiškės “Nepri
klausomos Lietuvos’’ J o n a s 
Kardelis skelbia jį “sudurna- 
vojusiu.”

Bet man atrodo, kad toji 
“garbė“ priklauso pačiam 
Kardeliui. Nes, pavyzdžiui, 
juk. tik su protu atsisveikinęs 

' žmfeįfus gali rašyti, kad “so
viet! j a siekia ir planuoja A- 
meriką užkariauti, užvaldyti 
ir pavergti.’’ Arba, vėl, argi 
pilno proto žmogus gali

LAOSAS. VIETNAMAS 
IR TAIKOS REIKALAI

Hanojus.—Vietnamo Liau
dies Respublikos vyriausy
bė ir vėl užginčijo Laoso ir 
užsienio imperialistų praši

Tiek Dr. Margeris, tiek Dr.
Stanislovaitis, tiek kiti 38~ A- 
merikoš lietuviai turistai, ap- manymus, būk Laose ka- 
lankydami Tarybų Lietuvą, riauja Vietnamo armijos 

’ Jaba] į daliniai, 
sugrįžo is I 
linksmesni Į

pasielgė labai gražiai, 
patriotiškai. Jie 
Lietuvos stipresni, 
žmones. Nė vienas jų, su ku
riais man teko kalbėtis, ne
sigaili tą ilgą kelionę pada<- 
rę ir nemažai dolerių pralei
dę. Jie savo gyvenimą papil
dė naujomis žiniomis. Jie tuo 
didžiuojasi ir džiaugiasi.

Tokie Kardelių bei Grigai
čių sapaliojimai nė per nago 
juodymą nepakeis jų nuomo
nės apie ,tėvų žemę, kuriai jie 
savo meilę smarkiai sustipri
no savo apsilankymu.

Pham Van Dong, Vietna
mo premjeras, nurodė, kad 
pati Laoso valdžia pripaži
no, kad savi žmonės yra 
sukilę. Jis ragina Indijos 
premjerą Nehru, kad jis be
šališkai tirtų Laoso padėtį.

Londofnas. —Anglų field- 
maršalas V. Montgomery 
sako, kad jeigu kiltų karas, 
tai NATO jį pralaimėtų.

VVU k/ 1 I U LALA , _ . •• •

nis sekretorius Hammarsk- !<aiP va ’. va.<a.!e._?is ir 
joldas.

Šeštadienį, rugs. 19 d., jis 
ir jo sandraugai “jet” lėk
tuvu išskris iš N.,Y. Inter
national orlaukio į Los An
geles, Calif. Ten bus popie- 

. tyje ir dalyvaus bankete, 
, Eric Johnson, 

Motion Picture Ass’n pre
zidentas. Paskui Chruščio
vas lankysis Holly woode, 
kur gaminami filmai, ir vėl 
dalyvaus bankete, kurį ren
gia Los Angeles World Af
fairs Council ir miesto ma
joras Norris Poulson.

Sekmadienį, rugs. 20 d., 
Chruščiovas traukiniu iš
vyks iš Los Angeles į San 
Francisco. Ten apžiūrės 
miestą, svarbias įstaigas ir 
dalyvaus bankete, kuriame 
taip pat bus žymūs darbo 
uniju vadai, jų tarpe Wal
ter Reuther ir James B. 
Carey.

■ Pirmadienį, rugs. 21 d., 
Chruščiovas apžiūrės svar
bius technikinius ir moksli
nius įrengimus, lankysis In
ternational Business Ma
chines Corp, fabrike, Stan
ford universitete, o popie-

jo sandraugai “jet” lėktuvu 
išskris atgal į Tarybų Są
jungą.

Mūsų šalies vyriausybė ir 
spauda kalbėjo ir rašė, kad 
bandys “parodyti Chruščio
vui Ameriką”. Kaip; mato
me, tai iis bus visą laiką 
labai užimtas: skraidys 
lėktuvais, važinės trauki
niais ir automobiliais, daly
vaus banketuose, sakys 
kalbas ir tt.

“MES GALIME UŽMUŠTI 
50.000,000 RUSŲ”

Miami, Fla. —Čionai kal
bėjo Jungtinių Valstijų 
bombinių (strateginiu) ka
ro lėktuvu komandierius 
generolas T. Power. Jis gy
rėsi, kad jo lėktuvai tik 
vienu užpuolimu galėtų už
mušti 50,000,000 tarybinių 
žmonių.

Washingtonas. —Jungti
nės Valstijos pasiuntė dau
giau transportinių lėktuvų 
į Tolimuosius Rytus, nes jų 
reikia gabenimui ginklų ir 
amunicijos į Laosą.

New Yorkas. —Jungtinės 
Tautos siunčia Japonijos, 
Argentinos, Tunisijos ir I- 
talijos atstovus į Laosą “pa
tirti faktus”.

ten

ANGLIJOJE ĮVYKS 
PARLAM. RINKIMAI

Londonas. — Macmillano 
valdžia paskelbė, kad spalio 
8 dieną įvyks parlamentari
niai rinkimai. Parlamentas 
susirinks rugsėjo 18 dieną 
ir pasiskelbs paleistu. Jau 
seniai darbiečiai reikalauja 
rinkimų, bet konservatyviai 
jų vis nedavė. Dabar jie 
mato, kad ju politika tarp
tautiniais reikalais aprami
no anglus, tai mano ir. rin
kimus laimėti.

Maskva. — Chruščiovas 
sugrįžęs iš Jungtinių Vals
tijų vyks į Kiniją.

! Antrosios turistų grupes 
išleistuves

(Kablegrama iš Lietuvos) ,duotojai L Gaška, M. Jun-
Vilnius, rugp. 31. — Dau

giau kaip tris savaites Lie
tuvoje viešėjo antroji Ame
rikos lietuvių turistų gru
pė. Svečiai aplanke eilę Lie
tuvos miestų ir kaimų, sve
čiavosi įmonėse, fabrikuose 
ir kolūkiuose; susipažino su 
mokslo, kultūros ir meno 
pasiekimais, aplankė pažįs
tamus ir gimines.

Rugp. 30 d., sekmadienio 
rytą į Vilniaus, aerodromą 
gausiai rinkosi sostinės dar
bo žmonės, visuomeninių 
organizacijų atstovai, iš
vykstančiųjų giminės, kul
tūros ir meno veikėjai, 
mokslininkai ir žurnalistai. 
Brangius svečius palydėti 
atvyko LKP Centro komi
teto sekretorius V. Niunka, 

(Lietuvos premjero pava-|

Įčas - Kučinskas, ,V. Zenke
vičius, J. Matulis, P. Ro- 
tomskis ir kiti.

Artėja jaudinančios atsi
sveikinimo minutės. Lietu
vos vyriausybės vardu at- ’ 
sisveikinimo žodį taria K. 
Preikšas. JAV lietuvių tu
ristų vardu kalba Jonas 
Juška, M. Vitkienė, J. Ma
žeika, Julė Urmonienė. Tau
tiniais rūbais apsirengusios 
merginos išvykstantiems 
svečiams įteikia gėlių puok
štes.

Lėktuvas įsibėgėja, paky
la ir skrenda Maskvos link. 
Šimtai mojuojančių rankų 
palydi brangius svečius.

A. Vaivutskas

Maskva. —Jau užsidarė 
Jungtinių Valstijų paroda. 
Paviljoną jau griauna.
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Netekus Abner Green

Kas ką rašo ir sako
ATRODO, KAD 
“KORNAI” LAIMĖS!

Vilniaus “Tiesoje” rugp. 
29 d. skaitome sekamą pra
nešimą iš Rokiškio:

Beveik 800 hektarų plote 
Pandėlio rajono kolūkiuose 
bręsta .gausus kukurūzų der
lius. Daugelis kolūkių, kaip 
“Aušra,’’ “Pušynas,” “Gerko- 
niai” ir kiti, tikisi iš kiekvie
no pasėlių hektaro gauti po 
400-500 centnerių žalios ma
sės. O kad kukurūzai tikrai 
gerai dera, galima įsitikinti 
miesto skvere suruoštoje ko
kui* ūzų parodoje.

...Lyg miškas vilnioja “Pu
šyno” kolūkio pirmos briga
dos laukuose “Sterling” veis
lės kukurūzai. Jų aukštis sie
kia 3.5 metro ir daugiau. To
kius kukurūzus kolūkiečiai ir 
į parodą pristatė. Jie už visus

GAVOME LABAI LIŪDNĄ ir skaudžią žinią, nete
kome žmogaus, kuris visa siela buvo atsidavęs svetur
gimių amerikiečių užtarėjas ir draugas. Mirė Abner 
Green, Amerikinio sveturgimiams ginti komiteto sekre
torius ir vadas. Mirė rugsėjo 5 d., o palaidotas rugs. 
8 d. Mirė beveik staiga—galvoje atsirado vėžys, buvo 
padaryta operacija, bet nieko nebegelbėjo. Mirė vos su
laukęs 46 metų amžiaus, pačiame gyvenimo gražume. 
Paliko nuliūdime žmoną ir tris mažus vaikus—mažiau- j auklčiaust 
šia mergaitė tik 3 metų.

Abner Green buvo nepaprasta asmenybė. Nuo 1934 
metų jis pradėjo darbuotis minėtame komitete, o per 
paskutinius keturiolika metų buvo sekretoriumi. Jis 
suvaidino didžiuli vaidmenį Amerikos darbo žmonių ko
voje už gražesnę, laisvesnę, prakilnesnę Ameriką.

Velionis buvo gimęs ir augęs Amerikoje. Dar jau
nas būdamas jis įsitraukė į sveturgimių gynimo reika
lus. Jis plačiai išstudijavo visus įstatymus, susietus su 
amerikiečių civilinėmis laisvėmis ir demokratinėmis tei
sėmis. Jeigu per paskutinius porą desėtkų metų reakci
jai nepavyko sukurti isteriją prieš ateivius, jeigu prieš 
kiekvieną reakcijos pasimojimą nuskriausti, įkalinti bei j 
deportuoti padorų sveturgimi amerikietį buvo išvystyta ! 
kovingiausia veikla, tai ačiū Amerikiniam sveturgimiams 
ginti komitetui su jo veikliuoju, nuoširdžiuoju vadovu j 
pryšakyje. I

Abner Green buvo nepaprastai kuklus, didelių ga- j 
bumų asmuo. Jį gerbė ir su juo skaitėsi netgi atkak- Įežinė siena tarp socialistinio

—Tokio derliaus dar niekad 
neturėjome, — sako brigadi
ninkas Rimas Žiūkas.

Daug gražių kukurūzų į pa
rodą pristatė Kazliškio tary
binis ūkis, “Aušros,” “Papi
lio,” “Aukštakalnio” ir kiti 
rajono kolūkiai.

Tikrai džiugus reiškinys. 
Lietuvos žmonės išmoks ge
rai auginti kukurūzus ir 
juos plačiausiai panaudoti 
kaipo beveik nepavaduoja
mą pašarą savo gyvuliams.

! SVEIKAS OPTIMIZMAS
Chicagos dienraštis “Vil- 

! n is” pastebi:
Visi ženklai rodo, kad ge-

liausi jo priešai. Jis buvo principų žmogus. Už savo 
idėjas, už savo įsitikinimus jis nebijojo eiti į kalėjimą. 
Su jo mirtimi netekome didelio, tauraus žmogaus. Di
džiausias nuostolis visam sveturgimių gynimo reikalui. 
Bet jo prakilnūs darbai, jo atsidavimas didžiajam dar-

ir kapitalistinio pasaulio pra
dėjo griūti. Ne tik vienų ir ki
tų kraštų eiliniai turistai ir 
kultūrinės delegacijos per ją 
pralenda, bet pasidarė platūs 
plyšiai ir valstybių galvoms

bo žmonių idealui ilgai, ilgai skaisčiausiai švies darbiniu-' v^ingJimui vienų pas kitus.
- JUK KRUVINA TIESA!

Lenkijos premjeras Cy- 
rankiewicz aną dieną pri
minė, kad Vakarinės Vo-

kiškoje Amerikos padangėje.

Reakcija vėl kelia galvą
KONGRESO ATSTOVŲ BUTAS priėmė neteisingą kįetijos premjero Adenaue-

reakcinį bilių. Prieš bilių balsavo tik 18 kongresmanų. 
Jei panašiai pasielgs ir Senatas, tai bilius taps įstaty
mu. Tai būtų didelis reakcijos laimėjimas prieš Ame
rikos žmonių laisvę.

Atstovų buto priimtas bilius sugrąžina teisę Vals-

rio “gerinimasis” prie len
kų yra veidmainingas. Juk 
visi matome, kad jo vado- 
v a u j a moję Vokietijoje iš 
naujo kelią galvą hitleri- 

tybės departamentui neduoti pasportų tiems amerikie- ninkai. Jie iš naujo grūmo- 
kurių politinės pažiūros nepatinka valstybės se- ja ne tik Lenkijai, bet vi- 

kretoriui. Reikia atsiminti, kad Aukščiausias teismas sam pasauliui.
buvo tokią sekretoriaus galią apkarpęs. Teismas yra I Už tai Chicagos menševi- 
patvarkęs, kad kiekvienas amerikietis turi teisę kėliau- kų “Naujienos” sušunka: 
ti, kad valstybės departamentas neturi teisės tokią teisę “Komunistų diktatūra Len- 
iš žmogaus atimti dėl jo politinės veiklos bei politinių ! kijoje... yra paremta me- 
įsitikinimų.

Prieš tokį teismo nutarimą sukilo ant kojų visi 
reakcionieriai. Net ir prezidentas Eisenhoweris parei
kalavo įstatymo, kuris paneigtų šį Aukščiausio teismo 
patvarkymą. Ir štai jų pirmutinis laimėjimas.

Apsigauna tie, kurie įsivaizduoja, kad šis pasimo- 
jimas yra taikomas tik prieš komunistus. Šiandien re
akcionieriams nepatinka komunistai, rytoj jie prisika
bins prie kitų įsitikinimų žmonių ir atims jiems teisę 
išvažiuoti iš Amerikos ir pasidairyti po pasaulį.

čiams

lu.” Vadinasi, yra “melas,” 
kad hitlerininkai Lenkijoje 
išžudė šešis milijonus 
nių!

zmo-

Civil, laisvių komiteto raportas

i PAŽINTI
j NEBEUŽTENKA

. I

Vytautas Kavolis sako:
Norint lietuvybę išlaikyti 

l gyvą savo tarpe, reikia atsi- 
j.sveikinti su kai kuriais, kad 
! ir brangiais, Lietuvos prisi- 
’ minimais, kurie šiandien ne- 
i benešą vaisių, ir nukreipti

PREZIDENTAS EISENHOWERIS turėjo paskyręs j mūsų dėmesį į tą vyksmų, ku-
komitetą ištyrimui civilinių laisvių padėties Amerikoje. riuo šiandien realiai reiškiasi
Dabar šis taip vadinamas Civilinių teisių komitetas pa- lietuvybė. Lietuvoje ji realiai
skelbė raportą.

Raporte faktinai nieko naujo nepasakoma. Tik dar 
kartą parodoma, kaip ypač pietinėse valstijose plačiau
siai praktikuojama diskriminacija prieš negrus. Dauge
lyje valstijų negrams teroru ir įstatymais atimta demo
kratinė teisė balsuoti.
z. Ką prezidento komitetas siūlo.tos padėties pataisy
mui? Labai mažai. Praktiškas pasiūlymas yra tik vie
nas, būtent, kad federalinė valdžia pasiųstų savo regis
tratorių į tas vietas, kur negrams piliečiams atimama 
teisė užsiregistruoti ir balsuoti. Prieš tokį, aišku, tuo
jau sukilo visi pietinių valstijų reakcionieriai.

jšiąip komiteto raportas pasitenkina pakritikavimu 
ir pabarimu tų, kurie rasinę diskriminaciją praktikuo
ja prieš negrus, prieš puertorikiečius ir kitas mažumas. 
Bet kafe su pabarimais šiandien skaitosi? Jei reakcio
nieriai būtų bijoję pabarimų ir kritikos, tai visokia 
diskriminacija prieš negrus ir kitus žmones būtų seniai 

' išnykusi iš visų Amerikos kampų. -

Washing tonas. Rug
sėjo 27 dieną, nuo 6 iki 7 
vai. vakare, per National 
Broadcasting Co. televizijos

* Maskva. — Tarybų te
atrai pradėjo rodyti ame
rikinius filmus “Death of 
a Salesman,” “West Side. 
Story” ir “Career.” I tinklus kalbės Chruščiovas.

2 p.-Iaisvė (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 11, 1959

reiškiasi stambaus masto so
cialiniais ir dvasiniais pakiti
mais sovietinio režimo įtako
je, ir .juos mes turėtume pa
žinti. Į .

Gaila, kad daugybė pabė
gėlių ne tik tų pakitimų vis 
dar nenori pažintį, bet ir 
pripažinti. Gyvena praeiti
mi. Tebelaukia tos išnyku- 
sios ir nebesugrąžin a m o s 
praeities sugrįžtant. Iš to 
gražų biznį daro visokio 
plauko raketieriai, pasiva
dinę i Lietuvos “laisvinto- 
jais.”

Bet pažinimo minėtų Lie
tuvoje pakitimų nebeužten
ka. Tais milžiniškais soci
aliniais ir dvasiniais paki
timais, tais milžiniškais 
Lietuvos liaudies laimėji
mais žemės ūkyje, pramo
nėje, moksle, mene, kultū
roje reikia naudotis. Tam 
reikalingas kuo plačiausias 
su Lietuva kultūrinis ben
dradarbiavimas.

Linkime naujų laimėjimų 
Lietuvos darbo žmonėms

JAV lietuvių turistų antrosios grupes 
pareiškimas Tarybų Lietuvos spaudai

Mielieji broliai į-r seserys, 
brangūs tautiečiai 1

Gyvendami svetimoje pa
dangėje, visą laiką svajojome 
paviešėti brangiojoje tėvų ša
lyje, troškome greičiau išvysti 
savo gimtąsias vietoves, gimi
nes bei artimuosius. Mūsų 
troškimams įsikūnyti daug pa
dėjo Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija. zJos darbuo
tojams esame nuoširdžiai dė
kingi.

Kur mes bekeliavome po 
Tarybų Lietuvą, visur mus ly
dėjo tokie artimi, savi, malo
nūs ir atviraširdžiai brolių ir 
seserų veidai.

Svečiuodamiesi Tarybų Lie
tuvoje 23 dienas, mes apžiū
rėjome Vilnių, Kauną, Klai
pėdą, lankėmės Anykščiuose, 
Birštone, Nidoje, Palangoje, 
Telšiuose, Naujojoje Akmenė
je ir kituose Lietuvos mieste
liuose bei kaimuose, čia 
mes apžiūrėjom įmones, ga
myklas, fabrikus, matėm mil
žinišką Kauno HES statybą. 
Mums gilų įspūdį paliko Nau
joji Akmenė. Čia, kur anks
čiau tyvuliavo pelkės, išaugo 
stambi cemento gamykla ir 
naujasis miestas. Mums labai 
patiko Naujosios Akmenės 
kultūros rūmai. Kur mes be
važiavome, visur matėme di
džiulę statybą. Mes puikiai 
suprantam, kad be kitų tary
binių tautų pagalbos karo nu
niokota Lietuva nebūtų galė
jusi taip greit atsistatyti mies
tus, išvystyti pramonę.

Mes turėjome progos aplan
kyti teatrų spektaklius ir 
koncertus, pamatė me, kad 
Tarybų Lietuvoje auga kul
tūra ir menas, kad ji prieina
ma visiems žmonėms.

Draugiškoje/ humaniškoje 
dvasioje Lietuvoje auklėja
mas jaunimas nuo pat ma
žens. Mums patiko mažųjų pi
onierių tvarkinjįimąs, švaru- 

susiklausj^nas ir draus
mė. Didelis dėmesys Lietuvo
je skiriamas jaunimui, jo iš
auklėjimui. Juk jaunimas — 
tai valstybės, tautos ateitis.

Sveikatai taisyti gausu ligo
ninių, poliklinikų, 
pagalbos stočių

mas

pirmosios 
. Didžiulis jū-

New Jersey naujienos

sų laimėjimas — nemokamas 
gydymas.

Vaikštinėjom e po kolūkius' 
su naujais pastatais, kultūros 
namais, galvijų patalpomis, 
traktoriais.

Visur mes matėme sparčiais 
tempais kuriamą naujų gyve
nimą. Trūkumų dar yra, bet 
jų kas mėnuo eina mažyn. 
Vietomis trūksta medžiagų ir 
darbininkų, nespėjama taip 
pat viską laiku pristatyti, ta
čiau visa atmosfera, tikėjimas 
ateitimi — tokie džiuginantys, 
kad miela ir stebėti.

Svečiuodamiesi Tarybų Lie
tuvoje, mes keturias dienas 
lankėmės pas gimines ir pa
žįstamus. Ir būdami pas gimi
nes, ir keliaudami po miestus 
ir kaimus, mes netrukdomai 
kalbėjomės su žmonėmis. Įsi
tikinome, kad svarbiausia, ko 
siekia . Lietuvos žmonės, yra 
taika ir draugystė tarp tautų.

Su širdgėla mes stebėjome 
masines tarybinių piliečių žu
dynių vietas, hitlerinių oku
pantų ir lietuviškųjų buržua
zinių nacionalistų žvėriškumo 
vietas — Panerius, Pirčiupį, 
Kauno IX fortą. Apie pusę 
milijono civilinių Lietuvos gy
ventojų ir 200 tūkstančių ta
rybinių karo belaisvių Lietu
voje nužudė fašistiniai galva
žudžiai.

Grįžę į Jungtines Amerikos 
Valstijas, mes papasakosime 
savo įspūdžius. Tegu visi žino 
teisybę apie Tarybų Lietuvą 
ir jos žmones, kuriančius 
naują gyvenimą. Tegu išvaiko sirinko gražus 
iš ■ 
šmeižtus apie mūsų tėvų že- j - -■

Išvykdami linkime Tarybų I -
Lietuvos darbo žmonėms nau- j Svečia^ prie užkandžių 
jų laimėjimų. Iki sekančio pa- | įsigėrimų buvo gražiai

Nemažas skaičius klau- 
adre- 

“Laisvė” kelsis. 
Atsakymo negaliu suteikti. 
“Laisvės” administracija 
turėtų savo skaitytojams 
pranešti, jie nori žinoti.

—o—

Ney Jersey LDS kuopų 
metinė vakarienė įvyks šeš- šia, koks yra naujas 
tadienį, spalio 3-čią d., 408 sas, kur 
Court St., Elizabethport, N. 
J. Kuopų sekr. esate gavę 
tikietus. Juos platinkite, ka
dangi pelnas, jeigu koks 
bus, eis nuo parduoto tikie- 
to.

Šioje vakarienėje bus sve
čias tik ką .parvykęs iš Lie
tuvos ir pasakys savus įgy
tus įspūdžius. Jūs galėsite 
paklausti tą, kas jums nėra 
aišku. Gal svečias bus susi
tikęs jūsų gimines, ar ap? 
lankęs jūsų tėviškę, tai pa
pasakos apie jų gyvenimą.

—o—
Rugsėjo 8xtą d. Lindeno 

krematorijoje L___  ___
ginta draugė Ražanskienė. bos., 
Kiek mirusioji metų buvo, mai ir į juos atsakymai da- 
negaliu pasakyti. Jos vyras lykus pagyvina. Tie yralai- 
mirė pora mėnesių atgal.; mingi, kurie turi progą to- 
Velionė buvo pažangi mo-lkiose sueigose dalyvauti, 
teris. Jos sūnus žuvo kovo
je su Ispanijos fašistais pi
lietiniame kare. Gyveno 
Toms River, N. J., ir buvo 
pašarvota Elizabethporte, 
mat, šioje apylinkėje ji tu
rėjo apsčiai draugų ir pa
žįstamų.

Ilsėkis, drauge, o mūsų 
užuojauta jūsų likusiems i 
vaikams!

—o—
Išleistuvių pokylis Saka- .... 

lauskienei buvo gražus. Su- skaitytoja ir priklausė prie

Mūsų tarpe yra draugų, 
kurie sako, kam ten eiti ir 
klausyti kalbų atvykusių 
žurnalistų? Kam ten eiti ir 
klausyti parvykusių iš Lie
tuvos, juk mes matysime jų 
įspūdžius “Laisvėje” .

Yes, atvykusių žurnalis
tų kalbos neaprašomos. 
Spaudoj pažymima tik svar
besnieji sakiniai, smulkme- 

i nu nėra, susipažinimo nėra, 
likosi sude- Iš Lietuvos parvykusių kal- 

jiems statomi klausi-

savo žinojimą papildyti. Ne
dalyvaudamas tokiose suei
gose, pasilieki toliau nuo 
progreso. Piliete

Newark, N. J.
Rugsėjo 6 d. mirė Osta- 

pukienė (Kireiliutė). Palai
dojo rugsėjo 9 d. kremato- 
rijoje, Linden, N. J.

Velionė buvo “Laisves”

jos artimų pažangiu organizacijų. Pa-
galvos piktus melus ir I būrys palinkėti jai laimiu- nuliūdime vyrą, seserį 
. k n n i /< n n 1 1 T \ r n rz n _ _ - . . - . « « « 1 i Lz i»1 . I 1/ w z\ i I «

i gos kelionės į Argentiną /ir

ir 
nu- i

ir brolį. Brolis J. Kireilis 
gyvena Johnson City, N. P.

simatymo, brangūs draugai!
I. Babarskaitė, J. Beneke- 

raitis, P. Gasparienė, B. Ma- 
silionytė-Joski, Aid. Jakus, 
J. Juška, J. Kaškaitis, M. 
Klimas, K.. Krasnickas, J. La
zauskas, J. Mažeika, A. Go- 
ris, J. Naines, E. Pajaujytė- 
Sausser, Olga Šimkus, Julia 
Urmonas, J. Vaznyę, Mary 
Witkus.

Vilnius, 1959. VIII. 29.

Kai susitinka brolių rankos

liomis liepaitėmis.
Tamsiaplaukė Eleonora

| Rašo Auksė Kavaliauskaitė
VILNIUS.—Pilkėjančio va- augote Lietuvoje tokiomis dai 

karo sutemose Vilniaus aero
drome būriuojasi grupelės vii- i
niečiy, rugpjūčio 6-ųjų atėju-ĮSauser iš Eischlendo (Gal iš 
šių sutikti antrųjų lietuvių tu-1 A s h 1 a n d o, Pennsylvanijos 

valstijoje?—Redakcija) sutin
kančiųjų būryje 
vieno pažįstamo 
visi jai vienodai 
timi. Eleonorai, 
daugelio mylių nuo Lietuvos, 
džiugu iš arti išvysti savo tė
vų žemės sūnus ir dukras, iš
girsti skambų lietuviška žodį, 
pačiai prabilti savo motinos 
kalba. \

Atvykusieji nesivaržo savo 
džiaugsmo ašarų. Juk argi gė
da pravirkti, išvydus prieš 
daugelį metų paliktų tėvų že
mę, gyviau pajutus širdyje 
Tėvynėj meilę, įčiulptų drau
ge su motinos pienu.

—Brangūs tautiečiai !—krei
piasi į atvykusius Lietuvos 
Kultūrinių ryšių . su užsienio 
šalimis draugijos pirmininkas 
Povilas Rotomskis. — Leiski
te karštai pasveikinti jus, at
vykus į gimtąjį kraštų, į gim
tųjų žemę. Jūs atvykote į 
kraštų, apipintų negęstančiais 
kūdikystės atsiminimais. Prieš 
jus tėvų žemė, kokių jūs ka
daise palikote, bet kartu ji 
ir nauja. Jūs esate gimtojoj.e 
tėvų žemėje, todėl jauskitės 
čia kaip savo namuose.

Povilų Rotomškį prie mik- 
futę paliko mergyte, o dabar rofono pakeičia JAV lietuvių 
priešais jį stovi dailiai nuau- turistų 
gusi Lietuvos, Valstybinio nu
sipelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio artistė. 

•/ ... . f • ' •

Leiskite, mergyt, man, se
niui, pabučiuoti jus, — susu 
ko Jonas ' Juška vilnietei Ja
ninai Laibiriytei, kuri įteikia 
jam didžiulę gėlių puokštę,—- 
padėkoti už šias nuostabias 
gėles, už tai, kad pradžiugi
note mus tokiais mielais šir
džiai tautiniais rūbais, kad iš- tuvių linkėjimus. Iš San Fi’an-

ristų grupę, atvykstančių pa
viešėti į savo tėvų žemę. Čia 
susirinko sostinės visuomenės 
atstovai kultūros ir meno 
d a r b u o t o j a i, žurnalistai, 
atvykstančiųjų turistų giminės 
ir pažįstami; šen ir ten ma
tėsi tautiniais rūbais pasipuo
šusios m e r g i n o s su gėlių 
puokštėmis.

Pagaliau orų pripildo 
pelerio gausmas. Aikštę 
nančiai nušviečia galingi 
žektorial.

Artimieji, giminės, pažįsta
mi užtvenkia aikštę aplink 
lėktuvų, šiltuose, draugiškuo
se paspaudimuose sus i p i n a į 
rankos, susimaišo džiaugsmin
go lūkesčio ašaros. Rasoti, 
mylinčių rankų neseniai nu
skinti rožių -ir gladijolių žie
dai atvykusioms tarsi nebylus 
kvietimas: .yiėŠnagėn, bežodis 
bundančio gimtinės ryto sim
bolis.

O kaip džiugu susitikti de
šimtmečiais nematytus drau
gus, .pažįstamus, . artimuosius. 
Štai, daili blondinė apsiveja 
rankomis pagyyehusio . vyriš
kio ’kaklų. Išvykdamas iš Lie
tuvos, San Erancisko stalius 
Juozas Nainys savo seserį Ste-

pro- 
aki-
pro-

nemato nė 
veido. Bet 
mieli ir ar- 
gimusiai už

grupės vadovas Jonas 
Iš susijaudinimo vir- 

balsu jis sako:
Juška.
pančiu

—Gyvendamas Amerikoje, 
penkiasdešimt dvejus , metus 
troškau tėvynę Lietuvą aplan
kyti. Ir štai mano troškimas 
pildosi. Dėkoju visų atvyku
sių vardu už šiltą sutikimą.

. Prie mikrofono prieina Ju
lija Urmonienė. Ji perduoda 
susirinkusiems Amerikos lie-

siteikę.
'—o—

Na, ir šie metai dar 
pasibaigė, o mes jau nete
kome’ kėlių savo draugų, 
organizacijų narių ir “Lai
svės” skaitytojų. v

Bet jau tik kelios savai
tės iki mūsų tradicinio 
spaudos vajaus, kuris pra
sidės spalio mėnesį. Tad ky
la klausimas, kaip dirbsi
me: Bendrai ar pavieniai? 
Darbas nebus lengvas, spė
kos mažėja, metai didėja. 
Bet reikia susirūpinti, pa
sidaryti planus ir siekti 
bent kokios dovanos laimė
jimo.

ne-

brolis J. Kireilis, bet iš prie
žasties Labor Day gavome 
vėlai, tai pirm laidotuvių 
negalėjome ją įdėti.

Worcester, Mass. >
Mire Kalakauskiene

Rugsėjo 2 dieną atsibuvo 
skaitlingos ir gražios laido
tuvės. Liko palaidota Vil
ties kapinėse Helena Kala
kauskiene (Tekoriūtė). Tai 
viena iš nenuilstančių dar
buotojų mūsų pažangiame 
judėjime. Jos vyras Juozas 
Kalakauskas yra miręs 
prieš 23 metus.

Juozas 1908 metais vyko į 
Lietuvą, kad parsivežti He-

Mažai yra moterų, kurios į leną į šią šalį ir tais metais 
pildo savo mirusiam paža-‘ susituokė. Jie gražiai ir san
dus. Kaip - padarė viena1 taikoje išgyveno visą laiką 
draugė mūsų valstijoje. Ge
ra auka “Laisvei”. Gera au
ka Ateivių gynimui. Jos gy
venimo draugas buvo pa
žangaus judėjimo draugas. 
Ji pati dirbo, eidavo kartu 
su savo vyru. Abudu daly
vaudavo

šiame mieste, išauklėjo sū
nų—Juozą ir dvi dukteris?— 
Augeliją ir Izabeliją, susi
laukė trijų anūkų. Buvo su
sipratę žmonės, ypač Hele
na. Ji niekad neatsisakė 
pasidarbuoti kaipo • virėja 

susirinkimuose, šeimininke ir šiaip kitokio-^ 
konferencijose, prisidėdami se pareigose pažangiųjų dm- 
prie palaikymo pažangaus ganizacijų. Ji buvo laktai 
mūsų veikimo. į malonaus būdo, su šypsena
-- - — .....    > su visais kalbėjosi, lankė

kiekvieną kultūrinę pramo
gą ir sueigą.

Ji prigulėjo prie LLD 11 
kuopos? ir Liet. Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugi-/ 
jos, už tad jos karstą puo
šė didelė gausybė gyvų gė
lių ir didelis skaitlius paly
dovų lydėjo į kapinyną. 
Graboriaus koplyčioje liū
desio dainos buvo dainuo
tos akomponuojant vargo
nais. Atsisveikinimo žodį 
koplyčioje ir prie kapo tarė 
D. Jusius.

Laidotuves tvarkė direk
torius Petras Karalius. Pa
lydovai buvo pakviesti pas 
sūnų Juozą Kalakauską na
muose prie užkandžių. Visi 
su suspausta širdimi apsi
sveikino brangią draugi

Lai ji ilsis amžinai, o mes 
jos nuopelnus atminsime il
gai! D. X

cisco atvykęs Jonas Beneke- 
raitis perduoda sveikinimus 
Kalifornijos valstijos lietuvių 
vardu, žodį taria Jonas Kaš- 
kaitis.

Visų žodžiai — tai gyvas 
širdies saliutas brangiajai 
gimtinei. žodžiai negausūs, 
pertraukiami susijaud i n i m o 
ašaromis, bet jie iškart atran
da atgarsį kiekvieno lietuvio 
širdyje, visi pačia jautriausia 
sielos styga pajunta tą kan
kinantį tėvynės .pasiilgimą, 
brendusį šių žmonių dvasioje 
metų metais svečioje šalyje...

Susėdę į ištaigingą autobu
są, svečiai vyksta į Vilnių — 
daugelio jų niekada neregė
tą Lietuvos sostinę. Iš toli su
tviska žiburių girliandomis 
restauruotos Gedimino pilies 
bokštas, kurį svečiai skubės 
aplankyti rytoj. 'Rytoj žilasis 
Gedimino miestas parodys 
jiems ne tik senąjį bokštą, 
bet ir daugybę naujų gamyk
lų, rūmų, aikščių ir meno .lo
bių, kuriuos sukūrė Lietuvoje 
darbščios'jų brolių ir sesių 
rankos.



ŠŪVIAI FORTŲ PAŠLAITĖSE' t ' t

(Pabaiga)

Kitas žudynių dalyvis 
Juozas Slesoraitis, kilęs iš

čių žmonių. Lavonus už- 
kasinėjo karo belaisviai, 
kuriuos taip pat vėliau su-

buožių, buvęs šaulys, dirbęs šaudydavo. Šaudymo metu 
1937—1939 metais valdi- r".V7':X ”
ninku Šiaulių sunkiųjų dar- vai^ai šliaužiojo kraujuose 
bų kalėjime, 1941-1942 m. [ . v v . - . v_- .
IX forto viršininkas, 1949 \lzmasami . buožėmis.

1937—1939 metais valdi-

m. kovo 5 ir 22 dienomis

Prieš masinį gyventojų 
naikinimą 1941 metais į IX 
fortą atvyko gestapininkai, 
atgabeno daug karo belais
vių ir civilių, kurie 2-3 die
nas kasė 12 ar 14 griovių 
po 50 metrų ilgio, 4 metrų 
pločio ir 2 metrų gylio. Po 
to, paprastai rytais, atva
žiuodavo gestapininkai ir 
nacionalistai, maždaug 100 
žmonių, vadovaujami Jėge
rio ir Lietuvos buržuazinės 
armijos majoro Šimkaus. 

«Po to i fortą buvo varomi 
kolonomis įvairių tautybių 
piliečiai, jų tarpe moterys, 
seniai ir vaikai. 
apie 150 metrų nuo

sužeistieji ir likę sveiki

ant savo motinų lavonų ir

Dažnai sužeistieji buvo už
kasami ir iš po žemių bu
vo girdėti dejavimai. Vė
liau lavonai iš duobiu buvo 
iškasti ir sudeginti, o kau
lai sutrupinti.

Man paliepus, pavaldūs 
man prižiūrėtojai nešė au
kų sargybą, rinko sušaudy
tųjų daiktus, kuriuos vė
liau išveždavo į Kauną. 
Norint paslėpti nusikalti
mų pėdsakus, buvo naikina
mi sušaudytųjų dokumen
tai.

Prisipažįstu, kad iš daik
tų, priklausiusių sušaudy
tiems, aš asmeniškai pasi
savinau paltą, kostiumą,

dymo metu, o taip pat pus
gyvius užkasti.' Kada iš po 
žemių pasigirsdavo dejavi
mai, mes dejuojančius ne
atkasę šaudydavom. Vieną 
kartą 1942 metais į IX for
tą buvo atvežta ir sušaudy-I 
ta grupė piliečių apie 50 ! 
žmonių tarybinių politinių | 
veikėjų ir komunistų.

■MSI

Worcester, Mass.
MIRUS

Alenai Kalakauskienei-Kellev

JAU YRA 70,400,000 
TROKŲ ir AUTOMOBILIŲ

Washingtonas. —The Bu
reau of Public Roads skel
bia, kad dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijose yra 
70,400,000 automobilių ir 
sunkvežimių. Tame skaičiu
je busų ir trokų yra 11,* 
825,000.

Kinai rado “Pekino 
žmogaus” kauly

Pekinas. —Kinijos moks
lininkai atrado priešistori
nio “Pekino žmogaus” kau
lų. Ypatingai gerai išsilai
kęs moters apatinis žandi
kaulis. Jie surasti netoli 
nuo sostamiesčio Pekino.

Priešistorinio “Pekino 
žmogaus” pirmieji kaulai 
buvo rasti 11929 m. Tie žmo
nės gyveno prieš 500,000 m.

Mokslininkai priešistori
nių žmonių kaulus skirsto į 
tam tikras geografines sri
tis, kaipo dabartinių rasių diplomatinius ryšius su Ru- 
pirmtakūnų liekanas. tmunija ir Vengrija.

Detroitas. — Visos auto
mobilių gaminimo kompa
nijos 
1960 
1959 
trokų

Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyj likusiam 
sūnui Juozui, dukrai Eugenijai ir jų šeimoms;

dukrai Izabeliai, giminėms ir draugams.
V. A. Repečkai P. Sadauskas
J. O. D ir vėliai R. E. Januliai
J. K. Sabaliauskai G. H. Smith
J. Raulušaitis V. E. Pačėsai
A. Balčiūnienė J: A. Palioniai
W. B. Dupšiai J. L. Ausie jai
M. Žalimienė A. Vasilienė
J. Norvaiša K. N. Kurson
P. D. Yelskiai E. Kanapkienė
J. M. Petkūnai M. Baguckienė
J. Bakšys V. Žitkus
P. Yucius D. B. Žemeikiai
K. Kosulis B. Valančiauskienė
U. Dudienė A. B. Narusevičiai
A. M. Sukackai M. Šiupenienė
F. P. Petrauskai J. D. Lukai
M. Endzialienė J. A. Krukoniai.
G. H. Žilinskai O. Sidarienė
J. Skliutas

Buvęs Kauno kalėjimo i i 
prižiūrėtojas Justas Nau- j 
džiūnas 1940 metų kovo 16 ; Į 
dieną parodė:

1941 metų gruodžio men. |! 
apie 20 dieną gestapininkai ; 
atgabeno į IX fortą apie' 
200 vyrų ir moterų, jų tar- j 
pe buvo Lietuvos TSR; 
Aukščiausiosios Tarybos; 
deputatas Zibertas, Kauno I 
darbininkas - p i r m ū n a s i 
Ščerbakovas ir daugelis ki-, 
tų, kuriems šaltyje buvo 
įsakyta išsirengti nuogai.! 
Po to jie buvo suvaryti į j

Maždatg batus? baltinius, keletą moGgriovį, Įsakyta atsigulti, oi 
šitų tėviškų suknelių, batukus iriP° * gestapinmkai apipylę II 

grioviu visiems jiems buvo kitus daiktus savo vai-1de^!als »a^ge gyvus. Ui-J 
Įsakoma nuogai išsirengti, kams. Veitingesnius daik-;' , I
po ko juos vare į tranšėją,!tus pasiimdavo gestapinin-P ®
įsakinėjo gulti griovyje, pil- Į kai. . p0 ^dyniu IX forto vii- Į =

šininkas Juozas Slesoraitis pradžioje, gestapininkai at- kitus vertingus daiktus, 
I ir jam pavaldūs prižiūrėto- gabeno į IX fortą nužudy- kuriuos dažniausiai pasisa- 
jai, jų tarpe ir aš, šaudėm ti apie 50 žmonių grupę, vindavo.

t

jau pradėjo gaminti 
metų automobilius, 

metais viso auto ir 
pagamino 4,890,620.

Tokio.—Japonija atsteigė

PITTSBURGH, PA

PASITIKIMAS TURISTŲ 
(Grįžusių iš Lietuvos

LDS 8-oji Apskritis Rengia

name vandens. Gestapinin- j Prisipažįstu, kad aš, bu
kai kartu su vietiniais naci-! damas IX forto viršininku, 
onalistais šaudė. Sušaudę I po masinių tarybinių pilie-' 
vieną piliečių grupę, gesta- čių žudynių asme n i š k a i i 
pininkai ir nacionalistai iš-'kartu supininkai ir nacionalistai is-1 kartu su man 
rengdinėjo antrą grupę, va-i prižiūrėtojais šaudydavau'; 
rė į tą pačią tranšėją, lie-!sužeistus senius, moteris ir! 
pė gulti kniūbstiems ant su-i vaikus. 1941 nietų gruo-Į 
šaudytųjų lavonų ir vėljdžio mėnesį tik per vieną Į 
šaudė. Piliečius, kurie ne- dieną gestapininkai kartu 
norėjo eiti į griovį, mušė*su vietiniais nacionalistais- 
lazdomis, šautuvų buožėmis 
ir šaudė. Žudymo metu 
kildavo baisiausias riksmas 
ir vaikų verksmas.

Siekdami nustelbti triukš
mą, gestapininkai paleisda
vo savo automašinų moto
rus. Per dieną buvo sušau

doma nuo 3 iki 4 tūkstan-

pavaldžiais!ir ^mušinėjom senius, mo- kurių tarp
- - ! tens ir vaikus dar nenusau- žino vieną komunistą.

~ • - i tus, o tik sužeistus. Daž-i laukdamas 
nai sužeistuosius 
vome ir iš po žemių buvo (gestapininkui leidus, 
girdėti jų dejavimai.

, Be to, mes saugojom au- Pistoleto nušovė.
IX forte sušaudė apie 20 įkas prieš jų sunaikinimą. Be to, kada gestapipin- 
tūkstančių, kurių tarpe bu-į Mes naikinom sušaudytųjų kai i IX fortą atgabenda- * 
vo moterys, seniai ir vai
kai. Po šito naikinimo man

Slesoraitis pa- 
Ne-.

, kol bus šaudo- metaįs, jis už prisiplėštą 
užkasda- ma visa grupė, Slesoraitis, auksą ir sušaudytųjų pilie- 

tuoj čių daiktus nupirkęs kaž- j 
pat nuvedė jį į griovį ir iš kur sau ūkį su namais, ūki- 

■ niais pastatais ir galvijais.
I (Iš “Tiesos”)

! dokumentus, siekdami pa- vo Slesoraičio žinion po I 
.. .......... .....   slėpti nusikaltimų pėdsa- 200-300 piliečių, tai iki jų | 

asmeniškai ir man paval- kus. i 1 •................................... J 1 I j |
šaudyti ir užmušinėti se-; sisavinta sušaudytųjų daik- 
nius, moteris ir vaikus, Ii-, tų. -*.•
kusius gyvus masinio šau-;

Po to, kai Slesoraitis pa
sitraukė iš IX forto 1943

Plymouth, Ind. — Shook
Man būnant IX for- sunaikinimo įSlesoraitis as-1 šeima nusiraudavo lėktuvą 

diems prižiūrėtojams teko į to tarnyboje, daug buvo pa- meniškai nuiminėjo nuo skristi į Chicagą. Bet vos 
moterų ir vyrų pirštų auk- pakilus • lėktuvas nukrito ir 
sinius ž i e.dh s,. atiminėjo nelaimėje žuvo vyras, žmo- 

Vieną kartą, 1942 metų a p y rankes, laikrodžius ir na ir du jų vaikai.

(flIP MAN ATRODO U TUVA•j a

Rašo J. Gasiūnas

(Pabaiga)
Apžiūrime paminklines vietas

Grįždami į Kauną sustojo
me Anykščiuose. Merkys prie 
mūsų prisidėjo. Vykstame į 
garsųjį Anykščių šilelį, kuria
me randasi didžiulis rašytojo 
J. Biliūno paminklas. Pa
minklas aukštame kalne, kaip 
kokiame piliakalnyje. Aukšti 
cementiniai laiptai veda prie 
paminklo. įkopęš gali matyti 
visą plačią apylinkę. Aplan
kėme rašytojo Žukausko-Vie
nuolio kapą ir “Anykščių ši
lelio“ autoriaus Baranausko 
klėtelę, kur jis kūrė tą gar
siąją poemą. Aplankėme tą 
namą, kuriame rašytojas Vie

nuolis kūrė svarbiausius savo 
k ievinius.

Anykščiai labai nukentėjo 
karo metu. Dabar jau pilnai 
atstatyti ir gražiai atrodo. Bet 
dar yra nemažai labai 
namų, šiaudiniais stogais, kai , pažinsite Lietuvoje, 
kurie pusėtinai nusidėvėję, i 
apiplyšę. į

Važinėdami pa Džūkiją ir; 
Aukštaitiją matpme 'nemažai 
prastų namų, kurių, šiaudiniai ' vykome Klaipėdos link. Su- 
stogai skylėti. Kodėlgi jie ne- stojome gražiame poeto D. 
užtaisyta Aiškina mums kol- Poškos vardo kolūkyje, ap- 

. .. - ;s žiūrėjome Poškos muziejų, 
matėme 1,500 metų senumo 
ąžuolą. Tada pasileidome 

neš kolūkiečiai' sLto- i Per Tauragės miškus ir ne-

rint net akį veria. Tai pažan-- bar rašytojai ir muzikai įsi-; nių dirbtuvę į ir trikotažo 
Paskui Palangos dirbtuvę. Abi gerai įreng- 

maudynėse praleidome lai-' tos, naujos, turi daug švie- 
ką. *sos, švarios. Vakare Telšių

Rugp. 10 d. aplankėme I haudies teatrus mūsų pasi- 
Apie Lietuvos Jvelius^ reikia!,Klaipėdos laivų statybą ir tikimui perstatė Žemaitės 

į žuvų fabriką. Abi įmonės | “Klampynę”. .Vaidinimas iš- 
lyra pirmos rūšies, geriau-įėjo geriausiai. 
|siai viskas įrengta. Vakarei 
turėjome koncertą.

ga. Dzūkai ir aukštaičiai tu- kūrę, 
retų smarkiau pasispardyti 
kad žemaičius pavyti. O ji( 
gali tai padaryti.

tiek pasakyti. Respublikiniai ' - 
keliai daugiausia asfaltuoti, I 
rajoniniai taipgi neprasti, bė-j^-J 
dos nėra jais važiuojant. Bet į 
kai įvažiuoji į kolūkinius ko-! 
liūs, tai su automobiliu 
lengva persiristi. Galy 
duobių, vietomis aplaužyti til-imės, 
tukai. Kai kolūkiečiams pa
stebi, kodėl jie savo kelių ne
pasitaiso, tai jie teisinasi, kad 
sunku ką nors padaryti, kuo
met sunkvežimiai, traktoriai 
ir kitos sunkios mašinos ne tik 
duobes išmuša, bet ir tiltelius 
sulaužo. Visgi jie tvirtina, 
kad kolūkinių kelių taisymas 
įeina į septynmetinį planą. 
Sako, jei atvyksite už penke- 

senų ' rių-šešerių metų, daug ko ne
nes bus 

i per tą laiką padaryta daug 
j pažangos visose gyvenimo fa- 
; zėse.

Rugp. 8 d. iš Kauno iš-

Rugp. 17 d. Dotnuvoje abi 
amerikiečių turistų grupės 
susiliejo, paskui vykome 
pietauti į Kėdainius, kur 
vėl teko su 2-rąja grupe 
atsiskirti. Jie patraukė 
Kaunan, o mes—Vilniun.

Rugp. 18 d. turėjome mū
sų poeto Stasio Jasilionio 
iškilmingas, laidotuves. Jo 
pelenai buvo palaidoti se
nuose Rasų kapuose, kur 

įguli daugelis mirusių Lietu-
Rugp. 15 d. apžiūrėjome vos visuomenininkų.

ne
gražią vyskupo Maželio ka- Rugp. 19 d. turėjome su 
tedrą, taipgi Telšių istorini Vilniaus spaudos korespon- 

Maudė- muziejų, nuvykome pąsi- dentais pasikalbėjimų, 
apžiūrėjome studentų maudyti į Germonto ežerą.

Rugp. 19 d. turėjome su

įplaukėme Nidon. ap
žiūrėjome “Tiesos” leidyk-

;, o vakare turėjome 
, ., i . Ap- išleistuvių puotą.

vykią, kurioje tuo laiku va-! žiūrėjome modernišką kol- 
sarojo 250 pionierių.

Rugp. 12 d. turėjome pa-

stovyklą,^ kur buvo Ii pavakarį pasiekėme Tirk- ją, susipažinome su redak-
7. 7^ -? taipgi |slius, kur taipgi mus pasi- toriaisapie 500 studentų, i

apžiūrėjome pionierių sto- ■ tiko ' didžiulės” 'minios.

“Jaunoji gvardija”.
Kolūkiečiai gražiai gyvena, 

sikalbėjimą su žemės ūkio dauguma naujuose
ministru Laurinavičium, 
paskui nuvykome Palan- 
gon, gintarų Jgs", gintarų krautuvėje i Viekšnius, Akmenę vykome 
pasipirkome saviškiams do- j ^u7yei"
vanu.

Pasitikiniui 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 \
Pradžia 6-ą Valandą Vakare .

■ ’ Prašome įsitėmyti vietą: • t \
1024 Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. \

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

RENGIMO KOMISIJA ,

Worcester, Mass
Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Įvyks' Sekmadienį

Rugsėjo 13 September
Olympia Parke
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ūkiečiai, kad nėra kūlių, nes 
mašinomis viską kuliant ne
lieka šiaudų stogams. Atro- ■ 
do, kad tie namai pasmerkti! 
likimui, i.__ _________  ____ ,
si naujus mūrinius namus ir • trukus pasiekėme Šilutę, 
palaipsniui senuosius aplei-ikur buvo mums surengti 
džia. • pietūs. Didžiulės minios

, mus pasitiko. Vakare buvo 
j suruoštas parke statybinin- 

Pastebėjome ir tai, kad že- i koncertas. Po koncerto 
:• namų išvykome į Klaipėdą, kur 

taipgi didžiulės minios mus 
pasitiko.

ją. Per Žemaitiją važiuojant! Rugp. 9 d. praleidome lai- 
miela žiūrėti į puikius javus, ką Palangoje. Aplankėme 
gražias sodybas, raudonomis Birutės kalną, grafo Tiške- 
čerpėmis dengtus stogus, žiū- vičiaus palocių, kuriame da-

Žemaičiai pirmauja

mes ūkio darbuose ir -------
statyboje Klaipėdos kraštas ir 
Žemaitija kur kas aukščiau 
stovi už Aukštaitiją ir Dzūki-

kia didžiulis moderniškas 
cemento fabrikas. Dirba 
ten apie tūkstantis darbi
ninkų, Fabrikas ir miestas 

ten, kur buvo 
kaimas ir balos. 

Į" Naujas socialistinis miestas 
| turi 5,500 gyventojų. Nei 
j vieno seno namo jame nėra. 
Moderniškame klube mer
gaitės pildė šokių progra
ma. A 

Skubinomės į Kuršėnus.
Pasiekėme našlaičių vaikų 
namus, kur ‘ randasi 140 
berniukų ir mergaičių-. Pa
sivaišinę išklausėme jų šo- 

Rugp. 14 d., pasikalbėję kių, dainų ir deklamacijų 
su kai kuriais ministrais ir programą, 
kitais veikėjais, apleidome
Klaipėdą. Plungėje pasiti-Į siekėme Dotnuvą, kur mū- 

_ ___sų garbei buvo suruoštas

Rugp. 13 d. pasiekėme 
Kretingos rajoną. Užsuko
me į žvėrelių fermą, kur

. _ I pastatyti auginama gražiausios lapes iz.n.npnil 
• —•! • • • v T’ 1 • JL\. Cl J. I) U- A JL Ltir mėlynieji šunes. Jų kai
liukai labai brangūs. Dar-; 
bininkai gyvena naujuose' 
moderniškuose apartmen- 
tuose, kuriuose įrengimai 
nei kiek neprastesni kaip 
pas mus Amerikoje. Nuvy
kome į Karolio Požėlos kol
ūkį, kur mus iškilmingai 
pasitiko ir Pagarbos, pilia
kalnyje suruošė pietus.

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA 
Kurią atliks:

AIDO CHORAS
Vadovaujant Jonui Dirveliui

ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS

Taipgi gražių duetų duos

Rugp. 20 d. atsisveikina
me su Vilniumi ir Lietuva, 

nuosa-1 Orlaukyje lėktuvas laukia 
vuose namuose. mus vežti Maskvon. _ Atsi-

Ruen. 16 d. nėr Triškius, i sveikinimas. labai liūdnas, 
nes nesinori taip greit su 
Lietuva ir jos žmonėmis at
siskirti. Savo kelionėje taip 
artimai mes susidraugavo
me su Lietuvos žmonėmis, 
kad dabar nuo jų atsiskirti 
labai sunku. Kur mes kelia
vome, kur sustojome, visur 
mus pasitiko didžiulės žmo
nių minios, pasitiko jaunos 
mergaitės su gėlėmis, su 
duona ir druska, priėmė 
mus maloniai, vaišino ska
niausiai. Už tą viską mes 
niekad jiems negalėsime at
silyginti.

Tai ir baigiu šiuos trum
pus įspūdžius. Trumpinau 
todėl, kad kitiems turis
tams palikti pakankamai 
vietos pasisakyti apie ke
lionę po Lietuvą. Kiek vė
liau parašysiu įspūdžius a- 
pie Maskvą ir Paryžių. Vė
liau gal teks atskirais 
straipsneliais parašyti apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą.

U . >. Ii
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Ona Dirveli.ene.j

Pervažiavę Kėdainius pa-

ko mus milžiniškos masės.
Skubinomės į Telšius, kur puikus koncertas. Didžiulė 
taipgi minios mūsų' laukė, salė buvo pilnutėlė pūbli- 
Telšiuose aplankėme piršti- kos.

Jonas Sabaliauskas

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

gražų pasilinksminimą.
RENGĖJAI

o D „Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 11, 1959



Laiškas iš Panevėžio 1 Washington, Pa.
Lawrencietis turistas drg. S. 

Penkauskas parvežė iš Lietuvos 
nuo panevėžiečio Jono Marcin
kevičiaus, 
Lawrence, 
ką:

kadaise gyve n u s i o 
Mass., sekamą laiš-

mano

1927

Chicagos Žinios Aido choro piknike girdėsit

Valgykla būdavo 
vai. ryto iki 

Dirbo dvi

, New Yorkas. — Dvylika 
didžiųjų plieno gaminimo 
kompanijų atsakė į prezL 
dento laišką ir kaltina dar
bininkų-uniją už streiką.

Izabelė Sutkienė pasida
vė operacijai Manhattan 
Hospital 2nd Ave. ir 17th 
St., New Yorke.

daug naujo apie LietuvąVilnies gegužine buvo 
nepaprastai puiki

Rugp. 30 d. — Daugybė 
publikos suvažiavo į erdvų
jį ir gražųjį Santa Fe par
ką, kur buvo Vilnies rude
ninė gegužinė. Automobi
liai riedėjo visokiais, keliais 
ir keleliais,- pasišokinėdami 
bėgo iš Michigano, India
nos, Wisconsin©, Illinojaus.1 
Daug svečių jau buvo prieš 
kelias dienas iš anksto at
vykę kaip tai: iš Floridos 
Truskiai, Kairiai ir kt.; iš 
Pittsburgho, Ohio, Remei
kienė ir iš kitų valstijų dau
gelis svečių. Iš Rockfordo 
autobusas su 33 žmonėmis. 
Chicagos autobusas sausa
kimšas apie 50 žmonių. 
Šiaip automobilių visas par-; 
kas kaip nusagstytas. Oras 
buvo auksinis. Per 12 die
nų šutino, slopino žmones, | 
siaučiant karščiam, o sek
madienį kaip tik puikiau
siai savo grožiu ir gerumu
patarnavo oro pranašas. A- stų grupė Telšiuose aplan- 
čiū kam nors, kad perku- kė “Masčio” trikotažo fab- 
nėlis su lietaus debesiais ne- riką. Pirmiausia jie užsuko 
užpuolė ir gegužinėje tiek I į senąsias fabriko patalpas, 
daug suvažiavusių neišbai- Dabar čia įrengtas piršti- 
dė.

Karts nuo karto vėsus, 
švelnus vėjelis pavėdino ge
gužinės dalyvius. Kur pa
sisuksi: pilni stalai, abu pa
viljonai, pietauja, vaišinasi, 

xxvixx >xk™ labai 0 Jau bare buvo tikra špū- 
gražiai priėmė ir pavaišino, i S^1S-

Piknikas įvyks Kasmočių 
Parke Great Neck, N. Y., 
20 d. rugsėjo (Sept.).

Bus pranešimai apie Lie
tuvos dabartinį gyvenimą. 
Kalbės sugrįžę iš Lietuvos 
turistai. Dainuos Aido cho
ras ir kvartetas. Bus šo
kiai ir kiti įvairumai.

Aido choro vadovė Mild
red Stensler vadovaus dai
noms ir padarys pranešimą 
apie Lietuvos klestinčią 
kultūrą.

Busas išeis nuo Lituanica 
Square Brooklyne 12:30 
vai., o nuo 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y., 
apie pusvalandžiu vėliau.

Kviečia visus
Aido Choras

Užraiyldte Laisvę savo draugui

Steponąitis vėl ligoninėje
M. žiedelis sakė, kad nu

ėjęs atlankyti Juozą Stepo
naitį jo namie nerado. Jo 
šeimininkai jam pasakojo, 
kad Juozas pastaruoju lai
ku kentė padidėjusius skau
smus antroje kojoje. Kai jį 
suėmė drebulingas karštis, 
jo gerieji šeimininkai sku
biai pašaukė pagalbą, išve
žė į ligoninę, regis, kad į 
Kings County.

Steponaitis jau seniai yra 
netekęs vienos kojos ir la
bai ilgesingai laukė medi
nės kojos. Nauja nesveika
ta atitolina jo progą dar 
kartą atsistoti ant žemės. 
Gaila! Jonas Jr.

A*< J>-

MILDRED STENSLER

KNYGOS iš LIETUVOS
LIETUVIŲ’ KALBA

150 Skirtingų Pavadinimų 
dabar yra mūsų krautuvėje

Rašykite dėl kainų sąrašoHelena Vukadinovich
Rugpiūčio 12 d. mirė Hele

na Vukadinovich Washing
ton© ligoninėje, sulaukus 69 
metų. Lietuvoje paėjo iš 
Kauno gubernijos. Į Ame
riką atvažiavo 1910 m. Pa
liko Lietuvoje keturias se
seris ir brolius, 
brolis i 
Helena 
moteris, 
buvo be 
navimu. 
pageidavimą buvo paprašy
tas koks ten “pričeris” kal
bėti. Velionės vyras prašė 
kelių draugų progresyviai 

... i pakalbėti išlydint. Ant ka
ti i pų keletą žodžių lietuviškai . — J MT 1 • T'* T •

Dabar gaunami per mūsų firmą:

Iš Lietuvos

at-
10

kaip žinote, Lie-

o vienas 
gyvena Amerikoje.

buvo progresyvė 
tai ir laidotuvės 

bažnytinių patar- 
Tik pagal vaikų

Amerikios lietuviai
Naujojoje Akmenėje

Rugp. 26.—JAV liet, turi-

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija:

Malonėkite jūsų laikraštin 
įdėti šį mano atsakymą į tūlu 
draugų klausimus apie 
gyvenimą Lietuvoje.

Kaip žinote, mudu su žmo- I 
na sugrįžome į Lietuvą 
metais ir apsigyvenome Pane
vėžyje. čia buvome įrengę 
valgyklą, kuri per keletą me
tų buvo gerai žinoma ne tik 
Panevėžyje, bet ir visoje apy
linkėje, nes pietautojų kartais 
susirinkdavo virš trijų šimtų. 
Valgykla buvo atdara nuo 7 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Kaip su klijentais, taip ir su 
darbininkais labai gerai sugy
vendavome. Klijentai nebran
giai gaudavo gerą maistą, o 
darbininkai — pragyven i m o 
šaltinį,
dara nuo 7 
vai. vakaro, 
mainos.

Dabar gi,
tuvoje veikia valstybinis pen
sijų įstatymas, sulyg kuriuo 
kiekvienas pilietis, sulaukęs ’ 
60 metų amžiaus, turi teisę Į 
gauti senatvės pensiją. Bet į 
tam reikalingas 25 metų dar
bo stažas—darbo už algą. < 
kadangi aš prieš karą Lietu-! tarė Petras Martin. Paskui 
voj nedirbau už algą, tai man i visi palydovai buvo pakvie- 
buvo reikalingas į 
darbo už algą stažas. Mūsų ' 
tarybinė vyriausybė neatsi- į 
žvelgia į tai, kam tu už algą Į 
dirbai: ar kokiam Lietuvoje] 
žmogaus išnaudotojui, ar A- i 
merikos kapitalistui už duo- ! 
nos kąsnį savo jėgas pardavi- 
nėjai,—visvien pripažįsta pu
sę darbo stažo, jei tik esi dir
bęs už algą. O kitą pusę dar
bo stažo reikalinga dokumen
tais įrodyt, kad dirbai jau ta- 
tarybinėj santvarkoj.

Taigi man buvo reikalingas 
paliudijimas apie mano darbą 
Amerikoj, ir šiuo reikalu krei
piausi į draugus, ką jie man 
ir išrūpino.

Už tai dėkoju niujorkiečiui 
S. Večkiui, d r. 
V. Taurui ir 
Večkių šeimai, 
Penkauskui ir 
kui. 
man 
gą-

papildomas ; Sįį anį pietų pas velionės 
Musu ■ dukterį, kuri visus 1

Helena buvo palaidota 
rugpiūčio 15 dieną.

Helena Vukadinovičienė 
buvo darbininkė, ji rūpino
si ne tik ’savo reikalais, bet 
ir visuomenės. Kada buvo 
sveika, ji visur buvo pirmu-

Ar tik nebus ši Vilnies 
gegužinė skaitlingesnė iš 
daugelio pirmesnių.

Skamba linksmai nusitei
kusių pokalbiai. Kiek tų 
naujų pažinčių užmegsta ir 
senų atnaujinta prie arti
mesnio draugiškumo. Buvo

tinė. Jai nebuvo niekas per- labai! daug pačių vilniečių, 
sunku. Kokį ji darbą pasi- bet taip pat jr simpatikų' 
imdavo, jį atlikdavo sukau- bei bepartyviškų žmonių.

nių cechas. Vėliau svečiai 
nuvyko į naująjį fabriką. 
Jis pokario metais daug 
kartų išaugo., Įmonės yyr. 
inžinierius V. Lasavičius 
aprodė svečiams dažymo, 
mezgimo ir siuvimo cechus.

Vakar Amerikos lietuviai 
atvyko į Naująją Akmenę. 
Cemento gamyklos direkto
rius A. Spudulis papasako
jo svečiams, kaip buvusioje 
pelkėje išaugo stambi ga
mykla, cementininkų mies
telis. 'Gamykįos darbinin
kai- saviveiklininkai sve-1 
čiams suruoš# nedidelį kon
certą. Į

Iš Naujosios Akmenės
pu. Jei kam reikėdavo pa- Muzikos aidai sklido po vi- vakaie svečiai grįžo į Tel

šius.

J. Kaškiaučiui, 
lawrencieciams 
J. Rodžiui, S. 
V. Kralikaus-

Brangieji draugai, jūs 
padarėte didelę paslau-

Šia proga kreipiuosi ir į 
tuos brangius brolius lietu
vius, kurie esate išvykę iš Lie
tuvos antrojo pasaulinio karo 
metu. Išvykdami jūs tvirti
note, kad kai sugrįš Sovietai, 
visi būsime iškarti, iššaudyti 
ir tt. O štai, broliai, aš gy
venu sveikas ir laimingas sa
vo brangioj tėvynėj. Gaunu 
467 rublius 50 kapeikų į mė
nesį pensijos ir mano ateitis 
jau užtikrinta. Bet kokia gi 
jūsų ateitis? Netikėkite vi
siems tiems plepėtojams, J<u- 
rie, pasivadinę “laisvintojais,” 
vis dar plepa, kad pas mus 
tik skurdas ir žiauriausias 
persekiojimas ir kad nieko ge
ro nėra. Kurie 
vėžį prieš karą 
tytumėte dabar, 
bėtumėte: kiek
su gėlėmis, kokie gyvennamiai 
pastatyti ir kiek įvairių dirb
tuvių įrengta. O kas dar nu
matoma atlikti* per šį septyn
metį—tai tikrai džiugu, ir nė
ra abejonės, kad jis bus sėk
mingai baigtas, nes tarybinė 
vyriausybė ir komunistų par
tija duotą žodį pilnai ištesi.

Žinoma, negalima sakyti, 
kad viskas buvo jau taip ge
rai, arba kad nė dabar ne
pasitaiko klaidų. Svarbiausia 
tai, kad iš praeities klaidų vi
suomet stengiamasi pasimoky
ti. O klaidų darytojams duo
dama gera pamoka. Todėl ir 
darbo žmonėms tatai visuo
met išeina ant naudos.

J. Marcinkevičius 
Panevėžys, 1959 m. rugp. 16 d.

matėte Pane- 
ir jei pama- 
tikrai nusiste- 
gražių parkų

galbos, ji eidavo ir ieškoda- są parką atsimušdami į ska-
vo paramos. Jei kas iš mū-i rotus klevus ir ąžuolus. A- r iftitViat 

naunseriai ir komentatoriai1J A 1 * 1
perstatinėjo iš toli atvykti- j GRĮŽO Į VIŲNIŲ

su darbininkų patekdavo į 
kalėjimą už darbininkišką 
veiklą, Helena gelbėdavo 
pati ir ragindavo kitus pa
gelbėti. Jei buvo streikas, 
ji buvo pirmutinė p ik i e to 
Imijoje.

.sius svečius ir norinčius su-j Rugn. 27 d 
sitikti, pasimatyti vieni su i JAV lietuvių 
kitais. Yurgon orkestrui i jį grupė Tel 
grojant, salėje šoko. Apie ’ VJ 1 
5-tą valandą prasidėjo pro- 

Jai vadovavo Vil-Jos pirmasis vyras nešilti-1 grama.
ko su jos idėjomis ir prade- nies redaktoriai: JulijaMa- 
jo ją persekioti, vaikai taip- razienė ir Leonas Jonikas, 
gi beveik tėvo pusę palaiky
davo. Helenai pasidarė la-

Gražiai dainavo keli cho
rai. Tarė žodį sugrįžę iš

bai^ sunku taip gyventi ir i Lietuvos turistai: A. Doč-
turėjo atsiskirti nuo savo 
šeimynos, kurią ji išaugino 
beveik į vyrus ir moteris. 
Tai buvo jai didelis sukrė
timas, bet ji nepakeitė sa
vo darbininkiško nusistaty
mo, pasiliko ištikima savo 
idėjoms. Su laiku susipaži
no su kitataučiu pažangiu 
draugu ir apsivedė antru 
kartu. Abudu darbavosi su
tartinai, įsigijo savo gražų 
namelį ir būtų galėję gra
žiai gyventi, jei ta sunkioji 
liga nebūtų Helenos pri
spaudus 7 metai atgal. Jai 
suparalyžiavo vieną ranką 
ir vieną koją. Taip vargšė 
ir kankinosi, bet pasiliko 
ištikima savo įsitikinimams 
ir savo mylimam Įaikraš- 
čiui “Laisvei”, rūpinosi dar
bininkų judėjimu iki jos 
širdis sustojo plakusi.

Lai jai būna lengva šios 
šalies žemė, o jos likusiam 
vyrui mūsų giliausia užuo
jauta.

Jule Martin
PHILADELPHIA, PA.

ZENITH 
GIRDĖJIMO APARATAI
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos
MODERN HEARING AID

CENTER
1218 Chestnut St. Kamb. 401

Vai. 9-5. Trečiad. 9-8. Sešt. 9-2

kienė; veikėjai A. Grigas ir 
A. Gukas; Vilnies redakto
rius S. J. Jokubka, Dr. Al. 
Margeris. Visi jie perdavė 
linkėjimus ir savo įspūdžius 
pasakė iš Lietuvoje lanky
mosi. Ilgėliau kalbėjo ir la
bai gyvai ir įspūdingai Dr. 
Margeris. Jis entuziastiš
kai ir gyvai nupiešė, kaip 
naujoji Tarybų Lietuva ky
la ekonomijoje ir apšvieto- 
je. Mokslas sparčiais žings
niais eina pirmyn. Dr. A. 
Margerio žodžiais tariant: 
“Lietuva yra nauja, jauna 
ir tokia dinamiška, tokia 
pažangi, kad jos pažangos 
nė pragaro vartai nesulai
kys, o jos dinamikos r— ju
dėjimo, veikimo raidos—nė 
pats šėtonas su visais ‘va
duotojais’ nenugalės”.

Jis žymėjo kad pasipūtė
liai išnyko. Lygiai yra trak
tuojamas aukštas valdinin
kas ir paprastas žmogus.

Vėliau buvo teikiamos 
dovanos laimingiesiems. 
Mirgavo linksmi veidai su
važiavusių per visą dienelę 
iki užviešpatavo tylioji 
naktužė. —R. š.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Peilkt., rugsėjo (Sept.) 11, 1959

Į Laisves pikniką Worce- 
steryje rugs. 13 d. iš Broo- 
klyno išvyksta du pilni au
tomobiliai.

— Vakar rytą 
turistų antro

kuose aplankė 
nuziejų. Sve-kraštotyros į 

čiai gyvai dėmėjosi ekspo
natais, vaizduojančiais Lie
tuvos augmeniją ir gyvūni
ją, apžiūrėjo' istorinį mu
ziejaus skyrių. Atsisveikin
dami, svečiai pasirašė lan
kytoju knygoje.

Iš Telšių Amerikos lietu
viai Žemaičių plentu pro 
Kryžkalnį, Raseinius, Kau
ną atvyko į Vilnių. Vakare 
svečiai nuvyko į Lietuvos 
kinostudiią. Čia jiems buvo 
parodyti lietuviški filmai.

Tokiu būdu, antroji Ame
rikos lietuvių grupė, aplan
kiusi Kauną, Birštoną, 
Klaipėdą, Telšius, Naująją 
Akmenę ir kitus miestus, 
paviešėjusi respublikos kol
ūkiuose, baigė savo kelionę 
po Tarybų Lietuvą. Svečiai, 
dar kelias dienas praleidę 
Vilniuje, išvyks Maskvon, o 
iš ten — į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

F. Laurinaitis

Siūloma suklydusiam New 
Yorko jaunimui steigti dar
bo kempes.

REAL ESTATE

ASTORIA, L. I. 3 kambarių 
apartmentas tuščias. 3 šeimų mo
derninis namas pardavimui. Arti 
stoties. Gražus kiemas. $22,900.
GENOVESE REALTY, 87-20 Astoria 

Blvd.,. Long Island City 8, N. Y. 
RA. 8-1120. (73-75)

Help Wanted—Female
Moterys. Išskirstymui vilnonių 

nupjovimų nuo megstinių. Patyri
mas nesvarbus. Nuolatinis darbas 
Kreipkitės pas: J. EISENBERG, 
INO. 178 Hudson St., New York 
City. 1 (71-73)

• • . — I . .

Iš pirmos Aido choro 
pamokos po vakaciju

Susirinkom į naują sve
tainę.

Laukiant pamokos, d. A- 
melia Juškevičienė parodė 
daug iš Lietuvos paveikslų. 
Juos vartėme, 
džiaugėmės. Kitus, kuriuos i 
ji pati nufotografavo, rodė 
per “projektorių”. Natūra- 
lėse spalvose ji nufotogra
favo Lietuvos vaizdus, su
eigas, savo gimines ir įvai
rius reginius. Labai go
džiai juos žiūrėjome.

Draugė Juškevičienė ne 
veltui pasidarbavo traukda
ma Lietuvoje paveikslus. 
Reikia pripažinti, kad jos 
dideliai »garbingas darbas 
labai daug pasako apie mū
sų tėvynę. Neįmanoma bū
tų atpasakot tiek daug a- 
pie viską kiek matėm įvy
kių.

Dėkui tau, drauge, 
gražų darbą ir už jo mums 
parodymą.

Labai patarčiau, kad A-, ir išgirskime jo pranešimą 
melią pakviestų į sueigas ir 
parengimus, kad ji tuospa- 

i veikslus parodytų visur, 
i kur tik galima: butuose, sa
lėse ir kitur. Visiem bus 
malonu matyti Lietuvos vai
zdus: mūsų tėvynę ir jos 
pažangą, jos žmones, jauni
mą, pionierius ir vaikučius.

Mums bežiūrint, štai ir 
Mildred Stensler pasirodo. 
Sutinkame su aplodismen
tais. Paveikslai greit buvo 
baigta. Pradėjome savo dai
navimą, mokėmės “Sylvia” 
operetės dainas.

Baigę dainas turėjome 
daug dalykų aptarti. Viską 
gražiai susitvarkėme.

Tuojau po dainų dd. Ven
tai pavaišino skaniu gėri
mu. Jie tai padaro jau ne 
pirmu kartu. M. Stensler 
taipgi “užfundino” parvež
tos iš Lietuvos žuvienos ir 
“kartesnės”. Dėkui jiems.

Choro Korespondentas

“ŠVYTURYS”—
paveiksluotas mėnesinis žurnalas

“PERGALĖ”—
mėnesinis literatūrinis žurnalas

PRANEŠIMAI
PHILADELPIIIA, PA.

ALDLD 10 kuopos susirinkimas 
Žiūrėjome, I ivyks rugsėjo (Sept.) H d., salėje 

11150 No. 4th St. Pradžia 7.30 vai.
---- Daug dalykų turėsime svars

tyti ir nutarti mūsų organizacijos 
pareigas. Valdyba. (72-73)

ST. PETERSBURG, FLA.

Svarbus pranešimas visiems

Rugsėjo 12 d., Šeštadienyj, Mail 
Carriers svetainėje, 314—15th Avė. 
S., LLD 45 kp., 12 vai., rengia di
delius pietus sutikimui tik ką su
grįžusio iš Lietuvos Antano Mete- 
lionio.

Kai tik pavalgysime pietų, An
tanas Metelionis duos platų prane
šimą apie, tai, ką jis ir kiti lietu
viai turistai, plačiai važinėdami po 
Lietuvą,' matė ir girdėjo mūsų tė
vų šalyje—Lietuvoje.

Be abejonės, mums visiems bus 
įdomu sužinot, kas dabar dedasi

UŽ Lietuvoje. O kad pavieniai nevar- 
grjžu-gintume su savo klausimais 

šio iš Lietuvos turisto A. Mete- 
lionio, tai visi kartu susirinkime 

l apie
Lietuvą.

Kp. Sekr. Jonas Vilkelis
(72-73)

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kuopos mėnesinis su- I 

sirinkimas įvyks pirmadienį, rug
sėjo (Sept.) 14 d., Tautiško Namo ] 
kambariuose, pradžia 7:30 vai. va
kare. •

Iš Centro komiteto yra atsiųstos 
nominacijų blankos nominavimui 
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 į žie
minius parengimus.

ALDLD 6-tos Kp. Valdyba 
(71-73) į

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojame du apart mentus. 

Vienas 3 kambarių, antras 2-jų. Ge- 
sinis pečius ir šaldytuvas. Highland 
Park kaimynystėje. 4 blokai nuo 
stoties. Dėl daugiau informacijų 
prašome skambinti (bild laiku): 
IL. 9-0009.

ŠLUOTA”—
dukart mėnesinis satyros žurnalui

“LITERATŪRA IR MENAS”— 
savaitraštis

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

IMPORTED 
PUBLICATIONS 
& PRODUCTS

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

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 19Lst St.

14h t >Į» »f< »Į» »Į» fl1 »Į> »Į> »|» 41*1* •X* 4* 4h

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette .St|::
(73-74)
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Atidarymas Antradienio Vakare, Rugs. 1 d.—8 v

> at
Lbluebird

the 
BALLROOM

2.

. where you can dance with any of the prettiest girls in 
/ '/ I town . . . watch some TV . . . play some shuffleboard .. . enjoy
/ / pleasant conversation ... or just sit and relax. Nicest way

IX/ you’ll find to escape a lonely evening. Men of all ages ... 80
r 1/1 Į to 18 . . . have been enjoying the Bluebird’s friendly atmosphere
!///(. f°r Years- Why not come over tonight to the 
V'AL bluebird ballrcom
Dancing daily 8 P.M, • 2 A. M. 838 BROAD STREET, NEWARK Closed Monday
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