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“Kvailai veikiame.” 
Jos neužmiršo. 
Tai žiauru! 
Lai pavyksta!
Vaikams nėra buso.

Rašo V-va

TARYBINE RAKETA PATAIKĖ I. MENULI
i New Yorko majorui Wag , 
neriui patarėjas N a t h a n 
Strauss sako, kad mūsiškiai 
laužynų šalinimo būdai yra

Siūlo “pagalbą” per Jungi. Pietuose vis mažai 
i negrą tebajsuoja

Washingtonas. — Civil 
New Yorkas. —Jungtinių Egipte, Graikijoje ir Romo- Rights Commission paskel- 

a i-,*, __ ___ j i___ •

Tautas, kurios ten nenori
| Daugiau baus auto 
leidimų žulikus

Q

Straussas ragina 
pAstatyti n a u jus, 
griauti senus namus, 
bar, sako jis, mes pirma iš
varome žmones iš namų, tuo
met p r a d e d a m e laužynus 
griauti ir valyti plotus nau 
joms statyboms.

Statyti naujus namus pirm i 
griovimo senųjų daugeriopus 
kartus ragino darbininkų or
ganizacijos, kurių nariai nu
kenčia benamystę ir buitį ar
šesniuose laužynuose dėl išva
rymo iš vieno buto be davimo 
kito. Bet vyriausybininkai 
to patarimo nepaklausydavo. 
Reikėtų jiems paklausyti nors

pirmiau 
o tada

Tarybinis mokslas ir vėl 
pirmutinis:, pataikymas į 
Mėnulį sujaudino pasaulį 
Maskva. — Rugsėjo 12 link pasiekimo Mėnulio iš- 

dienos, šeštadienio, šeštą I reiškė Dr. Dryden. Jis sa- 
valandą ryto tarybiniai 
mokslininkai paleido erdvi
nę raketą tiesiai į Mėnulį. 
Tikslas buvo įrodyti, kad į 
Mėnulį jau galima pataiky
ti, kad Mėnulį jau galima 
pasiekti. Kaip žinia, nuo je kelionėje, bus greitoje a- 
mūsų žemės Mėnulis ran- teityje prieinamos moksli- 
dasi 236,875 mylių atstoję.

Žinia tuojau aplėkė visą į 
pasaulį, 
klausimas: 
sieks savo tikslą, ar patai- pirmutiniai pasiekti Mėnu- 
kys į Mėnulį?

Ir štai New Yorko laiku kai reiškia susirūpinimą, 
sekmadieni, rugsėjo 13 d., 
lygiai penktą valandą^ dvi 
minutės ir dvidešimt ketu
rios sekundės po pietų visi 
raketos siunčiami j žemę 
signalai nutilo, reiškia, ra
keta pasiekė Mėnulį ir, 
veikiausiai, sudužo. Kelionė 
ėmė 35 vąląndas. Mokslinin
kai apskaičiuoja, kad rake
ta lėkė 7,500 mylių greičiu, 
kai pasiekė Mėnulį.

Tarpe tarybinių moksli
ninku apskaičiavimo, kada, 
raketa turėjo pasiekti Mė- dar vis buvo abejojama, ar 
nuli ir kada ji iš tikruių būtų galima raketa pataL 
pasiekė, skirtumas buvo tik- kyti į miestą bei miestelį už 
tai 84 sekundžių. Tai irgi 
stebina viso pasaulio moks
lininkus.
, Raketa pati svėrė 
svarus.

Netenka nė sakyti, 
tarvbinis mokslas vėl 
laukia karščiausių sveiki
nimų iš visų pasaulio kam
pų. Jis vėl pirmutinis ko- 
voie už žmogaus naudai lai
mė i imą erdvių.

Taip pat netenka kalbėti 
apie tai, kokios milžiniškos 
reikšmės šis tarybinio mok
slo laimėjimas reiškia pro
pagandai už socializmą, už 
naująją socialistinę san
tvarką.
Ir amerikiečiai sveikina

Washingtonas. — Ameri
kos mokslininkų nuomonę

Albany, N. Y.—Motor Ve
hicle Bureau paskelbė, kad 
yra žulikų, kurie apgavin- 
gai išgauna vairavimo leidi- 

metųlmus (“laisnius”). Sako, kad 
sekamų vai- kai kurios įstaigos, moki- 

stijų, būtent:, Alabama, Ar- nančios vairuotojus, paper- 
i Georgia, ka inspektorius, kad “ne-

N. spaustų” jų mokinių. Yra 
Carolina, So. Carolina, Te- net atsitikimų, kad kiti as- 
xas ir Virginia. j menys naujokams gauna

Tais metais tose valstijo-1 leidimus už juos atlikdami 
.............. i važiuotos bandy-

Tautų Asamblėjos sesijose je. 
; bus pasiūlyta “pagalba” vai-1 
1 stybėms prie -L ______  }_____  __
[jūros. Prie minimų jūrų y-į karną klausimą: Mes žino- 
■ ra: Morokas, Alžyras, Tu-'me, kad pasaulyje yra dar 
' nisija, Libija, Jungtinė A-. daug šalių, kurios neturi 
| rabų Respublika, Izraelis,'industrijos, kur stoka svei- 
! Libanas, Turkija, Graikija, | katos palaikymo priemonių, 
j Francūzija ir Ispanija. Bet kur nėra geležinkelių, kur 
j siūlo “pagalbą” dar ir dėl dar žmonės gyvena didelia- 
i Irako, Portugalijos ir Jor- me varge, skurde ir tamsu- sę gyveno beveik 5,000,000 Į “kelio 

tai kodėl neteikti pa- negrų to amžiaus, kuris lei- mus”.
Bet yra ir tokių, kurie 

i inspektorių 
ant aplikacijų

pagalba” vai-1 Vienos socialistines vals-
Viduržemio tybės atstovas pastatė se-

danijos, nors šios trys vai-, me 
stybės nėra prie tų jūrų, i galbos toms šalims?

NATO šalys ir dabar gau-,

bė kiek negrų dalyvauja 
balsavimuose pietinėse val
stijose. Paima 1950 
balsavimus

kansas, Florida, 
Louisiana, Mississippi,

kė: “Mes norime pasveikin
ti mūsų kolegas mokslinin
kus ir inžinierius su jų pa
sisekimu šiame žygyje iš
tirti erdvę. Mes tikime, kad 
mokslinės žinios, įgytos šio-

Anglijos moterys neužmiršo 
praėjusiojo karo joms 
šeimoms atnešto vargo, 
čių. Neužmiršo bombomis su- į 
ardytų namų, nesiliaujančių į 
gaisrų. Niekad neužmirš už
muštų bei sužalotų kūdikių.

pat jas ir šiandien tebe- 
sįRikrečia atsiminimas praleistų 
pažemiuose alkanų, be pail- 
sio, mėnesių ir metų.

Rugsėjo 9 d. 
Britanijos Moterų 
jungos suvažiavime, 
12,000 narių, priimta 
cija. Jos reikalauja 
dyti visokių atominių 
bandymus.

džia dalyvauti rinkimuose.
įgalbos” sumanytojai į Užsiregistravo balsuoti 23 sufabrikuoja 

na pagalbą iš Jungtinių klausimą nedavė atsakymo, procentai negrų, bet baisa- (inicialius i
i Valstijų, bet arabų šalys, Todėl tarpe socialistinių ša- vo tik maža dalis. 'blankų.
! kurios yra turtingos alie- lių atstovų susidaro supra- 
! jaus šaltiniais, didžiumoje timas, kad kada arabiški 
! atsisakė ją priimti. 'kraštai atsisakė nuo

ir jų I “Pagalbos” sumanytojai, mano doktrinos ir nuo Ei-1
kan J prasitarė, kad pinigų “pa-1 senhowerio siūlomos “pa-į

i galbai” bus galima gauti iš galbos”, tai dabar tam pa- 
JAV. Jie sako, kad reikia čiam tikslui bus bandoma 
“gelbėti seną žmonijos civi- panaudoti Jungtinių Tautų 
lizacijos lopšinę”, kuri gimė organizaciją.

Tru- Tarybų Sąjunga stengiasi 
sutaikinti Kiniją ir Indiją

Kongresas išstojo

ninkams visame pasaulyje”.
Bet, žinoma, reiškiamas 

Visų lūpose buvo ir nusivylimas, kad ameri- 
ar raketa pa- kiečiai mokslininkai nebuvo

lį. Ypač kai kurie valdinin-

Letai eina prie 
nusiginklavimo

Washingtonas. — Prezi-| New Yorkas. • .....
dentas vetavo viešųjų dar- į Tautų Nusiginklavimo ko

lbų bilių, kuris siūlo paskir- 
i ti tiems reikalams $1,185,-

Baisu skaityti, su k o k i u > 000,000. Tada Kongresasiš- 
džiaugsmu ir ] 
milijonierių spauda gardžiui)- ' 
jasi tuo, kad Jungtinių Vals- ' 
tijų vyriausybe siunčia Į La- j 
osą kalnus ginklų ir amunici 
jos.

Kam visa tai siunčia?
Visas civilizuotas pasauli;

jau žino, kad ginklai siunčia-! kinamas 
m i Laoso 1---------- --------------
jams, kad tų ginklų pagalba 
jie galėtų z darbo liaudį ilgiau 
išlaikyti pavergime, o pasi
priešinusius išžudyti.

Tai didžiausia mums geda! 
Tai baisi nelaimė! Juk tai 
ruošimas Azijoje *os žmonių 
skerdynių. Tai taip pat kurs- Į 
tymas karo, kuris šiandieninė- 
& i sąlygose gali peraugti į 
atJminį, viską naikinantį, ka
rą?

Įvykusiame #
vai <i‘u i Pdeš prezidentą

sustab

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybė išreiškė ap- 
gailestavimąčkad tarpe Ki
nijos ir Indijos įvyko pa
sienio susirėmimų. TSRS 
žinių agentūra TASS sako, 
kad pasienio nesutikimais 
“stengiasi pasinaudoti Va- 

—Jungtinių karų karo kurstytojai irdi-

pasididžiavimu j nauj0 jį apsvarstė ir balsa- 
1 vo. Senatas 72 balsais prieš 
123, o Atstovų Butas 280 
i balsais prieš 121 • nutarė, 
' kad priimti bilių.

Tokiu būdu bilius busvy- 
i gyveniman prieš 

liaudies išnaudoto-, prezidento norą ir be jo pa
rašo. Tai pirmas atsitiki
mas Eisenhowerio prezi
dentavime. Pirmiau jis ve
tavo 145 bilius ir Kongre
sas sutiko.

Amerikos su Tarybų Sąjun
ga Draugingumui taryba svei
kina prezidento Eisenhowerio 
ir premjero Chruščiovo vieno 
pas kitą vizitus.

O rgan i z a c i j os vy k d o m o j o 
direktoriaus Richardo Mor
ford o paskelbtame pareiškime 
taryba, be kitko, sako, k a d 
tame susitikime “glūdi pasau
lio didžiausios viltys taikai.

“Nuo išvystymo nuklerinių 
ir vandenilinių ginklų mes ne
buvome turėję tokios progos 
paliuosuoti save nuo baisaus 
susinaikinimo pavojaus”...

ARKLYS SPYRĖ IR 
UŽMUŠĖ MERGAITĘ

Syosset, L. I. — Arklys 
spyrė ir užmušė bankie- 
riaus Walker 10 metų am
žiaus mergaitę. Arklidėje 
buvo trys arkliai ir ten nu
ėjo mergaitės mažas arkliu
kas “pony”. Matomai, ji 
nuėjo pasiimti savąjį “po
ny” ir arklys ją užmušė.

Taipei. — Formozos salo
je išsiplatino karštligė.

Prasidėjęs mokslo sezonas 
iškėlė šimtus naujų problemų.

Netenka nė aiškinti, kad 
tebėra neišspręstas pats didy
sis klausimas — segregacija 
nepanaikinta. Daugelyje vie
tų padaugėjo mokiniai be pa
daugėjimo mokyklų. Dar ki
tur .stoka transportacijos.

Š^ai Kingstone apie 500 mo
tinų ir vaikų užpikietavo vieš
kelius, kuriais be paliovos zu
ja auto mašinos. Motinos pro
testuoja, kad vaikai tais pa-

vėjingais vieškeliais turi pešti 
eiti iki poros mylių, nes mū
sų turtingoji šalis “neišgali” 
vaikams buso transportacijos 
nei pėstininkams tako (siau
rumas tos mūsų žemės!).

Tėvus ypačiai sujaudino vai
kams gresiantis pavojus, kai 
vietos vyriausybė nusprendė 
neduoti buso transportacijos 
mažiesiems, kurie gyvena ne 
toliau mylios nuo mokyklos, ir 
vyresniems tiems, kurie gyve
na ne toliau 2 mylių.

Dėl tos pat priežasties ke
lios dešimtys Amsterdamo gy
ventojų atsisakė vaikus leisti 
vaikščioti mokyklon.

mitetas negalėjo veikti, nes 
jame daugumą turėjo Va
karų valstybės, kurių poli
tika yra už dar didesnį ap
siginklavimą.

Užsienio ministrai konfe
rencijoje Genevoje susita
rė, kad būtų sudarytas nau
jas komitetas, į kurį įeis: 
Tarybų Sąjunga, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Lenkija ir 
Rumunija iš rytų pusės, o 
Anglija, Italija, Kanada, 
Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos iš vakarų pusės.

Komitetas sudarytas, bet 
vakarai, kurie nenori nusi
ginklavimo, pasistengė jo 
posėdžius nukelti į 1960 m.

EXTRA
Washingtonas. — Antra

dienį, rugsėjo 15 d.. 11:30 
vai. ryto, sprusminiu lėktu
vu pribus Tarybų Sąjungos 
premjeras Nikita Chruščio
vas su šeima ir palydovais. 
Lėktuvas nusileis į And
rews Air Force Base, už 15 
mylių nuo Washingtono. Jį 
pasitiks pats prezidentas 
Eisenhoweris.

New Yorkas. — šiandien, 
antradienį, prasideda Jung
tinių Tautų Generalines 
Asamblėjos posėdžiiai. Daly
vauja 82 valstybių atstovai. 
Posėdžiai žada tęstis keletą 
menesių. Dienotvarkėj' ran
dasi 69 punktai apsvarstyti.

New Yorkas.—Per penkis 
mėnesius 1959 metų auto 
nelaimėse žuvo 17,100 žmo
nių.

dinti tarpe Kinijos ir Indi
jos nesusipratimus”.

Tarybų Sąjunga išreiškia 
viltį, kad Kinijos ir Indijos 
vyriausybės nepasiduos pro
vokacijoms, bet nesusipra
timą baigs draugiškai susi
tardamas ir sienas nustaty
damos. Tokis Kinijos ir In
dijos susitarimas ne vien 
sutvirtins jų tarpe draugiš
kumų, bet ir sutvirtins 
tarptautiniai taikos reika
lus.

Tass atžymi, kad nedide
lius pasienio incidentus Va
karai išpučia ir stengiasi 
drumsti tarptautinę situa-

ciją, kaip tik išvakarėse 
Chruščiovo kelionės į Ame
riką.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai pasiuntė Indijai no
tą. Jis nurodo, kad Indijos 
kariai 11 kartų buvo per
ėję į Kinijos teritoriją. Jis 
užtikrina Indiją, kad Kini
ja neturi jokių pasikėsini
mų pries Indijos plotus. Jis 
sako, kad Indijoje pasirodę 
žemėlapiai, kurie prie Kini
jos priskaito ir Indijos plo
tus iki Brahmaputra upės, 
tai buvo dar čiang Kai-še- 
ko pagaminti ir dabartinė 
Kinija jų nepripažįsta.

Chou En-lai kviečia Indi
ją draugiškai apsvarstyti 
jos ir Kinijos sienas ir jas 
nustatyti. Kartu Kinijos 
premjeras atmeta anglų 
imperialistų McMahono sie
nos liniją, kurią anglai 1914 
metais nustatė. Kinija tų 
sienų niekados nepripažino.

3,324

jog 
susi-

Sausra jau pakenkė Chruščiovas ir JAV
artistą banketas

Hollywood, Calif. —Rug
sėjo 119 d., kada čionai lan
kysis Chruščiovas, tai 20th 
Century — Fox Studios su
ruoš banketą. Pakviesti da
lyvauti Bing Crosby, Gary 
Cooper, Bob Hope, James 
Cagney, Kim Novak, Frank 
Sinatra, Shirley MacLane 
ir daugelis kitų filmų artis
tų. Chruščiovui dalyvau
jant bus rodomas muzika- 
lis filmas “Can-Can”.

Su Chruščiovu atvyksta 
. .„.....apie 100 rašytojų, moksli; 

grūdų, šiemet bus suimta I ninku, daktarų. Jų tarpe 
apie 120,000,000 tonų. I bus ir Juriji A. Žukovas. Jį 

.............. nereikia sumaišyti su Juri- 
Paryžius. —Ispanijos gar- ji (George) Žukovu marša- 

laivis “Taragona” susprogo pu, tai du asmenys tokiais 
Francūzijos* pakraštyje ir pat vai’dais.
nuskendo. ---------------- *—

T. Sąjungos derliui
Maskva. —Šiemet mažiau 

suimta grūdų, negu jų bu
vo suimta pereitais metais. 
Sausra, kuri viešpatavo pie
tinėje Europoje, pakenkė 
Ukrainoje ir derlingose Vol
gos srityse.

Suprantama, tas nereiš
kia, kad Tarybų Sąjungoje 
bus stoka maisto, bet ji ga
lės mažiau grūdų išvežti į 
kitas šalis.

1958 metais buvo geriau
sias derlius TSRS istorijoje 
ir suimta 139,400,000 tonų:

AMERIKOS KARIAI IR 
TURKAI SUSIMUŠĖ

Izmiras, Turkija. — Du 
Jungtinių Valstijų seržan
tai ir du kariai susimušė 
su turkų policininkais. Tur
kai kaltina, kad amerikie
čiai užsiėmė juodąja rinka. 
Turkai sako, kad JAV “G. 
I.” pardavinėja viską ir net 
keičia dolerius juodosios 
rinkos kaina.

----------- ------- New Dehli.—Indijos prem-
Washingtonas. — Dabar jeras Nehru sako, kad ne- 

Jungtinėse Valstijose yra gali būti karo tarpe Indi- 
3,426,000 bedarbių. s jos ir Kinijos dėl sienų.

Washingtonas. —Jungti
nės Valstijos neturi pavil
jono Švedijoje Prekybos pa
rodoje, nes “šaltasis karas” 
sugėrė pinigus. Bet jos tu
ri prekybos parodose pavil
jonus Jugoslavijoj, Italijoj, 
Turkijoj, Lenkijoj ir Aus
tralijoj.

Nuo dabar karas dar 
didesnė beprotystė

Visi visur dabar sako: 
Jeigu buvo galima raketa 
pataikyti į cielių už 236,875 
mylių, tai kaip niekas pa- 
taikyti ir į mažiausią cTelTų 
tik už kelių 'tūkstančių niv- 
lių. Todėl šis tarybinio mok
slo laimėjimas padaro dar 
didesniais bepročiais tuos, 
kurie kursto prie karo prieš 
Tarybų Sąjungą. Iki šiol

geroko tolio. Dabar tos a- 
bejonės niekam nebeliko.
Chruščiovo vizitas ir 
Mėnulio pasiekimas

Washingtonas. —Plačiau
siai visu kalbama, kad ta
rybiniai mokslininkai tiks
liai pataikė paleisti raketą 
į Mėnulį išvakarėse premje
ro Chruščiovo apsilankymo 
Amerikoje. Ir, reikia pri
pažinti, tikslas tapo pilnai 
pasiektas, šiandien visoje 
Amerikoje susidomėjimas 
Chruščiovo vizitu dar dide
snis. Mat, jis su savimi at
veža Tarybų Sąjungos pa
siūlymą Amerikai ir yisam 
pasauliui taikoje sugyventi, 
baigti šaltąjį karą, leisti 
žmonijai ir jos mokslinin
kams darbuotis ir kurti ra
mybėje.

Apie Chruščiovo 
pasitikimą

Washingtonas. —Baltasis 
Namas paskelbė smulkme
nas Chruščiovo pasitikimo.

Orlaukyje jį pasitinka 
prezidentas Eisenhoweris, 
vice-prezidentas Niksonas, 
Valstybės sekretorius Her- 
teris, generolai, diplomatai 
ir kiti žymūs žmonės.

Armijos benas gros Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos himnus ir bus saliu
tuojama' 21 kanuolės. šū
viais. Iš orlaukio bus su
ruoštas paradas iki Balto
jo Namo.

Lima. —Perų respublikos 
pinigų vertė labai nupuolė.



LAISVE LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays. 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5, 1911-----------------------------ROY MIZARA, Editor

Vaiką tašo it laka šis
DAUG GERIAU 
SU GRUPE

Kai į Lietuvą išvyko dvi 
turistų grupės, kai kurie 
buvo tos nuomonės, jog to
kia forma lankymosi ne
duos progos plačiau susipa
žinti su visa padėtimi. Ot, 
girdi, jeigu vienas atskirai 
nuvažiuotum ir “pasitran
kytum” po kraštą, tai daug 

TOLIMOJE AZIJOJE net dviejose vietose vystosi daugiau pamatytum.
rimtas nerimas. Mažoji Laoso valstybė susilaukė narni- Labai vietoje šiuo klausi-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..... .. $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............... $10.00 per year
Queens Co....... $5 50 per six months

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

Nesusipratimai Azijoje

šalies įstaigose. P avy z - 
džiui, veikėjas Jacob Katz 
eina planavimo -komisijos 
pirmininko pareigas, Boris 
Cohen vadovauja miestinių 
ligoninių komisijai, ir tt. 
Taigi, reakcinės Žydų spau
dos propagandą apie anti
semitizmą Lietuvoje neturi 
nė mažiausio pagrindo.

jo veiklą ir jo šeimą
“Kai kurie žmonės užsie

nyje mano, kad jie galėtu 
mus spardyti, bet tie ponai ; 
pamiršta, kad mes neseka- < 
me Biblijos dėsnių, kurie 
mokina: jeigu jau skėlė tau 
į vieną žandą, tai dar atsuk 
ir kitą... Jeigu jau kas 

vieną smūgį,

rimtas nerimas. Mažoji Laoso valstybė susilaukė narni- Labai vietoje šiuo klausi
nio karo. Reakcinė karaliaus valdžia pasilaiko tik ame- mu neseniai iš Lietuvos su
rikimais ginklais ir doleriais. Tai nėra niekam jokia grįžusio vilniečio S. J. Jo- 
paslaptis. To fakto neslepia nė mūsų vyriausybė. Ji [kubkos pastaba. Jis rašo: 
pripažįsta, kad be mūsų dolerių ir ginklų Laoso monar
chija seniai būtų buvus nuversta.

Už civilinio karo susikūrimą Laoso valdžia kaltina
Šiaurinį Vietnamą. Vietnamo teritorijoje buvusi suor-1 dis būtų geidusį. Bet per dvi- 
ganizuota sukilėlių armija. Be to, pati Vietnamo armi-' dešimt penkias dienas ką gi 
ja esanti persikėlusi į Laosą ir kariaujanti prieš Laoso 
armiją.

Nikita Chruščiovas, Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos pirmasis sekreto
rius ir šalies premjeras, gi
mė 1894 m. balandžio 17 d., 
Kalinovkos miestelyje, Kur
sko gubernijoje, pietų Rusi
joje. Tėvas buvo darbinin
kas, dirbo kalviu, fabrikuo
se ir Donbaso anglies kasy
klose.

Nikitai teko vargti nuo 
jaunų dienų. Vaiku būda
mas ganė galvijus, o kada 
paaugo, tai tėvas nusivežė 
į Donbaso anglies kasyklas. 
Buvo jis angliakasis ir plie
no darbininkas. Ir Chruš
čiovas dažnai tą prisimena, 
pareikšdamas:

“Aš esu vargingo valstie
čio sūnus. Ganiau avis, dir
bau anglies kasyklose, ne
buvo laiko lankyti mokyk
lą”.

Bet dabar Chruščiovas y- 
ra labai plačiai susipažinęs 
su visu, pasauliu. Prie tary
binės santvarkos jis dirbo 
partijoje, o atliekamu laiku 
lankė mokyklą.
Kovojo už tarybas 
ir įstojo partijon

1917 metų rudenį Bolše
vikų (Komunistų) partijai 
vadovaujant, Rusijos darbo 
liaudis nuvertė ponų ir fa
brikantų valdžią ir suorga-Į 
nizavo tarybinę valdžią, [ 
Nuo pirmųjų jos dienų ją puolimo ant Tarybų Sąjun

gos Chruščiovas buvo Uk- Mizara priešakyje.
dvarponiai ir užsienio im-| rainos Komunistų partijos kus juos ir sutikome be-

................ ’ Nuo vaikščiojančius Nemuno

sijoje. 1918 metais jis įsto
jo į Komunistų partiją.

Po Tarybų Rusijos perga
lės, Komunistų partija pa-'mums kirs 
siuntė jį mokytis. Per kelis mes jam atsakysime dviem 
metus jis baigė kolegiją e- smūgiais.
konomijos srityje, taipgi ir 
partijinę organizacinę mo- karas būtų baisus...

tai jau būtų ir paskutinis 
' kapitalistų sukeltas karas, 
I kuris atneštų pačiam kapi- 
j talizmui galą”.

Chruščiovas daug dirbo ir 
dirba dėl taikos, dėl taikaus 
sugyvenimo socialistinio ir 
kapitalistinio pasaulio. Jis 

■ dažnai sako, kad lai abu pa
sauliai lenktyniuoja, o žmo
nijos dauguma pati pasi- 

; rinks, kuris jų tinkamesnis

Tai tiesa, kad atominis
Bet

kyklą.
Nuo 1931 metu Chruščio

vas ėjo Komunistų partijo
je organizacines pareigas 
rajonuose, srityse, Ukrai
noje ir .Maskvoje. 1934 me
tais jis buvo išrinktas į par
tijos Centralinį Komitetą, o 
po Stalino mirties, 1953 m., 
jis tapo Komunistų parti
jos generaliniu sekretoriu
mi, 1958 m. kovo mėnesį
* m i , _ .??"! gyvenimui. Veikloje už tai-
jungos Taryba paskyrė jį ir ^a jįs jaUg šalių aplankė, c

AMERIKOS LŪŠNYNAI
Savaitinis anglų’ kalba 

žurnalas “New Times” iš
leido priedą prie savo 31-o 
numerio, pavadintą “The 
Slums of New York (“New 
Yorko lūšnynai”). Tai la
bai įdomus leidinys. Me
džiaga paimta iš pačių 
amerikiečių lūpų. Pavyz
džiui, žurnalistas Harrison 
Salisbury yra parašęs kny
gą apie mūsų jaunimą ir 
lūšnynus.. Knyga pavadin
ta “The Shook-up Genera
tion.” Joje plačiai nurodo
ma, kad lūšnynų gyvento
jai, skurde ir nelaimėse pa- 

akys’ reipsta?" Be abejo, kadiskendę žmonės, gimdo kri- 
ne. įminalizmą jaunime. Žurna-

Su grupe važinėjant a plan- lo priedas plačiai cituoja šį

Tikėkite man. Jeigu būčiau 
turėjęs užtektinai laiko, bū
čiau galėjęs po Lietuvą važi
nėti vienas, kur tik mano šir-

■ būčiau matęs vienas atsisky
ręs nuo turistų grupės? Tik 
stalus, apkrautus namų darbo 

Laoso klausimas pasiekė Jungtinių Tautų Saugumo skilandžiais, dešromis, sūriais, 
Tarybą. Čia tarybos dauguma prieš Tarybų Sąjungos Pyragais ir naminiu alum. Ir
protestą nutarė pasiųsti į Laosą komisiją padėties iš
tyrimui. Tuo tarpu Amerikos lėktuvai skubina dau
giau militarinės paramos Laoso vyriausybei. Reiškia, 
mūsų šalis jau įvelta į naujus karinius veiksmus toli 
nuo mūsų atskirtoje šalyje. Sunku ir įsivaizduoti, prie 
ko tas gali privesti. Na, o jeigu iš tikrųjų Vietnamas

teiktose aplinkose pas gimines 
ar būčiau patyręs apie žmo
nių gyvenimą ir nuotaikas, 
kai nuo naminio alaus visų
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Ąr didžioji Kinija nutars, kad jų kaimyninėje šalyje I visą eilę autorių.. . . .,., . . ._ i . .i kolūkių ir su šimtais žmonių i Kiti Icpliolikfi nriodo' Dim-buvimas svetimų militarmių jėgų sudaro jų saugumui; parku08C ir gatvgse teko pasi- . Fž

trankytis?Ti- ni», kuris tilpo birželio 23 
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puotų svetimas ginkluotas jėgas kaimyniškoje Meksiko- kiu budu — 
je, tiesioginiai nukreiptas prieš Jungtines Valstijas. Pa- ne! M • • 1 . * • V . TT r • • *

pavojus ir iš tikrųjų griebsis priemonių to pavojaus pa- kalbėti. Ir ar būtų buvę pro- 
šalinimui Juk, pav., Jungtinės Valstijos vargiai tole-į tingiau vienam

The New York World-

Tuo pat reikalu jis aplan
kys mūsų šalį, ir pakvietė 
prezidentą Eisenhowerį ap
silankyti Tarybų Sąjungoj.

V. Sūnus)

premjeru.

Dalyvavo gynime 
i Stalingrado

1941 m. laike Hitlerio už

Mūšy susitikimas 
su amerikiečiais 
Druskininkuose

Amerikos lietuvių viešė
jimo Tarybų Lietuvoje me
tu man teko poilsiauti Dru
skininkų kurorte. Daugelis 
besigydančių jų nudžiugo su
žinoję, kad šį kurortą ap
lankys ir pirmoji Amerikos 
lietuvių turistų grupė su R.

Netru-

ne ! Ir dar kartą d.
į Telegram.” Straipsnį para
šė lūšnynuose gimęs ip au
gęs Woody Klein. Jo ir 
straipsnis pavadintas 
Lived in a Slum.”

Susidaro baisus vaizdas

Mes panašios nuomonės inašiai gali pagalvoti ir Š. Vietnamas su Kinija.
Laosas turėtų būti paliktas jos žmonėms. Jeigu tie į buvome‘ir pirmiau. Grupi- 

žmonės nebepakenčia reakcinės monarchijos ir nori jos|n^s lanKvmasis suteikia 
nusikratyti, tai yra ju grynas reikalas. [daug daugiau progų ti lai

_._  susipažinti su kraštu ir jo
rft vp vil n RADir.TT.Q LancnL imliu norimu i žmonėmis. Gerai, kad tą 

nuomonę dabar patvirtina 
ir tie, kurie Lietuvoje 
kėši.

BET NE VIEN PADĖTIS Laosoje kelia nerimą. 
Paskutinėmis dienomis paaštrėjo nesusipratimai dėl ru- 
bežių tarpe Azijos milžinų — Indijos ir Kinijos. Indija 
kaltina Kiniją perėjime jos rubežiaus ir tuo patimi at
simoka Kinija. Beveik visi nesusipratimai prasidėjo nuo 
tada, kai į Indiją pabėgo Tibeto “dievas” Dalai Lama 
ir pasidavė Indijos prehYjbro Nehru globai. Iš Indijos 
jis dabar kursto pasaulį prieš Kiniją. Kinija tai skaito

lan-

Amerikos didmiesčių lūšny- pUojg Rusijos fabrikantai,1

MELAGIAMS
NUŠLUOSTĖ NOSl

Reakcine Amerikos žydų
kišimusi į jos vidinius reikalus, ir prieš tai protestuoja. | spauda bando sukurstyti 

Tarybų Sąjunga, kuri palaiko draugiškus ryšius su i Amerikos žydus prieš Ta- 
Indija ir turi bendro apsigynimo sutartį su Kinija, ra- rybų Lietuvą, skelbdama 
gina abi šalis visus nesusipratimus tuojau spręsti drau- visokius prasima n y m u s . 
giškose derybose. Jeigu kur yra neaiškus klausimas, dėl i Pav 
rubežių nustatymo, jį galima ir reikia spręsti draugiš- žydų dienraščiai — 
kai, taikos keliu, o ne kokiais nors militariniais žygiais.

Reikia tikėtis, kad Indija ir Kinija priims Tarybų birželio 27 d. garsiai suri- 
Sąjungos patarimą ir visus nesusipratimus ir ginčus iš- ko, kad Tarybų Lietuvoje 
lygins. Ypač tai svarbu dabar, kai visur kitur netruk-lesąs vedamas 
sta ženklų šaltojo karo. įtampos sumažėjimui, kai visas |nis kurstymas prieš Lietu- 
pasaulis su nekantrumu laukia prezidento Eisenhowe- į vos žydus.” Tai, žinoma, 
rio pasitarimų su premjeru Chruščiovu. į buvo iš piršto išlaužtas

— : — , prasimanymas, kokių nors
NETENKA NĖ KALBĖTI, jog šitokia padėtimi į hitlerininkų sugalvotas me- 

džiaugiasi ir naudojasi taikos ir koegzistencijos priešai, j las pakurstyti žydus prieš 
Jiems svarbu, kad Eisenhowerio ir Chruščiovo vizitai Lietuvą.
nesustiprintų taikos jėgų. Štai susirenka Jungtinių Tau- Labai gerai, kad Ameri- 
tų Generalinė Asamblėja. Jie kiša Tibeto ir Laoso įvy- kos lietuvių ekskursantų 
kius, kad neprileidus Asamblėjos prie konstruktyvaus pirmojoje grupėje buvo 
darbo. Asamblėjos sesijos praeis įtemptoje atmosferoje. New Yorko pažangus žydų 
Vanduo bus sudrumstas ir taikos priešams susidarys dienraščio “Freiheit” žinių 
puikios sąlygos pasižvejoti. Jie tikisi panaudoti Indiją redaktorius David Matis 
sudavimui dar vieno smūgio “komunizmui”, bet tai bū- (Matusevičius), yienas iš 
tų smūgis ne komunizmui, o visam pasaulinės taikos žymiausių pažangiečių žy- 
reikalui. Pavojaus yra tame, kad Indija gali užkibti • dų veikėjų Amerikoje. „Jis 
ant jų meškerės. Ypač taikos ir koegzistencijos priešai 
tikisi atšaldyti Indiją nuo darbavimosi šioje sesijoje už 
priėmimą Kinijos į Jungtines Tautas.

Mes, žinoma, nenustojame pasitikėjimo taikos jė
gomis. Jos didelės, jos milžiniškos. Tiek mūsų šalies, 
tiek viso pasaulio žmonės nori taikos, nori ramybės, 
nori ir trokšta galo šaltajam karui.

net du New Yorko 
“For

ward” ir “Tog” — š. m.

nuose — skurdas, nešvara, 
kriminalizmas, neapykanta, 
baisus supuvimas.

Įvade ž u r n a lo “New 
Times redaktorius teisingai 
pabrėžia, jog ...tie lūšnynai 
yra kapitalistinės santvar
kos vaisius, beveik taip ly
giai neišvengiami kaip New 
Yorko dangoraižiai arba 
turčių palociai su tarnais 
ir šunimis.

perialistai. Buvo sunkus ka-' general, sekretorius, 
ras prieš kontrevoliuciją ir 
užsienio imperialistų inter
venciją, nes jis tęsėsi per 
ketverius metus.

Chruščiovas nuo pat re
voliucijos pradžios stojo 
ginti darbo liaudies valsty
bę. Jis kovojo Raudonosios

[Armijos eilėse pietinėje Ru

pirmųjų karo dienų jis da-[ krantais. Čia man ir teko 
lyvavo įvairiuose frontuose pirmą kartą susipažinti as- 
nariu Karinių Tarybų, ar-[ meniškai su Rojum Mizara 
ba fronto komandierių pa- ir pasikalbėti įvairiais kų^ 
gelbininku. Karo sąlygose rybiniais klausimais. J 
jis pasiekė generolo - leite
nanto laipsnį.

Viskas Druskininkuose 
stebino Amerikos lietuvius: 

Nuo pat pirmųjų mūšių 'it’ gydomojo vandens šalti-.

•»

Henrikas Zimanas

VENGRŲ MENAS 
LIETUVOJE

Savaitraštis “Literatūra į 
ir menas” praneša iš . 
niaus:

Valst. dailės muziejus pa
sipuošė Tarybų Lietuvos ir 
Vengrijos Liaudies Respubli
kos vėliavomis. Ketvirtadienį 
čia atidaryta Vengrijos Liau
dies Respublikos dailės paro
da, kuri tęsis iki spalio mėne
sio. Parodoje išstatyta dau
giau kaip 200 kūrinių. Jie 
jau buvo parodyti 12_kos So
cialistinių šalių dailės parodo
je Maskvoje. Šie darbai, dau
giausia sukurti liaudies demo
kratijos metais, byloja apie 

, didelius naujosios Vengrijos 
dailės pasiekimus.

IR NEGRAI NENORI 
BALTŲJŲ KAIMYNŲ

i Jackson, Miss. —Virš 100 
iš* Vii-1 ne£rU Pi^e^avo baltųjų šei- 

' mą, kuri atsikraustė į neg
rais apgyventą miesto da
lį. Jie pasirašė peticiją ir 
reikalauja valdžios, kad bal
tuosius iškraustytų.

DAR NEŽINO AR TĄ 
MERGINĄ APKALTINTI

Roma. —Alba Shrighi, 19 
metų mergina, užmušė 16- 
kos metų berniuką. Ji sa
kosi, kad ją užpuolė to am
žiaus penki berniukai prie
vartauti. Ji gynėsi ir vie
ną užmušė.

2'p^*IaiHVė (Liberty)— Antri;* rugsėjo. (Sept.) 15, 1959

niai, ir gydyklos, ir tai, kad; 
čia savo sveikatą taiso ne 
fabrikantai ir dvarininkai, 
o darbininkai, valstiečiai ir 
tarnautojai.

Susipažinę su Druskinin
kais turistai panoro pama
tyti netoliese esančią gra
žiąją Liškiavą. Druskinin
kų miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas Kond- 
raška parūpino garlaivį ir 
visi svečiai su draugais ir 
pažįstamais Nemunu nu
plaukė į Liškiavą. Kiek pri
siminimų, kiek kalbų, kiek 
padaryta nuotraukų; Be
plaukiant buvo padainuota 
gausybė lietuviškų dainų, 
nuoširdžiai pasikalbėta. 
Dainas dainavo ir su turis
tais visą laiką kalbėjosi, 
taip pat ir Justas Paleckis.*'

Sugrįžus visi vakarienei- 
vo ir ruošėsi poilsiui, nes" 
rytoj laukė naujos kelionės, 
nauji įspūdžiai, nauji žmo- 

■ nės. Tačiau Amerikos lie- 
! tuviai tą vakarą užmigo 
dar negreit. Jų pasveikinti, 

| tautiniais rūbais pasipuoš- 
ĮŠusios, atėjo Druskininkų 
I lietuvaitės, šaunios daini- 
į ninkės ir tautinių šokių šo-

už Stalingradą, ten buvo 
Chruščiovas ir su savo ini
ciatyva prisidėjo prie mies
to apgynimo, o vėliau nacių 
armijų apsupimo ir jų su
naikinimo.
Chruščiovo šeima

Nikita Chruščiovas yra 
vedęs du kartu. Pirmoji jo 
žmona mirė, palikdama jį 
su keturiais vaikais. 1938 
metais Chruščiovas apsive
dė su dabartine jo žmona 
Nina Petrovna.

Nina Petrovna yra apie 
penkeriais metais jaunesnė 
už savo vyrą. Ji yra labai 
gero būdo moteris, užaugi
no pirmosios žmonos vai
kus, kurių jauniausiam bu
vo tik trys metai, moka an
glų kalbą.

Vyriausias Chruščiovo sū
nūs buvo lakūnas ir žuvo 
kare prieš hitlerininkus. 
Jaunesnis sūnus —Sergejus 
dabar yra 24 metų amžiaus, 
elektros inžinierius ir daž-j 
nai vyksta į užsienį su te-; 
vu.

Vyresnioji dukra —Juli- 
jana yra vedusi su Viktoru! 
Gontaru, Kijevo Operos ir 
Balet°T vedėju, o* jaunesnio- j vakarą skam-

■ bėjo Druskininkų kurorte 
~ i lietuviškos dainos, kurias 

kartu su druskininkiečiais
i dainavo ir Amerikos lietu- 
| viai.

atžvilgiu jis stovi labai aukš
tai. Džiugu, kad Tarybine Lie
tuva turi tokių puikių vadų.

Savo kalboje New Yorko 
lietuviams Zimanas apibūdino 
Lietuvos liaudies sunkias ko
vas su vokiečiais ir kartu su 
jiems tarnavusiais lietuviais 
fašistais. Nurodė, kaip didelis 
ir sunkus darbas buvo Lietu
vai persiorganizuoti iš buržu
azinės į tarybinę santvarką. 
Tačiau, po skaudžių karo 
žaizdų, per pasiaukojusį val
džios ir liaudies triūsą, Tary
binėje Lietuvoje jau yra at
siekta to, kad visi žmonės ap
rūpinti darbu, butu, drabu
žiu ir maistu. Kiekvienam 
prieinamas mokslas, mažiau 
uždirbančių tėvų vaikams su-! 
teikiama materiale parama.

Ko puikespio bereikia?! Ir 
tą tiesą, kurią mums pasakė 
Zimanas, grįžusieji iš Lietu
vos amerikiečiai turistai visi 
kaip vienas paliudyja, savo 
akimis matę ir girdėję.

Zimano kalba mums labai 
patiko. Jis plačiai apibūdino 
visą Lietuvos žmonių -gyveni
mą: kolūkių organizavimąsi, 
fabrikų steigimąsi, žuvinin
kystę, namų statybą, mokslą, 
meną ir literatūrinę kūrybą.

Zimanas yra puikus kalbė
tojas. Kai jis kalba, tai, rodo
si, tau paveikslu prieš akis 
stojasi tie nauji pastatai, fab
rikai, kolūkiai ir kiti dalykai,! 
kuriuos jiš mini.

Būtų laba gerai, kad dau
giau tokių svečių atvyktų iš 
Lietuvos. Tik gaila, kad jiems 
čia, Amerikoje, yra labai ap
ribotas išėjimas. Iš New Yor
ko miesto jiems neleidžiama 
ne į B r o o k 1 y n ą - įvažiuoti. 
Brocklynas yra dalis Didžiojo 
New Yorko miesto.

Labai pageidaujama, kad 
tie suvaržymai būtų panaikin
ti -ir kad iŠ Lietuvos atvykę 
svečiai galėtų čia plačiau pa
simatyti su lietuviais.

P. BuRnys

_____ J*e Visai netikėtai aplankė mus 
antisemiti- | labai žymus svečias iš Lietu

vos, Vilniaus “Tiesos” vyriau
sias redaktorius Henrikas Zi
manas. Į Ameriką jis atvyko 
su grupe Sovietų Sąjungos 
žurnalistų. Tik 
išlipęs Zimanas 
susisiekti su New 
linkės lietuviais.

Henrikas [Zimanas yra vi
dutinio ūgio, apyriebus, links
mai nusiteikusios veido išraiš
kos, su juodais, tankiais ūse
liais. Jaunas, dar tik 49 metų 
amžiaus, vikrus, žvalgus vy
ras. Myli pasikalbėti s u 
žmonėmis, linksmo būdo, iš
kalbus, malonus žmogus, at
siekęs aukštą visuomeninį 
mokslą, intelektualas pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Nors Zimanui pasir i n k t i 
aukštų žodžių netrūksta, kal- 
bedama sis su bemoksliais 
žmonėmis jis jų 
Savo galvoje Zimanas 
turtingą gražių liaudies var
tojamų žodžių žodyną. Su 
paprastais žmonėmis jis kal
basi lengva, gražia, visiems 
suprantama kalba. Pokalbiuo
se jis moka įterpti gražių 
anekdotų-juokelių, ir taip ta
ve nuteigia, kadį jautiesi links
mai, maloniai. Savo kalba jis 
moka tave taip “užhipnoti
zuoti,” kad jautiesi kalbąs su 
sau lygiu paprastu, žmogumi 
darbininkiškoje šeimoje.

Platesnėse sueigose Zima
no nematysi kalbantis tik su 
vienu asmeniu, jis vis būryje 
apsuptas.

Didysis išradėjas ir moksli
ninkas amerikietis Benjamin 
Franklin sakydavo, kad laik
raščio redaktorius turi būti 
gerai susipažinęs su istorija, 
gerai žinoti geografiją ir mo
kėti bent keletą kalbų. Vil
niaus “Tiesos” redakto r i u s 
Henrikas Zimanas turi visas 
tas kvalifikacijas, dar ir su 
kaupu. Kalbų; jis moka net 
keletą, o socialiniomokslo

“Freiheit” žinių

puikiai moka abidvi kalbas 
—žydų ir lietuvių. Jis Lie
tuvoje plačiai susipažino su 
visa padėtimi. Jis ten turė
jo pasikalbėjimą žydų pa
dėties reikalais su Tarybų 
Lietuvos premjero pava
duotoju Jonu Laurinaičiu. 
Ir štai dabar ‘'dienraštyje 
“Freiheit” (rugp. 30) pra
nešime tiesiai iš Lietuvos 
David Matis griežtai pa
neigia “ F o r w a r d o ” ir 
“Tog” prasimanymus. Jis 
sako suradęs, kad šiuo tar
pu Lietuvoje randasi apie 
27,000 žydų (beveik visi 
tik tie, kurių hitlerininkai 
ir lietuviškieji nacionalistai 
—hitlerininkų talkininkai— 
nepajėgė išskersti). Iš jų 
apie 16,000 gyvena Vilniu
je.

David Matis nurodo, kad 
Lietuvoje žydai turi lygias 
teiseš su visais Lietuvos pi
liečiais visose gyvenimo 
srityse. Nemažai jų užima 
svarbias, atsakingas vietas 
tiek valdiškose, tiek kitose

iš orlaivio 
pasirūpino 

York o apy-

nevartoja, 
turi

ji — Radą su Aleksiejumi; 
Adžubeju, “Izvestijos” re- * 
daktoriumi.
Chruščiovas karšto 
būdo žmogus

Chruščiovas energingas, 
veiklus ir sugabus. Jis nie
kados nesiskundžia, kad bū
tų pavargęs, bet yra karšto 
būdo ir greitai kalba. Jis 
kalba gyvenimo klausimais 
ir politinėmis temomis ir 
bankete, 
žmonės bando “ilsėtis nuo 
politikos”.

Viename diplomatų ban- pijų ir tuojau pasiuntė į 
kete jis pareiškė; arabu šalis. • v

kur kiti valdiški

J. Chlivickas

JAV LEIDŽIA ARABŲ 
“APŠVIETAI” ŽURNALĄ

Washingtonas. —The U-
nited States Information
Agency pradėjo leisti J* 
bu “apšvietai” žurnalą.Ltfis 
bus 48 puslapių. Pirmos lai
dos jo pagamino 50,0000 ko-



7 HAVAJŲ SALYNAS, JO PRAEITIS IR DABARTIS
Kas yra Havajų (Ha

waii) salynas? Kokia jo 
praeitis? Kokie ten žmonės 
gyveno ir dabar tebegyve
na?

Havajų salynas yra mil
žiniškame Ramiajame van
denyne. Nuo Havajų iki Ka
lifornijos yra 2,100 mylių, 
o nuo jo iki Alaskos ir Ja
ponijos dar toliau. Jis ran
dasi centrinėje Ramiojo 
vandenyno dalyj-e. Tai vul- 
kaniškų salų grupė. Hava
jų salyną sudaro aštuonios 
apgyventos salos ir desėt- 
kai uolinių akmenų viršū
nių. Havajų salos užima 
6,450 ketvirtainių mylių, ir 
dabar ten gyvena apie 600,- 
000 žmonių, v

Didžiausia sala, tai Ha
waii, kuri užima virš 4,- 
000 ketvirtainių mylių, bet 
dabar trys ketvirtadaliai 
gyventojų randasi ant Oa
hu salos, kuri užima tik 589 
ketv. mylias. Oahu salos 
užlajoje yra 300,000 gyven
tojų, Honolulu miestas, ten
pat yra ir JAV karinio ■ išvaizdos, didžiumoje aukš- 
laivyno bazė Pearl Harbor,! to ūgio, labai gražaus kū- 
ten yra politiniai ir indust- no sudėjimo, juodplaukiai, 
riniai centrai.

Havajų salos išsidėstę iš i
pietryčių į šiaurvaka r i u s i mes ūkiu, augino cukrines 
per 400 mylių jūrų plotą. I nendres, bananus, saldžias 
Didžiumoje jos yra apsup- bulves, duonos ir kokuso 
tos uolinių kalnų iškyšulių, palmes, penėjo kiaules ir 
koralinių uolų, ir kai prie t šunis mėsai, gaudė žuvis, 
kurių salų yra ' pavojinga Jų žemes ūkio įrankiai bu- 
priplaukti. Kitur štai tie-ivo akmeniniai ir mediniai, 
šiai prie krašto kelių tūks-'o nameliai pailgos formos 
tančių pėdų jūrinė giluma, j iš sausos žolės nupinti.

šiuos vulkanus galima ge
riau stebėti negu bet ku
riuos kitus pasaulyje.

Havajų salose oras šiltas, 
drėgnas ir malonus. Salų 
augalų ir gyvūnų veislė 
skirtinga nuo kitų kraštų. 
Spalvotų paukščių ir paukš
telių daugybė. Ypatingi 
piautuviwi arba kūginiai 
jų snapenai. Veisiasi labai 
daug šikšnosparnių. Ir 
prieš baltųjų žmonių ten 
atvykimą kitokių žinduolių 
ten nebuvo. Salose nėra 
žalčių ir vėžlių. Pakraš
čių upėse bastosi ruoniai ir 
jūrinės žuvys.
KOKIE BUVO SENIEJI 
HAVAJŲ GYVENTOJAI

Kada anglų kapitonas 
James Cook priplaukė prie 
Havajų salyno ir ten įstei
gė tvirtumas, tai ant salų 
gyveno apie* 400,000 vietos 
gyventojų. Tai buvo skir
tingi nuo kitų kontinentų 
žmonės. Kaip ir kada jie 
ten atsirado? Visi jie buvo 
rudos spalvos, europiškos

Havajiečiai buvę^geri jūri
ninkai. Savo laiveliais-ko- 
nojomis jie susisiekdavo su 
kitomis salomis, orientavo-

Havajiečiai turėjo ir sa
votišką religiją, kunigus ir 
religines apeigas su žais
lais. •'

Dėl šilto klimato havajie
čiai drabužių kaip ir netu
rėjo. Vyrai vaikščiodavo 
beveik nuogi, o moterys ne
šiodavo trumpus iš medžio 
žievės pagamintus sijonė
lius.. Visi—seni ir jauni— 
vyrai ir moterys mėgdavo 
puoštis gėlių vainikais.

KAS PIRMAS SURADO 
HAVAJŲ SALAS? '

jų' pasitraukė, nes caras A- 
leksandras I to reikalavo.

1778 metais ten atplaukė 
Anglijos karo laivai vado
vybėje kapitono J. Cook. 
Havajiečiai vieningos vals
tybės neturėjo. Atskiri ku
nigaikščiai dažnai tarpusa
vyje pešėsi. Anglai tuo 
naudojosi ir gyven tojus 
skriaudė. Bet pajutę, kad 
jiems gręsia pavojus, pasi
traukė.

1839 metais Francūzijos 
karo laivai bandė pavergti 
salų gyventojus. Buvo at
plaukę ir portugalai, gi 
1843 metais vėl sugrįžo 
anglai. Tais laikais už ko
lonijas varžėsi didžios vals
tybės, kurstė savo naudai

Komercinėje spaudoje ra- havajiečius.

draugiški.
Havajiečiai vertėsi

kai maišosi vieni su kitais* 
T-en nėra tautinio ir radi
nio pasidalijimo ir neapy
kantos.

Kadangi Amerikos kapi
talistai naudojasi Havajų 
salyno gamtiniais turtais, 
žaliavomis, tai jie stengiasi 
vengti ten plėsti industri
ją. Iš. tos prięžąsties Hava
jų je labai brangūs drabu
žiai, apavai ir maistas. Ten 
daug brangiau žmogui pra
gyventi, negu Jungtinėse 
Valstijose. To sėkmėje sa
lų darbo žmonės jungiasi į 
unijas ir kovoja. Reakci
ninkai bijosi, kad Havajų 
valstija gali išrinkti pažan
gius senatorius ir kongres- 
manus į mūsų Kongresą.

Tai tokia trumpai istori
ja mūsų 50-osios valstijos, 
toks jos žmonių gyvenimas 
ir tokia jų praeitis.

V, Sūnus :

cukraus trustas pasigami
no 995,750 tonų cukraus.

Havajų salynas pagami
na 90 procentų pasaulinės 
gamybos ananasų vaisių ir 
syvų. Prieš dvejus metus 
Amerikos kapitalistai gavo 
17,000,000 dėžių ananasų 
(pineapples) vaisių ir 12,- 
000,000 dėžių ananasų sy
vų, bendrai apie $250,000,- 
000 vertės. Vien Dole Co. 
priklauso 73,000 akrų ana
nasų auginimui laukų. Da
bartiniu laiku 95 procen
tai dirbamos žemės priklau
so Amerikos kapitalistams. 
Jie ten augina ananasus, 
kavą, tabaką, cukrines nen
dres. Jie nepaiso javų sė
jimo, iš 350,000 akrų der
lingos žemės javų pasė
liams tenka tik apie 15,000 
akrų. Amerikiečiai augina 
ten galvijus ir kiaules. Tū
las Parker turi 50,000 ra
guočių ir 170,000 kiaulių

95,000 ir ha- 
Kada

šoma, kad Havajų salyną 
pirmieji surado anglai va-1 
dovystėje kapitono James; 
Cooko 1778 metais. Bet tai • ■< 
yra angliškai kalb ančių . 
žmonių prasimanymas.

Pirmieji Havajų salyną I • 
surado ispanai, ieškodami i 
aukso ir sidabro Ramiojo 'teUsig^jo I^Kkurių ten yra apie 
vandenyno salose. Ispanija • tik Amerikos . ispanijos '"’°’" ~
tais laikais buvo labai ga- \ 1898 metų karo, kada Ispa-Į 
hnga ir ji tą savo atiadimą .njja )jUV0 priversta atsisa- 
nuslepe nuo kitų Europos į, tį nuo Filipinų Kubos ir 
kraštų nes tik Havajų Įdaugelio kitų galų ------- .
salose, toje Ramiojo van- ; JAV prezidentas McKinley Į ventojams pražūti, 
denyno dalyje, buvo gėlo į askcibg jr‘Amerikos “glo-Į baisiai išnaudojo, persekio- 
vandens. Ispanių Keliaunin-1 -■ -
kaį Havajų salyne buvo' 
1527, 1555 ir 1567 metais.!

ATVYKO 
AMERIKIEČIAI

000, europiečių — 60,000, 
kiniečių—apie 50 tūkstan
čių,-korėjiečių ir puertori- 
kiečių —• po 15,000, mai
šytų tautų
vajiečių — 14,000.
ten atvyko 1778 metais 
Cookas, tai salyne gyveno 
apie 400,000 havajiečių, o 
dabar jau beliko tik 14,000, 
ir tai su priemaiša’ kitų 
tautų!

Toks daugelio tautų gy
ventojų sąstatas susidarė 
dėl to, kad vietos gyvento
jai nyko. Amerikos kapi
talistai tada vežė iš kitų 
šalių darbo žmones, kurie 
jiems pigiai dirbo.

Viena ypatybė yra, kad 
suvežti įvairių tautų žmo
nės gražiai savo tarpe su
sigyveno, susimaišė ir susi
draugavo. Pliažuose, krau
tuvėse, teatruose, mokyklo
se skirtingų tautų ir rasių. 
žmonės gražiai ir draugiš-1

1893 metais atvyko Jung- sav° ^ar.r?1?^: . 
tiniu Valstijų karo laivai 

lir padėjo nuversti karalie-1Pa«uP„° 
!nės Liliuokalandi valdžią, o 
!jos vieton pastatė sau prie- 
' lankų karaliuką. Bet Jung-

Amerikiečiai kapitalistai
► rankas ir 

žvejybą, prie kurios dirba 
apie 75,000 žmonių. Jie 
naudojasi gražiomis salų

11,000 rūšių, o ypatingai 
i “orchidais”, ir pasidaro de- 
Isėtkus milijonų dolerių.

Atvykę baltieji atnešė se- 
Tada niems Havajų salyno gy- 

v"'\ Juos

ibą” Havajų saloms. Laikui jo ir žudė. Užkrėtė raupų, 
bėgant karaliukas buvo sifilio ir kitomis ligomis, 
prašalintas, o Havajų salas kurių havajiečiai nežinojo.

Rusų keliauninkai Ly- valdė JAV skiriamas gu- Havajiečiai neturėjo savo 
sovskis, Kruzenšternas, Ko- bernatorįus su j

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 6 d. turėjom pro

gą išgirst iš drg. Penkaus- 
ko, kuris tik ką sugrįžo iš 
Lietuvos, kaipo turistas. Jo 
garbei buvo suruoštas pasi- 

I tikimas - vakarienė Maple 
parke. Žmonių —žingeidau- 
j ančių dalyvavo apie 200, 
daugiausia laisvai progresy- 
viškai nusistatę. Lawrenco 
ir apylinkės miestų •— Na
shua, 
Peabody, 
žmonės.

Na-
Lowell, Haverhill, 

net iš Bostono

Chicago, BL
Broliai Jurgis ir Aleksas 

Montvilos neteko brolio 
Juozo, gyvenusio Michiga- 
no valstijoje. . .*

—°“ -
Eks - mainieriai pradeda 

rudeninę veiklą visais fron
tais. Rugsėjo 6-tą jie su
rengė išvyką į Ryan Woods ; 
9-tą jų choras vykdė pir
mas po atostogų pamokas; 
18-tą klubas susirinks pla
nuoti sezono veiklą.

renkamu rašto, todėl buvo nutautin- Po užkandžių pradėta kal- 
cebu ir Golovinas šešis kar- į seimeliu. Havajai buvo te- |ti. Išnyko seni salų gyven- 

o ant salos dangų remia Nors jie nežinojo geležies, j tus 
milžiniški kalnai. Mauna tačiau kai kuriose gyveni- 
Kea kalnas yra 13,874 pė-imo srityse savo gabumu ir 
dų aukščio, Mauna Loa — į išradingumu stebino e’uro- 
13,675 pėdų, kiti žemesni, j piečius. Jie sausose vietose 
Dar veikia ant Mauna Loa i buvo iškasę drėkinimo ka- 
ir Mauna Kilovea vulkanai, nalus, kalnuose pasidarę 
M o k s 1 i ninkai sako, kad pakopas sodams užveisti.

salyne ! ri tori jos (kolonijos) pade- tojai, išnyko jų kalba, bet 
‘ , ... , dar pasiliko jų melodingos

Amerikos kapitalistai dainos ir įdomūs šokiai.

buvo Havajų : 
tarp 1804 ir 1818 metų. Jie įtyje. • , 
buvo tas salas prijungę i 
prie Rusijos. Pearl užlajo- tuojau įvertino salų svar-

dar pasiliko jų melodingos

Dabar Havajų salyne gy- 
je ant vienos salaitės buvo bą. Jie pagrobė į savo ran-į vena apie 600,000 žmonių, 
įtaisę tvirtumą (fortą). Ta kas cukrinių nendrių plo-įJie dalinasi taip: japonų— 
šalaitė ir dabar vadinasi tus ir kavos auginimą. Į 185,000^ filipiniečių — 60,- 
“Fort.” Bet rusai iš Hava- 1951 metais ten Amerikos 000, amerikiečių—75,000,-

ir

Jau greitoje ateityje visi važinesime elektros jėga
Elektros jėga yra tokia į automobilis laimėjo prieš ir ant langų stubose. Dabar i kasdien. Jau dasiekė to, 

[į tokį automobilį žiūrint at- kad tūlose šalyse gazolinas 
rado isteriškai juokinga... kainuoja virš dolerio galio-1 
DĖL GREITUMO lias’ iau ^aros^ Ps sta’ j 

. čiai nebeįkandamas tūliem i 
Bet per pereitus keturias-Į žmonėm.

i O su elektra dalykai eina 
kjtaip. Vietoje brangėti, 
elektra eina pigyn ir pigyn 
kasdien. Tiesa, ne visose ša
lyse taip eina, tačiau reikia 
pripažinti, jog kai kur ji 
jau visai pigi ir galės dary
tis dar pigesnė. Pavyzdžiui, 
apie Coulee Dam, Ameriko
je, žmonės elektrą vartoja 
viskam, ne tik apsišviesti'— 
jąja ir šildosi ir valgį ver
da, nes ji pigesnė už visą Į 
kitą degančią medžiagą. Ir 
tokioj šaly, kaip Amerika, 
elektros visi kampai jau 
pilni. O jeigu ne, tai bus 
greitu laiku. Tokioj šaly, 
kaip Norvegija, kur daug 
metų jau yra užtvankos, jie 
jau elektrą eksportuoja, nes 
jie jau gali pagaminti dau
giau elektros negu jiems 
reikia.

Taigi, būnant tokiai pa- 
i dėčiai, elektrikiniams auto
mobiliams ir ateina gadynė, 
kada jie galės važiuotę do
minuoti, o ne gazolininiai 
automobiliai. Visos šalys, 
juk, elektrą galės turėti.
NEIŠSEMIAMA JĖGA

I ’

O kaip su jos išsisėmimu, 
palyginus su gazolinu. Čia 
tai jau amžinas dalykas — 
elektros nieks ir niekados 
negalės išsemti. Nereikia 
nei mokslininku būti, kad 
tą suprasti. Ištikrųjų, juk 
viskas iš elektros ir suside
da — taip, taip, znet ir pats 
žmogus, tik gal Čia biskį 
per giliai pagriebėme filo
sofuoti. ..e,.

jau patogi ir, j 
ne taip sunkiai gaunama, 
kad visame sviete žmonės

palyginant,' elektrikinį.
Apart kaštalyvos 

tvos, kita priežastis
elek- 

buvo,
nori ją daugiau ir daugiau kad akumuliatoriai (batte- 
vartoti. Dabar jau galime ries) buvo trumpajėgiai, 
prieiti prie to, kad elektri- negalėdavo ilgos kelionės dešimt metų važiuotes me- Į
nis automobilis gali užimti 
vietą gazolininio automobi
lio. Jau apie tai gana daug 
kalbama ir tūlos automati
nių transportų išdirbystės 
jau rengiasi pradėti dirbti 
elektrikinius automobilius. 
Ir jau planai esą padaryti, 
ne 
kios išvaizdos jie bus.

Tiesa, nuo 1915 metų iki 
1924 metų buvo gaminami 
elektrikiniai automobiliai— 
įjnogaus vežimui ir sunk
vežimiai. Tada žmonėms 
ve*ti elektrikiniai automo
biliai ilgai neišsilaikė kon
kurencijoje prieš • gazolini- 
nius autos. Bet sunkve
žimiai išsilaikė gan ilgai po 
visą Ameriką, nors nedide
lis skaičius. Dalis jų Ohio 
valstijoje ir šiandien varto
jama. Tokios plačios įstai
gos kaip American Express 
Co. ir United Trucking Co. 
New Yorke, visai neseniai 
juos prašalino nuo lokalios 
transportacijos.

atlikti be dapildymo jiems chanizmas neįsivaizduojan 
jėgos. O dar kita priežas- ' .čiai daug pakitėjo ir išsi-
tis, tai begalo jų lėtas va- tobulino. Dabar jau ir aku
žiavimas tada. Stačiai ark- muliatoriai įgijo daug ilges-
lys juos - pralenkdavo. To- nį amžių, pajėgesni ir pa- 
kia sparta tai jau negalėjo 
prisilyginti prie gazolininio 
automobilio, kuris jau “lė-

jau yra kalbama, ko-' kė” 20—30 mylių per valan- 
! dą, sukeldamas debesius 

• dulkių ne’brukuotais keliais. 
. Nors taip “lakstydami” jų 

vairuotojai paspringdavo 
dulkėmis ir net galvas tu
rėdavo apsirišti ir ausis už
sikišti, akis apgaubti stik
lais, vienok paskirton vie
ton jie nuvykdavo daug 
greičiau už elektrikinį au
tomobilį. Tai tas daug ką 
ir reiškė.
priežastis buvo ir ta, kad 
jeigu kur nuvykai, kur nė
ra elektros, tai 
noma daugiau 
akumuliatorių, 
kots pats tokį

stovesni, daugiau pasitikia- 
mi. ’ Kai tada ir gazolini- 
niai automobiliai tik dvide
šimt - trisdešimt mylių per 
valandą tegalėdavo važiuo
ji, tai dabar jie jau daro 
virš šimto mylių per valan-

Taipgi nemaža

nėra įma- 
prisipildyti 
Jau tada 
automobilį

JUOKINGOS IŠVAIZDOS
Dalinai buvo ir juokinga, 

kaip tada elektrikinių au
tomobilių dirbėjai bandė

ĮVAIRIOS PRIEŽASTYS
Kada buvo pradėti dirbti 

elektrikiniai automobiliai, patraukti publiką jų tuos 
buvo manoma, kad jie tada automobilius pirkti. Vieną 
turi geresnę dirvą prigyti, tų laikų modelį mačiau, ku- 
negu gazolininiai automo- ris buvo kaip kokia kiubinė 
biliai. Bet gazolinas tuomet 
buvo taip pigus, o elektra 

f tai ji brangi, kad žmonėspa
sirinko ekonomiškesnį au-

skrynia arba be stogo būda 
ant ratų. Jos duris atsida
rei ir eik vidun be jokio 
pasilenkimo. Ant šoninių

tomobilį, o elektrikinis tu- langų ir ant užpakalinio 
rėjo mirti dar vystykluose, lango buvo užkabintos ak- 
Sutinkame, buvo ir kitų sominės užlaidos, ant kurių 
priežasčių, kodėl gazolininis kabėjo ir mėgsti kutai,.kaip

Nors tokios spartos būsi
miems elektrikiniams auto
mobiliams nežadama, kas ir 
nereikalinga, bet 60 mylių 
tai jau galėsi juomi traukti. 
Ir juomi galėsi davažiuoti 
nuo 70 iki virš 200 mylių 
be dapildymo akumuliato
riaus. Tas tai jau beveik 
tas pats, kaip ir dasipyli- 
mas gazolino į dabartinį 
automobilį, a
PASIKEITIMAI

Štai kas įvyko su gazoli
nu ir su elektra per tuos 
keturiasdešimt metų. Gazo
liną jau nuo tada traukia 
jūromis iš žemės. O visgi 
reikia jausti ir suprasti, 
kad ta medžiaga yra išse
miama; ji amžiais nesitęs. 
Q kitas dalykas, gazolinas 
darosi sunkiau ir sunkiau 
iš žemės gauti. Kai kada 
net prisieina pavartoti ir 
karinę jėgą jo šaltiniui 
gauti. Taipgi išsivystė mo
nopolinės kompanijos jo 
dirbimui ir publikai patei
kimui. Tas gazoliną padaro 
•brangesniu ir brangesniu

Dabar galime įsivaizduo
ti, kaip važiuotė galės pasi
keisti net ir Lietuvoje. Jau 
visi skaitėme ir girdėjome, 
jog Lietuva elektrifikuoja- 

ima šuoliais. Jau nebe vie- 
|ną užtvanką būdavoja ant 
Nemuno, ale bent kelias. O 
Nemunas yra juk ne viena 
upė Lietuvoje. Ten yra ki
tų gan sraunių ir galingų 
upių. Kada jos bus visos 
užtvenktos ir pakinkytos 
gaminti elektrą, tai Lietu
voje jos jėga bus nebeišse- 
miama. Kam norės, tam 
Lietuvos žmonės elektrą 
galės vartoti — kaip namų 
reikalams, industrijai, taip 
ir važiuotei ne tik geležin
keliais — ale ir automobi- 

| liais. A
NAUJA ATEITIS

Taigi, gali taip 
kad Lietuvoje gali pradėti 
gaminti ir savus automobi
lius. Ot, ir vėl nauja Lie
tuvai industrija.* O saviem i 
automobiliam gali gaminti 
ir savus akumuliatorius ir 
jų tinklą išplėsti po visą 
Lietuvą taip, kad galėsi ten 
važiuoti, kur tik norėsi be 
jokios bėdos. Taip gali į- 
vykti, kad akumuliatorių 
stotys ten gali būti paskli
dę taip, kaip dabar visame 
pasaulyje gazolino stotys. 
Kada tavo akumuliatorius 
susilpnėjo, sustojai prie a- 
kumuliatorių stoties,' persi
mainei akumuliatorius, už
simokėjai paskirtą sumą, ir 
vėl keliauk sau sveikas. Ir 
kas puikiausia, tai kad vi
sa ta neišsemiama jėga bus 
amžinai pačioje Lietuvoje 
ir pačios Lietuvos.

Gal biskį per anksti už- 
gimėme, o jei ne, tai iš tik
rųjų pamatytume stebuk- j 
lūs ant šio svieto. j

A. Gilman

bų programa. Pirmiausia iš 
rengimo komisijos A. Gross 
ir I. Chulada pratarė į pu
bliką — vienas anglų kalba, 
kitas lietuvių, paaiškindami 
šio parengimo tikslą. Sve
čias iš Brooklyno padarė į- 
žanginę prakalbėlę. O po jo 
sekė prakalba drg. S. Pen- 
kausko, kuris aiškino tuos 
įspūdžius, kuriuos matė, ir 

f j girdėjo.

įvykti,

Po jo kalbos sekė klausi
mai, į kuriuos Penkauskas 
atsakė.

Ant pabaigos brooklynie- 
tis davė papildymus, kitais 
šaltiniais pasiremiant.

Mano pastaba turistams: 
Būtų gerai, kad kiekvienas 
turistas, darydamas prane
šimus savo kolonijose, duo
tų daugiau pranešimų iš 
savo gimtinės arba iš jo a- 
pylinkės, kurią apleido prieš 
40 ar daugiau metų.

Iš apie 40 turistų tokių 
pranešimų iš įvairių gimti
nių vietų galima būtų išlei
sti geroką informacijų kny
gą. kuri turėtų didesnę ver
tę, negu turistų kalba apie 
priimtuves su gėlėmis, ku
rios “Laisvėj” tilpo pirmų
jų sugrįžimo metu.

Laisvės Skaitytojas

Dienraštis Vilnis rengia 
koncertą spalio 25-tą ir ver
buoja darbuotojus vajui 
naujiems skaitytojams gau
ti ir esamųjų prenumeratas 
atnaujinti. ' Vajus prasidės 
spalio 1-mą.

—-o—
Ona Saliamonienė buvo 

operuota South Chica^ 
Community Hospitaly, 2320 

^|E. 93rd St. Ų
Justas Misevičius pergy7 . 

veno vieną operaciją ir dar 
tikisi, kitos. Jis randasi 
Cook County ligoninėje, teji 
būna jau senokai. Šio veik
laus draugo pasigendama 
visur. L V?

So. Boston, Mass. ;
Iš atsibuvusio Amerikos 

Liet. Piliečių Klubo pikni
ko, kuris įvyko rugpiųčįp 
23 dieną National parke, 
Montello, Mass. J

Klubo komitetas nori iš
reikšti padėką visiems dar
bininkams, kurie taip nuo
širdžiai dirbo ir aukojo, pa
remdami mūsų klubą. į.

A.L.P. Klubo komit 
....................... j

Yellowstone, Mont—• 
porą savaičių įvyku- 
žemės drebėjime žd-

i

IK.
Prieš 
šiame 
vo 28 žmonės.

3 p.-Laisvė (Liberty)—An tr., rugsėjo i(Sept) 15, •
t?



Miami, Fla.
Turistų į Lietuvą raportas

Kaip žinote, pora floridiš- 
kiu lietuvių su turistų gru
pe buvo nuvykę į Lietuvą 
pasimatyti su savo giminė
mis ir pamatyti pokarines 
statybas Lietuvoje bei pasi
keitimus abelname Lietuvos 
gyvenime. Miamiečiai lietu
viai, žingeidaudami išgirsti 
įspūdžius iš lūpų, akivaiz
džiai mačiusių nūdienę bū
klę žmonių Lietuvoje, ren
gia viešą sambūrį Žydų Kul
tūriniame Centre, 429 Le
nox Ave.. Miami Beach, Fla. 
(tarp 4-tosir5-tos gatvių). 
Sambūrys įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 27 d. vakare. 
Durys atsidarys 6 vai.

Vyriausias pranešėjas bus 
Antanas Metelionis. Taipgi 
bus rodomi Lietuvoje ga
minti judomi paveikslai. 
Tarpuose ypatiški pasikal
bėjimai su turistais. Klau
simai ir atsakymai.

Aš tikiu, kad miamiečiai 
lietuviai pasinaudos šia pro
ga sužinoti kai ko naujes
nio, intymiškesnio iš tų 
žmonių, kurie ypatiškai 
daug ką matė ir su dauge
liu — daugelio sričių žmo
nių kalbėjosi, jų džiaugs
mais bei sielvartomis dali
josi.

Korespondentas

Hart, Mich.
Oceana pavieto 
sėkminga muge

Pradedant trečiadienio 
popiečiu (rugs. 2 d.) ir bai
giant šeštadienio, vidunak
čiu (5 d. rugsėjo) tęsėsi 
pavieto mugė (fair), žmo
nių kasdien atsilankė po 
kelis tūkstančius, o šešta
dienio vakare buvo tirš
čiausia.

—o—
Dabar prasideda obuolių 

skynimas ir konservavimas.
Beveizint į arklių lenkty

nių kelią pamačiau vienos 
pustonės trokelį šalykelėje 
su Floridos laisnių lentele; 
porelė viduramžių meksi
kiečių belaukianti arklių 
lenktynių, o iki pradžiai 
lenktynių 4.5 minutės. Na, 
ir priėjau susipažinti su 
jais. Išsišnekom'e.

Jie atvykę čia darbams 
per vasarą. Sakė: prie vyš
nių darbų čia nedirbę, o dir
bę prie cukrinių runkelių 
retinimo ir prie agurkų 
laukuose Saginaw, Michi
gan, apylinkėje, o dabar at
vykę obuolių skinti. Žiemos 
metu dirbą prie gėlynų, 60 
mylių nuo Miami, Floridoj, 
rodos, Dania miesčiuko ar 
kitaip, apylinkėje. Palietus 
pokalbyje dabartinius lai
kus su praeičia, gavau su
prasti, kad dabar biskutj y- 
ra geriau, negu seniau. Vy
ras sakė, kad jam prieš ko
kius 30 metų teko sunkiai 
dirbti 12 valandų į dieną 
už 50 centų. Prisiminiau 
jiems, kad mano vaikystėje 
irgi buvo skurdus biednio- 
kų gyvenimas, o dabar ten,

kur gimiau yra nepalygina
mai geriau, nes ten kara
liaus ir ponų žemės atiteko 
darbininkams. Vyriškis su
gniaužė kumščia ir pasakė: 
Rusija yra labai stipri. O 
moteriškė dadėjo: atrodo, 
jog jūsų tėvynėje panašu į 
Kubą, kur Castro suorgani
zavo kitokią valdžią, negu 
buvo seniau.

Pokalbiai nutrūko, nes 
prasidėjo arklių bėgimo 
lenktynės. Hartietis

Lewiston-Auburn, Me.
Svečiai iš Floridos

Malonu buvo pasimatyti ir 
paspausti dešinę su buvusiais 
šių miestų gyventojais Jonu ir 
Helena Žilinskais, kurie, svei 
katos atžvilgiu, prieš septyne
rius metus apleido Maine 
valstiją. Floridoje nusipirko 
namus ir apsigyveno. Dau 
giausia savo atostogos pralei
do Maine valstijoje. Tūlą lai
ką prabuvo pas dukterį ir žen
tą A. C. Urbaičius, kurie už
laiko savo duonkepyklą Au
gusta, Me.

šia proga draugai J. II. ži > 
linskai atlankė ir savo vien- ] 
minčius draugus rumfordie , 
čius ir kai kuriuos lewistonie- 
čius.

Jonas Žilinskas gyvendamas 
Maine buvo gana Veiklus pa 
žangiųjų lietuvių/tarpe, bet 
ligos prispaustas/ pasitraukė 
nuo draugijinių /pareigų ir iš
vyko į Floridą apsigyventi.

Floridos saulės apdeginti 
atrodė gerai. Ilgiausių metų 
jums, mieli draugai!
Eišmantai išvyko į Kaliforniją

Stasiui ir Evai Eišmantams Į 
buvo surengtos išleistuvių va 
karas Baltramiejaus svetainė* 
j e.

Viso išleistuvėse dalyvavo 
apie šimtą žmonių. Vakarie- Į 
nė buvo gera ir visko užteko. 
Nuo visų vakaro dalyvių Sta
siui ir Evai Eišmantams atmi
nimui buvo įteikta dovanos— 
abiem, po laikroduką. Vakaras 
praėjo gana sklandžiai.

Kadaise Stasys Eišmantas 
priklausė nekurį laiką ir- prie 
LLD 3,1 kuoops. Abu buvo 
seni šių miestų gyventojai. 
Užaugino vieną dukterį, ku
ri gyvena Kalifornijoje, ir pas 
ją dabar išvyko.

Ir vėl naujas kapas supiltas ■
Rugpiūčio 28 d. St. Mary’s į 

General Hospitalyj pabuvęs I 
tik keturias dienas mirė Povi
las Jurkštas-Yurkston, 75 me
tų amžiaus. Velionis gimęs 
Lietuvoje 1884 m. sausio 27. 
Į šią šalį atvyko 1900-ais me
tais. Iš amato buvo dailydė, 
dirbo prie namų statybos.

Liūdesy paliko dukterį Mrs. 
G. Mitchell (Lucia) Cowles, 
tris sūnus—Alphonse (Allen), 
Paul Jr., kuris yra polio li
gonis virš 5 metų, ir Felix, 
vieną brolį Petrą Jurkštą, gy- 
venantį Bridgewater, Mass., 
ir tris anūkus.

Palaidotas pusiau religiškai, Į 
be bažnyčios, Fahy šermeni
nėje ir prie kapo Rev. John 
F. Crozier paskaitė maldą.

Povilas Jurkštas, kaip ir 
daugelis kitų, nebuvo per
daug praktikuojantis katali
kas, todėl ir bažnyčioje jam 
nebuvo vietos. Asmeniškai jis 
buvo visiems gero velijantis 
žmogus.

Reiškiame užuojautą velio
nio šeimai. O mirusiajam — 
amžinos ramybės...

šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo ir Pranas Kaulakis 
iš Brockton, Mass. Buvo at
važiavęs su velionio broliu 
Petru Jurkštu iš Bridgewater, 
Mass. Koresp.

Oakville, Conn.
J. žiūraičio pagerbimo 
pare pavyko

Oakviliečiai ir waterbu-

Aido choro piknikas
Piknikas įvyks rugsėjo 20 

d., sekmadienį, Kasmočiaus 
parke, 91 Steamboat Rd.,

riečiai bendrai surengė dėl Great Necke. Pradžia 1 vai.
Juozo Žiūraičio “Birthday 
parę”, kuri įvyko sekmadie
nį, rugsėjo 6 d. Diena pasi
taikė graži, taigi ir gražių 
žmonių prisirinko Morris 
sodelin. O tos darbščiosios 
gaspadinės pagamino ska
nius pietus, tikrai lietuviš
kus. O gaspadoriai pasi
stengė troškulį numalšinti. 
Kaip girdėjau, svečiai pil
nai tapo patenkinti. Mato
si, kad žmonės myli susiei
ti į būrį pasikalbėti, pasi
dalinti mintimis, linksmai 
ir draugiškai dieną praleis
ti tyrame ore.

Kartu dalyvavo tik ką 
grįžęs iš Lietuvos daktaras 
Stanislovaitis ir jo žmona, 
kurie daug papasakojo apie 
Lietuvą. Svečiai jiems sta
tė įvairiausių klausimų a- 
pie Lietuvos dabartinę pa
dėtį. Kiek matėsi, tai jiedu 
visą laiką buvo užimti su 
atsakymais į klausimus. 
Daktaras, būdamas Lietu
voje, veltui laiko neleido, 
padarė daug nuotraukų, ku
rios bus parodytos rugs. 20 
d. pasnewhaveniecius. Oak
viliečiai ir waterburieciai, 
kaip girdisi, ruošiasi vykti' 
į lietuvių svetainę 243 Front 
St., New Haven matyti iš 
Lietuvos filmus, taipgi “Ka
triutės Gintarus”, kurie, at
rodo, Connecticut valstijoj 
bus

Girdėsime dainų ir prane
šimų grįžusių iš Lietuvos 
turistų. Raportuos bent ke
li kalbėtojai apie naują gy
venimą mūsų tėvynėje.

Bus. muzika šokiams, ska
nių gėrimų, margų šuniukų 
su kopūstais ir kitų užkan
džių.

Reikia pažymėti, kad šis 
Aido choro piknikas bus 
vienas iš didžiausių ir gra
žiausių, nes bus daug įvai
renybių; jis ir paskutinis 
šios karštos įkyrios vasa
ros, nes jau ruduo artėja. 
Tikimės, kad oras jau bus 
palankus, jaukus ir malo
nus piknikauti. Nuo lietaus 
baimės nereikia turėti, nes 
parke yra gera apsauga 
nors ir kuolais lytų.

Kviečiami visi pasimatyti 
su pažįstamais, draugais ir 
svečiais. Be to, Aidą reikia 
ir paremti, nes choras yra 
pasibrėžęs dideliems, ir sku-

Moterys turės įdomų 
susirinkimą

Pageidaujama, kad jis taip 
pat būtų gausis atvykusiomis 
narėmis ir viešniomis. Ko gi 
jame tikimasi?

Jau tikrai žinoma, kad čia 
įvyks iš Lietuvos sugrįžusios 
pirmininkės K. Petrikienės 
pasitikimas — taip kaba na
rės. 1 O iš kitų teko nugirsti, 
kad pirmininkė planuoja su- 
grįžtuvių proga pavaišinti 
drauges iš Lietuvos parsivež
ta gira ir skanumu paskubu
siomis Klaipėdos žuvimis.

Taip pat girdėjau, kad bent 
pora kitų draugių pakėlusios 
sparnus pasiekti įvairaus to- 
iusl ir gal ilgam laikui. Kas 
ir kur skris, 
negavau, tik 
abi brangios 
evrtos šiltai 
tuvių. Taigi,

Klubietės ir visos 
draugės ne klubietės prašo
mos rugsėjo 24-tos vakarą pa
sitaupyti tam šauniam susi
rink imui-pobūviui.

Klubietė

daružtikrinimo
žinau, kad jos 
mūsų narės ir 
draugingų išleis-

mūsų

KAI KAS TIKRAI LAIMĖJO
Bėgiu 18-kos dienų Jamai

ca arklių lenktynėse laimės 
. - ieškotojai, 423,669 jų, sunio
kotiems darbams, todėl cho- kėjo arti 37 milijonus dolerių 
ro iždas ištuštės. O jūsų at- už 
silankymas duos mums ma-[ 
terialinės ir moralinės pa- [ - - 
ramos vykdyti metinį dar 
bą toliau. | AkUl AKA VA

Aido choras kviečia visus ; leriai ? Stambi suma išmokė, 
lietuvius dalyvauti šiame i ta tiems patiems 
gražiame piknike, dar kar- istąte°s viršininkams ° * 7 I m i e aiimnmic alrrnmi

; “betus.” Iš to valstijos 
I valdžia ir rengėjai tikrai lai- 
Imejo valdžia taksais gavo 
! $3,823,188.20; rengėjams iko 
i pelno $1,936,733.42.

Kur dingo kiti pajamų do-

Mokyklose dar nėra 
visuotinos lygybės

Rugsėjo 14 atsidarė virš 
800 rhiesto pradinių moky
klų, kuriose mokysis arti 
milijono vaikų.

Mūsų mokyklose nėra ofi
cialaus atskyrimo negrų ir 
kitų tamsiaspalvių žmonių 
nuo baltųjų, tačiau neofi
cialiai skirstymas veikia.

Darbininkų laikraščio The 
Worker korespondentė E- 
velyn Wiener rašo, kad du 
trečdaliai tų mokyklų yra 
“reguliarės”. Tai aptarnau
jančiosios daugumą baltų 
vaikų. Q trečdalis yra “spe
cial service”, antrojo laips
nio mokyklos. Tose mokosi 
trečdalis miesto vaikų, ku
rių dauguma yra puertori- 
kiečiai ir negrai. Tarpe jų 
yra apie 13 procentų baltų
jų darbininkų klasės vaikų.

Rašytoja pažymi, kad mo
kymas tose antraeilėse atsi
lieka apie dvejais metais. 
Kaip tai įvyksta?- Priežas
tys yra daugeriopos. Viena 
vyriausių yra ta, kad toms 
antraeilėms skiria nepaty
rusius mokytojus; klasės;
būna daugiau perpildytos;;BA- 
bibliotekos nepakankamos.

-- -----------— į Paieškojimai
New Yorkas. —Jau ilgas! J

laikas miesto ir apylinkės Ieškau savo brolio Kanevičiaus 

gyventojUS kankina dideli ' apskr., Žaslių valsč., F^advarių kai- 
karščiai ir sausra. Trečia- [me- išvažiavo j Argentiną 1929 m. 
dienį buvo 92 laipsniai kar-1
ŠČIO. adresu: Antanas Kanevičius, Vie-

________________ ! vio rajonas, Padvarių km., Papar
į čių paštas, Lithuania, USSR.

Ieškau sesers, po vyru Navikas— 
Marija Obelieniūtė, seniau gyveno 
ant Kent Avė., Brooklyne. Mano 
adresas: Obelienius, Stalino pros
pektas, 72, b. 10, Kaunas, Lithuania, 
USSR.

ATGAIVINO
Brooklyno žydų ligoninei 

susižeidusio 4 metų berniu
ko širdis du kartus buvo 
paliovusi veikti ir du kartu 
gydytojai ir slaugės širdies 
veikimą atsteigė — širdies 
masažavimu. Vaikas pavo: 
jingai susižeidė galvą ant 
galvos kritęs pro langą iš 
ketvirto aukšto ant cemen
tinio kiemo.

Mirė žymus amerikietis 
piešėjas Jennings Tofei. Jis 
buvo 67 metų amžiaus.

New Yorkas. —Okeano- 
grafų konferencijoje TSRS 
mokslininkai sakė, kad jie 
pasekmingai perkelia žuvis 
—pateles iš vienų jūrų į ki
tas.

Maskva.—“Izvestija” pla
čiai rašė apie Jungtines 
Valstijas.

REAL ESTATE

ASTORIA, L. I. 3 kambarių 
apartmentas tuščias. 3 šeimų mo- . 
derninis namas pardavimui. Arti - 
stoties. Gražus kiemas. $22,$00.
GENOVESE REALTY, 37-20 Astoria 

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

rodomi pirmu kartu.
-> J. Strižauskas

Filmy pasaulis
“Paris Hotel”

Dabar rodomas Little Car
negie teatre (57th St. prie 
7 Ave.) yra komiškas, fran- 
cūzų bendrai su italais ga
mintas spalvinis filmas.

Veiksmas vystosi Pary
žiaus viešbutyje, kuriame 
dirbanti manikiūristė jau
nam nepažįstamam vyrui 
pasigiria esanti milijonie
riaus duktė. Gi tas, bijoda
mas prarasti su milijonier- 
kaite ryšį, pasisako esąs 
turtuoliu, kurio jis yra šo
feriu.

žvaigždiniuose vaidmeny
se Charles Boyer, Francoi- 
se Arnoul, Roberto Rissoir 
grupė kitų. Gamintojas Mi
chael Safra.
“That Kind of Woman”

Rugsėjo 11 pradėtas Roxy 
teatre rodyti naujausias Pa
ramount studijose Carlo 
Ponti ir Marcelio Girosi ga
mintas filmas yra jaudi
nančiai draminis. Jo žvaig
ždės—Sophia Loren ir Tab 
Hunter.

Scenoje teatro dainoriai 
Cindy and Lindy, komikas 
Guy Marks, imituotojas 
Robert Boucher, taipgi 
kėjai ir orkestras.

tą pasigėrėti vasarėlės gam
tos. grožybe, pasilinksminti 
ir išgirsti apie tėvynę.

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 Korespondentas

---- ------------------------ ,

Auto užmušė vaikus A
Brooklyne dviem automo

biliams susidūrus vienas ne
teko kontrolės ir užmušė 
skersai gatvę,/ ėjusius vie
nos šeimos du sūnelius, 6 
ir 3 metų. Vaikai ėjo kele
tą žingsnių ,pirm tėvų. Iš
liko su tėvais greta ėjęs 4 
metų sūnelis.

Automobilio vairuotojas 
R. Colon sako, kad jo stab
džiai neveikė, nors tą pat 
dieną jo ką tik nusipirkta 
1950 metų sena mašina bu
vusi valdinės inspekcijos 
oatikslinta. A.

rengėjų 
dideė- 

;; išmo- 
ir už 
vietos 

priežiūrą. Po ribotą sumą iš
leidžia kasdien ir tiems ret
karčiais pasitaikantiems ail- 
miniesiems beteriams išmokė
ti. Laimėtojų turi būti kas
dien. Be to lenktinių rengė
jai netektų uoių garsintojų, 
pritrūktų lankytojų, kurie 
tuos milijonus turto kasdien 

[savanoriai suneša ir atiduoda 
lenktynių rengėjams.

Imis sumomis algomis 
keta darbininkų algos 
arklių bei lenktynių

šūviai Penn stotyje
Pennsylvania geležinkelio 

stoties laukiamajame buvo 
apie 200 publikos kai ten 
suaidėjo šūviai. Juos palei
do policininkas, gaudantis 
piniginės pagrobėja. Vieną 
asmeni užgavo kulka, kitą 
apraižė kulkos išmušto te
lefono stotelės lango stiklai, 
trečią parmušė ant žemės 
besiveržianti laukan minia.

S0-

Brooklyno Borough Hall 
srityje plėšikas pagązdino 
banko kasininkę bonkute 
deginančių rūgščių ir išsi
nešė virš 17 šimtų dolerių.

Staten Islande 11 metų 
mergaitė pašauta savo bu
te. Ją pašovė iš lauko, sto
vinčią prie lango.

New Yorko spauda pilna 
pagyrP atvykusiai viešna- 
gėn holandų karalaitei Bea
trix.

New Yorko mieste užsi
registravo 1,250,000 moki
nių, 17,963 daugiau negu 
pernai.

Ieškau giminaičio Igno PovylaiČio, 
išvykusio iš Lietuvos 1939 m. Ma
no adresas. Povylaitytč - Kačinskie- 

l nė, Gedimino 29, Ukmergė, z Lithua 
nia, USSR.

Ieškau brolio, kilęs iš Vilkaviškio 
apskr., Paežerių v., Gudelių-Budw- 
čių k. Mano adresas: Katilius Ka
zys, Šlaitų 13, Ukmergė, Lithuania, 
USSR.

Ieškau giminaičio Jurgio Lumbio, 
žmona Marė.. Seniau 
Meaden Rd., Northampton, 
Mano adresas: Antosė 
(Felikso), Veisiejų raj., 
pašt., Mironių kaimas, 
USSR.

gyveno 49
Mass. 

Jurkonienė 
Gerdašių 

Lithuania,
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BANKETAS
Rengia LDS 3-oji Apskritis

Šeštadienį, Spalio 3 Oct., 1959
408 Court St., Elizabethport, N. J.

Šiame bankete kalbės tik ką parvykęs iš Lietuvos 
svečias, pasakydamas savo patirtus įspūdžius. Bus 
gera proga paklausti, kas jums nėra aišku. Atvyki
te skaitlingai ir pasakykite saviems ir kaimynams, 
kad ir jie atvyktų.

Rengėjai

Atitaisome klaidą
Rugs. 11 d. laidoje tilpu- 

siame mano rašte “Kaip 
man atrodo Lietuva” įvyko 
korektūros klaida.

Trečioje špaltoje tilpo se
kamai: “Nuvykome į Ka
rolio Požėlos kolūkį, kur 
mus iškilmingai pasitiko ir 
Pagarbos piliakalnyje su
ruošė pietus”.

Turėjo būti: “Nagarbos 
piliakalnyje suruošė pie
tus”. J. G.

PHILADELPHIA, PA.

Partijos nominuoja 
kandidatus

Rugsėjo 15-tą valdančio
sios partijos balsuos už sa
vo išstatomus kandidatus į 
kai kurias valdvietes. Ta
čiau karščiausios lenktynės 
bus už vietas Demokratų 
partijos vadovybėje. Parti
jos eiliniuose Jaučiamas di
delis bruzdėjimas prieš va
dinamąjį Tammanės bosą 
Carmine DeSapio.

Eiliniai demokratai sako, 
kad reikia daugiau demo
kratijos klubuose, teisės 
dalyvauti parinkime kandi
datų į yaldvietes, taipgi nu
statyme partijos politikos.

Judėjimo priešakyje yra 
Mrs. Eleanor Roosevelt, bu
vęs gubernatorius Lehman 
ir Thomas Finletter. Jie "sa
ko, kad DeSapio bloga po
litika ir vadovybe yra atsa
kinga už demokratų pralai
mėjimą gubernatoriaus rin
kimuose. .

ĮTARĖ ŽMOGŽUDŽIU
New Yorke 17 metų Ra

miro Roman įtartas ir are
štuotas kaip žmogžudys. Jis 
teisinasi, kad jis buvo susi
mušęs su girtu Thomas Jor
dan po to, kai Jordanas į 
jį sviedęs bonka, bet tikri
na, kad jį nenužudęs. Jor
dan buvo . rastas mirtinai 
persmeigtas aštriu įrankiu.

Taksiko vairuotojas Pes- 
kin tapo areštuotas už pa
siėmimą jam prasiskolinu
sio asmens auto už skolą, 
palaikė jį auto vagimi.

ZENITH 
GIRDĖJIMO APARATAI
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos
MODERN HEARING AID 

CENTER
1218 Chestnut St. Kamb. 401
Vai. 9-5. Trečlad. 9-8. Seftt. 9-2

New Yorko policija įsigi
jo du naujus moderniškus 
ambulanšuSi Kiekvienas jų 
kainuoja po $13,600. Užmo
kėjo iš savojo savišalpos 
fondo.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Rugsėjo /21 d. įvyks Liet. Moterų 
Klubo, susirinkimas, 158 Hungerford 
St., 7:30 vai. vak. Kviečiame da
lyvauti, turime reikalų aptarti ir 
ruoštis rudeniniam veikimui. V- K., 
sekr. ' ' (74-75)

IŠNUOMAVIMAI
Mes turime išnuomojimui 4-ių 

kambarių butą su visais, patogumais. 
Prašome kreiptis: K. Churlis, Box 
5, Pattenburg, N. J. (74-76)

Išnuomojame du apartmentus. 
Vienas 3 kambarių, antras 2-jų. Ge- 
sinis pečius ir šaldytuvas. Highland 
Park kaimynystėje. 4 blokai nuo 
stoties. Dėl daugiau informacijų 
prašome skambinti (bile laiku): 
IL. 9-0009. (73-74)

Help Wanted—Female

PATYRUSIOS RANKOM 
GUZIKŲ SIUVĖJOS

Dėl Pasitarimo Kreipkitės

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. Y.
(tarp Wythe Ave. ir Berry St.)
‘ Tel. ST. 2-8808

MALE and FEMALE

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer Sewing

Mašinų

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(tarp Wythe Ave. ir Berry St.)
Tel. ST. 2-8808

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antį’., rugsėjo (Sept.) 15, 1959

Aš, Stasiūnaitis Izidorius, s. Jur
gio, ieškau savo sesers dukterų ir 
švogerio Antano Freitag, dukterys 
Izabelė ir Franciška Freitag. Jie 
išvyko į JAV maždaug 1898 metais. 
Prieš 15 m. jie gyveno Phiiadel- 
phijoj ir Camden miestuose. Dabar 
nežinau jų adreso. Prašau jų arba 
jų šeimos narių rašyti man:

Izidorius Stasiūnaitis
Jurbarko rajonas
Girdžių paštas
Pavidaujo kaimas 
Lithuania, USSR

Ieškau dėdės Kazio Lugausko ar 
jo sūnaus Karolio, gyvenusio Brook
lyn, N. Y.

Kazys Barkauskas
(motina Marė Barkauskienė)
Veisiejų rajonas 
Kapčiamiestis 
Lithuania, USSR

1 I

Ieškau Petro Margelio, gyvenusio 
Shenandoah, Pa.

Stasė Margelytė-Varnelienė
Veisiejų rajonas
Kapčiamiesčio paštas 
Dumbliškių kaimas 
Lithuania, USSR

Ieškau Mikalinos Lazauskaitės- 
Kupra, duktė Antano Lazausko iš 
Vainiūnų kaimo. Teta—

Anelė Savičienė
Veisiejų rajonas
Kapčiamiestis
Lithuania, USSR

Ieškau dėdžių Kazio ir Vinco 
Kukučionių, gyvenusių Chicago, Ill.

Veronika Žalkauskienė
Veisiejų rajonas 
Kapčiamiestis. 
Lithuania, USSR

Ieškau Agotos Rudzikaitės Juozu- 
lynienės ar sūnų Jono, Juozo ir 
Vlado, gyvenusių Chicago, Ill.

Veronika Rudzikaitė-Žalkauskienė
Veisiejų rajonas
Kapčiamiestis
Lithuania, USSR

Ieškau vienintelės mano sesers 
Benediktos Kvaterskaitės - Genienės, 
kuri išvyko j JAV prieš 54 metus 
ir apsigyveno netoli Shenandoah, 

į Pa. Ji kilimo iš Kmeliavos kai* H 
me, Leipalingio. *

Stefanija Dumbliauskienė 
Veisiejų rajonas 
Kapčiamiestis

Dumbliauskų kaimas /
Lithuania, USSR
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