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UZ TAIKĄ, UZ TAIKŲ SUGYVENIMĄ CHRŲSCIOVAS
'Mūsų Kongresas vos pabėgo Jau atmetė Sovietų j Gal susitars dėl taikaus Visa USSR premjero vizito
inuo premjero N. Chruščiovo ii“®1™11'1 naudojimo a-energijos -
I 1 J Washingtonas. — Musų Washingtonas. —Ryšium

Ar žinote, kad Tarybų'
Sąjungos herbas, (emblema) i

Washingtonas. — Antra- imtas anti-unijinis bilius, valdžia atmetė Tarybų Są- su Chruščiovo vizitu eina 
dienio anksti rytą Kongre- nieko kito apčiuopiamo dau- jungos pasiūlymą tuojau su- Amerikos ir Tarybų Sąjun-

Washingtonas. — Antra- imtas

dabar randasi ant mėnulio? i sas baigė savo 86-tąją sesi-'giau kaip pusę metų užsi- šaukti devynių valstybių gos atominės energijos tai- 
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Ar žinote, kad toje emb-;
lamoje yra vardai visų še- j '"beveik
šlelikos tarybinių respubh-. dvidešimt keturias 
kų, jų tarpe ir Lietuvos? ■ Qa

Dar daugiau: emblemoje>prieš
randasi lietuviški žodžiai, mą į Washingtona.

misija Amerikoje pagrįsta 
šiuo didžiuoju principu

Washingtonas. — Antra- kapitalizmas su laiku nuga- 
dienį, rugsėjo 15 d., tuojau Įėjo ir faktinai palaidojo 
po visų pasitikimo ir prie- feodalizmą, taip komuniz- 
mimo ceremonijų, įvyko Imas lenktynėse nugalės ir 
trumpas prezidento Eisen-1 palaidos su laiku kapitaliz- 
howerio ir premjero Chruš- mą. Tai ir viskas! 
čiovo pasitarimas. Išleista
me abiejų vadų komunika
te sakoma, kad pasitarimas 
praėjo draugiškoje dvasio
je. Bet daug ilgesnis ir pa
matinis tarpe prezidento ir 
premjero pasitarimas įvyks 
tada, kada Chruščiovas ki
tą savaitę sugrįš iš Vakarų.

Trečiadienį National Press 
Club * suruošė premjerui pie
tus. Čia jis pasakė kalbą ir 
atsakinėjo į klausimus. 
Spaudos reporteriai, kores
pondentai ir kolumnistai 
tiesiog apvertė Chruščiovą 
klausimais. Jis pasakė: “Jei
gu norėčiau ir bandyčiau 
į visus jūsų klausimus at
sakyti, reikėtų man čia pas 
jus pagyventi visą pusme
tį, jūs gi to nenorėtumėte!” 
Bet kiek laikas leido, prem
jeras atsakė į keletą klau
simų. Svarbiausias buvo 
beveik reikalavimas, ką 
premjeras turėjęs mintyje, 
kai aną dieną pasakęs: 
“Mes jus palaidosime”. Jis 
išdėstė, kad jo mintis buvo 
iškraipyta, duodant supra
sti, kad būk jis nori Ameri
ką jėga užpulti ir sunaikin
ti. Tai, žinoma, absurdas. 
Chruščiovas nurodė, kad jis 
turėjo mintyje socialines 
sistemas, būtent, kad, kaip

kiems reikalams naudoji
mo viršininkų pasitarimai. 
Kalbos eina, kad bent jau 
tuo reikalu turėtų būti ne
sunku Amerikai ir Tarybų 
Sąjungai susitarti. Atomi
nės. energijos panaudojimas 
kasdienio žmonių gyveni
mo gerinimui supuola šna

rinki- ! reikalams, tvarkyti prieš 4 biejų šalių interesais. Abie- 
i metus. Amerikos valdžia jų kraštų mokslininkai ga- 
palaiko Laosos valdžią jos j lėtų gražiai bendradarbiau- 

, tokiame nusistatyme. Ai.,

* ja. Senatoriai ir kongres-! tęsusi sesija nenutarė. konferenciją ir sutvarkyti 
' manai be miego ir poilsio! Visa šalis labai nepasi-! Laosos reikalus. Bijoma, 

ištisas i tenkinusi demokratais, ku-|kad toje mažoje šalyje už- 
valan- rie tiek daug laimėjo praė- ’ viręs civilinis karas gali iš-

kad tik baigti sesiją jusiais kongresiniais rinki- i siplėtoti į kitas šalis.
Chruščiovo pribūvi- mais, bet nieko gero žmo-: Laosos reakcinė valdžia 

Mat, nėms nedavė. Manoma, kad | nenori, kad būtų atgaivin-randasi _____ ... —___  -c £ -------  o < r ....
Kai kitos tautos, ypač ma-'mūsų legislatoriai daugu-'su tokiu prastu rekordu de-• ta Tarptautinė komisija, 
žosios, nusileis ant Mėnulio, I moję labai nenorėjo Tary-! mokratams jau bus sunku I kuri tapo įsteigta. Laosos 
mūsų Lietuva jau bus sena1 bų Sąjungos premjerą pa-: laimėti nrioS a
Mėnulio gyventoja! i kviesti (kalbėti, kas papras-1 muose.

—o— i tai yra daroma, kai į Wa-j
Dabar jau daugelis būsi-1 shingtoną atvyksta kurios

te gavę ir perskaitę A. Me- nors valstybės galva, 
telionio raštų “Apie dievus! gita Kongreso sesijaskai- 
ir žmones antrąjį tomą. O įorna viena iš prasčiausių 
tie, kurie dar neskaitėte, pergždžiausių sesijų. A- 
esate raginami pei skaityti., parį ^acĮ joje įap0 prį_

Knygoje rasite daug ge-|, 
rų žinių apie dievus, velnius ...
ir tikėjimus, apie bažnyti- i SEATO tik laukia 
nius burtus ir prietarus. , i •
Jūsų laisvamanybė taps pa- LaOSO pakVietllUO 
grįsta tvirtesniu žinojimu, 
pasidarysite stipresni savo 
įsitikinimuose.

Šviestis ir mokytis nevie
nam ne per vėlu.

—o—
Beje, šiemet Lietuvių Li

teratūros Draugijos nariai 
anksti gavote lengvo pasi
skaitymo gerą knygą “Al
gio Lumbio nuotykiai”. Lau- tai “bus tikras jėgų iškau
kiame atsiliepimų. O svar
biausia, žinoma, žiūrėkite, 
kad būtumėte gerais drau
gijos nariais.

Ar jau pasimokė jote savo 
narines duokles už, šiuos 
metus?

—o— i
Antradienio vidurdienyje 

“prilipau” prie savo televi
zijos ir per pusantros va
landos nuo jo nepasitrau
kiau. Manau, jog tą patį 
padarė ir daug milijonų ki
tų amerikiečių.

Matėme labai įspūdingas 
•peremonijas Washingtone 
ryšium su Chruščiovo pri
buvimu pas mus viešnagėn 
ir jo pasitikimu. Preziden
to Eisenhowerio sveikinimo 
svečiui kalba ir premjero 
jam atsakymo kalba buvo 
nuolaidžios ir draugiškos. 
Abudu mu«ė j vieną ir tą 
patį tašką: siekti pataisy
mo santykių tarpe Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos.

Pradžia graži. Pasitiki
mas buvo skaitlingas. Vi
soje žmonių masėje nepasi
rodė nė vienas triukšmada
rys.

Padorūs amerikiečiai trak
tuoja svečią iš Tarybų Są
jungos taip, kaip jie norė
tų, kad jų prezidentas bū
tų traktuojamas Tarybų Są
jungoje, kai jis ten lanky
sis.

Bangkokas.—SEATO (ka
rinė sąjunga pietų Azijoj), 
kurią sudaro Anglija, Jung-

busimuose

Buffalo, N. Y.—Atplaukė 
anglų karo laivas “Scarbo
rough”. Tai pirmas jų karo 
laivo pasirodymas po 1812 
m. karo, kada anglai iš lai
vų degino šį miestą.

Amerikos vabalais 
užkrėtė Europą

—0—
4P ^rors Pats netikiu jokio

mis maldomis, bet negaliu 
nepritarti kunigams, kurie 
įsakė savo avelėms geriau

Tą pačią dieną jis buvo 
pakviestas dalyvauti Sena
to užsienio reikalais komi
sijos susirinkime. Tai ko
misijai pirmininkauja sena
torius Fulbright. Be komi
sijos narių dalyvavo visa 
eilė kitų abiejų partijų va
dovaujančių senatorių.

Tiek Spaudos klubo susi
rinkime, tiek senatinėje ko
misijoj e premjeras vėl ir 
vėl kartojo, kad visa jo mi
sija Amerikoje yra pagrįs
ta tuo, kad pagerinti san
tykius tarpe Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos, 
kad pašalinti šaltąjį karą, 
kad sustiprinti pasaulinę 

.taiką ir tt. Ji^ kalbėjo Už 
taikaus sugyvenimo tarpe 
ivairiu socialinių santvar
kų būtinumą atominės bom
bos ir atominės energijos 
gadynėje. Jis smerkė karo 
kurstytojus. Jis agitavo už 
praplėtimą prekybos tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos.

Chruščiovas sakė, kad nuo 
šito pasibrėžto tikslo per šį 
vizitą niekas, jo jokiais prie
šiškais klausimais nenu
stums. Jis kalbės ir kalbės 
už taiką, už taikų sugyve
nimą!

Virš visko, mūsų bend
ras tikslas visuomet turi 
būti teisinga, visuotinė ir 
pastovi taika. Šioje dvasio
je aš jus sveikinu ir prii
mu į Washingtoną ir į 
Jungtines Valstijas”.

Premjeras Chruščiovas, I 
padėkavojęs už šiltą pasiti
kimą, sakė, kad čia lanky
damasis jis norėsiąs susi
tikti su Amerikos valdinin
kais, biznio atstovais, inte
lektualais, darbininkais ir 
f armėnais, kad “geriau su
sipažinti su darbščių ir rū
pestingų Amerikos žmonių 
gyvenimu”. Jis taip pat pa
žadėjo prezidentui ir jo 
šeimai draugišką sutikimą 
Tarybų Sąjungoje.

Chruščiovas priminė, kad 
“visų šalių žmonės yra gi
liai suinteresuoti išlaikymu 
ir sustiprinimu taikos ir 
taikiu1 sugyvenimu. Karas 
nieko nežada niekam, o tai
ka naudinga visiems. Mes 
tikime, kad šitokiais princi
pais turi vadovautis visų 
šalių valstybininkai, kad 
įvykdžius žmonių troški
mus”.

Jis priminė milžiniškus 
mokslo laimėjimus užkaria
vime erdvių ir tai, kad ta
rybiniai mokslininkai jau 
pataikė į Mėnulį. Be to, Ta
rybų Sąjunga jau baigė ga
minti didžiulį ledlaužį, ope
ruojamą atomine energija. 
Jis esąs tikras, kad tiek 
prezidentas, tiek Amerikos 
žmonės nori, kad atominė 
energija būtų panaudota 
žmonių gyvenimo lygio pa
kėlimui, o ne karams. Mes, 
jis sakė, neturime abejonės, 
jog greitoje ateityje ir 
Jungtinių Valstijų moksli
ninkai pasieks Mėnulį. Kaip 
ant Mėnulio abiejų šalių 
emblemos gyvens taikoje ir 
ramybėje, taip, sakė Chru
ščiovas, “ant žemės visi

Prezidento Eisenhowerio ir 
Chruščiovo pirmosios kalbos

Washingtonas. —Kai Ta- j 
rybų Sąjungos premjeras 
Nikita Chruščiovas su sa
vo šeima ir palydovais čio- 

. nai nusileido didžiuliu dže-
Maskva -Jarybų Sąjun-.tinin lektuvS,^- tuo pačiu 

goję mobilizuojamos jėgos mjižinu, kurį daugelis ame- 
kovai pries amerikinius va- riĮciečių matė neseniai New 

i Yorke, — jų laukė visa ša
lies sostinė. Visos pasitiki
mo ceremonijos praėjo 
sklandžiai ir svetingoje at
mosferoje. Svečiams va
žiuojant iš lėktuvų stoties į 
miestą linkui Baltojo namo, 
šaligatviai buvo pilni žmo
nių. Spėjama, kad žiūrovų 
buvo apie pusė milijono. 
Tai viena iš skaitlingiausių 
minių Washingtono istori
joje. Publikos užsilaikymas 
buvo ramus, įdomingas. 
Niekur nepasirodė jokie 
triukšmadariai.

Svečius pasitikti atėjo 
pats prezidentas Eisenho- 
weris ir visa eilė kitų auk
štų pareigūnų. Paskui jis, 
Chruščiovas ir Mrs. Chruš-

tinęs Valstijos, Francūzija, i balus “Colorado beetle”. Tai Į 
Australija, Naujoji Zelan-įyabalai, kurie ėda bulves,!
dija, Pakistanas ir Filipi
nai, tik laukia Laoso pa
kvietimo.

SEATO vadai sako, kad

dymas”. Jie jau įsakė Thai- 
lando karalystei -.sutraukti 
savo armiją prie Laoso ir 
pagal pirmąjį SEATO įsa
kymą eiti nuslopinti sukili
mą. Laoso karališka val
džia sako, kad jeigu Jung
tinės Tautos neateis jai tal
kon, tai ji pasikvies SEA
TO.

U 
tomeites ir arbuzinius vai
sius. Šiemet jų surasta 5,- 
716 lizdų, o pereitais metais 
buvo mažiau.

“Colorado beetle” Jungti
nėse Valstijose žinomi apie 
100 metų. 1950 metais Ta
rybų Sąjunga protestavo 
prieš JAV, kad jų lėktuvai 
barstė tuos vabalus Rytų 
Prūsijoje ir Pabaltyje. Da
bar sakoma, kad nuo tų va
balų jau nukentėjo Lietu
va, Latvija, Lenkija, Rumu
nija, Vengrija ir kitos 
ropos šalys.

melstis užsidarius bažnyčio
se, negu eiti į gatves ir 
bliauti prieš Chruščiovą. 
Jie šimtą kartų protinges
ni už mūsų prelatą Joną 
Balkūną, kuris savo parapi
jomis suvarė į salę ir liepė 
Chruščiovą prakeikti.

—o—
Mes netrivojame piktu

mu, kai girdime, kad pieti
nėse valstijose baltieji šo
vinistai taip įtūžusiai kovo
ja prieš mokyklų integraci-

Eu-

_ RUg„ čiov sėdėjo viename auto-

BOMBA MOKYKLOS 
KIEME NUŽUDĖ 
ŠEŠIS ŽMONES

Houston, Texas.
sėjo 15 d. piktadarys ar pa
kvaišėlis tūlas Oregon me
tė mokyklos kieme bombą. 
Trys maži vaikai ir trys su
augę ant vietos užmušti, 
keliolika sužeista.

mobilyje, kai procesija lei
dosi gatvėmis.

Ten pat stotyje nuo įtai
sytos estrados trumpai kal- 

oi bėjo prezidentas ir premje
ras. Jau iš šių kalbų galima 
spręsti, kad abudu vadai y- 
ra pasiruošę visomis jėgo- 

Imis darbuotis pagerinimui
RINKIMAI ANGLIJOJE
IR DARBIEČIAI

Londonas.—Anglijos dar-[ tarptautinių santykių ir iš-ją, prieš negrų vaikų įsilei- ■ .'L^1!.uuuab*ųy-1 T^iTnlknT bieciai pradėjo kampaniją, laikymui taikos.dimą į mokyklas.
Bet štai kas atsitiko čia 

pat New Yorke mūsų pano
sėje. Kai mokyklos vado
vybė paėmė tris šimtus ma
žų vaikų, negrų ir portori- 
kiečių iš perpildytų mokyk
lų ir perkėlė į apytuščias 
penkias naujutėles mokyk
las, atsirado grupė sugedu
sių tėvų ir surengė pikietą!

Nieko panašaus niekas 
nesitikėjo. Tie, kurie prie 
tų mokyklų prieš vaikus 
demonstravo, turėtų, apsi
galvoję, rausti iš gėdos.

O gal jie seniai atsisvei
kinę su bet kokiu žmoniš
kumu ?

kad laimėti parlamentinius! 
rinkimus. Blackpoolio mie- ■ 
ste įvyko darbo unijų suva
žiavimas. Dalyvavo virš 
1,000 delegatų, kurie atsto
vavo 8,000,000 narių. Jie 
priėmė rezoliuciją ir reika
lauja uždaryti Jungtinių 
Valstijų karines bazes An
glijoje.

Maskva. —TSRS radijas 
kritikavo “The New York 
Timesą” ir “N. Y. Herald- 
Tribune” už iškraipymą 
TSRS užsienio politikos.

Roma. — Ir čionai veikia 
jaunuolių gaujos.

-Pasveikinęs premjerą ir' 
visus pribuvusius svečius, 
prezidentas priminė, kad 
Amerika ir Tarybų Sąjun
ga gyvena skirtingose so
cialinėse ir politinėse sant
varkose. Jis išreiškė viltį, 
kad čia lankydamasis prem
jeras stengsis geriau susi
pažinti su “mūsų santvar
ka, mūsų žmonėmis, ir tais 
principais, kuriais jie re
miasi ir vadovaujasi”. Iš 
savo pusės, jis, nuvykęs į į žmonės turėtų gyventi drau- 
Tarybų Sąjungą, stengsis 
geriau susipažinti su' jos 
santvarka ir žmonėmis. Pa
skutiniai prezidento žodžiai 
buvo: :

i giškume, ramybėje ir taiko
je, — ant mūsų bendrosios 
motinos žemės, kuri taip 
visiems dosni savo dovano
mis”.

Jungtinių Tautų Asamblėja 
susirinko taikos ženkle

Jungtinės Tautos. —Pra
ėjusį antradienį, rugsėjo 15 
d., iškilmingai prasidėjo JT 
Generalinės Asamblėjos 14- 
toji sesija. Svarbu tas, kad 
bent jau paviršutiniai sesi
ja atsidarė iš visų pusių 
taikos troškimo ženkle. Pa
vyzdžiui, gal pirmu kartu 
šios tarptautinės organiza
cijos istorijoje Asamblėjoje 
prezidentu išrinktas mažy
tės Peru respublikos dele
gacijos pirmininkas Dr. Be
launde. Už jį balsavo ir de
vynios socialistinės šalys. 
Tai laikoma labai svarbiu 
dalykų.

Dr. 
trumpą 
taikos
pastatė centre visų šios se
sijos dūrbų. Jis ragino vi
sus pasitikėti tarptautine 
organizacija ir darbuotis iš
sprendimui visų klausimų 
taikos dvasioje.

Tuo tarpu mažai ką As
amblėjos sesija tepadarė. 
Mat, visi laukia Tarybų Są
jungos premjero Chruščio-

vo prakalbos, kurią jis As
amblėjoje pasakys penkta
dienį, rugsėjo 18 d. Spėja
ma, kad jis ne tik Tarybų 
Sąjungos, bet ir viso socia
listinio tautų bloko vardu 
šiai sesijai pasiūlys svarbių 
dalykų.

i-

Belaunde pasakė 
kalbą, kurioje jis 
išlaikymo reikalą

Jungt. Tautos. — Laukia
ma prakalbos, kurią prem
jeras Chruščiovas penkta
dienį, rugsėjo 18 d., pasa
kys Generalinės Asamblė
jos sesijoje. Jau duota su
prasti, kad šioje kalboje 
Chruščiovas Tarybų Sąjun
gos vardu patieks naują 
nusiginklavimo planą. Koks 
tas planas bus, ketvirtadie
nį tebebuvo slaptybėje. Vi
sur susidomėjimas labai* di
delis.

Pekinas. —Vienur sausra, 
o kitur potvyniai pakenkė 
šių metų derliui.

»
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Linkime sėkmės!

ką taioitiako
TIKTAI
NESUSIPRATIMAS

Brooklyno “Vienybėje” 
(rugsėjo 11 d.) pabėgėlis 
Algirdas Gustaitis rašo 
apie “lietuviško filmo 50 
metų sukaktį.” Supranta
ma, žmogus negali visiškai 
apsilenkti su Lietuva, ku
rioje tarybiniais metais 
filmų menas ir gamyba jau

MILIJONAIS ŽODŽIŲ jau apkalbėtas ir aprašytas ’ pasiekė labai aukštą lygį. 
Tarybų Sąjungos premjero Nikito Chruščiovo vizitas i Taip pat suprantama, kad 
Amerikoje. Dabar jis jau čia. Kiekvienas jo žingsnis, į Algirdas nesidžiaugia pa- 
kiekvienas jo pasijudinimas, kiekvienas jo ištartas per darytu progresu, 
dvi viešnagės savaites žodis bus svarstomas ir sveriamas.

Jau keliais atvejais Chruščiovas išdėstė savo vizito mi-; 
siją, ir prieš išskrisiant iš Maskvos dar kartą pakar- 
tojo. Jis čia būdamas darbuosis ir dės visas pastangas 
pagerinti santykius tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungti-1 
nių Valstijų, pašalinti šaltąjį karą ir sustiprinti pašau-i 
lines taikos reikalą. , I

Su visa taikos ir ramybės trokštančiąja žmonija, 
mes nuoširdžiausiai sakome: Geriausios sėkmes jums, 
premjere!

Apgauti ii* suvilti

, nesuran
da nė vieno' Lietuvoje paga- 

! minto filmo gero ir prisie- 
į kia, kad kai smetoniniai fa- 
1 šistai sugrįš Lietuvą valdy
ti, jie turės gražaus darbo 

• “tarybinius lietuviskus fil- 
i mus perredaguoti.” Tai mi
sijai, matyti, ruošiasi ir p. 
Gustaitis. Gal juoktis iš 
žmogaus nepridera, bet ir 
susilaikyti negalima.

Kaip ten bebūtų, bet štai 
kas mums keista. Gražiai 
susidorojęs su tarybiniais

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONGRESO sesija baigė- filmais, Algirdas nusiskun-
si. Senatoriai ir reprezentantai išlakstė į namus.

Ši sesija nedavė Amerikos žmonėms nieko gero, nie
ko konstruktyvaus, nepriėmė nė vieno įstatymo, kuriuo 
šalis galėtų džiaugtis.

Dar blogiau: ši Kongreso sesija uždėjo pančius . . . ,.
organizuotų darbininkų judėjimo, ant darbo unijų. Dar-1 5X.___ t.l4___ _.___
bo Federacijos vadų protestai nieko negelbėjo. Priim
tasis “darbo reformų įstatymas” suvaržo darbo unijas 
samdytojų naudai.

Organizuotus darbininkus apgavo ir suvylė daugiau- šu Lietuva.

džia
“Šių eilučių autorius per

nai pasiuntė laišką į filmų 
Vilniuje, prašyda- 

džiagos apie Lietuvoje vyk
domus filmavimus ir kt. Iki 
šiol—jokio atsakymo! Tai 

' toksai bendradarbiavimas

Algirdas Gustaitis nežino 
nė to, jog joks bendradar
biavimas neįmanomas su 

i žmogum, kuris nieko gero 
Lietuvoje nemato ir neran-

šia demokratai, daugelis kurių buvo išrinkti darbo uni
jų parama. Iš daugumos respublikonų niekas geresnio 
ir nesitikėjo. Bet daug vilčių iš organizuotų darbininkų 
pusės buvo sudėta į demokratus, kurie pernai kongre-Į 
siniuose rinkimuose buvo išrinkti.

Iš šio kartaus patyrimo išvada turėtų būti aiški: 0 vįs^ą ]<as fen da_
negalima pasitikėti kapitalistinių partijų žmonėmis, rol’na jr kurialįa, paneigia, 
nors jie rinkimuose ir statytųsi “darbininkų draugais”, (išdergia. Koksai save ger- 
Reikalinga pačių darbininkų politinė partija, pagrįsta > biąs lietuvis, net nekalbant 
masinėmis darbo unijomis. Reikia, kad Kongrese butų|apįe save gerbiančią ir ko 
tvirta darbininkų atstovybė. Deja, George Meany, Wai- nors vertą lietuvišką įstai- 
ter Reuther ir visa didžiųjų unijų’vadovybė tos išvados'g%) sutiktų su tokiu žmo- 
nesupranta ir nepadaro. Jie ir vėl gieda seną gomper- i gum bendradarbiauti? , 
sinę nesąmonę: “apdovanokime draugus, o rftibauskime i Kitas dalykas. Pats Gus- 
priešus senosiose partijose”! Na, jie ir pernai apdova
nojo draugus”, o tie “draugai” savo geradariams 
ko nugarą!

atsu
taitis pasisako, kad jis jo
kios medžiagos negavo ir 
neturi apie vykdomus fil
mavimus Tarybų Lietuvo
je, tačiau visus tuos filma
vimus sukritikavo ir ^pa
siuntė į gurbą!

JungtiniŲ TautŲ Asamblėja
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ New Yorke atsidarė I 

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 14-toji sesija.; 
Jon susirinko 82 kraštų atstovai. Sesijos darbotvarkė Į IRGI PROTAS 
labai ilga. Joje randasi net 69 punktai.

Bet kaip praeityje, taip ir dabar darbuojasi galin- Į 
gos jėgos neprileisti Asamblėjos prie žmonijai naudin
gų nutarimų. Jau pakišti Laoso ir Tibeto klausimai, 
kurie sukels daug tuščių ir karštų ginčų. Jau vėl mū- bateliais 
sų šalis yra suplanavus į Jungtines Tautas neįsileisti toriui tokio^Valbos" apie Lie- 
didžiosios Kinijos. Viskas vėl rodo, kad ir šioje sesi- tuvą nepatinka. Jis klau- 
joje sušilę darbuosis šaltojo karo plėtimo šalininkai. 'šia: “Kad naginės dingo,

Sugrįžę turistai pasako
ja, kad šiandien Lietuvoje 

! žmonės nebeavi vyžomis ir 
naginėmis, o batais arba 

. “Keleivio” redak-

joje sušilę darbuosis šaltojo karo plėtimo šalininkai. nagmc»
Todėl iš 14-tosios sesijos gerų nutarimų negalima I tai visai suprantama, nes kai 

laukti. Gal tik vienu kitu klausimu taikos šalininkams' pas žmones neliko gyvulių, 
pavyks pastoti kelią šaltojo karo šalininkams.

Dar vis nesimato galo
tai iš ko nagines darysis?”

Tai fc-ent protas to re
daktoriaus : žmonės turi 
odos batams ir bateliams, 

PLIENO PRAMONĖS DARBININKŲ streikas jau 
virto vienu iš ilgiausių streikų Amerikoje. Penki šimtai 
tūkstančių gerai organizuotų darbininkų tebesiranda 
kovos lauke. Daugeliui jų jau darosi sunku išsiversti. 
Plieno korporacijos jokių nusileidimų dar vis nedaro. 
Jos užsispyrusiai stengiasi pakirsti didžiosios plieno dar
bininkų unijos jėgas.

Darbininkai ir jų unija laikosi gerai. Jiems sim
patizuoja visi darbo žmonės. Deja, kol kas, kitos di
džiosios darbo unijos dar mažai ką tepadarė, kad pa
dėtų plienininkams kovą laimėti. Atrodo, kad jų va
dovybė dar vis nesupranta, jog plieno darbininkų ko
va yra ir jų kova.

Nąujas socializmo laimėjimas
TARYBINIAI MOKSLININKAI vėl susilaukia svei- 

kinimų iš visų pasaulio kampų. Jie atliko žygį, kuris 
įeis istorijon didžiausiu mokslo laimėjimu. Jie sėkmin
gai pasiekė Mėnulį. Jie paleido raketą, kuri pataikė į 
Mėnulį. Daugelis net ir mokslininkų tapo nustebinti. 
Vienas mokslininkas net šitaip apibūdino šį didelį pa
siekimą: į Mėnulį nuo mūsų žemės pataikyti taip “len
gva”, kaip lengva būtų už šešių mylių paprastu šautu
vu pataikyti į musės akį! O vis tiek tarybiniai moks
lininkai pataikė!

Bet šis laimėjimas nėra tik mokslo laimėjimas. Kar
tu taipgi yra didžiulis laimėjimas socializmo, naujosios 
socialinės santvarkos, Tai milžiniškas laimėjimas darbo

o neturi naginėms!
Toks jau Lietuvos priešų 

nusistatymas. Jie suniekins 
ir išniekins kiekvieną ge
resnį, naujesnį, pažangesnį 
dalyką Lietuvoje. Nepagal
voja nė apie tai, kad, taip 
darydami, jie patys save 
paverčia asilais.

PRADĖKIME NUO 
PARAPIJONŲ

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” (rugs. 11-ą 
d.) sako: “Chruščiovas siū
lo lenktyniauti ūkinių ge
rybių gamyboje, o mes siū

žmogaus, kuris, nuvertęs išnaudotojus ir panaikinęs žmo
gaus išnaudojimą žmogumi, jau pajėgė išlaisvinti ir 
mokslą iš kapitalistinių varžtų, štai mūsiį Amerikoje 
daug, daug geriausių mokslo išradimų nepaleidžiama 
darban tik todėl, kad fabrikų, geležinkelių ir įmonių 
savininkai nesitiki pasipelnyti. Dažnai netgi ir darbi
ninkai prisibijo progreso, nes jie žino, kad iš jų darbas 
bus atimtas. j ' ? ,

Tokių kvailysčių nėra ir negali būti 'socialistinėje 
santvarkoje. Šios tiesos pavyzdžiu yra. vienas, po kitam 
pasiekiami tarybinio mokslo laimėjimai.

lykime jam lenktyniauti 
žmogaus laisvių vykdyme.”

Mums gi atrodo, kad abie
jose dirvose galima lenkty
niauti. Kodėl būtinai, tik 
vienoje kurioje?

Ir mes siūlome pranciš
konų organui pradėti nuo 
savęs, nuo savo parapijonų. 
Tuojau parapijonams turi 
būti suteikta paprasčiausia 
pilietinė teisė išrinkti savo 
kunigus, vyskupus ir pas
kui patį popiežių. Katalikų 
bažnyčioje nes i r a n d a nė 
krislelio žmogaus laisvių.

Chruščiovą palikime Ta
rybų Sąjungos žmonėms, o 
mes susidorokime su savo 
bažnytine vadovybe, kuri 

| nei sėja, nei piauna, o skęs
ta didžiausiose ūkinėse gė
rybėse.

BUVĘ SUVILTI 
IR APGAUTI

Dabar jau sužinome, kas 
atsitiko su taip vadinamu 
kongresiniu “Kerstono ko
mitetu,” kuris žadėjo lietu
viškiems raketieriams iš A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
ir Vliko “išvaduoti” ir pa
dovanoti Lietuvą. Brook
lyno “Darbininkas” cituoja 
Vytauto Vardžio straipsnį 
apie tai, tilpusj “Į Laisvę” 
lapelyje. Vardžius parodo, 
kad faktinai lietuviai tą 
keistą ir apgavingą komi
tetą ir suorganizavo. Ame
rikos Lietuvių .Tarybos Ši
mutis ir Grigaitis, niekam 
nežinant, komiteto veiklai 
prašvilpė net $40,000! Na, 
o tas Kerstono) komitetas ne 
tik su lietuviais nesiskaitęs, 
bet dar tapęs gudų įran
kiu prieš lietuvius! Girdi, 
komitetas taip sufušeriavo 
istoriją, jog “visus Lietuvos 
kunigaikščius pavertė gu
dais, o pačią Lietuvos ku
nigaikštiją — Gudija!”

Pats Kerstonas, labai rie
biai Amerikos Lietuvių 
Tarybos doleriais per Šimu
tį ir Grigaitį nupenėtas, jo
kio noro neparodęs “šitokį 
komiteto elgesį atitaisyti.”

Šitaip begėdiškai sužlugo 
i ta milžiniška krūva dolerių 
į ir visos viltys per Kerstono 
komitetą “išvaduoti” mūs 
Lietuvėlę.

Vardžius, žinoma, nepa
sako, o gal jis nė nežino, 
kiek iš tos 40 tūkstančių 
dolerių sumos trupinių nu
trupėjo tiesiai į lietuviškų 
raketierių kišenes. Nei Ši
mutis, nei Grigaitis už dy
ką Kerstono komiteto neor
ganizavo ir už jų reklamos 
nekepė. Jie yra dideli sava
naudžiai ir įgudę iš Lietu
vos vadavįmo raketo gerai 
pasipelnyti.

Tokio. — Buvęs Japonijos 
premjeras T. Ishibashi iš
vyko į Kiniją. Jis bandys 
pasidarbuoti atsteigimui 
tarpe abiejų šalių diploma
tinių ryšių.

Madridas. —- Ispanijos 
diktatorius Franco pasiun
tė telegramą JAV prezi
dentui, kad jis sutinka su 
Eisenhowerio nųsistaty m u 
tartis su Chruščiovu.

.............. Į............y.,„.■■,■■■ , ...

Belgradas. — Jugoslavija 
įrengia labai didelį orlaukį.

WORCESTER, MASS.
MIRUS

Alenai Kalakauskienei-Kelley
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje liku

siems jos sūnui Juozui, dukrai Eugenijai 
ir jų šeimoms; taipgi dukrai Izabelei, 

kitiems giminėms ir draugams.
A. E. Pilkauskai
J. M. Kižiai
B. A. Kukauskai
A. E. čeponiai

Chicago, 111.
Mirė Dr. V. Šimkus

Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
nuo širdies smūgio, mirė 
pažangus lietuvis Dr. V. 
Šimkus, gyvenęs 744 W. 35 
St.

Velionis gydytojas Šim
kus buvo pažangios minties 
ir gilaus lietuviško jausmo 
žmogus ir gražiai rėme pa
žangų judėjimą. Jis net bu
vo tūlų padaužų persekio
jamas ir grasinamas jo ra
štinės ir buto langų išdau- 
žymu, jei jis garsins savo 
praktikavimą medicinos pa
žangiuose laikraščiuose.

Velionis medicinos moks
lą baigė šioje šalyje. Jis 
lankė ir baigė Lovolos uni
versitetą. Praktika vertėsi 
Chicagoje, pastaruoju lai
ku Bridgeport© kolonijoje. 
Buvo viengungis (nevedęs). 
Velionis jau buvo nejaunas, 
gerokai peržengęs 70 metų, 
bet į gyvenimą dar žiūrėjo 
plačiai.

Velionis gimė gražioj Že
maitijoj. —Julija

Baltimore, Md.
Rugsėjo 6-tą dieną prigė

rė Jurgis Kazakevičius, 67 
metų amžiaus.

Jis Lietuvoje paėjo Dauk
šių parap., Marijampolės 
apskr. Į šią šalį atvažiavo 
1912 metais, į Baltimorę, ir 
visą laiką čia gyveno. Iš a- 
mato buvo kriaučius.

Velionis buvo viengungis 
ir netikėjo į bažnytinius 
prietarus. Tapo palaidotas 
10 d. rugsėjo laisvai. Į ka
pus palydėjo dvi pilnos ma
šinos. Manoma, kad turtų 
velionis nepaliko.

—o—
Vienos savaitės laiku mi

rė trys lietuviai: Antanas 
Dumša, Antanas Žaliagiris, 
Jurgis Kazakevičius. Visi 
buvo seni Baltimorės kriau- 
čiai.

Lai būna jiems lengva 
Dėdės Šamo žemelė, o jų 
artimiesiems reiškiu užuo
jautą. J. Deltuva

Waterbury, Conn.
Daktaras Stanislovaitis ir 

jo žmona Kristina būdami 
Lietuvoje neleido laiko vel
tui. Kur tiktai lankėsi, vi
sur padarė nuotraukas ir 
greitai bus gatavas filmas. 
Taipgi turi parsivežę daug 
visokių daiktų iš Lietuvos, 
kuriuos žada parodyti. Tai
gi Waterburio ir iš kitų 
miestų lietuviams bus pro
ga pamatyti. Diena ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

Taipgi teko sueiti antros 
grupės turistą Karolių Kra- 
snitską, kuris kelione pilnai 
patenkintas ir gerai atro
do. Aš maniau, kad, kaipo 
pagyvenusiam žmogui, bus 
perdaug tokios kelionės, bus 
suvaygintas. Bet aš apsiri
kau, draugas linksmas ir 
pilnas energijos, dar ir ap
dovanojo mus su saldainė- 
mis iš Lietuvos.

Strižauskas

Denver, Del. —Delaware 
valstijoje negrai vaikai bus 
priimami į pirmąją klasę 
(grade) kartu su baltaisiais.

• Washingto'iias. — Ameri
kos Legiono vadas Mc- 
Kneally sako, kad dės pa
stangas, idant legiono loka- 
lai nediskriminuotų negrų.

2 p.-Iaisvū (Liberty)—Penkt, rugsėjo (Sept.) 18, 1959 A ■ •* ■ • % *

M. Navikienė
A. Motiejaitienė 
M. Matijošaitienė 
K. P. Kukliavičiai

Worcester, Mass.
Širdinga padėka visiems 

giminėms ir draugams, ku
rie suteikė tiek daug puikių 
gėlių dėl mylimos mūsų mo
tinos ir draugės Alenos 
(Kalakauskienės) Kelley, ir 
taip pat visiems kitiems 
draugams, kurie atsilankė į 
šermeninę ir vėliau į namus 
ir paramino šeimyną jų 
liūdnume.

Dekavojam draugui D. 
Jusiui, kuris taip puikiai a- 
tidave paskutinį patarna
vimą, ir draugei Genevieve 
Yančienei, kurios malonus 
balsas dainoje taip gražiai 
išreiškė motinėlės gyveni
mą.

Ačiū Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijai, kad pri
siuntė gražias gėles ir drg. 
Konsulini, Pačesai, Jusiui, 
Žitkui, Rumšai ir Gosporo- 
liui, kurie patarnavo kaipo 
garbės grabnešiai.

Sūnus Juozas ir jo žmo
na Mary
Duktė Isabelle, duktė 
Augelio ir vyras Albert 
Anūkės Jean ir Joyce 
Anūkas Raymond 
Jonas Skliutas

Elizabeth, N. J.
Netekome geros drauges \ 
Marijonos Ražanskienės

Rugsėjo 4 d. Point Pleas
ant, N. J., ligoninėje mirė 
Marijona Ražanskienė nuo 
vėžio ligos. Velionė paliko 
liūdinčius tris sūnus —Wil
iam, Fredrick ir John, tris 
anūkes, vieną anūką.

Ražanskienė mirė sulau
kusi 68 metų amžiaus, iš
gyvenusi šioje šalyje 50 m. 
Ji buvo veikli draugė, narė 
LLD ir LDS 33 kp., skaity
toja Laisvės ir kitos pažan
gios spaudos.

Ražanskienė buvo laisvų 
minčių ir laisvai buvo su
deginta. Rugsėjo 8 dieną ji 
buvo skaitlingai palydėta į 
Rose Hill Crematory, Lin
den, N. J. Skairus pasakė at
sisveikinimo kalbą. Palydo
vai buvo pakviesti pietums 

1 į LDP Klubą, kur buvo visi 
! pavaišinti.

Gili užuojauta sūnams ir 
giminėms. Gaila netekus 
geros draugės.

Minėjimas 40 metų vedy
binių sukaktuvių Martos į»’ 
Dominiko Burkauskų įvyko 
rugs. 12 d. Dukterys savo 
tėveliams surengė šaunų 
banketą ir visus dalyvius 
skaniai pavaišino valgiais 
ir gėrimais.

M. Tarasienė —Taraške
vičienė iš Floridos lankėsi 
Linden, N. J., pas savo duk
terį. ir žentą D. Martiną. 
Taipgi aplankė daugelį sa
vo pažįstamų ir dalyvavę 

iM. Ražanskienės laidotuvė
se. Pasisvečiavusi i švyko 
atgal į Floridą.
Banketas

New Jersey LDS kuopų 
naudai banketas įvyks spa
lio 3-čią d., 408 Court St., 
Eįizabethport. LDS kuo
pų veikėjai susirūpinkit sa
vo banketu. Skaitlingai da-i 
lyvaukit, išgirsite daug 

1 naujienų iš Lietuvos.
Ukrinas

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopsi gavo pra

nešimą, kad įvyks Trečios 
apskrities suvažiavimas. 
Laikas pagalvoti apie su
manymus dėl ateities veiki
mo.

—0—
Keletas vaikėzų užpuolė 

82-jų metų senelį. Senas 
žmogus darė pragyvenimą 
gatvėse pardavinėdamas 
vaisius. Piktadariai atėmė 
nuo jo $80. Policija ieško 
M —0—

Mūsų miesto lietuviai lau
kia atvykstant Geo. Klimo, 
kuris parodys filmas “Ka
triutės Gintarai” ir “Žy
dėk jaunystė”. Kurie ir pir
miau mate filmas, tai giria 
ir ketina vėl matyti.

—0—
Jau ir vėl iš viso pasau

lio kampų renkasi jauni
mas į Yale universitetą. 
Miesto biznieriai tikisi, kad 
tas jiems pakels biznį. Lai
ke vasaros studentų atosto
gų biznieriams buvo blogai.

—o—
Winchester Arms Co. fa

brike buvo klausinėjama 
darbininkų: ką jie mano a- 
pie Chruščiovo atvykimą į 
mūsų šalį. Daugumas iŠ už
klaustųjų atsakė, kad tai 
labai geras įvykis. Taip ra
šo fabrike leidžiamas 
laikraštukas “Winchester 
News”. * J. S. K.

Philadelphia, Pa.
Papasakos apie Lietuvą

Jau buvo pažadėta, bet 
nesuspėta, kaip tik turistai 
sugrįš iš Lietuvos, tada jie 
viešai ir papasakos plačia
jai publikai apie savo įgy
tus įspūdžius, ką jie matė, 
ir bendrai apie socialistinės 
Lietuvos žmonių gyveni
mą. .. Dabar tam tikslui 
mūsų veikėjai jau suruošė 
vakarėlį pagerbimui mūsų 
sugrįžusių svečių iš Lietu
vos. Salė jau pasamdyta, 
tai Lietuvių Respublikonų 
Klubo, 2530 N. 4th St. Po- 

i kylis įvyks penktadienį, rug
sėjo (Sep.) 25 dienos vaka
rą. Mūsų turistai parvežė 
daug nuoširdžių pasveikini-1 
mų amerikiečiams nuo į|tx 

| giminių, draugų ir pažįsta
mų, gyvenančių Lietuvoje. 
Ir kamgi bus neįdomu iš
girsti tikrą tiesos žodį apie 
mūsų senąją tėvynę, kurią 
mes taip seniai palikome?

Mes. kai kurie jau sužino
jome apie tikrą padėtį Lie
tuvoje, o kiti dar sužinos 
teisingų žinių iš sugrįžusių 
turistų iš Lietuvos.

—o—
Philadelphijoje dipukai 

pasidarė labai veiklūs prieš 
T. S. premjero Chruščiovo 
atvykimą į JAV. Jie dirba 
sušilę, o labiausia pirmauja 
ukrainiečiai. Jie ruošia ma
sinius mitingus ir platina 
literatūrą, pilną šmeižtų ’ 
prieš Chruščiovą. Tai vis 
darbas velionies Hitlerio 
sekėjų. Bet mes tikėkime, 
kad ir tie bėgliai užsičiafhtos 
savo snukius, kuomet musų 
šalies santykiai sušvelnės 
su Tarybų Sąjunga.

Laisvės Reporteris



Laisves reikalai
* Gražios paramos gauta Laisvei net jr didžiausiais 

karščiais. Labai geras dalykas, kai visuomenė taip bran
gina apšvietą ir remia savo laikraštį. Paramą suteikė 
šie asmenys:

George Vukadinavich, Washington, Pa............ $25.00
Frances Witkausky, Ossining, N. Y.................... 11.00
St. Puodžiūnas, Laurens, N. Y. ........................ 11.00
Kupiškietis, Montreal, Canada .......................... 10.00
Paul ir Nellie Ventai, Forest Hills, N. Y. .... 10.00 
Konstancija Menkeliūnaitė—Campa, Milan, Italy 10.00 
Pius Petrauskas, New York City, N. 
Franas Urban, Los Angeles, Calif. . 
Helen Cwon, Baltimore, Md................
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa..................
Jonas Šteinys, Farmingdale, L. I. ... 
Antanas Globičius, Kearney, N. J. ’. 
Mary Sass, Ft. Myers, Fla..................
P. Griciūnas, Philadelphia, Pa...........
J. Paznokaitis, Philadelphia, Pa.........
Anna Gutonis, Willow Grove, Pa.........
Mike Sholis, Girardville, Pa................
George Sidaras, Miami, Fla................

Po $1; Laisvės Kaiminka, Richmond Hill, N. Y.; S. 
Černiauskas, Shenandoh, Pa.; Jonas Deveikis, Philadel
phia, Pa.; A. Zazas, Lake Worth, Fla.; P. Švelnik, 
Easton, Pa.; A. Ogent, Easton, Pa.; J. Matuza, Tren
ton, N. J.; J. Vaivada, Rochester, N.
skas, Detroit, Mich.; J. Bendokaitis ir T. Dabulskis, Chi
cago, Ill 
sa^skas,
I. ir John Chappas, Des Moines, Iowa.

Širdingai dėkojame už aukas labai reikalingu mo
mentu. Jau rodosi esame visai arti prie persikėlimo į 
naują vietą. Kiek tai liečia Laisvę, galime kraustytis bi 
dieną, bet trukdo tam tikri techniškumai, kurie ne nuo 
mūsų priklauso. Tačiau, karščiams praėjus, tikimės 
kraustytis. Su reikalais rašykite senuoju antrašu. Kai 
bus laikas, pranešime naują antrašą.

Laisvės Administracija

.; M. Bradau-

A. Sakalauskas, Sun Valley, Calif.; V. Kra- 
uawrence, Mass.; F. černiavičius, Maspeth, L.

Guatemala. — Koki tai 
niekšai, greitai važiuodami 
automobiliu j e, metė bombą 
į Tautinio Demokratinio 
Judėjimo partijos centrą. 
Svetainėje buvo 30 žmonių, 
bet jie išliko sveiki.

Įdomius įspūdžius išklausius
^Dabartiniais laikais labai į jiems mokslas yia prieina- dykaduonių dvasiškių prie- asparinus, progreso priešai ti paskolą pradedant namą 

daug žmonių keliauja po ■ mas, gydymas ir ligonbutis šas, jis sakg, kad dar ir da- pardavinėja, gaudami kelis statydintis. Kiek uždirba 
naaonli isnudžin. '117. dvka — Valstybės aumO- r ..„J,.____1.___viona -nilinVo I an-fpris? Jopasaulį ieškodami įspūdžių, už dyką — valstybės apmo- 
Vieni iš jų dalinasi su ar- kami. Jos dėdė pereitais 
timaisiais savo patyrimais, metais vieton įsivesti elek- 

straipsnius ir tros šviesą pasipirkęs spin- 
spaudai parduoda, dar kiti, tą, o šiais metais taupąs 
nogėdami daugiau pelnyti' pinigus dėl buto apšvietimo.

kiti rašo

iš keliaujant patirtų įspū
džių, rašo knygas. Paga
liau yra ir tokių keliauto
jų, kurie su savo klasės vi
suomene pasidalinę įgytu 
žinojimu, būna patenkinti. 
Prie pastarųjų kategorijos' 
galima skirti iš Tarybų Lie
tuvos grįžusius piimosios VQ į^ggręs, yra sak0- 
Amenkos lietuvių grupes ma/ką negirtas galvoja>tą 
keturis turistus, kurie aną ,aĮkohoiio padrąsintas daro, 
šeštadienio vakaią, Ridge- pargį prįe alkoholio prisi- 
wood, N. Y., kalbėjo i pro- greįa sėdinti naujieji
šeštadienio vakarą, Ridge- 

gresyvių lietuvių gausią pu
bliką.

Iš keturių dvidešimt pen
kias dienas Lietuvą lankiu
sių, turistų, pirmuoju kalbė- 
toj^ buvo Amerikoj gimusi 
ir augusi progresyvė mote
ris Amelia Juškevičienė. 
Jai pilnai užteko duoto kal
bėti penkiolikos minučių 
laiko, nes ji sakė esanti ne
prisirengus ilgą prakalbą 
pasakyti; ir po ilgos, dau
giausia lėktuvais kelionės, 
per vieną dieną po sugrįži
mo nebuvę kada mintis su
koncentruoti. ..

...“Ką mano tėvai pasa
kojo apie gamtos grožį ir 
Lietuvos žmonių malonu
mą, tai dabar pati nuvykus 
į tėvų žemę patyriau, kad 
jie sakė teisybę”, žemubal- 
/su kalbėjo Amelia. Paminė
jus kelias įspūdingas, įdo
mias matytas vietoves ir 
žymesnius miestus, juose 
fabrikus, kolūkius ir kt., ji 
.priminė savo dėdę stalių, 

kinęs dabartine santvarka. 
Bet jaunesnieji jo šeimos 
nariai, sakė ji, esą paten
kinti. Be kitų gerumų, 

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
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Hollyivood, Calif. — Gal 
paskelbs streiką filmų vei
kalų rašyt ojai, jeigu jų 
unijos reikalavimai nebus 
patenkinti. . Jie priklauso 
prie Writers Guild of Ame
rica unijos. •

Nespėjus Ameliai mesti į 
susirinkusius gražia lietu
viška kalba keletą sakinių, 
kai užpakalinė “publika” 
pradėjo zurzėti: prakalbų 
pradžioje klausimų periodo 
reikalauti. Nors asmuo, no
rintis statyti klausimus, bu

ateiviai, piktais kurstymais.
Antras iš eilės susirinku

siems klausovams gavo pro
gą savo įspūdžius perduoti 
“didysis bedievis”, prieš re
ligiją ir dievus kelias kny
gas parašęs, iš Floridos, 
Metelionis. Jis, rodos, gavo 
20. minučių laiko kalbėti. 
UŽ trumpą jam skirtą lai
ką pareiškęs “protestą”, 
šnekėjo maždaug sekančiai:

Virš penkiasdešimt metų 
atgal; dar visai jaunas bū
damas, atvykau į Ameriką. 
Čia gyvendamas visko ma
čiau; daug vargo patyriau, 
bet nenustojau vilties dar 
nors sykį pamatyti savo tė
vų žemę, gimtąjį kraštą, 
tuos takus, kur mažas bė
giojau. Visada galvojau 
apie Lietuvos išsiliuosavi- 
mą iš po buržuazinio jun
go. Ir štai šiais metais ma
no svajone išsipildė! Nuvy
kau į tėvų žemę, į naują 
socialinę santvarką stei
giantį kraštą. Radau Lie
tuvą gerose rankose, ir da
bar ten daroma viskas, kad 
visiems būtų gerai gyventi. 
Bendrai imant ir trumpai 
sakant, viskas Lietuvoje ge-

Šiluvos gyventojai tą at
mintiną dieną.,, nebegalė jo 
atpažinti šaunaus policijos 
vachmistro Prano Dzikai- 
čio. Kur gi dingo jo uolu
mas, kariška laikysena, iš
didi pasipūtusio veido iš
raiška? Užuot uoliai vyk
dęs savo pareigas, vach
mistras susigūžęs, įtrau-!

švarko apikaklę, būkščiai 
dairydamasis į praeivius, 
parbėgo namo, trenkė į 
kampą uniforminę kepurę.

—Viskas baigta, — metė 
nustebusiai žmonai ir ėmė 
skubiai persirengdinėti.

Vachmistras keitė kailį. 
To reikalavo aplinkybės.

O aplinkybės iš tikrųjų 
susiklostė nelabai palan
kiai. Kaip sukiužęs puodas 
subyrėjo nuo liaudies rūs
tybės supuvęs Smetonos re
žimas, kurį iki šiol palai
kė ir rėmė tokie uniformuo
ti ramsčiai, kaip Pranas 
Dzikaitis. Neišvengi amai 
artėjo atpildas. O to atpildo 
policijos vachmistras nela
bai geidė. Teko 
gudrybių.

Miestelyje jau 
raudonos vėliavos, 
vo darbininkai, valstiečiai, 
ir buvęs policijos vachmist
ras, nukišęs į palėpę nebe
reikalingą mundurą, įjungė 
radiją. Kalbėjo Maskva. 
Stiprus,” galingas diktoriaus 
balsas įsiveržė pro atdarą 
kambario langą, pasiekė 
praeivių ausis. Tegu klau
sosi, tegu mato, kad ir 
Pranas Dzikaitis džiaugia
si laisve, sveikina Tarybų 
valdžios atkūrimą.

griebtis

pleveno 
mitinga-

riau atrodo, negu tikėjau- kad kai kur, ypatingai kai-1 kas namai yra brangus. Ro
si rasti. jmuose yra dat ir trūkumų.Idos, ten irgi galima pirkti

Būdamas aklo tikėjimo ir Ji sakė, kad gautus iš JAV | ant išsimokejimo, arbagau-

bar Lietuvoje rado perdaug rublius už vieną piliukę. 
kunigų ir bažnyčių. Primi
nė jis, kad JAV lietuviškų progresui, nes gavusieji iš 
kunigų atitenka apie po 7 Amerikos siuntinius nenori 
kiekvienai lietuviškai baž- produktyvinio darbo dirbti, 
nyčiai, o jų dar vis daugiau Jie esą užimti 
mokinasi. Žinoma, nekurie 
jų įsiprašo ir į kitų tautų 
bažnyčias. Metelionis kriti-

e e iv’ U u. VJ U,

kuoja remontavimą bazny- daugiausia paryškino tai
čių bei naujų statymą Tar. 
Lietuvoje.

Jis taipgi citavo rašyto
jos žemaitės išsireiškimą 
link fašistinės Lietuvos. Jis 
sakė, kad rašytoja, atlan
kius smetoninę Lietuvą ir 
grįžus į JAV, sakiusi: “Ne
beradau Lietuvos”. Rodos, 
antru kartu ji parvykusi į 
gimtinę, radusi ją dvarpo
nių ir kitokių buržujų ran
kose, labai ja rūpinosi, ma
tė Lietuvai beviltę ateitį. 
’ Trumpai primindamas a- 
pie LTSR abelną pažangą 
pabrėžė Metelionis, kad ten 
dabar kaip industrijoj, pra
monėj, taip žemės ūkyje ir 
visose socialės veiklos sri
tyse daug atsiekta...

Trečiuoju įspūdžių perda- draudžia remti bažnyčių ir 
vėju drąsiai stojo į estra- ’ ’ ■
dos pryšakį K. Petrikienė. 
Jai duoto laiko pusvalan
džiui išsibaigus, atrodė, kad 
ji, nei kelintos dalies paty
rimų neišpasakojo. Apart 
kitų įdomiai perduotų įspū
džių, man patiko sekantis:

kunigų išlaikymą, o kartais 
net ir valdžia" paremia.

Jonas Grybas, vakaro ve
dėjas, Gasiūnui irgi pusva
landį laiko tedavė kalbėti, 
bet jam teko daugiausia į 
klausimus atsakinėti. Pir
mininkas klausti norinčius 

“Kuomet nuėjau pas vieną užsirašė ir iš eilės jiems lei
do statyti klapsimus. Iš 
daugelio tik keletą klausi
mų čia paduodu.

Per visą vakarą lermą kė
lęs. asmuo, štai ko nori ži
noti: Ar žmonės Lietuvoje 
dar vis namie kepa duoną? 
Atsakė, kad daugumoj duo
ną perkasi iš kepyklų. Į 
klausimą: Kaip brangūsgy-

savo seserį, ji man ėmė 
skaitliuoti visokius blogu
mus”, sakė K. P. “Aš gerai 
į seselę pažiūrėjus sakau:, 
iš kur tu tuos lašinius už- 
siauklėjai? Ar tai iš tų vi
sų trūkumų iki poros šimtų 
svarų užaugai?

Petrikienė pasakojo apie 
didelę statybą, apie pramo
nę ir kolūkių progresavimą, venami namai ‘ Lietuvoje? 
taipgi nepamiršo pažymėti, Gasiūnas atsakė, kad, kol

f” i į --------- ----- ---- —,    j - •

Jo rankos suteptos Lietuvos žmonių krauju
Po kelių dienų išgirdęs, 

kad miestelyje kuriasi liau
dies milicija, Dzikaitis pri
sistatė į jos skyrių.

—Tarnavau Smet o n o s 
policijoje. Gyvenimas pri
vertė. Kadaise, iki kariuo
menės, buvau kontrolie
riumi - asistentu. Gyvulių

.1 UI GULA. i • -j « • • •

uniforminio | v.'e 1 s 1 e s. £enmma?, Pien0
riebumas ir taip toliau. Ve
džiau. Paskui pašaukė į 
kariuomenę. Atitarnavau. 
Grįžau namo — : 
venti, šeimą išlaikyti. Į i 
senąją tarnybą nebepriėmė. 
Pasirinkimo nebuvo. Prieš 
savo norą įstojau į polici
ją... Neapkenčiau to darbo, 
bet jis davė duonos kąsnį... 
O dabar... Dabar visa šir
dimi trokštu tarnauti liau
džiai, Tarybų valdžiai.

Juo patikėjo. Taip buvęs 
policijos vachmistras tapo.šistai išleido iš kalėjimo 
milicininku. Jis buvo uo- pirmoje eilėje.
lūs, pareigingas. ' Ir tik na- I 
mie, atsidūręs tarp keturių 
kambario sienų, susigūžęs 
prie radijo imtuvo, virpan
čiais pirštais gaudė Berly
ną, užsimerkęs klausėsi ka
rinių paradų transliavimo, 
isteriškų Hitlerio šūkalioji
mu. . . .

Visą savo gyvenimą Dzi
kaitis vergavo vienam po
nui—pinigui. Pinigai bu
vo visos jo svajonės, min
tys apie juos ir apie savo 
kailio saugumą vairavo vi
sus buvusio policijos vach
mistro poelgius. Jos atvedė 
jį, apsirengusį milicininko 
uniforma, pas Šiluvos vika
rą. Pamatęs uniformuotą 
naujos valdžios atstovą, ku
nigas išsigando.

“Bunduliukai”, irgi kenkią

l ieškodami 
gautiems daiktams pirkėjų. 

Jonas Gasiūnas buvo pas
kutiniuoju kalbėtoju. Jis

ką pirmieji pranešėjai sa
ke; kaip ką ir nauja pasa
kė. Jonas tvirtino, kad jo 
niekas nevaržė, niekas ne
persekiojo, ėjo kur tik jis 
norėjo...

Bažnyčias, sakė J. G., re
montuoja, užlaiko gražiai, 
žinoma, ne visas. Ypatingai 
prižiūri tas, kurios seniai 
statytos ir labai artistiškos, 
puikios architektūros. Ta
rybų valdžia nori, kad jas, 
netekus tikinčiųjų - lanky
tojų,* būtų galima perkeisti 
į kultūros bei’muziejų na
mus. O kad dar yra religi
nių (daugiausia senosios 
kartos žmonės), tai neuž
ginčijamas faktas, sakė Ga
siūnas. . Valdžia jiems ne-

—Atėjau konfiskuoti jū
sų motociklo, — pareiškė 
Dzikaitis.

Panašiu būdu į jo namus 
atkeliavo ne tik vikaro mo
tociklas, bet ir daug viso
kių vertingų daiktų iš apy
linkės turtuolių bei buožių 
ūkių. Prisidengdamas Ta
rybų valdžios pare i g ū n o 
vardu, Dzikaitis krovėsi 
priplėštą turtą. Ir, nors jis 
elgėsi labai apdairiai, gud- 

reikia ev- ■1mčtė savo veiklos pėd- 
i g Tisa^us> v*sa ^ai tęsėsi neil-

gai. Už piktnaudžiavimą 
tarnybine padėtim, už gy
ventojų plėšimus Dzikaitis 
ne tik išlėkė iš milicijos, 
bet ir atsidūrė kaltinamųjų 
suole.

Karas užklupo Praną 
Dzikaitį Kauno kalėjime.

minalinius nusikaltėlius fa

Į Šiluvą Dzikaitis nebe
grįžo — perdaug liūdnai 
ten buvo pagarsėjęs. Jis 
pasuko p savo gimtinę — į 
Rokiškio apskritį.

Kas neprisimena šiurpių 
1941 metų birželio įvykių 
Kamajuose? Parsidavę fa
šistams, vietiniai žudikai 
Samulėnas, Čepukas, Judi- 
kevičius ir kiti, pasirišę 
baltus raiščius, apsiginkla
vę vokiškais šautuvais bei 
automatais, tomis dienomis 
siaubė apylinkę, žvėriškai 
žudydami tuos, kas, jų nuo
mone, buvo vertas mirti. O 
tokių žmonių sąrašas, suda
rytas slaptame žudikų po
sėdyje, buvo ilgas. Į jį bu-jgįvų.4 
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. Kiek uždirba 
šoferis? Jei teisingai nugir
dau, šoferiai—auto vairuo
tojai mėnesinės algos gau
na nuo 6 iki 8 šimtų rublių, 
bet yra ir daugiau uždir
bančių, pvz., sunkvežimių 
šoferiai.

Ar dar vis Lietuvos vy
rai karvių melžti neišmo
ko? Į šį klausimą atsakė K. 
Petrikienė, kad ten dabar 
jau nemažai kolūkiuose, y- 
patingai valstybiniuose ū- 
kiuose melžiama mašinomis, 
o kur mašinų negalima var
toti dėl elektros nebuvimo 
ar kitų priežasčių, žinoma, 
tą sunkų ir svarbų darbą 
atlieka moterys, nes jų ten 
esą daugiau, negu vyrų. 
Tas parodo, kad dar ir da
bar ne 
darbus 
vyrai.

visus sunkesnius
Lietuvoje atlieka

laikas atgal JAV 
Vilniaus “Tiesos” 

Gir-

Tūlas 
lankėsi 
redaktorius Zimanas, 
dėjau jį gražiai nupasako
jant apie LTSR žmonių bui
ties gerėjimą ir aukštas vil
tis ateičiai. Aukščiau minė
ti sugrįžę iš mūsų gimtinės 
turistai Zimano pasakytus 
faktus patvirtino. Tačiau 
vienas dalykas, tai yria žur- 
nalizmas, mario supratimu, 
perdaug puoselėjamas, kitų 
reikalų sąskaiton. Į tą rei
kalą LTSR valdžia turėtų 
kreipti atidą. Iš pranešėjų 
patirta, kad yra jaučiamas 
visokio popieriaus trūku
mas, o rašytojų ir raštų 
yra perteklius. Pats Zima
nas sakė, kad beveik pusė 
“Tiesai” prisiųstų raštų y- 
ra išmetama, taupant po- 
pierį. Tai kodėl silpnesnius 
rašytojus nepristatyti prie 
reikalingesnių produktų ga- 
miniriio?

vo įtraukti ir Juozas Skar
džius iš Kariūnų kaimo, ir 
kam a j iškis Kazys Valiulis, 
kadaise kalbėjęs susirinki
me už Tarybų valdžią, ir 
Mieliūnų kaimo valstietis 
Balys Galvydis, ir Kamajų 
bažnyčios vargoni n i n k a s 
Burkauskas, kažkuo nepa
tikęs zakristijonui Judike- 
vičiui, ir Juozas Rudokas, 
ir dešimtys kitų pasmerk
tųjų.

Į Kamajus buvo paskirtas 
ir spėjęs prie fašistų prisi
plakti buvęs policijos vach
mistras Pranas Dzikaitis. 
Kartu su Judikevičium, Če- 
puku, Samulėnu ir jų sėb
rais Dzikaitis irgi pradėjo 
“naują tvarką” Kamajuo
se. Tai nuo jų rankų Ka
majų šile 1941 metų liepos 
2 d. žuvo dešimtys kama- 
jiškių, jų tarpe Juozas Ru
dokas, Kostas Vilys, kom
jaunuolis Jonas Pupelis. 
Nužudytųjų turtą žudikai 
pasidalino.

Negailestingai kepina 
vidurdienio saulė. Ant įkai
tusio Kamajų miestelio 
grindinio, priešais poeto 
Strazdelio paminklą, balta
raiščiai suklupdė minią se
nių, moterų, vaikų. Pasity
čioję iš pasmerktųjų, nu
žudę čia pat, ant grindinio 
paliegusį senuką, budeliai 
išvarė žmones už miesto. 
Baltaraiščių grupės vadas 
Čepukas įsakė vienam iš sa
viškių parūpinti kibirų. 
Užmovę tuščius kibirus 
žmonėms ant galvų, žudi
kai liepė jiems bėgti. O 
patys įsismaginę įniko šau
dyti į kibirus ant žmonių

Uoliausiai darbavosi Pra
nas Dzikaitis.

Jį pastebėjo. Jo uolumą 
aukštai įvertino naujieji 
šeimininkai. Pasia u t ė j ę s 
vos kelias dienas Čepuko 
gaujoje Kamajuose, vach
mistras Pranas Dzikaitis 
gavo paaukštinimą fašistai 
jį paskyrė Obelių valsčiaus 
policijos vadu.

Dabar reikėjo pateisinti 
š e i m i ninku pasitikėjimą. 
Juo labiau, kad pasitaikė 
ne viena gera proga.

...Į policijos vado kabine
tą įėjo baltaraištis.

—Afanasjevo motina at
ėjo. Teiraujasi apie sūnų, 
nori perduoti siuntinį.

—Atvesk ją čia..
Prieš keletą dienų Obelių 

valsčiaus policininkams pa
vyko sučiupti N o r e i k i ų 
apylinkės komjaunuolį Izi
dorių Afanasjevą. Veltui 
stengėsi Dzikaitis ir jo pa
galbininkai — Izidorius at
sisakė ką nors pasakoti 
apie savo draugus. Polici
jos vadas niršo, bet užsi

New Haven, Conn.

FILMŲ RODYMAS
Rengia ALDLD 32 Kuopa

Sekmadienį, Rugsėjo 20 Sept.
Prasidės 1:45 vai. popiet

Klubo Salėje, 243 Front St.
Busi parodyti du gražūs filmai

“Katriutės Gintarai’’
Gaminta G. Klimo

Vaidina žymūs Brooklyno artistai.
Daug gražių dainų ir įspūdingas veikalas.

Antras filmas iš Lietuvos
Žydėk, jaunyste”

Masinis jaunimo sąskrydis, dainų diena Vilniuje. 
Dainos, šokiai ir žavingas jaunimo sąskrydis Vilniaus 
mieste. Būtinai pamatykite šiuos nepaprastus filmus .
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spyrusio jaunuolio neišgąs
dino nei kankinimai, nei 
badas... Ir štai atėjo jo 
motina.

—Pasakyk sūnui, kad 
jis būtų protingas, atsaki
nėtų į klausimus, tuomet jį 
paleisime, — pasakė Dzi
kaitis įvestai senutei.

—Niekad to nebus, kad 
aš versčiau sūnų tapti iš
daviku,—atsakė motina.

Dvi savaites Dzikaičio 
įsakymu policininkai kan- 
Idno seną moterį. Pats po
licijos vadas neliko abejin
gas šiai “pramogai.” Vie
ną dieną jis įsakė įvaryti 
Afanasjevienę į ežerą ir, 
m o s u o d amas revolveriu, 
įsakė jai dainuoti. Krauju 
sruvo motinos širdis, prisi
minus kankinamą sūnų Izi
dorių. O budeliai vertė ją 
dainuoti. Ir ji dainavo. Iš 
vandens kyšojo tik senutės 
galva, o viršum ežero plau-' 
kė liūdna, širdį verianti jos 
daina.

Tik po dviejų savaičių se
nutę paleido, o jos sūnų, iš
siųstą į Panevėžį, sušaudė.

...Kai buvo gautas įsaky
mas sušaudyti visus žydų 
tautybės gyventojus, Dzi
kaitis pajuto džiaugsmo ir 
energijos antplūdį. Pasi
taikė dar viena proga įsi
teikti hitlerininkams, pasi- 
žymėti, prisigrobti pa
smerktųjų turto. Jam tie
siogiai vadovaujant, Obelių 
apylinkėse buvo nužudyta 
apie 4 tūkstančiai senių, 
moterų, vaikų. Dieną ir 
naktį į valsčiaus policijos 
vado namus buvo vežamas 
turtas.

ir grėsmin- 
rytuose pa- 
aplink Obe-

Vis arčiau 
giau dundėjo 
būklai, o čia, 
liūs, vis atkakliau ėmė 
veikti tarybiniai partiza
nai. Pagaliau atėjo diena,, 
kai valsčiaus policijos va
das Pranas Dzikaitis nebe 
pirmą kartą turėjo ’ gelbėti 
savo kailį. Skubotai sugrū
dęs į kišenes bei lagaminus 
prisiplėštą auksą bei bran
genybes, pasiėmęs žmoną ir 
vaikus, buvęs vachmistras 
su savo šeimininkais išdū
mė į Vakarus. Šį kartą pa
silikti Lietuvoje jis nebeiš
drįso. :

Vokietijoje Dzikaitis ap
dairiai atsidūrė anglų zo
noje. Iš ten išsidangino į 
Angliją, bet netrukus per
sikraustė į Kanadą.

P. Saulėtas, E. Uldukis
Vilniaus “Tiesa" 
1959 m. rugp. 19 d.

Bonna.—Amerikiečiai bai
gia nutiesti aliejaus vamz
džius iš Rotterdamo iki 
Ruhro. Jie bus 175 mylių 
ilgio ir galės per metus 
perleisti 105.000,000 galionų 
gazolino.

A



AVALON, N. J
ŠIS TAS ĮDOMAUS Iš 
ĮVYKUSIO PARENGIMO

Parengimas įvyko sekma
dienį, 6 d. rugsėjo. Darbo 
dienos švenčių proga, sve
čių ir viešnių suvažiavo net 
iš tolimų vietų. Daugelis 
.svečių suvažiavo jau šešta-j 
dienį, o sekmadienį tai sve
čių buvo jau diktokas bū
relis ir pagal mano vestą 
apyskaitą, svečių buvo 85 
ypatos. Tai nei kiek nebu
vo nuostabu, nes mes tike-i 
jomės turėti apie tiek pub-| 
likos ir mūs nebuvo apsi-j 
riktą. Iš kalno buvo pri
rengta, supirkta daug val
gio ir gėrimu ir išėjo taip, 
kaip buvo tikėtasi.

Buvo smagu ir linksma 
turėti tiek daug publikos. 
Visi svečiai linksmi, vaiši
nosi kuom kas norėjo. Ne
buvo galima net pastebėti, 
kad tiek daug yra publikos,

šiek-tiek galvosūkio, kada 
reikėjo suguldyti 29 ypatos, 
bet kiekvienas atsigulė, pri
siglaudė ten, kur buvo vie
tos. Nuotaika pas visus 
svečius ir viešnias kuoge- 
riausia. Svečiai išsiskirsty- 

idarni sumetė sekamai: Kaz. 
|ir Antanina Zambusevičiai, 
I Reading, Pa., $40.00; Jonas 
Pocius, Paterson, N. J., 
20.00; Merkiai, Ed. Pildis, 
filadelfiečiai po 20.00; Ig
nas Urbonas, Cuchogue, N. 
Y., 15.00; Klemensas Brie- 

1 dis, Kalvaičiai ir Keršuliai, 
brūklyniečiai po 15.00; Fr. 
Pomprink, Pa., 15.00; St. 
Raymond, Baltimore, Md., 
10.00; N. Dudonis, Chester, 
Pa., 10.00; A. J. Pranaitis, 
Camden, N. J., 10.00; Mrs. 
Scotch, Phila., Pa., 10.00; 
Filadelfietė 10.00; Riaubiai, 
S. Glaudaitė, filadelfiečiai 
po 10.00; N. Norkus, Ches- 

. , . v. ,'ter, Pa., 10.00; A. Lipčius, 
nes ,n buvo pasiskirsčius. Eddystone> Pa„ įo.OO; Jo- 
Vieni maudėsi, kiti kamba-lnas Kutra 1000; Ventai, 
riuose, kiti garadziu.ie (ga-iBrookl N. Y., 10.00; H. 
rage) vaišinosi, nes čia bu-iMattis< phila, Pa > 10 00; 
vo įrengta bufetas, kiti sė-įj Grybas Brooklyn, N. Y., 
dėjo ant pievelės, po paye- 700. j.Gasiūnas, Brooklyn, 
siu, šnekučiuodami ir dis-iN y 600; Navickai> Gri- 
kusuodami dienos klausi-|gag. Misha (rusas), eddisto- 
mus- ’mečiai po 6.00; P. Šlajus,

Laikas bėgo greitai ir pa-! Vyt. Gižauskas, eddistonie- 
matėme, kad mūsų gaspa-|čiai po 5.00; Jonas Rushin- 
dinės prinešė ir apkrovė | skas, Brooklyn, N. Y., 5.00; 
stalus visokios rūšies val-|p. Baranauskas, Cherkaus- 
giais. Tai pietu laikas. Vai- s kįenė, j. Kaspariūnas, Elz. 
re ir gėrė kiek kas norėjo., Vaičaitienė, Žilinskienė, A. 
Kiekvienas _ pasitarnavo | Griciūnienė. Walantai, Fer-

Dorchester, Mass. I
MIRUS 1

JONUI USEVIČIUI
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Petronėlei, 

dukterei Aldygai, žentui Zenonui Rečiui, 
anūkams Kenneth ir Dennis.

P. ir A. Bočiai R. ir B. čuberkiai
V. Vaškienė U. Tamošauskienė
M. Paurienė K. ir P. Kaluošai
V. Mineikienė M. ir K. Kazlauskai
Dr. John ir Eliz. Repshis A. ir M. Dambrauskai
F. T. Ivanauskai Eliz. FreimontĮ K. P. Žukauskai Helena Belikevičienė
A. K. Jankus J. ir H. žekoniai
Mrs. Jos. Leman Anna Žukas
L. Trakimavičiai J. Matulevičius
A. ir OI. Zarabai Elzb. čeikienė
Mr. ir M. A. Ziaskiai Anna Borisas
Kavaliūnai B. ir E. Niąurai
Mr. & Mrs. Druzai D. Ruplėnienė
B. Milčienė S. Einingis
G. Bražinskas J. ir S. Budrevičiai
M. Uždavinis T; Broskis
P. ir T. Niukai S. ir J. Rainardai
A, Kandraška K. Valentukevičius

• • '*

Aido choro piknikas 
jau tik už dienos

Visi laukiame rugsėjo 20 
dienos, nes jau buvo rašyta, 
kad Aido choro piknikas į- 
vyks tą dieną Kasmočiaus 
parke 91 Steamboat Road, 
Great Neck. Lietaus nėra 
ko bijoti, yra graži svetai
nė, tai galima piknikauti vi
duje.

SERGA
Bronė Keršulienė ligoninėj

Praeitą savaitę namie 
triusdamosi susižeidė Bro
nė Keršulienė, Walter Ker- 
šulio žmona. Dabar ji yra 
Lutheran Hospital, E. New 
York Ave. ir Junius, Broo
klyn, N. Y., .ant 3-čių lubų, 
room 312. Lankymo valan
dos dienom nuo 2 iki 4, va
karais nuo 7 iki 8.

Nuo kilnojimo ji gavo die
glį į nugarą, manoma, kad 
prisieis pabūti ligoninėje 
apie porą savaičių.

Izabele Butkiene operuota
Pirmadienį buvo operuo

ta Izabelė Sutkienė. Po o- 
peracijos atsigauna gerai, 
tačiau labai silpna. Jau 3 
puskvortes kraujo jai davė 
ir gal dar reikės duoti kad 
sustiprinus.

Ji yra Manhattan Gene
ral Hospital, 2-nd. Avė. tarp

Petro Cibulskio 
paskutinės aukos x

Qna Cibulskienė vardu ve- 
lionies savo vyro Petro į- 
teikė Laisvės paramai $50, 
Vilnies — $25. Aido chorui 
$15 ir Amerikiniam komi
tetui sveturgimiams ginti 
$10, pažymėdama, jog tai 
paskutinės Petro aukos.

Petras Cibulskis mirė rug
pjūčio 26 d., po ilgos, neap
sakomai jį kankinusios li- 
"gos. Tačiau ir mirties pata
le jis neužmiršo pažangos ’ 
darbą dirbančiųjų įstaigų ir 
draugų.

MIRE
Frank Dobilas mirė rug

sėjo 14 d., Deaconess ligo
ninėje. Pašarvotas buvo 
Wasmund koplyčioje. Palai 
d o tas rugsėjo 17-tą Alyvų 

n'ir'lŠ'Šts?, New York Ci- Kalnelio kapinėse Maspethe.

C

Dorchester, Mass. {Chruščiovas New Yorke , -Vi?iems
I TV • 4. irz kaS bus (

Kiekvienas j 
pats sau, įsidėdamas į lėkš
tę tokio valgio, kokio norė
jo ir kiek jo norėjo. Tas 
pats buvo ir su gėrimais.

Kada visi prisisotino ir 
pasivaišino, apie 4 vai., 
draugas Venta iš Brooklyn 
pakvietė publika susirinkti 
i garadžių, kur bus prakal
bos. Kada viskas susitvar
kė, publika nurimo, drau
gas Venta pavedė man tvar
kyt prakalbas. Turėjome 4 
kalbėtojus: 3 turistus, su
grįžusius iš Lietuvos: A. 
Lipčių iš Eddvstone, Pa., 
R. Merki iš Filadelfijos, J. 
Gasiūna iš Brooklyno ir V. 
Andrulį iš Chicagos, Vilnies 
redaktorių.

Pirmiausia kalbėjo visi 
turistai ir kiekvienas iš ju 
pasakė labai daug žingei
džių dalykų apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Kiekvie
nas turistas kalbėjo po 30 
minučių ir kiekvienas kal
bėjo apie skirtingus daly
kus, ką jie matė, ką jie pa
tyrė senoje tėvynėje. Buvo 
duota klausimai iš publikos, 
ant kuriu duota tinkami at
sakymai.

Paskutinis kalbėjo drau
gas Andrulis, pabrėždamas 
svarba palaikymui mūsų 
spaudos ir apie paskutinius 
gyvenime įvykius. Andrulio 
atsilankymas į mūsų paren
gimo buvo labai svarbus ir 
naudingas. Sukelta geros 
paramos Vilnies palaikymui 
ir gauta naujų skaitytojų 
laikraščiui. Tai puiku!

Tai buvo gera sueiga. Gė
rėme. valgėme, ūžėme, ba- 
liavoiome per 3 dienas. Vi
si linksmi. Visi patenkinti. 
Aypsa matėsi ant visų vei-

Čia susitikimai senų 
Čia naujos pažin- 

siai, juo-

dų.
f rentų.
tys. Visur pašn 
kavimai. Visu nuotaika kuo- 
puikiausia. Nesimatė jokio 
varžymosi, visi jautėsi kaip 
namie.

Nežiūrint, kad turime 
diktoką vieta, bet kada su
važiavo svečių iš tolimų 
vietų, tai manėme turėsime 

' nesmagumo su nakvyne. 
Bet viskas išėjo ku©geriau
sia, nes čia nebuvo ponų ir 
panelių. Bekampienei buvo

gis, Draugė ir P. Degutie
nė, filadelfiečiai, po 5.00; 
Pivariūnienė, 3.00; nepa
prastų įplaukų $33.00. Iš li
kusio pelno Laisvė ir Vil
nis gauna po $100.00 ir 
Liaudies Balsas $12.00. Drg. 
Andrulis gavo suvirs $150. 
Prie tam gauta apie pustu
zinis naujų skaitytojų,

Mūsų draugai ir draugės 
atsižymi nepaprastu dosnu
mu ir pasišventimu. Atva
žiuoja iš tolimų vietų, kad 
Pasimatyti su senais bičiu
liais, kad paspaust vieni ki
tiems ranką, štai Ignas Ur
bonas padarė į vieną puse 
260 mylių, kad pasimatyti 
su mumis. Arba imkime 
Zambusevičius iš Readingo. 
Užsirašė Vilnį, paaukojo 
laikraščiui $25.00, pokyliui 
davė $40.00. Šalia to dar at
vežė 6 bonkas degtinės, ku
rias patuštinome ir dar už
dirbome $33.00. Tai tikrai 
puikus draugų dosnumas. 
Ačiū Jums už tai!

Sekmadienį, kada mes 
linksminomės, baliavojome, 
man nesykį užėjo mintis ir 
lyg ir bauginanti mintis, 
kad nepribuvo viena iš pri
žadėjusių gaspadinių. Mes 
pasigedome Onos Žalnierai- 
tienės. Tai viena iš mūs ge- 

i riaušių gaspadinių ir rėmė
jų. Onutė penktadienį, Fi- 
ladelfijoj, prieš parengimą aisisveiKin-uno k; 

pagelbėjo man nupirkti viš-i^ Kamardas. 
tukus ir tikrai žadėjo sek-j 
madienį atvažiuoti ir pagel
bėti gaspadinaut. Bet ne* 
pribuvo. Po švenčių gaunu 
nuo jos nesmagu, liūną lai
šką. Rašo, kad jos širdis 
sušlubavo, turėjo širdies 
priepuoli ir dėlei to nega
lėjo pribūti. Rašo, kad pa
pasakos viską, kada susiei
sime ypatiškai. Mes iš gi
lumos širdies vėliname Jai 
pasveikti, sustiprėti. Kada 
neužilgo,, pasimatysime, mes 
norėsime Jumis matyt svei
ką ir linksmą!

Nežiūrint i idėtą darbą, 
mes esame linksmi, o to 
darbo buvo daugiausia Be
kampienei. Jai pagelbėjo H. 
Kušleikienė, Eliz. Liaudau- 
skienė, Merkienė, Mattis ir 
kitos draugės. Visoms ačiū.
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Ir vėl naujas mūsų 
progresyvių kapas

Rugsėjo 4 d. staiga mirė 
Jonas Usevičius, gyvenęs 
79 Berry St., Dorchester, 
Mass. Paliko savo mylimą 
gyvenimo draugę Petronę 
Usevičienę (Kaspariūtę), 
dukterį Aldigą, žentą Ze
non Bečį ir 2 anūkus, Ken
neth ir Dennis, ir brolį My
kolą, ir tris seseris—Moni
ką, Anną ir Mariją Lietu
voje, ir du pusbrolius Bos
tone— Zigmą ir Ramualdą 
Usevičius.

Jonas Usevičius gimė Lie
tuvoje 1888 metais Meldelių 
kaime, šašiolų parap., Uk
mergės apskrityje. Dar jau
nas būdamas mokinosi 
kriaučių amato, ir kurį lai
ką kriaučiavo Lietuvoje.

Sulaukęs 23 metus 1911 
metais atvyko į Ameriką, į, 
South Bostoną. Būdamas 

jkriaučius, gavo darbą prie 
kriaučių ir išdirbo iki mir- v 

ties.
Rugsėjo 7 d. Jonas Use- International lėktuvų^ sto- 

vičius buvo palaidotas Mt. ^n’ kur apie 9.30 isskris 
Hope kapinėse 2 valandą 1 ^os Angeles.
po pietų iš Kasparo koply
čios. Ir kadangi Jonas bu
vo progresyvis ir apsišvie
tęs žmogus, ir daug dirbės 
dėlei darbininkiškų organi
zacijų, užimdamas svarbias 
vietas, tai paliko didelę 
spragą mūsų judėjime. Su
sirinko didelis būrys žmo
nių palydėti Joną į kapines 
—40 automobilių lydėjo jo 
grabą į amžiną poilsį, 
lydovai buvo paprašyti 
grįžti atgal į Lietuvių 
liečiu Klubą, kur buvo 
vaišinti užkandžiais.

Koplyčioje, ir ant kapinių 
atsisveikinimo kalbą paša-

Sugrįžęs iš Lietuvos Jo
nas Lazauskas, vienas iš 
kalbėtojų piknike..

; aišku, kad pi.kni- 
didelis ir labai į- 

vairus, nes daug bus skir
tingų veiksmų. Vienas svar
biausių, tai turistų iš mūsų 
gimtinės raportai. Iš Lietu
vos sugrįžusieji turistai at
sakys ir klausimus.

Aido choras duos gražių 
dainų programą.

Gera muzika šokiams. 
Skanūs valgiai ir gėrimai.

Liūdesyje liko žmona (y- 
na, duktė Irene, sūnus Ho- 

' ward ir anūkė.
Reiškiame užuojautą šei

mai ir kitiems velionies .ar
timiesiems. f

Amerikos Komunistų par-j. Velionis dirbo rūbsiuvių 
tija šiemet mini savo am-! ^dustujoje n buvo 
žiaus ir veiklos 40 metų su-1 Amalgamatų unijos daly- 
kaktį. Ji bus paminėta di-' maudavo lietuvių skyriuje, 
džiuliu masiniu mitingu ^ve^° ^0-60 Palmetto St, 
rugsėjo 25 d. Carnegie sa
lėje, Manhattane.

William Z. Foster, parti-! 
jos garbės pirmininkas, pats 
dėl nesveikatos jau eilėme-

ty.

Komunistę partijos 
sukakties minėjimasPirmą dieną mieste, 17-ą, 

I Chruščiovas buvo kviestas 
pietauti su majoru Wagne- 
riu viešbutyje Commodore, 
svečiuotis pas buvusį gu
bernatorių Harrimaną jo 
bute 16 E. 81st St, būti 
Ekonominio klubo svečiu 
Waldorf-Astoria viešbutyje.

Gi Mrs. Wagner ruošė 
Ninai Chruščiov susitikimą 
su amerikietėmis Waldorf-i Daug kitokių įvairybių. 
Astoria viešbutyje. | Aido choras _ <

Rugsėjo 18-tos ryto 8:30 nuoširdžiai kviečia visus! sišaukė į partiečius ir į vi- st> 7:30 val- vak- 
jo grupė lietuvius dalyvauti Aido me- . ............. .....  ~

dar kartą!įų prigludęs prie lovos, at 
kviečia visus-L--..-.?- • ----

Queens.

Chruščiovas ir

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Rugsėjo 21 d. jvyks Liet. Moterų
{ Klubo susirinkimas, 158 Hungerford 

Kviečiame da- 
j . v I lyvauti, turime reikalų aptarti ir

SUS darbo žmonėms gero- ruoštis rudeniniam veikimui. V. K., 
" ................ 1 ’ • . (74-75)vyks į Hyde Park pasima- tiniame piknike. Atsilanky- Vės šalininkus ten daly vau-' «'kr.

tyti su Mrs. Eleanor Roo
sevelt. Po pietų 3:20 vai. 
Chruščiovas kalbės Jungti
nių Tautų Generalinėje As
amblėjoje; 5 vai. turės pa
sikalbėjimą t su gubernato
riumi Roekefęllerių. Gi 8-ą 
valandą jis vakarieniaus su 
Jungtinių Tautų generali
niu sekretor. Hammarsk- 

i jokiu delegatų užkandinėje 
JT pastate.

Rugsėjo 19-tos ryto 8:30 
iš Waldorf viešbučio išvyks

Los Angeles.

Išvyko atostogų
Laisvės darbuotoja, knyg- 

vedė ir administracinių 
darbų atlikėja, Lilija išvy
ko porai savaičių atostogų. 
Linkime linksmai pasisve
čiuoti, gero poilsio ir lau
kiame sugrįžtančios.

Brockton, Mass.
Vietiniams ir apylinkės 
lietuviams

Paskutinis piknikas Lie
tuvių Tautiško Namo par
ke įvyks rugsėjo (Sept.) 20 
d. Pradžia 1-mą vai. Ren
gia LLD 6 kp. ir Moterų 

japšvietos klubas. Bus mu
zika, vąlgių, gėrimų.

Prašomi visi vietiniai ir iš 
apylinkes dalyvauti. Susi
eisime paskutinį kartą šia
me parke, pasikalbėsime ir 
atsisveikinsime su šiuo par
ku įr su tomis žaliomis pu
šelėmis, kurių daugiau ne
matysime, nes jau turime 
tą parką apleisti rugsėjo 
30 d. Po to tos gražios pu- 
šelės ir tie trobesiai eis ant 

. vieš- §onų ir bus sunaikinti. To- 
nioms, kad nepatingėjot at-, dėl nepraleiskite tos pasku-

Pa- 
su- 
Pi- 
pa-

Koresp.

EISENHOWERIS VYKS 
IR Į INDIJĄ

Washingtonas. —Valdiš
ki žmonės kalba, kad kaip 
tik Eisenhoweris sugrįš iš 
Tarybų Sąjungos, tai jis 
vyks į Indiją tartis su Neh
ru. Mat, dabar Nehru jau 
keičia savo politiką nuo 
"neutrališkumo” į Vakarų 
pusę.

Ačiū svečiams ir

silankyti ir Jūs padarėte tą 
sueigą pasekminga. Ačiū 
visiems kalbėtojams, kurie 
suteikėte tiek daug pamo
kinančių ir naudingų žinių. 
Tai buvo lyg ir istorinė su
eiga, kuri neišnyks iš mūs 
minties.

J. A. Bekampis

tinės progos dalyvauti pik
nike.

Rengimo komitetas

New Yorko miesto ma
joras Wagneris sako, kad 
už jaunuolių prasižengimus 
reikia laikyti atsakingais jų 
tėvus. ""

mu gražiai ir gausiai pa- i ti, užpildyti Gardeną. nnlYinlfn o rJ tio t 1’ ! -t • « » • 11Be abejo, Fosterio balsą 
veiktų, išgirs visi tie, kurie sykiu 

linksmintų, augtų ir bujotų, i su juomi ir partija darba- 
Mes, choriečiai, trokšta- vosi ir kovojo už unijizmų, 

me kad būtų ir juuciame nedarbo apdraudą ir 
pas mus būsiant svečių iš pensijas, už apgynimą per- 
tolimesnių kolonijų, nes vi-Į šekįojamų, už taiką. Išgirs 
sur turime gerų choro rė-;įįe> kurie matė ir atsimena 
mėjų ir patrijotų. Kaip gra-, komunistų pasiaukojimą už 
žu ir malonu pavažiuoti per minėtus ir už daug kitu 
laukus ir pamatyti gamtos darbo liaudies laimėjimų ir 
grožybę kol dar laukai ža- siekių.

Mitinge bus ir meno pro
grama. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, Eugene Den
nis, Benjamin J. Davis, Dr. 
Scott Nearing ir kiti žymūs 
amerikiečiai.

Pažangiečiai lietuviai taip 
pat ruošiasi dalyvauti, jau 
yra įsigiję bilietus ir sklei-j 
džia juos tarpe savo drau-į 
gų. Kor. 5

remsite chorą, kad jis ir 
toliau dainuotų,

liuoja ir gėlės žydi, gamta 
tebėra pilnai gyva ir malo
ni !

Pikniko pradžia 1-mą va
landą.

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

REAL ESTATE

ASTORIA, L. I. 3 kambarių 
apartmentas tuščias. 3 šeimų mo
derninis namas pardavimui. .Arti 
stoties. Gražus kiemas. $22,900. 
GENOVESE REALTY, 37-20 Astoria

Blvd., Long Island City 3, N. Y. 
RA. 8-1120. (73-75)

r

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfiSOS IR WURSTWAREN

vosi 'ir kovojo už unijizmą,

IŠNUOMAVIMAI
Mes turime išnuomojimui 4-ių 

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

ir už daug kitų

Maskva. — Su rugsėjo 
pradžia atsidarė visos mo
kyklos ir prasidėjo mokini
mas.

Išnuomojame du apartments. 
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)

.f, Jt.,t. .v. .T. J. A J, J, , J. A A A1 >T V V Tl’ V <i!* Tr " V A A V ■ " • ’A > V 4 Ti

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

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

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

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

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

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

141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Arti subways — Tarp (5th ir 7th A ves. Atcjara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.* 

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040 

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980

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

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa.

_____ ______ ______ _________ _ _______ _r_________ . Tel. WAlniit 5-8878
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu i 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 
Klauskit* pllnt katalogo, rodančio kainas del muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

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

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