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KRISLAI
Užbaigė žmoniškai. 
Ar skriauda kartosis? 
Chruščiovas neklydo. 
Geras tarimas.
Gal turės mažinti.
Nenupirko? x

Rašo V -a

Mūsų šalies visuomenė gy
vai tebepris i m e n a pavardę 
Kozmin. Tai pavardė chika- 
giečių dipukų šeimos, nuo ku
rios buvo atimti vaikai, kai 
šeima ryžosi sugrįžti į socia
listinę savo tėvynę.

Po ilgų kelerius metus už
trukusių tiems žmonėms kan
čių, rūpesčių, po iškaštingo by
linėjimosi. pagaliau mūsų vy
riausybė sugrąžino vaikus tė
vams.

Galų gale užbaigt* žmoniš
kai, nors tas žmoniškumas at
ėjo daug pavėluotai.

šiomis dienomis prasiskver
bė spaudon žinutė apie kitą 
panašią bylą:

Dipukai iš čechoslovakijos 
Angela ir Rudolph Semensky 
ryžosi sugrįžti čechoslovaki- 
jon. Bet... bematant valdiniai 
autoritetai pripažino juos ne
tinkamais globoti savo dvi pa
augėjusias dukreles. Teismas 
pasistatė save mergaičių glo
bėjais ir 1956 m. uždarė jas 
užmiestyje katalikų įstaigoje.

Patį Semenskį pernai rado 
pasikorusį ar pakartą.

*f- Kiek atsipeikėjusi Juuo tų 
<aiąių išgyvenimų, Semenskie- 
ne panaujino prašymą atiduo
ti' jai. jos dukreles, 16 ir 13 
niėtų, kad galėtu jas parsi
vežti čechoslovakijon.

Ar jai pavyks? Abejonę 
kelia teisėjo Brown (Philadel- 
phijoje) įsakas bylą svarstyti 
prie uždarų durų. Tai kelia 
klausimą:

.Kam ta slaptybė? Juk tei
sėtumas ir- žmoniškumas švie
sos nebijo.

‘ Darbo unijų centro prezi
dento George Meany piktos 
kalbos prieš tarybinę san
tvarką ir Tarybų • Sąjungos 
premjera nė minutei nesu
trukdė Chruščiovo pasitikėii- 
mo Amerikos darbininkų kla
se.

Chruščiovas neklydo. Kai 
milijonierių atstovai unijose 
pūtė prieš ji burbulą, jis pa
traukė į Kalifornijos laivakro- 
vių centrą. Darbininkai ir jų 
vadai spinduliuojančiu drau
gingumu pasitiko darbininkų 
šalies atstovą.

• Pagaliau didieji unijų cent
rai (AFL-CIO) priėjo seniai 
lauktos išvados santykiams su 
laivakroviais gerinti. Konven
cija nutarė sugrąžinti Inter
national Longshoremen’s As
sociation į savo narius. Tie
sa, kol kas priima tik išban
dymo laikotarpiui, dvejiems 
metams, tačiau sugražina ly
gias su kitomis prisidėjusiomis 
uniiomis teises.

Reikalas išsilaikyti, atsi
spirti prieš pastiorintą reak
ciją verčia ir didžiausius už
sispyrėlius rimčiau pagalvoti, 
savitarpio nesantaiką šalinti, 
derėtis, vienytis.

Tarpe susirinkusiu Honolulu 
mieste pasaulio lėktuvu linijų 
atstovu tūli stipriai kelia rei
kalą mažinti fėrus. Dėl ko?

Firmų viršininkai jaučia, 
jog mažėja darbai, daugėta 
streikai. Mažėja smulkiųjų 
bizniu apyvarta ir darbininku 
uždarbiai. Gretimai seka ke- 

. laivių retėiimas. Gi lėktuvų 
fialos, kaip ir visos kitos, no
ri augti.

Nicholas Petru 11 is žadėjo at
sisakyti JAV pilietybės, tapti
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CHRUSCIOVO VIZITAS SUTVIRTINO TAIKOS REIKALUS
ra

Pittsburgh© žmones gražiai 
pasitiko Chruščiovą 

“ukrainiečiai”, kurių tarpe 
buvo ir negrų vaikų.

Chruščiovas lankėsi pas 
plieno darbininkus, aplankė 
Mesta Machine Co. fabriką, 
kuriame nėra streiko, kai- j taikos "reikalais. Jie išleido 
bejosi su darbininkais. Pitt-| bendrą pareiškimą, kurio 
~v i__ 'svarbiausi punktai yra:

(1) Abi pusės sutiko, kad 
nesutikimai ir nesusiprati
mai privalo būti išrišti ne 
spėka, o taikos derybose.

(2) Susitarė panaujinti 
derybas dėl vakarinio Ber
lyno ir taikos padarymo su 
Vokietija.

(3) Susitarė, kad prezi
dentas Eisenhoweris vizi
tuos Tarybų Sąjungą ne šį

įstaigas. Visur jie buvo ati- rudenį, o ateinantį pavasa- 
tinkamai sutikti ir pasvei
kinti. Pavakaryje Chruš
čiovas ir jo sandraugai iš
skrido į Washingtona.

Pittsbugh, Pa. —Šio mie
sto gyventojai ūpingai pa
sitiko Tar. Sąjungos prem
jerą. Jam važiuojant atvi
rame automobiliuje minios 
žmonių sveikino plojimais 
ir entuziastiškais šūkiais. 
Kai jis atvyko prie Golden 
Triangle, tai tirštai susirin-

sburgho universitete jo pa
garbai buvo surengtas ban- 
.ketas, kur kalbėjo Pennsyl- 

kusi minia karštai jį sveiki- vanįa valstijos gubernato-
no. Ant Grand St., prie vie
šbučio, Chruščiovą pasitiko 
15,000 minia.

Pittsburgh yra sunkios in
dustrijos miestas. Jame gy
vena daug ateivių. Kai ku
rie pranašavo, kad ten bus 
piktos demonstracijos o ti
krumoje buvo vienas iš gra
žiausių pasitikimų. Tiesa, 
kur tai toli nuo tų gatvių, 
kuriomis vyko Chruščiovo 
kavalkada, tai protestavo

rius Lawrence. Chruščio
vas ten pasakė svarbią kal
bą. Susirinkę karštai svei
kino.

Pittsburghe, kad daugiau 
įstaigų aplankyti, tai jo 
žmona, jis ir jų sūnus lan
kė atskirai įvairias svarbias ■

Laoso valdžia vėl 
slepia faktus

Vientiane. —Laoso

Jaunimas, ginklai 
į ir prasikaltimai

kara New Yorkas. — Miesto

JAV ir TSRS vadai už 
taikos išlaikymą 

t I

tinti kultūriniai ryšiai tar
pe mūsų šalių. Diskusavo 
praplatinimo prekybos rei
kalą tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos. A- 
bidvi pusės sutiko, kad da
bartiniu laiku pasaulyje 
svarbiausias reikalas, tai 
nusiginklavimas.

Chruščiovas kalbėdamas 
per radiją ir TV sakė, kad 
negalima laukti idant tuo
jau išnyktu skirtumai tar
pe JAV ir TSRS. Taikos 
priešai yra paskleidę labai 
daug kurstymo ir ims laiko, 
kol tas bus išgyventa.

Chruščiovas išskrido iš 
Andrews orlaukio. Jį išly
dėjo vice-prezidentas Nik- 
sonas, Valstybės sekreto
rius Herteris, generalinio 
štabo viršininkas gen. Twi-1 
ningas ir kiti aukšti parei
gūnai. Pirm tarybinis lėk
tuvas “Tu—114” pakilo į o- 
rą, tai saliutavo 21 kartą iš 
kanuolių.

Pirmadienio ryta, kada 
“TU—114” artinosi Mask
vos, tai Chruščiovas pri
siuntė prezidentui Eisenho-j

Washingtonas.. —Tarybų 
Sąjungos premjero Chruš
čiovo vizitas pasibaigė ir jis 
išskrido į Maskvą. Pirm to 
jis ir prezidentas Eisenho- 
weris per dvi dienas tarėsi

ri.
Chruščiovas pirm išvyki

mo iš mūsų :šalies per va
landą laiko turėjo konfe
renciją su spaudos atsto
vais, ir per valandą sakė 
kalbą per radijo ir televizi
jos tinklus.

Savo kalboje jis plačiau 
išdėstė susitarimus. Chruš-

liška valdžia uždraudė už- majoras Wagneris, valsti- ?J°ya,s ,n Prezi^entas pla- 
s i e n i o C ,] 
vykti į sukilimo provincijas, leris 
Vietnamo pasienyje. Tuo ji svarstė kaip pastoti kelią 
nori nuslėpti nuo pasaulio prasikaltimams, o ypatin- 
faktus apie liaudies sukili- gai jaunimo tarpe.

Per metus Jungtinėse Vai-mą.

Kaip Chruščiovas palaike 
ryšius su Tarybų Sąjunga

Washingtonas. — Chruš-į miausius ryšius su savo ša- 
čiovas važinėdamas mūsų limi.
šalyje turėjo greitą ir nuo-1 Chruščiovas turėjo sku- 
latinį susisiekimą su Mask-^bėti iš vienos vietos į kitą, 
va. Jam tarnavo radijas, te- j tai gautus dokumentus su- 
lefonas ir telegramas. Bet tvarkydavo M. A. Karlamo- 
pristatymui dokumentų, tai’vas, G. T. šuiskis, A. S. 
du Tarybų Sąjungos sprus- į Ševčenko ir V. F. Grybia- 
miniai “TU—104” lėktuvai kovas ir ją pateikdavo TS- 
nuolatos skrajojo tarpe Ma- RS premjerui.
skvos ir Washingtono.

Kiekvieną dieną vienas iš i 
jų nusileisdavo Andrews or- 
laukyje, 15 mylių nuo Wa
shingtono. Iš šio orlaukio 
dokumentus ir kitokią me
džiagą Chruščiovui pristatė 
Amerikos sprusminiai lėk
tuvai ten, kur tuo laiku bu
vo TSRS premjeras. Daž
nai specialūs kurjeriai lauk
davo Chruščiovo ten, kur 
jis turėjo dar atvykti.

Taip sutvarkius susisieki
mą jis nuolatos turėjo arti-

Kasdien atskrisdami ta
rybiniai lėktuvai greitai 
pristatė ir laikraščius. Ka
da Chruščiovas lankėsi Dės 
Moines, Iowa, rugsėjo 23 d., 
tai ten jau buvo pristatyta 
dideliame skaičiuje “Prav- 
dos” ir “Izvestijos” laidos 
numeriai iš rugsėjo 20 die
nos. Tie tarybiniai lėktuvai 
pristatė iš Tarybų Sąjun
gos maisto ir gėrimo į du 
suruoštus TSRS ambasado-

i je banketus.

Jau susmuko Laoso Ir vėl neįsileido
‘užpuolimo” pasaka Kinijos į J. Tautas

Vientiane. Laosas. —Lao-
korespondentams jos gubernatorius Rockefel- č„iai diskusavo viršumų kon- weriui,_JAV vyriausybei irjso karališka valdžia įteikė 
dlimo provincijas leris ir kiti valdininkai ferenciJ0S reikalus. Abu su- amerikiečiams padėką uz Jungtinių Tautų komisijai

tiko, kad reikalinga prapla- gražų priėmimą.

Valdžios žmonės pasako- įlstįjose nuo užpuolimų žuvo
jo, kad būk tarpe Vietnamo 
remiamų sukilėlių ir val
džios armijos eina didelis 
mūšis už Sam Teu miestelį, 
kuris tik per vieną dieną 
keturis ar penkis kartus ėjo 
iš vienų rankų į kitas.

Bet iš ten sugrįžę kores
pondentai pareiškė, kad ten 
esamas, valdžios komandie- 
rius Sisouk jiems sakė, kad 
jokių mūšių ten nėra ir 
Sam Teu miestelį sukilėliai 
nebuvo paėmę.

JAUZ GATAVI NAUJI 
“MAŽI” AUTOMOBILIAI

Detroitas. — Jau gatavi 
nauji “maži” automobiliai 
ir spalio mėnesį jie bus par
davimui. General Motors 
pagamino “Corvair”, Chry
sler Corp. — “Valiant”, o 
Ford Motor Co.—“Falcon”.

Šie “maži” auto nebus ma
ži, kaip iš užsienio. Jie bus 
virš 180 colių ilgio. Jų kai
na virš $2,000, svoris apie 
3,400 svarų.

Tarybų Sąjungos piliečiu. Ta
čiau vėliau jis atkeitė mintį.

Apie jo būsimą iš Europos 
sugrįžimą buvo daug rašoma. 
Pasitikti jį lėktuvų stotyje su
gužėjo daug korespondentų. 
Jie laukė stiprių pareiškimų 
prieš tarybinę santvarką. Po
kalbis įvyko maždaug toks:

—Kaip su jumis apsiėjo?
—Gerai.
—Kaip patiko Rusija?
—Labai gerai.
—Ar grįši ten ?'
—'Nežinau.
Aprašymas buvę trumpas.

23,000 žmonių ir buvo virš 
100,000 sužeistų. 70procen
tų tų aukų yra nuo šauna
mų ginklų. Todėl yra reika
las įvesti griežtesnį draudi
mą jų pardavimui.

Iš 60,000 'narkotikų New 
Yorko mieste yra 40 nuo
šimčių. Mokyklų viršinin
kas Dr. J. J. Theobaldas sa
kė, kad labai daug jaunuo
lių vartoja narkotikus.

Vėl susprogo mūšy 
raketa Floridoje

Cape Canaveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų karinio 
orlaivyno specialistai ruošė 
100 pėdų ilgio “Atlas-Able” 
raketą, kuri spalio mėnesį 
turėjo nušauti įrengimą 
ant mėnulio. Bet laike ban
dymų raketa susprogo. To
dėl, mėnulio pasiekimas ati
dėtas iki 1960 metų.

Tarybų Sąjungos sateli
tas, kuris pasiekė
buvo 3,324 svarų. Mūsų 
šiamas satelitas buvo 
375 svarų.

mėnulį, 
ruo- 

tik

BAISIOS AUDROS 
JAPONIJOJE

Tokio. —Baisios taifūno 
audros siautė Japonijoje. 
Jau iki dabar apskaitliuo- 
jama, kad sugriovė 100,000 
namų, nuostoliai siekia virš 
$100,000,000. Nelaimėje žu
vo 1,200 žmonių, o dar dau
giau yra sužeistų.

New Yorkas.— Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje 
baigėsi diskusijos Kinijos 
reikale. Vakarai, vadovau
jant Jungt. Valstijoms, 44 
balsais prieš 29 balsus, prie 
9 susilaikiusių, pastojo ke
lią Kinijos priėmimui.

Už Kini jos priėmimą bal
savo Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys, taip
gi tokios neutrališkos šalys, 
kaip Indija, Indonezija, J. 
Arabų Respublika, Jugosla
vija ir kitos. Prieš priėmi
mą balsavo daugumoje ma
žytės valstybėlės, kaip tai 
Luksenburgas, Domininko
nu respublika, Costa Rica, 
Haiti, Liberija ir panašios.

20-ties puslapių kaltinimus 
prieš Šiaurinį Vietnamą. 
Bet nėra nei vieno fakto, 
kad Vietnamo kariai būtų 
buvę įsiveržę į Laosą. Lao
so karališka valdžia jau kal
tina Vietnamą tik tame, 
kad jis “remia komunistus 
laosiečius—partizanus”.

Reiškia, visos pasakos, 
būk Laosą užpuolė Vietna-

Daugiau balsų už 
taikos reikalus

New Yorkas. —Jungtinių Į Tą turėtų prižiūrėti Jungti- 
Tautų Asamblėjos, sesijoje; nes Tautos.
Airijos užsienio ministras! Jugoslavijos užsienio mi- 
Frank Aiken išstojo už tai, inistras Koca Popovic remia

Chruščiovo išdėstytą nusi-jmas yra be pamato. Laosas 
ginklavimo planą.

Demokratic Advisory 
Council Washingtone atsi
kreipė į Eisenhowerio val
džią, kad ji imtųsi žingsnių 
idant Jungtinių Tautų As
amblėjos sesijoje būtų pa
imtas svarstymui Chruščio
vo pasiūlymas nusiginklavi
mo reikalais.

Jau visa eilė masinių or
ganizacijų ir žymių veikėjų 1 
pasisakė už tai, kad Jung- prįeš Tarybų Sąjungą, nu
linės Tautos svarstytų N.. r0j0) Raj jįs stengiasi pa- 
Chruščiovo planą.

kad Centrinė Europa būtų 
laisva nuo atominių ginklų.

Jis mano, kad Vokietija 
turėtų susivienyti federaci
jos pamatais, o Berlynas 
tapti bendrosios Vokietijos 
sostine.

Kas dėl Centrinės Euro
pos, tai jo pasiūlymas yra 
artimas Lenkijos užsienio 
ministro Rapackio planui. 
Jis sako, kad turėtų būti iš
kraustytos užsienio armijos 
iš Vokietijos ir Lenkijos, o 
Centrinė Europa padaryta 
laisva nuo atominių ginklų.

LEDLAUŽIS “LENIN” 
BALTIJOS JŪROJE

I

Leningradas. — Atomi
nės -energijos ledlaužis “Le
nin” sėkmingai atliko ban
dymus Baltijos jūroje. Tai 
pirmas didelis atomine 
energija operuojamas lai
vas stoja veiklon.

Jis yra 16,000 tonų įtal
pos, gali laužyti storiausius 
ledus. Plaukios tarpe Mur- 
m a n s k o ir Vladivostoko 
šiaurių puse pro Sibirą ir 
palaikys laivams atvirą ke
lią.

Londionas. — Churchillas 
kviečia anglus balsuoti už 
konservatyvių kandidatus.

nori Jungtinių Tautų pagal
bos. prieš savo šalies žmo
nių sukilimą. Jungt. Tautos 
to negali suteikti, nes tai 
būtų kišimasis į šalies vi
daus reikalus.

CHRUŠČIOVAS KARŠTAI 
SVEIKINO CLIBURNĄ

Washingtonas. — TSRS

REUTHERIS Iš ANKSTO
RUOŠĖS PROPAGANDAI

Maskva. Tarybų Sąjun- ambasados bankete Chruš-
gos radijas, atsiliepdamas į 
Reutherio piktą išstojimą

SAKO, KAD VENGRAI 
BĖGLIAI SUSIMUŠĖ

San Francisco, Calif. — 
Vengrų pabėgėlis Ferenc I- 
szak sakosi, kad jis susir
go užmiršimo liga. Dakta
ras apžiūrėjęs surado jo 
galvoje guzą. Jo žmona kal
tina komunistus, būk jie 
sumušė Iszaką. Bet valdiš
kas inspektorius Frank Gi- 
beau sako, kad Iszakas gu
zą gavo nuo pačių vengrų 
pabėgėliu, kurie savo tarpe 
nesusitaiko.

laikyti “šaltąjį karą”. Ra
dijo komentatorius sako, 
kad Reutheris jau iš anksto 
kalbėjo, kad jis susitikimą 
su Chruščiovu bandys pa
vartoti propagandai prieš 
Tarybų Sąjungos taikos po
litiką.

čiovas apsikabinęs karštai 
pasveikino amerikietį pia
nistą Van Cliburną, kuris 
pereitais metais Maskvoje 
laimėjo Čaikovskio muzikos 
varžybose. TSRS premjeras 
kvietė Cliburną vėl atvykti 
į Tarybų Sąjungą.

Coon Rapids, Iowa. — N. 
Chruščiovas apžiūrėjo di
džiulę Roswell Garsto far- 
mą ir gyrė jos tvarką.

LeKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 48 ŽMONĖS

Paryžius. —Iš Vakarinės 
Afrikos skrisdamas francū- 
zų “DL—7” lėktuvas su
sprogo ir sudegė. Nelaimė
je žuvo 48 žmonės. Kokiu 
tai būdu 12 išliko gyvų, bet 
jie sužeisti.

Kairas. — Nasseris ir jo 
spauda vėl piktai puola Ira
ko respubliką ir jos prem
jerą Kasemą.

Cape Canaveral, Fla. — 
Tik apie 1,000 pėdų paki
lusi milžiniška raketa “Ju
piter” sudegė. Šovė ją tiks
lu, kad skrajotų kaip sateli
tas. Raketoje buvo 14 pe
lių, 2 varlės ir kitokių gy
vūnėlių.

Washingtonas. — AmerL 
kos biznieriai tikisi, kad po 
C h r u š čiovo apsilankymo 
mūsų šalyje, padidės preky
ba tarpe JAV TSRS. ,

Washingtonas. — Sulau
kęs 192 metų amžiaus mirė 
Dr. A. Flexner.



W BTC IT Wl LITHUANIANJu A W JEl SEM1-VVEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

“Tik vienas išgama atsirado”
Rašo Albinas Žukauskas

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

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 and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Demokratu politika 
1960 metŲ išvakarėse

PREMJERO CHRUŠČIOVO ATSILANKYMAS 
mums patarnavo dar ir tuo, kad geriau ir labiau išryš
kėjo įvairių politinių partijų ir grupių nusistatymas. 
O tai svarbu išvakarėse 1960 metų prezidentinių rinki
mų. Niekas negali užginčyti, kad būsimuose rinkimuo
se partijų programose vyraus mūsų šalies gairių klau
simas užsieninėje politikoje. Be Chruščiovo atsilanky
mo šio klausimo aktualumas nebūtų buvęs toks aiškus.

Du dideli klausimai su tuo siejasi. Pirmas, taikaus 
sugyvenimo arba koegzistencijos klausimas. Kiekvieno
je savo kalboje premjeras mušė į šį tašką. Niekados 
pirmiau Amerikos žmonių akyse ir galvose šis taikaus 
sugyvenimo klausimas nebuvo taip aštriai ir griežtai 
atsistojęs. Sunku rasti amerikietį, kuris apie tai šian
dien nepagalvotų.

Kitas begaliniai svarbus klausimas, tai premjero 
lūpomis Tarybų Sąjungos pasiūlymas Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje eiti prie visuotinio ir pilno nusiginklavimo. 
Tie, kurie iš karto pasiskubino pasiūlymą pašiepti, tu
rėjo užsičiaupti. Žmonės pradėjo masiniai rašyti laiš
kus laikraščiams ir raginti vyriausybę Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą imti ir svarstyti didžiausiu rimtumu. 
Jau spėjo už pasiūlymą pasisakyti Indija, Jugoslavija 
ir visa eilė kitų šalių.

Vadinasi, pilno nusiginklavimo klausimas patapo 
centriniu politiniu klausimu.

Netenka abejoti, jog abiemis šiais klausimais—ko
egzistencijos ir nusiginklavimo—bus pasidalyta minti
mis tarpe prezidento Eisenhowerio ir Chruščiovo. 
Šiuos žodžius rašant pasitarimų rezultatai dar nežino
mi, ir todėl apie juos komentuoti dar peranksti. Bet 
jau galima žodį kitą tarti apie Demokratų partijos nu
sistatymą abiemis šiais klausimais. Praėjusį ketvirta
dienį buvo paskelbtas Demokratų partijos Patariamo
sios Tarybos, susidedančios iš dvidešimt keturių lyde
rių ir veikiančios prie partijos nacionalinio komiteto, 
pareiškimas. Taryba ragina prezidentą Eisenhowerj ir 
visą vyriausybę nenumoti ranka į Chruščiovo pasiūly
mą, o užvesti derybas ir pasitarimus. Išreiškiama bai
mė, kad pasiūlymo “sausas” atmetimas pastatytų Ame
rikos politiką blogoje šviesoje viso pasaulio akyse.

Taryba nieko nesako apie pirmąjį klausimą, apie 
koegzistenciją. O, matyt, nesako todėl, kad taryboje 
randasi aštrus pasidalijimas. Pavyzdžiui, buvęs prezi
dentas Harry Trumanas griežtai atmeta ir pasmerkia 
visą tarpe kapitalizmo ir socializmo taikaus sugyveni
mo politiką. Bet, štai, dviemis atvejais buvęs demo
kratų kandidatas į prezidentus Adlai Stevensonas kal
ba už koegzistenciją. Iš kitos pusės, taip vadinami De
mokratų partijos “liberalai”, kaip senatorius Douglas 
iš Illinojaus ir senatorius Humphrey iš Minnesotos, at
meta bile kokią koegzistencijos filosofiją, šis pasidali
jimas dar labiau išryškės, kai ateis partijos konvenci
ja, kurioje bus nominuojami kandidatai į prezidentus 
ir vice-prezidentus.

Ryšium su demokratų nusistatymu negalima pra
eiti nepalietus darbo unijų judėjimo vadovybės pozici
jos. Kaip žinia, beveik devyniasdešimt penkiais procen
tais darbo unijos palaiko ir remia demokratus. Tiesa, 
paskutinėje Kongreso sesijoje unijistų balsais išrinkti 
demokratai skaudžiai darbo unijas apgavo ir suvylė, 
bet netenka abejoti, jog 1960 metais darbo unijų judė
jimas pereis nuo “velnio” prie “šėtono” ir persikraus- 
tys į respublikonų vežimą. Su didžiausiu apgailestavi
mu tenka pripažinti, kad AFL-CIO prezidentas George 
Meany ir apie jį susispietusi biurokratų klika stovi dar 
toliau į dešinę ir už Trumaną užsieninės politikos klau
simais. Apie kokį nors tarpe Amerikos ir Tarybų Są
jungos taikų sugyvenimą Meany nė kalbėti nenori. 
Tokioje dvasioje praėjo ir šiomis dienomis San Fran
cisco mieste įvykusi Federacijos konvencija. Tas tiesa, 
kad Walter Reuther, James Carey ir dar vienas kitas 
Federacijos vice-prezidentas laikosi kitokios nuomonės, 
bet jie yra nustelbta ir priblokšta mažuma.

Taigi, jeigu visi dabartiniai ženklai griežtai nepa
kitęs, 1960 metais rinkimuose turėsime Demokratų par
tijos nusistatymą už tęsimą šaltojo karo politikos. Tai 
sudarytų labai pavojingą padėtį Amerikos darbo žmo
nėms. Mat, naminėje politikoje demokratai stovi į kai
rę nuo respublikonų, o užsieninėje—į dešinę!

Juk ir dabar užsieninėje politikoje demokratai sto
vi į dešinę nuo respublikonų. Jie neslėpė savo priešiš
kumo pakvietimui premjero Chruščiovo. Jie Kongrese 
reikalavo dar didesnių pinigų sumų ginklavimosi lenk
tynėms.

Čikagos “Naujienos” jau 
gana seniai įvedė skiltį “Die
nu skeveldros.” Šitą skiltį pri
rašo žinomas Vilniaus skeveld
ra Jeronimas Cicėnas, dabar 
bernaująs viename fabrikėly
je, o laisvalaikiu bespiaudąs į 
mėnulį. Apėmus nevilčiai, kai 
mėšlungis suremia kepenis, jis 
ima tulžimi laistyti savo tėvų 
žemę Lietuvą.

Tulžies hipersekrecija jis 
serga gana seniai. Dar 1940 
m. rudenį Lietuvos Komunis- 
tų partijos Vilniaus miesto ko
miteto sekretorius Bartuška, 
susipažindamas su J. Cicėno 
pateikta lietuvius, lenkus, žy
dus, baltarusius kompromituo
jančia medžiaga, pasipiktinęs 
pareiškė : “Tas Cicėnas — tai 
kažkoks tulžingas maniakas! 
Tokius reikia vyti lauk!”

Reikia pabrėžti, kad Cicė
nas tais laikais sirgo dviem 
manijomis: savižudybės ir iš- 

i davysčių. Visada liemenės ki- 
I senėse jis nešiodavosi senų 
skutimosi peiliukų atsargas ir 
— jeigu kas, ypač būdamas 
girtas, — bematant išsitrauk- 

| davo juos ir grasindavo pasi
pjausiąs.

—>Ne, nenusižudysi, — ne- 
' ištvėręs atrėžiau jam vieną 
| kartą. — Tu — bailys! Išda
vikas tu, matyt, būsi neblogas, 
bet skutimosi peiliukus gali 

, atiduoti į metalo laužą. Jie 
' tau niekada nepravers...

Iš tikrųjų J. Cicėnas, nors 
I ir šaukė apie savižudybę, ne- 
I įvykdė šio savo žodžio. Bet 
I išdaviko keliu, jis nuėjo.

Proga išdavinėti atėjo labai 
! greit,—vos tik hitlerinės gau- 
ijos užplūdo Lietuvą.

—Tai kažkoks kvailys, bet 
mums patogus įrankis. Tokie 
mums reikalingi, — esą, pa
reiškęs Vilniaus gebitskomisa- 
ras liingstas, susipažinęs su 
nacionalsocialistų paskirtojo 
Vilniaus radiofono redakto
riaus Jeronimo Cicėno pateik
ta komunistus “demaskuojan
čia” medžiaga.

Bėję, Jeronimas Cicėnas sa
vo veiklą radiofone slėpė po 
žinomo vilniečio, dabar dir- 

I bančio Vilniaus lomb arde, 
| Antano Būgelio pavarde. Kaip 
I ir kiti išverstarankoviai, jis 
samprotavo šaltai ir aiškiai: 
“Jeigu kas ir atsitiktų, — Ci
cėno pavardė bus švari. O 
kad nukentės jo bičiulis An
tanas B ū g e 1 i s — tik nusi- 
spiaut.”

Antanas Būgelis nenukentė
jo,—lietuviškojo Ostapo Ben- 
derio machinacijos buvo iššif
ruotos.

Tačiau ir už jūrų marių 
atsidūręs, Jeronimas Cicėnas 
senu parazito įpročiu stengia
si siurbti savo buvusios moti
nos Lietuvos kraują. Štai im
kime kad ir “Naujienų“ 462 
numerio “Skeveldras.” Čia 
skeveldra Jeronimas Cicėnas 
apsiputojęs plūstasi, kad Lie
tuvos rašytojai kaip tikri tėvų 
žemės paveldėtojai ir jos šei
mininkai rūpinasi savo krašto 
ekonomika, jos miškais, lau
kais, gamyklomis, durpynais 
ir 1.1. Tai jam tiesiog nesu
prantama. “Bet tai policijos 
(milicijos) darbas, ne rašyto
jų”... isteriškai klykia jis.

O juk prieš 25-8,0 metų tas 
pats Jeronimas Cicėnas, atro
dė, gana nuoširdžiai rūpinosi 
Lietuvos ekonomika, savo tau
tos daila, savo liaudies gero
ve. Užtenka priminti kad ir 
jo ‘Dvaruose praėstas die
nas.’’ Kaip jis nusmuko per 
30 metų! Tada jis jautėsi lyg 
esąs savo krašte šeimininkas, 
jautėsi atsakingas už jo ateitį. 
O šiandien jis tesirūpina savo 
boso kišene, nes žino : kol. ji 
pilna, bent sudilęs centas nu
byrės. ir jam., nuolankiam tar
nui.

Ir, kai jis “Skeveldrose’’ lie
ja ašaras, kad ... “Lietuvos 
krašte vyrai atsiduria naujos 
baudžiavos (lažų) grėsmėj...,” 
aiškiai junti, kad tas ašaras 
sužadino jo paties, lažininko 
Jeronimo Cicėno, tragiška 
būklė.

Ne mažesnį pasibaisėjimą 
Cicėnui įvaro ir tai, kad Lie
tuvos dailininkai J. Kuzmins- 
kis K. Bogdanas, P. Gudynas 
ir J. Mikėnas susitinka su 
Naujosios Akmenės cemento 
gamyklos darbininkais. čia 
jame atbunda senasis Cicėnas, 
kuris su panieka ir net pasi
dygėjimu žiūrėdavo į darbi
ninką. Aišku, kad jam, , persi- 
ėmus užjūrių “intelektualine” 

Londonas. —Anglų spau- Toronto. — Kažin kas iš 
da stoja už tai, kad Jung- Toronto Art galerijos pa
tinęs Tautos svarstytų N. vogė $600,000 vertės garsių 
Chruščiovo pateiktą nusi- tapybos kūrinių. Policija 
ginklavimo planą. įieško vagių.
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dvasia, sunku suprasti, kaip 
gali įžymūs dailininkai, profe
soriai ar rašytojai susitikti ir 
(o siaube!) draugauti su dar
bininkais. Del to jis puola 
širvį, kam tas vyksta pas dar
bininkus į Ukmergės M M S , 
A. Baltakį, kam jis draugau
ja su Antalieptės HES staty
tojais, VI. Dautartą už tai, 
kad šiam prie širdies panemu
nės žvejai; jis biaurisi, kad V. 
Giedra šefuoja Vilniaus elekt
ros skaitiklių, fabriką, A. Mal
donis — “Komunaro” gamyk
lą...

Savo “Skeveldrose” J. Cicė
nas užkliudo ir buvusį jo pa
ties mokytoją, tyriausią ir do
riausią žmogų — Marceliną 
šikšnį. Tai, be abejo, jo reika
las. Bet matosi, kad jis, Cicė
nas, sugebėtų ne tik savo bu
vusiam mokytojui, o ir tėvui 
spiauti į veidą. Be reikalo jis 
šikšnį padaro invalidu, nes, 
sugretinus su šikšniu jį patį, 
tikriausiai, Cicėnas atrodytų 
panašesnis į invalidą. O jau 
dvasios luošumu Cicėnas bus, 
ko gero, visus nukonkuravęs.

Tą dieną, kai Cicėnas “Nau
jienų” “Skeldrose” apšaukė 
M. šikšnį invalidu (šiltesnio 
žodžio savo buvusio mokytojo 
85 metų amžiaus sukakties 
proga jis, matyt, nerado),! 
šikšnio namuose Vilniuje, 
Kęstučio gatvėje, susirinko 
gerokas būrys vilniečių—pro
fesorių, rašytojų, žurnalistų, 
dailininkų, redaktorių, šiaip 
darbuotojų buvusio savo mo
kytojo pagerbti. M. šikšnys 
labai džiaugėsi, matydamas 
tokį gausų savo išaugintų do
rų, taurių žmonių būrį.

—Tik vienas išgama atsi
rado,—juokavo senukas.—Bet 
ir tas išdulkėjo už jūrų ma
rių.

Labai teisingi šie senojo Vil
niaus patrioto žodžiai, pasa
kyti apie J. Cicėną!

Reikia daugiau 
punktuališkumo

. . „A-A-..

Visi gerai atmename perei
to LLD suvažiavimo tarimus, 
o patingai tie, kurie jame da- 

• lyvavome. Tiesa, vieną to su
važiavimo tarimą jau įvykdė
me, tai yra, suorganizavome 
turistų grupes aplankyti Tary
bų Lietuvą.

Bet,, kaip yra su kitu mini
mo suvažiavimo tarimu? Juk 
ten buvo nutarta 1960 metais 
išleisti istorinę knygą, į kurią 
kiekviena kolonija turi pa
teikti raštų apie tos vietos 
praeities veikimą. Man ro
dos, Centro komitetas ne tik 
turėjo kolonijų veikėjus para
ginti prie darbo, bet ir laiką 
nuskirti iki kurio tie raštai tu
rėtų būti paruošti ir pasiųsti į 
Centrą. Centro komitetas, nėra 
nė žodžio taręs tuo klausimu.

Kol kas visai nesigirdi, ar 
kas nors tuo rūpinasi, išėmus 
Clevelandą. Clevelandie č i a i 
gana anksti pradėjo tuo rū
pintis. Reikalui esant, jų raš
tai kelių dienų bėgyje galėtų 
būti užbaigti ir pasiųsti, le 
to, ir vietinės draugijos tuo 
interesuojasi. Nekurios pa
geidavo išgirsti, kas apie jas 
rašyta, pakvietė joms paskai
tyti. LLD veikimas buvo skai
tytas 15-tos Apskrities konfe
rencijai ; vietos pašalpos drau
gijos —■ pusmetiniame susi
rinkime, o dabar, rugsėjo 10 
d., buvo skaityta Moterų 
Klubo susirinkime apie LMPS 
ir abeną moterų veikimą. Vi
sur tapo priimta su užgyrimu.

Visa Cleveland© draugijų is
torija susidės iš apie 40 dide
lio formato smulkaus rašto 
lakštų.

. Kitas svarbus klausimas, ro
dos, irgi vertas dėmesio, tai 
sugrįžusių iš; Lietuvos turistų 
raštų surinkimas ir vėliau iš
leidimas knygutės formoje. 
Man rodos, tokie svarbūs raš- 
tai-raportai pasilikę tik laik
raščių lapuose neatsiekia savo 
tikslo, nes kurie skaito mūsų 
Spaudą, tiems dabartinė Lie
tuvos padėtis jau gerai žino
ma, o kurie neskaito, tų ne
pasieksi. Kas kita išleidus 

[nors ir mažą brošiūrėlę. Ją 
galima paskleisti ir tarpe skir
tingų minčių i žmonių. Aš ra
ginau mūsų redakcijas tai pa
daryti, kuomet ėjo Ėanados 
delegacijos aprašynias apie 
Lietuvos padėtį; jiems sugrį
žus. Laikausi tos nuomonės ir

Skulptoriaus N. Petrulio
Vilnius. —Sukako 50 me

tų žymiam lietuvių tarybi
niam skulptoriui profeso
riui N. Petruliui.

Pradėjęs kurti sunkiomis 
buržuazinės Lietuvos sąly
gomis, N. Petrulis Tarybų 
valdžios metais galutinai 
susiformuoja kaip kūrėjas, 
suranda visas sąlygas kles
tėti savajam talentui. z

Dailininko tėviškė — Ro
kiškio apskrities Panemu
nėlio valsčiaus Eikiniškio 
kaimas. Petrulis gimė gau
sioje valstiečio šeimoje 1909 
metais rugpiūčio 13 dieną. 
Rytų Lietuva ypač garsėja 
savo revoliucinėmis kovo
mis už Tarybų valdžią. Ne
atsitiktinai revoliucinė te
matika N. Petrulio kūrybo
je užima ypač svarbią vie
tą.

Lankydamas Rokiškio 
gimnaziją, N. Petrulis susi
pažįsta su čia gyvenusiu ir 
dirbusiu profesorium Vie- 
nožinskiu, kuris ir paskati
na jaunuolį skirti savo gy
venimą dailei. Mokslas pas 
žymiuosius lietuvių daili
ninkus - realistus K. Šklė
rių ir J. Zikarą Kauno Me
no mokykloje turėjo lemia
mą įtaką realistinei N. Pe
trulio kūrybai.

Neturėdamas reikiamų 
sąlygą kūrybai buržuazinės 
valdžios metais, N. Petrulis 
dirba įvairius darbus. Eilę 
metų jis mokytojauja Jur
barke, kur suartėja su 
skulptorium Vincu Grybu, 
Kaune, Rokiškyje. Iš to me
to dailininko kūrinių pažy- 

i mėtini “Trys lietuvaitės”. 
Jurbarko gimnazijos direk
toriaus B. Liesio portretas 
ir kiti jo realistiniai darbai.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, 1940 metais N. 
Petrulis persikelia į Kauną 
ir aktyviai įsijungia į atgi
jusį meninį gyvenimą. Dai
lininkas ruošiasi dalyvauti 
lietuvių dekadinėje dailės 
parodoje Maskvoje ir kuria 
skulptūrinę kompoziciją 
“Darbininkas ir raudonar
mietis”/

Išvadavus Tarybų Lietu
vą iš fašistų okupacijos, 
N. Petrulis pakviečiamas 
1944 metais dėstytoju į Vil
niaus Valstybinį Dailės in
stitutą, kur ir dabar dirba 
profesorium. Šalia pedago
ginio darbo skulptorius N- 
Petrulis daug jėgų skiria 
savajai kūrybai. Jis daug 
dirba tematinės kompozici
jos, monumentaliosios de
koratyvinės skulptūros, o 
ypač skulptūrinio portreto 
srityje.

N. Petrulio žymesnės pir
mųjų ir pokario metų 
skulptūros yra “Šienpiūvis” 
—išraiškinga kompozicija, 
vaizduojanti tarybinės val
džios metais gavusį žemės 
lietuvį valstietį, “Poilsis” ir 
kiti. Ypač žymus yra daili
ninko tematinis kūrinys 
“Keturi, komunistai” (su
kurtas kartu su skulpto
rium B. Vyšniausku), ku
riame vaizduojamas nepa
laužiamų liaudies sūnųz — 
komunistų mirties valandą 
metamas iššūkis fašisti
niams žudikams. Iš keturių 
figūrų kompozicijos dvel 
kia dinamika, vidinis dra
matizmas. N. Petrulis kar
tu su B. Vyšniausku sukū-

Degant, kuriant, niekados 
nenurimstant

gimimo 50-«osioms metinėms 
rė ir monumentalią dekora
tyvinę grupę tiltui per Ne
rį —“Industrija ir statyba” 
(1952 m.). Pastaruoju me
tu skulptorius sukūrė Rq-| 
kiškio pirmojo revkomo 
pirmininko Eduardo Tič^ 
kaus, kritusio kovoje už j 
Tarybų valdžią, biustą. Ko-Į 
votojas pavaizduotas dina
miškame posūkyje. Jo 
tvirtai suspaustoje rankoje 
tartum atsispindi nepalau
žiama komunisto dvasia. 
Skulptūra dvelkia revoliu
cine romantika.’ Taip pat 
išraiškingai sukurtas skulp
toriaus ir Vlado Eidukevi
čiaus monumentinis bius
tas, kuris netrukus bus pa- i 
statytas revoliucionieriaus 
vardo fabriko kieme. Roki
škio darbo žmonių revoliu
cinėms kovoms įamžinti N. 
Petrulis kuria monumenti- 
nę kalvio Ignoto skulptūrą, 
kurioje jis nori apibendrin
tai parodyti proletariato— 
revoliucijos kalvio vaizdą.

N. Petrulis — vienas žy
miausių respublikos daili
ninkų portretistų. N. Pet
rulio portretai vaizduoja 
darbininkus ir kolūkiečius, 
rašytojus, artistus, daili
ninkus. Portretų kompozi
cinė forma labai įvairi. N. 
Petrulis sukūrė kelis išrai
škingus V. Lenino portre
tus. Įvairiuose meniniuose 
sprendimuose N. Petrulis 
atliko darbininku ir kolū
kiečių portretus (tekinto
jas Zujus, melžėja M. Vo- 
sylienė). Prie geriausių dai
lininko pasiekimų portreto 
srityje reikia priskirti ope
ros solisto K; Gutausko, re 
žisieriaus J. Grybausko, ge
nerolo J. Macijausko, “Au
roros” jūreivio A. GodliaU- 
sko ir kitų portretus, ku
riuose gyvai atskleisti vai
zduojamų žmonių charakte
riai, jų dvasinis turtingu
mas. Iš figūrinių dailinin
ko sukurtų portretų pami
nėtinos P. Cvirkos, J. že
maitės, Salomėjos Nėries 
skulptūros.

N. Petrulis bando jėgas 
ir sątyrinėje skulptūroje. 
Jis sukūrė aštrią politinę 
satyrą “Buržuaziniai Lietu
vos valdovai”, vaizduojan
čią į kapitalistines šalis pa
bėgusius Lietuvos vadeivas. 
N. Petrulio juokas šmaikš
tus, šiltas. Tokie yra jo su
kurti darbai terakotos tech
nikoje, draugiški dailininkų 
šaržai.

Pastaruoju metu skulpto
rių jaudina nauji kūrybi
niai užmanymai, skirti mū
sų dienų darbo žmonėms. 
N. Petrulis kuria grupinį 
komunistinės brigados na
rių portretą, Socialistinio 
Darbo Didvyrio J. Micke- 
čiaus portretą, “Darbo pir
mūno” biustą ir kt.

Už nuopelnus vystant lie
tuvių tarybinę dailę N. Pe
trulis apdovanotas Darbo 
Raudonosios Vėliavos ir 
Garbės Ženklo ordinais. N. 
Petrulio kūrybinis kelias 
didelis ir reikšmingas. Lin
kime pažangiam lietuvių 
tarybiniam dailininkui kū
rybinės sėkmės turtinant 
lietuvių dailę, stiprinant jos 
ryšius su gyvenimu.

St. Budrys
------- --------- --- Ę..

Copenhagen. —SAS lėk
tuvas DC-7 atskrido iš An
chorage, Alaskos, per 12-ką 
valandų ir 45 minutes.

Laiškas iš Lietuvos
Brooklynietė Jurevičienėj * | 

gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesutės Onos Miliauc- 
kienės nuo Alytaus, kuria
me, padėkavojus už gautas 
dovanas, rašo sekančiai:

“Klausiate, ar yra turgus 
pas mus. Taip, yra, mieste
liuose būna kas sekmadie
nis, ir dideli turgai, visko 
yra pirkti. O dideliuose mie
stuose kasdien turgai būna, 
ir maisto ir visko būna.

“Kai klausiate, ar kai4 
muose moterys dar verpia. 
Tas jau išėjo iš mados, nes 
linų privatiškąi nesėjame, 
nes neturime kur, o kad ir 
būtų kur, tai jau atpratd- 
me, nes ir nereikalinga. Tai 
jei kas verpia, ’tai vilnas, 
bet retai kas. Jei saują linų 
suverpiama ir jei audžia, 
tai tik kokias lovatieses ir 
staltiese, ar kokius abrūsus. 
Iš apsirengimų, tai viską > 
perka, nes medžiagų yra vi
sokių ir krautuvių yra, ir 
ne tik miestuose, bet ir kai
muose. Kitaip sakant, kiek
viename kolūkyje yra 
krautuvę, kuriose yra mais
to ir pigesnių medžiagų, ba
tų ir tt. Kainos pagal daik
tų rūšį...”.

JIEMS IR 
PRAVARDŽIOJIMŲ 
PRITRŪKS

Kai žmonės neturi argu
mentų, tai plūstasi. Tai la
bai sena tiesa.

Taip dabar yra su kleri
kalų, menševikų ir smeto- 
nininkų redaktriais.

Kanadiškės “Nepriklau
somos Lietuvos” redakto
rius Kardelis Dr. Margerį 
durnium išvadino, kam jis 
važiavo Lietuvon ir kodėl 
jis sugrįžęs Lietuvos ne
plūsta.

“Naujienų” redaktorius?*' 
Grigaitis ’ekskursantus vajfc/ 
dino žiopliais. Pranciškoų 

I “Darbininkas” paskelbė 
juos išdavikais!

Gražu, ar ne?!

dabar, kuomet prasideda da
bartinių turistų raportai. O jų, 
reikia tikėtis, bus nemažai ir 
įdomių, todėl yra noras, kad 
jie pasiektų kuo plačiausias 
lietuvių mases.

J. Žebrys

New Delhi.—Indija ir Pa
kistanas vis nėsusitaiko Ka- 
shmiro klausime.

ŠYPSENOS
Dar nenori dangaus...

Vienas kapucinas labai į- 
sikarščiavusiai kalbėjo ti
kintiesiems apie dangaus 
saldybes ir barė tuos, kurie 
pasiduoda velniškoms pa- (
gundoms. Baigdamas pa
mokslą suriko: “Kurie no
rite eiti į dangų, pakelkite 
ranką?!”.

Aišku, kad visų rankos 
iškilo aukštyn, išskyrus 
vieną žmogelį, kuris nulei
dęs galvą sėdėjo paskutinė
je sėdynių eilėje. Kapuci
nas, supykęs, klausia: “Ne
jaugi tu nenori eiti į dan
gų?” 1

Žmogelis pakėlė galvą, pa
žiūrėjo kapucinui tiesiai 
akis ir sako:

“Aš irgi noriu eiti dan
gun, bet ne tuojau. Dar 
man labai norisi čia pagy
venti”.
MOTINOS "DILEMA

Motinos gyvenimas, užsi
auginu^ vaikus, nėra leng
vas. Ji kasdien galvoja: 
“Atsiras kokia nors išdyku
si gražuolė ir pavilios ma
no Jonelį, o kas bus, jei ne
atsiras tokio zladiejaus, ku
ris paviliotų mano Mariu
tę? Taip vargšelė ir pasi- ? t 
liktų senmerge”.

tėvas ir sūnus
Policistas pastebi, kad tre

čią valandą ryto žmogus 
vaikštinėja ir keikiasi. “Ką 
tu čia dabar darai?”, kjaui- 
šia policistas. “Nagi, laulsnu 
sūnaus pareinant iš smuk- * 
lės, kad įleistų į stubą, nes J 
raktą užmiršau pasiimti”, 
atsakė girtas žmogus.
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PATRIOTIZMASA pasirašė kontraktą ir laivai 
statomi.

Stato du laivus. Jie bus 
didžiausi pasaulyje, nes 
kiekvienas turės 90,000 to
nų įtalpos. Kiekvienas iš jų 
galės vežti po 6,000 kelei
vių vienu kartu. Ant laivų 
bus po 2,760 pirmosios kla
sės kambarių, kurie turės 
oro kontrolę, nusiprausimo 
įrengimą, atskiras lovas ir 
net televizijos imtuvus.

Ant laivų bus prūdai mau
dytis, dvi filmų svetainės, 
žaislavietės. Laivai plau
kios po Vakarų Vokietijos 
vėliava, tarpe New Yorko, 
Zeebrugge —Belgijoje ir V. 
Vokietijos prieplaukų. Už 
perplaukimą per Atlantą 
sako bus kaina $50, bet ke
leiviai nusipirks sau maistą 
laivų valgyklose. Kiekvieno

> pastatymui reikės 
$80,000,000.

Visa tai skamba labaij 
gražiai. Tik stojasi klausi-j 
mas: ar taip bus? Už tre
jų metų daug kas gali pa
sikeisti. Kita, ar nepastos 
kelio kitos laivų ir lėktuvų 
kompanijos? Juk jeigu ke
lionė ir sumaistu atsieitų ir 
apie $100, tai vis vien būtų 
labai pigiai ir Cantor galė
tų vesti konkurenciją su ki
tomis laivų ir lėktuvų ben
drovėmis.

“Laisvojo pasaulio” gar
bintojai — spauda, radijas, 
televizija ir kiti, kala į dir
bančiųjų sąmonę patriotiz
mo tezį, kaipo aukščiausią 
piliečio prievolę ir moralę 
vertybę. Eiliniam piliečiui 
patriotizmas liekasi priva
lomu neatsižvelgiant net 
kokių šunysčių ar neteisy
bių, vardan patriotizmo, 
politikieriai prikeptų. Pat
riotizmo propagandos re
daktoriai labai vengia kal
bėti apie patriotizmą di
džiųjų turčių. Vienas gi iš 
tų turčių A. S. Onassis api
budina patriotizmą taip:

Gimęs graiku, aš priklau
sau prie Vakarų. Kaipo sa
vininkas daugybės laivų, aš 
priklausau kapitalizmui. 
Verslo siekiai nustato eigą 
mano veiklos. Mano myli- 

4 miausia šalis yra ta, kuri 
ima mažiausią mokestį iš 
manęs ir mažiausia varžo! Ii viens antram dar pagel- 
mano verslines operacijas, bėti, nes keliauninkams rei- 
Aš neturiu nei draugų, nei kalingi ir viešbučiai parvy- 
jariešų, tiktai varžovus. Tie,! kus arba pirm išvykimo, 
kurie negali varžybose atsi-1 Cantor seniai sugaivojo 
laikyti pi ies mane, turi zlug-, pastatyti didelius laivus ir 
ti, nes tai laisvas pasaulis, į pįgiaį vežti keleivius, bet į- 
kuriame mes gyvename. I gyvendinimui plano stoka-

Kuo turtingesnis, kuo vo pinigų. Jis siūlė Jungti- 
stambesnis kapitalistas, tuo 'nių Valstijų valdžiai planą, 
jis arčiau vadovaujasi Ona- prašė paskolos, sakė, kad jo 
ssis’o patriotizmu. | laivus galės valdžia naudo-

Mūsų lietuviškieji buržu- ti, kaipo transportus, atsi-| 
aziniai patriotai niekuomi tikime karo, bet negavo pri-į 100 žmonių mirtinai su- 
nesiskiria nuo visu kitu, tarimo, v v
Jie tik tol buvo dideliais Tada Cantor nuvyko į Va

Lietuva pašvanko. Jeigu jie 
deklamuoja savo meilę tė
vynei, tai ne kaipo šaliai su 
gerbūviu visai liaudžiai, bet 
tik savo dvareliams, savo 
išnaudotojiškom privilegi
jom. Jie tik aprauda savo 
prarastąją ypatišką laimę.

Arėjas

Dar apie kelionę 
į Europą už $50

“Aš vežiosiu keleivius 
tarpe Amerikos ir 'Europos 
už $50”, sako milijonierius 
H. B. Cantor, daugelio vieš
bučių savininkas. Bet kelei
viai turės ant laivų nusi
pirkti sau maistą.

Milijonierius Cantor, ku
ris darosi didelį biznį New laivo 
Yorke iš viešbučių, sugal
vojo daryti jį ir iš kelei
vių. Žinoma, abu bizniai ga-

Chicagoje kas savaitė į- 
vyksta lietuvių pramogos, o 
kai kada ir po keletą viena 
diena. Kartais atrodo be- 
viltinga tikėtis gerų pasė
kų. Tačiau šiame Amerikos 
lietuvių metropolyje, kaip 
jūroje žuvų, publikos nieka
da nepritrūksta.

Štai kad ir Dailės ir Dra
mos klubas iš savo pobūvio 
rugsėjo 13 d. Keen darže 
išėjo apie $400 turtingesnis. 
Geras įstaigas žmonės dos
niai remia.

—o—
Justas Misevičius, D. ir 

D. klubo pirmininkas, vis 
dar tebesiranda Cook Coun
ty ligoninėje, Ward 43.

Nuoširdi

f

vežinas
‘‘Vilniai” parama
ir prenumerato-

Vincas Andrulis, 
stambia 
(aukomis
mis). Jis lankėsi Rytinėse 
valstijose.

—0—

Juozas Janui ion is, 
Roselande. Paėjo

Mirė 
gyvenę; . 
iš Skapiškio par., Melionų 
km. Liko duktė ir žentas 
Mildred ir Stanley Lepšis, 
du anūkai ir kiti gimines.

—0—
Įpratintas į kitus vaikus 

šaudyti žaisliniu šautuvė
liu, 6 metų berniukas kur 
nors rado tikrą šaunamąjį 
Įrankį ir juo pašovė savo

I. V.

Maskva. — Tarybų Są-! 
'jungos žmones pasitiki, kad 

veikėja Lina Mitchell vėl iš-! Chruščiovo ir Eisenhowerio- 
vyko j Michael Resse ligo-: vizitai sutvirtins taikos rei-i 

,-ininę. įkalus. 1
■ Ona Saliamonienė po ope-i ---------
Iracijos pusėtinai sustiprėjo! Miami, Fla. —Septintasis 
ir jau sugrįžo namo, 7210 , šių metų huraganas “Grace” 
So. Mozart St. i trečiadienyje buvo 400 my-

Vilnies vajimnkės Minnie | lių į rytus nuo Miami.
Yuden sveikata kiek pašli- -------- '
jusi, lankosi pas gydytojus Co on Rapids, Iowa. — 
patirti priežastį. I Chruščiovas pasitarime

--o—. i demokratų vadu Stevenso-
Jonas ir Nancy Benikai-! nu sakė, kad turi viltį šil

čiai išvyksta apsigyventi sitarti su Eisenhoweriu pa- 
Floridoje. Humboldt parko | gerinimui santykių tarp Ta- 
lietuvių politinis klubas, ku- rybų Sąjungos ir Jungtinių 
rio Benikaitis buvo pirmi-i Valstijų.

BOMBAY, Indija.—Apie ninku, įvykdė . išleistuvių |

organizacijose j

Itrėškė ir du kartus tiek su-įrašomoji plunksna, 
žeidė, kada 100,000 religi- 

Lietuvos patriotais, kol jie Ikarų Vokietiją ir susitarė nių fanatikų susigrūdo į 
ant Lietuvos valstiečių ir j su Deutschewerft A. G. lai- miestelį Zinaki. Kas tai 
darbininkų nugarų jojo.lvų statybos kompanija, kad paskleidė gandus, kad mer- 
Kaip greit jie nuo tų nuga- jam pastatytų du laivus, gina ten matė pasirodžiusią 
rų nuslydo, taip greit jiems Kompanija ir Cantor jau I Shiva dievo pačią.

darbininkų nugarų jojo.lvų statybos kompanija, kad

Kelione iš Lawrence, Mass 
į Tarybų Lietuvą

Po apžiūrėjimo, direkto- 
rius pakvietė į puikią sve
tainę, kurioje darbininkai 

I pietų laiku valgo ir skaito. 
Mus pavaišino skaniai su- 

taipgiVilnius — graži Lietuvos nys stebina. Milžiniški dar- darytomis žuvimis, 
sostinė, pasipuošusi ir tebe- bai ten eina dieną ir naktį padovanojo po kelias dėžu-

\. r
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Jonas Kaškaitis (dešinėje) ir kiti lietuvių turistų antro
sios grupės dalyviai labai žavėjosi Antano Baranausko 
apdainuotu Anykščių šileliu.

Lietuvoje viešėjusi JAV turistų 1-oji grupe iš Druski
ninkų garlaiviu atplaukė prie Liškiavos piliakalnio. Nuo
traukoje: po iškylos svečiai renkasi atgal į garlaivį.

Oii
SS

’ c 17 . * ipobūvį. Bemkaiciui įteikta j
'ruošiasi siųsti armijos dali-

—o— nius į pagalbą Laoso kara-
Sugrįžo iš ilgų atostogų liškai valdžiai.

Floridoje (o gal ir kur dau- -~—
giau) darbštūs pažangie-■ BAGDADAS 
čiai M. ir J. Kanceriai. Su-į publika sušaudė 17 priešų', 

i grįžo ir Vilnies redaktorius jų tarpe 14 karininkų.

gų randasi didelis viešbutis, 
daugiausiai apgyventas stu
dentais. Kolūkiečiai čia ge
rai gyvena.

Dotnuvos srityje susitiko
me su antrąja turistų gru- 

!pe, bet kalbėtis nebuvo ka-

Rašytojas Rojus Mizara kartu su Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininku Justu Pa* 
leckiu keliones metu.

puošiama naujais pastatais:• be jokio sustojimo. Dirėk- tęs parsivežti saviškiams*,’ . . .. .
• 1 — » . • • J . • • • i 1 — • v !v • X* ’vlcl«IlCblclLl V1X1 V U III V O Litų 1 I"nml/vn n nn m nn fm n o 11 i ' T A i->i o i mclzo onVAfin i>o Q1 a naVQlQTnti i 1 v d O tpuikūs apartmentai, naujos toriai viską aprodė, paaiš- pavaišinti, 

mokyklos, ligoninės. Gatvės kino, kad pirmoji elektrinė 
plačios, šalimis liepos, kiti! bus paleista dar šiemet, o 1 V • • Z'"'* 1 » I 1 • • Vi’ 111

Šilutės miestelyje visur 
matosi nauji privatiniai na-. medžiai. Gražios aikštės su | kai visą užbaigs, elektra ap- meliai įr puikfls baltų plyįų

gėlemis aplink takelius. Sė
dynės žmonėms pasilsėti.

Karo sunaikintose srityse 
išaugo nauji pastatai su mo
derniškais įrengimais. An
takalnyje statoma daug pri
vatinių namų. Užpakalyje 
senų namelių statomi nauji. 
Kai gyventojai perkeliami į 
naujuosius, senieji nugriau
nami. Platina gatves, sodi
na medelius.

*

Žemę nameliams pasista-

švies visą Lietuvą. O tven
kiniais pagimdytoje Kauno 
jūroje galės plaukioti laive
liai.

Pasitaikė prie tvenkinio 
būti pietų metu, kai kurie 
darbininkai valgė. Grupę 
užkalbinau. Jie klausė, kaip 
Amerikoje. Vienas jaunas 
darbininkas pareikalavo: 
jūs, amerikonai, grąžinkit 
mums pabėgėlius. Jis norė
tų nubausti jo tėvų nužu- 
dytojus. Bet kitų jie laukia

tyti valstybė duoda nemo- svetingai, sako: tegul atva- 
kamai. Dar duoda ir daržo- žiuoja dirbti gerą darbą.
vėms pasisodinti bei aplink 
savo stubą gėlėmis pagra-

Ne tik valdininkai, bet ir 
darbininkai visi pasirengę 
šiuo septynmečiu užbaigti 
moderninti Vilnių ir kitus 
miestus, įvykdyti planą su 
kaupu, kaip industrijoje, 
taip kultūroje ir žemės ū- 
kyje. Tai matai eidamas 
Vilniaus gatvėmis, kai sunk
vežimiai 1 su statybinėmis 
medžiagomis eina vienas 
paskui kitą.

Kaunas irgi gražus. Jis 
mažiau nukentėjęs nuo vo
kiečių okupantų naikinimo. 
Apžiūrėjome audinyčias. 
Puikiai įrengtos. Švaru. 
Darbininkai linksmus, dirb
dami ir pajuokauja. Teko 
su jais pasikalbėti. Uždar
biu jie patenkinti.

Pasukom link naujo tven
kinio. Dai* nedavažiavus, 
I^tekom į naują priemiestį, 
puikiausi pastatai busimo
sios Kauno elektrinės dar
bininkams gyventi; darbi
ninkų klubas, biblioteka, 
puikios svetainės. Tvenki-

Klaipėdoje aplankėm di- 
• dėlę naują laivų statybos 

J industriją. Pasitiko darbi
ninkai kartu su direktoriais 
ir inžinieriais. Leidomės po 
dirbtuvę. Stato net tokių! 
didelių laivų, kuriais galės 
plaukti per vandenyną prie 
Kanados jūroje žvejoti.

Aplankėm ir prieplauką. 
Iš laivų iškraudinėja me
džius, čigūną. Einame lai- 
van, kuris buvo atplaukęs 
iš Leningrado su prekėmis. 
Pasitinka laivo kapitonas, 
geltonplaukė moteris. Ap
žiūrėjom kapitono 
ninku kambarius, 
švaru.

Leidomės į žuvų 
vavimo industriją, 
ka tautiniais rūbais pasi
puošusios mergaitės. Pirm 
įėjimo į vidų privalom ap
sivilkti baltais kaptonaisir 
užsidėti baltas kepures, to
kias pat. kokiomis apsiren
gę darbininkai kenuoja žu
vį. Atrodo kaip kokioje li
goninėje, lyg kokie gydyto
jai. . _ .• „

ir darbi-
Visur

konser-
Pasitin-

valstybiniai pastatai: moky
klos, biblioteka. Mus pasiti
ko tautiniais rūbais pasi
puošusios mergaitės, taip 
pat miesto pirmininkas ir 
valdyba. Kai kurie čia susi
tiko giminių. Džiaugsmo a- 
šaros lydėjo pasisveikini
mus po nesimatymo per 40 
-—50 metų.

Kitą dieną vykstam Pa- 
langon, kuri pagarsėjusi 
maudynėmis. Tikrai gražus 
paplūdimys: smėlis baltas, 
vanduo tykus, gali bristi to
li nuo krašto. Žmonių pil
na. Vieni maudosi, kiti sau
lės spinduliuose kaitinasi, 
treti vaikštinėja vandenin 
nutiestu tiltu. Netikėtai su- 

i sitikome Justą Paleckį su 
žmona, juokauja. Drg. Pa
leckienė sveikinasi su mūsų 
turistėmis.

Pirm eisiant maudytis, 
draugai įspėja, kad nepa^ 
klystume, nes yra maudy
nių trys skyriai: bendras 
visiems su kostiumais, at
skiras vyrams Adomo rū
buose, o kitas moterims, Ie
vos kostiume.

Vakarą einant gatve ma
tau ilgą 
vint. Kas 
būdelėje 
parduoda 
ka ilgokai palaukti. Lietu
vos žmonės mėgsta skaityti 
laikraščius ir knygas. Bib
liotekos taip pat pilnos žmo
nių. Knygų yra visokiomis 
kalbomis. 1
' Apsilankėme Dotnuvoje, 
žemes ūkio mokslų įstaigų 
centre. Greta mokslo įstai-

žti į Vilnių. . -
Vilniuje dar buvom dvi 

dienas. Vaikščiojome po 
krautuves ir kitur. Krautu
vėse pilna žmonių. Langai b 
išpuošti, išstatytos prekės.' 
Tuo ir užbaigėme gražio
sios Lietuvos apžiūrą, išbu
vę joje 25 dienas.

Paskutinio ryto 8 vai. su 
mumis pusryčiauti atvyko 
Lietuvos sostinės pareigū
nai, 
vom į lėktuvų stotį, 
rinko minia žmonių, v 
sveikiname su broliais 
sutėmis Lietuvoje, 
sunku skirtis! Mergaitės da
lija gėles. •

Sėdęs lėktuvan galvojau:; 
ar teks dar pamatyti bran
gią motinėlę Lietuvą ir jos 
kovotojus už taiką pasauly- i 
je? Ar teks dar susitikti; 
tuos malonius draugus, ku
rių rankos mums pasike- 
hantiems į orą moja, linkę- 
damos laimingos kelionės?

Metalinis paukštis bežiū
rint pralėkė debesis, skren
dam į pasaulio darbininkų 
sostinę, raudonąją Maskvą. 
Kartu važiuoja ir Povilas 

iRotomskis, Ričardas Vai- 
gauskas, taip pat mus paly
di Rojus Mizara, Laisvės, 
redaktorius, kuris dar pasi-i 
liko-Lietuvoje.

Dešimtą vai. išvažia- 
Susi- 
Atsi- 
ir se-

7 A I I T C GAVIMUI “LAISVEI” V A J U D NAUJV skaitytojų

eilę žmonių sto- 
ten? Nedidelėje 
stovinti moteris 
laikraščius. Ten-

B
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ir jo nuotrauką atspausdin
siu savo knygoje, kad paro
džius baisius ivvkius Pane
riuose, kurių kaltininkais 
vra ir kai kurie Amerikos

pradedame savo didįjį darbą ga- 
naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi- 

Taipgi turime rūpintis paren- 
tinkamo biudžeto

Su 1-ma diena spalio 
vimui “ 
baigusiu prenumeratų, 
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ 
1960 metams. \ i

Kviečiame į Talką 1 Į
■^1

Kviečiame j talką visus buvusius vajininkujs ir labai 
laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ii’ veikime su pirma vajaus diena. Rūtf 
kimūs aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

v

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS 
}zra paskirta 10 dovanų pinigais/ padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25 
6-ta $20; 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

pa-

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu-, 

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis- 
ir pelnais nuo parengimų sukeltame tinkamą budžetą-. 
1960 metams.

Pirmosios JAV lietuvių turistų grupės dalyviai su 
sibaisėjimu klausosi vietos gyventojo pasakojimo apie 
baisias žudynes Panerių miške. čia hitlerininkai ir 
lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai nužudė virš 100 
tūkstančiu civilių žmonių.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dienai ir eis iki gruodžio.
dienos. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiausia 

naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume vi-; 
sas išsibaigusias prenumeratas. . ...,

Prašome tuojau stoti j vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre- j 
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

Visais vajaus reikalais rašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y. 6

>" . 1 ............................. .. ........................■ ............................ ............... “
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Svečiai iš JAV Klaipėdoje — Bal 
drauge su gamyklos darbuotojais.

BAISIAI JĄ PASITIKO 
AMERIKOJ GYVENIMAS

New Yorkas. — Mrs. CA 
Moens, 26 metų belgė mo
teris, atvyko į New Yorką 
pas savo vyrą ir pateko į 
ligoninę. Antroj dienpj jos 
gyvenimo užpuolikas pa
skambino durų varpelį. Ka-‘ 
da moteris atidarė jas, tai 
jis reikalavo pinigų. Mote
ris aiškinosi, kad ji neturi 
pinigų. Piktadaris paleido 
vieną šūvį jai į galvą, kitą 
į petį ir pabėgo. Daktarai 
sako, kad moteris pasveiks.

Smarkiai ruošiasi 
prie 1964 m. parodos

1964 m. sukaks New Yor
ko miestui 300 metų nuo jo 
įsteigimo. Tikrumoje, mies
tas buvo įsteigtas anksčiau, 
būtent 1626 metais.. New 
Yorko apylinkę tada valdė 
hollandiečiai. Jie buvo įstei
gę miestelį, kuriame gyve
no apie 200 žmonių, ir jį 
vadino Neu Amsterdam.

1664 m. rugsėjo 8 dieną 
anglai įveikė hollandus ir 
užėmė miestelį. Anglų ge
nerolas Stūyvesant, pagar
bai Anglijos karaliaus bro
lio Yorko, ir apkrikštijo 
Naują Amsterdamą į New 
Yorką. Nors tolimesnėje 
kovoje New Yorką vėl buvo 
atėmę hollandai ir miestelį 

Neu Orange, 
anglai išvijo 

gražino mies-

hX>iBrooklyne ir apylinkėje Girdėjom daugiau žinių 
iš vizito Tar. Lietuvoje

Rugsėjo 24-tos vakarą 
moterys gausiai susirinko į 
Moterų apšvietos klubo pir
mąjį po atostogų susirinki
mą. Atvyko ir kai kurie vy
rai draugai. Atvežę, atlydė
ję savo drauges, jie pasili
ko pasiklausyti apie Lietu
vą daugiau žinių, kurias, pa
teikė klubo pirmininkė Ka
trina Petrikienė.

Toms žinioms ir praleido
me visą šį vakarą, nors dar 
ne viską išgirdome. Aišku, 
kad per mėnesį įgytus pa
tyrimus niekas negalėtų 
vieno vakaro programoj iš
sakyti.

Pobūvį turėjome vaišin
gą. Pirmininkė atėjo nešina 
iš Lietuvos parsivežta gira 
ir Klaipėdos žuvies konser
vų įstaigos dovanota žuvi
mi. Gi narės atėjo nešinos 
amerikoniškomis vaišėmis! 
savo pirmininkės sugrįžimo! 
ir kitų draugių išleistuvių 
vardan draugiškai pasivai
šinti.

tostą už 
tam, V. Ž. nurodė, kad būtų! 
gražu, jei mūsų šis būrelis, širdinga padėka 
pažymėtume šį parengimėlį 

! dar kitais naudingais visuo- 
j meniniais reikalais.

F. MankauskJs kalba: 
j Draugai ir draugės, proga 
i mano žmonos gimtadienio 
( aš fundiju baksą alaus. Taip 
į pat visi žinome ir džiaugia- 
(mės, kad į Ameriką atvyko 
i TSRS premjeras Chruščio
vas taikos reikalais ir ka
dangi mūsų prezidentas Ei- 

(senhoweris ir vice-prezi- 
! (lentas Niksonas palankiai 
įkalba už taikos išlaikymą, apgailestauju jūs, 
■tai kitą tostą išgerkime už, drauge, padėtį, kad jūs tiek

Buvau ligoninėje tris sa- 
[vaites ir operuota du kar- 

. | tus, o dabar sugrįžau į na
mus ir po biskį einu geryn. 
Labai esu dėkinga drau
gėms už atjautimą. Nesiti
kėjau turinti tiek gerų drau
gių, kad mane atjaustų ir 
suramintų ligoje. Labai a- 
čiū jums brangūs draugės 
ir draugai.-.

Pirmą atvirutę gavau nuo 
d. O. Cibulskienės. Labai 

brangi

SCRANTON, PA.
(geros sąžinės ii- dorovės? Ar- 
Įgi jis neišdrėbs laukan iš uni
jos to niekšo Lippio? 
reikalas jo rankose; 
I/ippį paskyrė unijos 
distrikto prezidentu.

Tyri n ė j i m as b a i gtas 
i ninkai bus teisiami, 

J suradimą žuvusių mainieriu 
lavonų niekas ir prisimint ne- 

l prisimena. Argi taip ir pasi-. 
( liks amžinai? Tai “laisvojo” ( kienė, E. Čereškienė, M. 
(verslo vaisius: dėl pelno gali I Navickiene. O. Krutulienė, 
|ir žmones žudyti, bile tik ne-i y Kazlauskienė ir O. Glo- 
. tiesioginiai, ne savąja ranka., bįčien^ vis0 15 doleriu. 

t Ir ar dyvas, kad reakcionie-' r. . , , . . vc ,r_ • Parengimo dalyviai Imks- 
j j bo unijas ir kad pravarė prieš-, minėsi ir dainavo iki vaka- 

; unijinį įštatymą ? Juk tokie [ l’O sutemų.
' unijų vadų elgesiai kaip tik Pokalbiuose visi išsireiš- 
ir yra vanduo ant reakcionie- kad daugiau būtu ren- 

p-ių malūno kad pulti unijas, . , , , |(Ji ‘
neva apvalyti jas nuo raketie- | H 1

irių, o tikrenybėj griauti pa- j rengimelių. V. Ž.
; čias unijas visokiais jas var-| ---------------------
I žančiais įstatymais.
( nariai yra bespėkiai 

•. ti tokius vadus, nes 
• j tys pasirinko tokį

Irgi unijos vadas
Jau praėjo astuoni mene-1 

šiai, kai įvyko baisi tragedija P 
Knox anglies kasykloje, šalia I 
Pittstono, ir tyrinėjimas tęsė
si iki šių dienų. Visgi surado 
tragedijos kaltininkus—iš vi- ( 
so net septynis — ir šio mė- | 
nėšio aštuntą dieną Luzerne ! 
pavieto grand jury surado 
kaltais šiuos nfekadėjus:

August J. Lippi, mainieriu 
unijos pirmojo distrikto 
zidentą.

Louis Fabrizio, Knox 
1 ia k ašyk1os prez i d entą,

Robert L. 1 
vusį minėtos kasyklos prezi- | 
d entą.

Robert Groves, kasyklos su
perintendentą.

William R. Receski, asisten- į 
tą užveizdą,-inžinierių.

Fritz Renner, Pennsylvania j 
Coal Co. kasyklų inžinierių, iri

Ralph Fries irgi minėto: 
kompanijos kasyklų inžinie 
riu.

Visi kaltinami žmogžudystėj 
12-kos angliakasių, kurie žu
vo viršminėtos kasyklos tra
gedijoj šių metų sausio 22 d. 
per šių 
kad kasė 
tų vietų : 
upės

Iš karto, no tragedijos, at
rodė, kad minėta kasvklą ope
ravo tik vienas Louis Fabrizio. 
Betgi betvrinejant surasta ir 
daugiau šios kasyklos šėrinin- 
ku, o tarp tų ir mainieriu uni
jos pirmojo distrikto prezi
dentas, August J. Lippi.

iš tyrinėtojų raporto pasi
rodė, kad ponas Lippi no vien 
tik buvo kasyklos šėrininku, 
bet magaryčioms dar pasiėmė 
ir $10,000 kyšį, kad palaikyti 
sutikimą tarp mainieriu ir bo
sų. O tasai “sutikimas” L., 
vo šitoks: Bosai aršiausiai 
išnaudojo mainierius; vertė 
dirbti viršlaikius, kada tik 
jiems buvo reikalas, bet už 
viršlaikio darbą nieko nemo
kėjo; taipjau ir už šventadie
nių darbą nieko nemokėjo, 
pagal unijos kontraktą, dubel- 
tavo mokesčio. Tai tokį “su
tikimą” Lippis palaikė tarp 
mainieriu ir bosų. O bosai, ži
noma, buvo drąsūs elgtis su 
mainieriais, kaip tik jiems ti
ko, nes gerai žinojo, kad mai- 
nieriai niekur negaus užtari
mo ir neturės kur skųstis, nes 
raketierius Lippi tik nusijuok
davo iš mainieriu skundų.

Prie to, dar ponas Lippis 
yra ir bankierius, nes jis yra 
Exeter banko valdybos pirmi
ninku, per kurį daugiausia ir 
vedė visokias minėtos kasyk
los transakcijas. Tai toksai 
tas ponas mainieriu vadas.

Vienok tasai mainieriu par-Į 
davikas gal ir pagalvot nepa-; Gražus vasarėles 
galvojo, kad kada nors gali; atsisveikinimas 
saitas trūkti ir išsilieti visas 
viedras tų biaurių niekšysčių. 
Nors labai apgailėtina, kad 
tas atsitiko per tokią baisią 
tragediją, kad 12 mainieriu 
turėjo už tai užmokėti savo
mis gyvybėmis už tų niekšų 
biaurius darbus. Dabar ten
ka palaukti teismo, ką jis 
tiems piktadariams pasakys: 
ar jie bus tinkamai nubausti, 
ar ne.

Bet kažin ką dabar padarys 
ponas John L. Lewis su savo 

. ištikimu tarnu Lippi ? Argi 
Lewis neparodys nė kiek savo

pre

! jų sveikatą. O kad atžymė
ti parengimėlį, aš aukoju 
penkinę į “Laisvės” persi- 

I kėlimo fondą—manau, kad 
1 nebus priešingų. Visi daly-

pirmojo ' viai entuziastiškai sutiko ir
| “Laisvės” perkėlimo fondui 

ir kalti-1 aukojo sekančiai: F. J. Man- 
bet apie kausį<aį $5, v. O. Žilinskai 

$2. Po $1: M. Zavestauskie- 
nė, J. Liutackas, K. Liutac- 

laisvojo” ( kienė,

ang-

Daugherty, bu- ' riai k°n£rese siunta prieš dai

Norwood, Mass.

žmonių ne pa:sym a, 
angį j iš po uždraus- 
iš po Susquehanna

PHILADELPHIA, PA.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojame 6 kambarius, ant. 

pat viršaus 3-jų šeimų namo. Be 
šilumos. Naujai ištaisyta virtuvę 
su nauju pečium. Pageidaujama 
viduramžių žmonių, be šeimos. Ga
lite kreiptis bile laiku nuo 12 vai. 
dieną, kasdien. C. Sidabrą, 267 
Linden St., Brooklyn, N. Y. Arti 
visų transportacijų. GLenmore 6- 
1321. (78-79)

vargo padėjot savo brangų 
draugą begydant ir teko 
atsiskirti. Reiškiu užuojau
tą ir prašau ramintis.

Ačiū visiems, kurie mane 
lankė asmeniškai ar atviru
tėmis, dd. Staniuliams. ir 
Jurevičiams ię Floridos, 
Purvėnams, Radušiams iš 
Bayonne, Bečiamsiš Union, 
Krunglienei, Gaškauskams, 
Lukšienei, šleiviams, Mali
nauskams, Miltakienei su 
sesute Brusokiene, Raibi- 

ikauskienei už pagalbą prie 
namų ruošos, Bulotienei ir 
Galeckienei, Galinauskienei.į 7

Kai kurios mane dar ir ap
dovanojo. Už viską esu dė
kinga.

; Netekau dviejų draugių
I

Draugė Galinauskienė ne- 
i seniai neteko savo mylimo 
draugo. Na, o dabar mirė 
mano labai geros draugės 
Newarke: Ražanskienė ir 
Atstapukienė. Jos abi 

i sukremuotos Lindeno

apkrikštiję į 
bet 1674 m. 
hollandus ir 

| teliui New Yorko vardą.
te i Todėl ir yra [1C i v L

( Yorko įsisteigimas skaityti 
nuo 1664 metų.

* 300 metų New Yorko su
kakties proga yra ruošiama

priimta New

Paieškojimai
Adelė Urmonienė (Bačinkakties proga yra ruošiama Adele Urmomene (Bacin- 

Pasaulinė paroda, Flushing Skaitė), Antano dūk., ieškfcv •• • • V • 1 1 J W A v/ X. A VtkJ A * A 4 *O ’ *V VVA A V»A**V v* ****»«} a x/M* ww

Išleistuvių si kartą ne- jy[e.a(iow Parke, tai yra, ten Benedikto ir Elzbietos Girų.
vykdėm. Sužinojome, kad 
mūsų ilgametė darbšti sek
retorė Mary Šmagorienė 
gali dar pasilikti trejetą sa
vaičių, tad nutarėme tam 
tikslui suruošti specialų va
karą, į kuri būtų patogu 
sueiti ne tik klubietėms, bet 
ir visiems jos draugams. O 
draugų ji turi daug.

Išleistuvių pobūvis įvyks 
spalio 10-tos vakaro 6 vai. 
naujajame Kultūros Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Bark, N. Y. Tikimės, kad 

• patogų šeštadienio vakarą 
tik ^*a^s atvykti iš Ilgosios sa- 

į_jlos sekretorė Elzbieta Kas-

Giras paeina iš Mažionų k., 
Panevėžio ap. Ju vaikai: 
Marcijonair Kazimieras gy
veno Chinoska, Illinois.

Ieško: Adelė Urmonienė 
Tulpių g-vė 13-3 
Klaipėda 
Lithuanian TSR

pat, kur buvo Pasaulinė pa
roda 1939-1940 mm.

Prie 1964 metų parodos 
ruošiasi ne vien New Yor
ko miesto valdžia, bet tuo 
reikalu rūpinasi New Yor
ko valstija ir net federali
nė valdžia. Nori padaryti 
parodą labai didele, įspū
dinga, gražia ir turtinga 
eksponatais.

1964 m. Pasaulinė paro
da bus įsteigta ant 1,260 
akrų žemės ploto. Jos rei
kalais majoras Wagneris 
jau suorganizavo komitetą. 
Linkui parodos vietos bus 
pravesta naujų automobi
liams vieškelių, net ir sub- 
vės ir elevatorių traukiniai 
prailgins savo linijas. Pa^- 
rodos įrengimui išleis apie 
$500,000,000.

1939-1940 mm. i Pasauli-

atsikrat.v- '
ne jie pa- f , . . _ . . ,
Lippi 0 ( Sidabrines sukaktuves

I Antanas ir Josephine 
' viackai 20 d. rugsėjo, šven- 
(te savo '
gyvenimo jubiliejų. Tą die
ną jųjų garbei buvo suruoš
tas iškilmingas banketas, 
kuris atsibuvo LPNB sve
tainėje 14 George Avė., 
Norwood, Mass.

Kadangi A. K. Neviackas 
1 per daug metų buvo insur-

Eks-mainierys
Ne-

New Haven. Conn
LLD32kp. rengtas filmu 

rodymas, gerai pavyko. G. 
Klimas rodė nirma “Kat
riutės gintarai”. Filmas la
bai gražus, gražios dainos 
žavėjo publiką. Pabaigoje 
rodė “Žydėk, jaunyste”!! 
Filmas gamintas Lietuvoje, i

25 metu vedybinio te /.. . 
. mmitem Tn dm. materijoje.

buvo 
kre-

Apie Ražanskienę 
parašyta Laisvėje, o 
Atstapukienės mirtį — 
jos brolio Kireilio praneši
mas.

Atstapukienę pažinau tik 
tuomet, kai jinai iš Bing
ham tono atsikėlė į Ne war-

Cilinskienės, Nastazijos 
(Viskintaitės), josvyro Juo
zo, gyvenusių Chicagoje, 
ieško: Marijona Jencienę; 
Lankupių k., Venckų apyk, 
Priekulės raj., Lithuania.

Help Wanted* Female

i arce (apdraudos) ir leali^. Buvo našlė, turėjo su- 
sujaudino visu širdis ir bus įstate (nekilnojamo turto) |nu. apSįvecie su ukrainų 

biznierius, tai turėjo daug Į tautos draugu Labai gra. 
pažįstamų. Todėl juos Pa"ižiai sugyveno ir užaugino

ilgai atmintyje.
Kuopos nariai taria ačiū 

draugams, kurie atliko ge- 
ra darbą tame parengime, 

bu- Jais vra: J. Kunca, B. Med- 
--i ley, J. Šoliūnas. Eva Rud

man, Blanche White. Alena 
Šoliūnas, Barbara Medley, 
Mary Bekas, Margeret Va- 
linčius.
Petkui

Taipgi ačiū Jonui 
už pagalbą.

—0—
5-tos. apskrities pa-

gerbti susirinko virš šimtas 
žmonių. Giminės ir artimi 
draugai jubiliatus apdova
nojo įvairiomis gana vertin
gomis dovanomis.

Linkiu jubiliatams laimin
gai sulaukti auksinio jubi
liejaus.

LDS 
rengimas nukeltas iš spalio 
25-tos i lapkričio 15-ta. To 
prašė Brooklyniečiai, kurie 
čia vaidins operetę “Sylvi- 
ią”. Čia bus reikalas visoms s 
kuopoms stoti į darbą.

—0—
Gauta žinutė, kad mūsų 

draugė A n tose Šoliūnas su
sirgusi. Visi nariai jai 
greitai pasveikti.

Plymouth, Pa.

Ten buvęs

FILMAI

linki
JSK

ZENITH 
GIRDĖJIMO APARATAI 
Baterijų vielos—Ausims Priekiai 

Taisome ant Vietos 
MODERN HEARING AID

* CENTER
1218 Chestnut St. Kamb. 401 
VaJ. 9-5. Trečlad. 9-8. SeSt. 9-2

P1 y mouth o LLD ir LDZS 
kuopų penkios draugės /su
rengė taip vadinamą priva- 
tišką parę, kurią pavadino 
vasaros atsisveikinimu. Ji 
įvyko sekmadienį, rugs. 20 
d., Kazlauskų farmukėje.

Į šią/ parę buvo pakviesti 
ir draugai Mankauskai iš 
Tunkhannock, Pą.

Prieš pat pietus sužinota, 
kad draugės Julės Mankau- 
skienės gimtadienis, tad šis 
parengimėlis tapo pavadin
tas dar ir gimtadieniu.

Taigi laike pietų draugas 
V. Ž. tarė kelis žodžius ir 
nurodė,

Radio City Music Hall 
pradėjo naują programą. 
Rodo Warmer Bros, techni- 
spalvį filmą “The FBI Sto
ry”. Vaizduoja slaptosios 
policijos veiksmus. Direkto
rius Mervyn LeRoy. Scena
rijui pagrindu imta Don 
Whitehead’o knyga.

Filmu žymiausius vaidme
nis atlieka James Stewart ir 
Vera Miles. Yra iškaštingai 
gamintas, jo technika gera. 
Kam tos rūšies turinys pa
tinka, gali būti įdomus.

Scenos spektaklio “Hap
py Land” branduolį sudaro 
Izraelio menininkų trupė. 
Dalyvauja dainininkė Sho- 
shana Damari, dainorių, šo
kėjų ir muzikantų grupės. 
Į spektaklį įsijungia ir pa
ties teatro šokėjos, apsiren
gusios Izraelio merginų pa- 
ratruperių uniforma, taipgi 
teatro orkestras.

Įgriuvo statoma mokykla
Whitestone, statomos pa

rapijinės mokyklos įgriuvo 
antrasis aukštas. Septyni 

bei paprašė daly- darbininkai tapo griuvėsių
vių, kad proga J. Mankaus- aptrankyti ir daugiau ar 
kienės gimtadienio išgerti mažiau sužeisti.
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močienė. Ir laukiame, kad 
iki to laiko pasiliktų ir su 
mumis dalyvautų buvusi iž
dininkė Marijona Lideikie- 
nė. Malonu buvo ją matyti 
šiame susirinkime.

Greta palinkėjimo laimin- nę parodą buvo įdėta $155;- 
išvykstan- 000,000. Joje lankėsi 42,- 

bus ir vaišių. Kaiku- 000,000 žmnių. Tai dabarti- 
rios draugės jau pažadėjo nės išlaidos rodo, ant kiek 
namie gamintų skanumynų. 1964 metų paroda bUs di- 
Laukiame draugiško ir vai
šingo vakaro.

Klubiete

gos kelionės 
čioms.du svetimus vaikučius, ber

niuką ir mergaitę.
Velionė buvo labai gero 

būdo, veikli organizacijose. 
Didžiojo nedarbo metu la
bai daug prisidėjo prie or
ganizavimo bedarbių. La
bai daug maitino jaunuolių, 
nuo savo burnos atitrauk
dama davė kitiems. O jos 
sveikatą pakirto netekimas išrinktas galingosios New 
vienintelio sūnaus. Jis mirė Yorko apskrities demokra- 
prieš kelerius metus. Mirė tų lyderiu. Jį išrinko aps

krities taryba 10 balsų prieš 
6. DeSapio yra dešiniųjų 
demokratu atstovas. L-

Žinoma, tai nereiškia, kad 
dauguma demokratų jį’ rin
ko arba nerinko*. Kandida
tų į valdvietes ir į, partijos 
vadovybę nominaciniuose 
balsavimuose balsuoja tik 
saujelė demokratų piliečių. 
Bet tos saujelės išrinktieji 
turi didelę galią parinkime 
kandidatų sekamiems rin
kimams.

ir augintinė.
Išgirdus, kad Onytė ligo

ninėje, d. Galinauskienė ir 
aš nuvažiavom ją atlankyti 
Elizabethe. Radom ką tik 
po operacijos,, sunkiai ser
gančią. Ligonę parvežus. į 
namus jos , sesutei teko 
daug nuvargti ją liginant, 
turėjo maitinti tik per šo
ną. Ugonė daug kankinosi 
kol užmerkė akis.

Paliko liūdėt brolį Kireilį, 
brolienę ir jų sūnų, vyrą 
Antaną Atstapuk, sesutę B. 
Rudienę su šeima, auginti
nį ir kitas gimines.

Labai apgailestauju, kad 
negalėjau brangiai Onytei 
Atstapukienei-Kireilytei su
teikti paskutinį patarnavi
mą, dar kartą pažvelgti į 
jos veidą. Reiškiu gilią sim
patiją jos šeimai.

Tebekovojant su savo ne
sveikata, liūdint draugių, d. 
Mikalaus pranešė, kad ki
tas geras draugas, F. Dobi
las, mirė. Reiškiu gilią už
uojautą d. Dobilienei. 

■

Ona Dobiinienė

New Yorke gali kilti lai- 
vakrovių streikas, nes de
rybos vis dar nedavė darbi
ninkams, kontrakto.

Demokratai savo vadu 
išrinko DeSapio

Carmine DeSapio tapo vėl

desnė .ir įdomesnė.
Majoras Wagneris mano, 

kad parodoje lankysis apie 
100 milijonų žmonių ir jie 
padarys parodoje ir mieste 
apie $6,000,000,000 vertės 
“biznio”.

OZONE PARK, N. vY.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, spa
lio 7 d., naujoje vietoje, 
102-04 Liberty Avė., kam
pas 102 St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

MERGINOS^MOTERYS 
KAMAROS 
VIRTUVĖS

’ DARĘININKėS
< sai.ad-prįrengiMAI

SANDVIČIAI, PJIIESKONIAI

Čia yra proga išsimokyti puikiau
sios profesijos, kuri visuomet jums 
apsimokės. Reikalinga kiek nors 
kalbos. - <

PRADINĖ MOKESTIS C.
$50 IiKI $57. : Y

Proga greitam pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto chaųr 
restoranuose. *1

. v. , k. X , ■

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ >
DUODAMOS UNIFORMOS ’

J
Geri Valgiai Nemokamai 

Pasitarimai kasdien
nuo 9 A. M- iki 3 P. M- ą

STOUESEfVS HESTAURAN®
Kreipkitės employees entrance

3 E 57th St., N.Y C.—PL. 3-1989

HELP WANTED MALE

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, 
spalio 5 d., savame name, 
102-4 Liberty Avė., kam
pas 102 St. Visi direktoriai 
kviečiami dalyvauti.

LNB Valdyba

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc**dc*

Newark 5, N. J. <
MArket 2-5172 i

■ 426 Lafayette St. ;

I

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI 
BUS BOYS

čia yra proga išsimokyti amato, 
kuris visada duos/ jums gerą 
pragyvenimą. Reikia kiek 

nors anglų kalbos.
PRADINE MOKESTIS 

$50 IKI $57
Proga greitam pakilimui vadovau

jamuose New Yorko miesto 
chain restoranuose.

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A.. M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT 

Kreipkitės employees entrance ,
3 E. 57th St., N.Y.C —PL. 3-1989

BANKETAS
Rengia LDS 3-oji Apskritis

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

gera proga paklausti, kas jums nėra aišku. Atvyki
te skaitlingai ir pasakykite saviems ir kaimynams, 
kad ir jie atvyktų.

Rengėjai
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