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KRISLAI
Rašo R. Mizara

Atvyksta svečių ! į
“Pietų Amerikos lietuviai”— 

nauja knyga.
Gen. S. Kremerio 

atsiminimai.

Šiomis dienomis mes tikimės 
Mb’silaukti iš Lietuvos įžymių 
*večių-turistų. Kiek jų iš tik- 
ruį’i bus, šildos žodžius ra
šant dar nėra tikrai žinomai 
—bet tarp 15—20 asmenų tai 
jau tikrai bus.

Kas tie do svečiai, dar tik
rai nežinau. Bet atrodo, jog 
jų tarpe bus rašytojas A. 
Venclova, II. Korsakienė, po
etas Vacys Reimeris ir k t.

Draugai laisviečiai, būkime 
pasirengę svečius sutikti. Gal 
būt mes jiems Niujorke su
rengsime ir gerą, didžiulį mi
tingą.

Apie visa tai smulkiau su
žinosite iš sekančio “Laisvės”
numerio.

Gavau iš Lietuvos įdomią, 
gražiai išleistą, Prano Ulevi
čiaus parašytą knygą—“PIE
TŲ AMERIKOS LIETU
VIAI”.

Knyga apie 250 puslapių, 
gausiai iliustruota. Išleido 

•stybinė Politines ir moksli- 
'' nes literatūros leidykla Vil

niuje.
Tai veikalas, kurį turėtų 

perskaityti kiekvienas, šiek 
tiek besidomįs Pietų Ameri
kos lietuvių buitimi žmogus.

Pranas Ulevičius pats yra 
gyvenęs ir veikęs Pietų Ame
rikoje. Iš ten išvyko į Ispani
ją dalyvauti pilietiniame ka
re, ginti jaunutę ispanų res
publiką.

Grįžęs Tarybų Lietuvon, P. 
Ulevičius dirbo ir mokėsi, ir 
šiandien jis yra vienas iš Ta
rybinės Lietuvių enciklopedi
jos red aktorių.

Autorius pateikia įdomių 
duomenų iš Argentinos, Bra
zilijos ir Urugvajaus lietuvių 
gyvenimo; nušviečia jų ten 
atsiradimą, ekonominę buitį, 
visuomeninę ir kultūrinę vei
klą. Knygoje suminėta daug 
pavardžių žmonių, dalyvavu
sių ir tebedalyvaujančių vi
suomeniniame darbe, organi

zacijose, kovose už šviesesnį 
rytojų.

Prieš apie 32 metus, man 
. e$a,nt Buenos Aires, parašiau 

“Argentina ir ten gyvenan
tieji lietuviai“. Tai buvo pir
mutinė ir vienintelė apie Pie
tų Amerikos lietuvius knyga. 
Bet ji negalėjo būti tokia tu
rininga, kokią parašė Pr. Ule
vičius. Aną knygą išleido A. 
L.D.L.D., ir ji, beje, jau išsi
baigė.

Liepos 21-osios išvakarėse 
Lietuvos spaudoje tilpo nema
ža trumpų atsiminimų, para
šytų tų karių, kurie 1945 me
tais liepos mėnesį mušė vo
kiškuosius fašistus iš Vilniaus 
ir iš Lietuvos.

Įdomų straipsneli parašė 
generolas S. Kremeris, kuriam 
teko vadovauti mūšiams Vil
niaus centre.

Tai buvo 1945 m. liepos 
6 d., rašo jis. “Auštant mes 

v Jjau buvome arti centro. Kiek
yj viena gatvė buvo paimta kau- 
i Į tynėmis. Ypač įnirtingai prie

šinosi fašistai, apsikasę Gede- 
z mino pilies kalne. Iš ten jie 

- pašėlusiai šaudė.

Nusiginklavimas, tai visų 
reikalas, -- sako TSRS

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas atsakė laiškais Ang
lijos ir Kanados premje
rams nusiginklavimo reika
le. Jis sako, kad per mėne
si laiko dešimties valstybių 

i atstovai tarėsi Genevoje, 
bet tai buvo tik “tuščios kal
bos”. Chruščiovas sako, kad 
Tarybų Sąjunga buvo pa
teikus aiškų nusiginklavi
mo planą, kuris būtų užtik
rinęs visų šalių taikų sugy- 

I venimą, bet Jungtinės Vals
tijos jį atmetė.

Chruščiovas sako, kad 
Jungtinių Valstijų delega
tas pasiūlė savo planą, ku- 
r;s vedė ne prie nusiginkla
vimo, atominių ir kitų gink

Rhodesijoje vyksta 
riaušės ir areštai

Bulavajo. — Pietinėje 
Rhodesijoje išsiplėtė gyven
tojų masiniai prote štai 
prieš baltųjų viešpatavimą. 
Anglų armijos vadai ir vie
tinė valdžia metė prieš de
monstrantus 2,000 karių.

Susirėmime žuvo šeši vie
tos gyventojai, yra apie 150 
sužeistų ir virš 400 areš
tuotų.

Pietinė Rhodesija turi 
neva savivaldybą, bet tikru
moje, tai anglų imperialis
tų kolonija. Ji užima 150,- 
333 ketvirtainių mylių plotą 
ir turi anie 3,000,000 gy
ventojų. Baltųjų ten yra tik 
apie 45,000.

Maskva. — Maršalas I. 
Konevas pasitraukė iš Var
šuvos Apsigynimo Sąjun
gos karo jėgų komandos. 
Jis sako, kad jo sveikata su
si Ipo. Dabar komandieriaus 
vietoje bus maršalas M. A. 
Grečko.

“Paprasčiausia būtų buvę 
nugriauti pilies bokštą artile
rijos ugnimi, bet mes to nepa
darėme, nes norėjome palikti 
lietuvių tautai jai brangų is
torinį paminklą. Ir bokštas 
buvo paliktas.“

Virė aštrūs mūšiai Lietuvos 
sostinės gatvėse. “Paskutinę 
dieną prie pilies kalno žuvo 
puikus vadas, tankistas A. 
Bonderenko.

“Daugelis miesto šiaurinio 
pakraščio gyventojų buvo mū
sų vadovai. Su1 jų pagalba tik
slindavome orientyrus žemė
lapiuose. Jie atnešdavo mūši] 
kariams šviežios duonos ir 
vandens.

“Mane be galo sujaudino 
jaunųjų Tarybų Lietuvos pi
liečių dėmesys mūsų koyinei 
praeičiai ir mūsų žuvusių did
vyrių atminimui...“

Tai buvo prieš 16 metų. A- 
merikos lietuviai nekantriai 
laukė 'žinios apie Vilniaus iš
vadavimą. Ir sulaukė! Tai’bu
vo liepos 14 d.

Mūšiai miesto centre Vilniui 
padarė baisių žaizdų. Bet jos 
jau užgydytos!

lų panaikinimo, bet prie to, 
kad JAV galėtų kontroliuo
ti socialistinių šalių gyny
bos pasiruošimą. Jis sako, 
kad JAV vietoje priimti 
TSRS nusiginklavimo planą 
ir eiti prie panaikinimo ato
minių ir kitokių ginklų, tai 
tik daugiau ginkluojasi ir 
steigia kitose šalyse savo 
karo bazes.

Chruščiovas sako, kad to
limesnis konferavimas Ge
nevoje prie nieko gero ne
vedė. Jis siūlo nusiginkla
vimo klausimą perkelti į 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesiją: tegul visų šalių 
atstovai tą reikalą svarsto, 
nes taikos reikalais yra su
sirūpinę ir kitos šalys.

Iš republikonu 
konvencijos

Chicago. — Respublikonų 
partijos lyderiai viską darė, 
kad išgarsinus savo kon
venciją. ir pasigyrus jų 
‘ gerlaikiu”. Jie smarkiai iš
garsino R. Niksono atvyki
mą, o dar daugiau preziden
to Eisenhowerio.

Sakoma, kad Eisenho
werio pamatyti miesto gat
vėse buvo iki milijono žmo
nių. Respublikonų partija 
pagamino tūkstančius pla
katu su obalsiu: “Thank You 
Ike!”

Bet ne viskas gerai Ir pa
čioje partijoje. Raudonojo 
Kryžiaus viršin i n k ė E. 
Camp sako, kad ji pristatė 
į konvencijos vietą 1,000 as
pirino dėžučių, matyti, kad 
numato delegatų galvos 
skaudėjimą.

Olimpiada ir italą 
rūpesčiai

Roma. — Rugpjūčio mė
nesį, Romoje, įvyks Tarp
tautinė olimpiada. Numato
ma, kad desėtkai tūkstančių 
sportininkų ir žingeidauto- 
jų atvyks iš kitų šalių.

Romos policija rimtai 
susirūpinus tvarkos palai
kymu. Numatoma, kad vien 
slaptų policininkų bus olim
piadoje iki 2,000, kurių bus 
pareiga gaudyti kišenva
gius.

SIUNČIA 12,000 
KARIŲ | KONGO

New Yorkas. — Jungti
nės Tautos siunčia 12,000 
karininkų ir karių į Kongo 
respubliką. Iš Gana, Gvi
nėjos ir Maroko bus po virš 
2,000, o iš Mali, Airijos, 
Švedijos ir Ethipijos po 
mažiau.

Kairas. — Atvyko Kubos 
gynybos ministras R a u 1 
Castro.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje jau yra įskiepyta 
60,000,000 žmonių nuo pa
ralyžiaus.

Sukamo nuomonė 
apie komunistus

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukarno kalbė
jo Tautinės partijos kon
vencijoje. Jis sakė, kad ne
reikia bijoti komunistų.

Jis sakė, kad komunistai 
kovoja prieš kolonializmą ir 
imperializmą ir jie padeda 
gerinti darbo žmonių gyve- 

■ nimą, kovoja už atgavimą 
nuo Hollandijos vakarinės 
Naujosios Gvinėjos dalies.

Reporteriai sup rant a, 
kad Sukamo kalbėjo nura
minimui žmonių, nes vėles
niu laiku reakciniai armijos 
vadai puola komunistus.

J ungtiniy V aistij y lietuviai 
turistai buvo Klaipėdoje

Klaipėda, liepos 18 d. — 
Kalneliais, pievomis, šoki
nėdamas per upes, bėga 
pirmyn Žemaičių plentas. 
Juo liepos 17 d. ir patrau
kė JAV lietuviai-turistai į 
Klaipėdos kraštą.

Šiltai priėmė svečius Ra
seinių gyventojai. Siuvimo 
fabriko darbininkės L jiems 
įteikė gėlių puokštes. Cho
ras padainavo nemaža dai
nų iš respublikinio dainų 
šventės repertuaro.

Glaudus merginų su tau
tiniais rūbais bei gėlėmis 
rankose ratas sustabdė ke
liautojus ir prie Klaipėdos. 
“Sveiki atvykę į tėvų že
mę” išrašyta prie vieškelio 
pakabinto j drobėje. Svečius 
sveikina Klaipėdos mies
to vykdomojo komiteto pir
mininkas Anicetas Bagdo
nas.

Viešėdami Klaipė d o j e, 
pirmadienį svečiai nuvyko 
į Jūrų uostą. JAV lietuviai 
krantinėje pamatė įrengi
mų, mechanizmų mišką. To
lumoje baltuoja refrižera
torius “Julius Janonis”.

Prie krantinės stovi res
publikos žvejinio laivyno 
flagmanas — plaukiojan
čio ji bazė “Tarybų Lietu-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS atmetė 

JAV pasiūlymą panaujinti 
nusiginklavimo svarstymą 
Genevoje. TSRS sako, kad 
lai šį reikalą svarsto visų 
šalių delegatai Jungtinių 
Tautų būsimoje asamblėjo
je. /

New Yorkas. -(^Vrš 5,000 
New Yorko švaros darbi
ninkų pasitraukė nuo dar
bo, reikalaudami pakėlimo 
algų. Jie suruošė demon
straciją prie City Hali.

Briuselis. — Belgija sa
ko, kad ji pasilaikys karo 
bazes Kongą respublikoje ir 
savo karinius dalinius iš
trauks tik tada, kada ten 
“bus tvarką!?u

I ' r

Vakarų vokiečiai 
ir naciu vadai

Bonna. — Po penkiolikos 
metų nu'o karo užbaigimo 
ir vokiečių nacių galios par- 
bloškimo vis dar Vakarų 
Vokietijoje laisvai gyvena 
naciai generolai ir žmonių 
žudikai.

Buvo suimtas buvęs Hit
lerio S.S. (gvardijos) gene
rolas Max Simon ir teistas, 
nes 1945 metais, jau karui 
baigiantis, jis įsakė pakarti 
tris civilinius vokiečius. Bet 
Vakarų Vokietijos valdinin
kai nekreipia dėmesio į 
tuos nacius, kurie tūkstan
čiais žudė kitų tautų žmo
nes.

va”, kuri dabar 
trečiam reisui į

Svečiai pakyla 
grupėmis apžiūrinėja įren
ginius, denius, gyvenamą
sias patalpas. O Jokūbas 
Gaidys, Jonas Vaicekaus
kas, Valteris Dubendris- 
Viešys, Konstantinas Bu
drys ir kiti pasuka į maši
nų skvriu. Laivo mechani
kas Algirdas Zdanavičius 
aiškina, kaip veikia įrengi
mai.

švytuodama suvirinimo 
aparatų liepsnomis, ūžda- 
ma galingu darbo ritmu, 
pasitiko Baltijos laivų sta
tykla Amerikos lietuvius. 
Kazimieras Čiurlys, vykda
mas į Tarybų Lietuvą, neti
kėjo, kad skurdi šalis, ko
kią jis paliko Tėvynę prieš 
keliasdešimt metų, dabar 
stato jūrų laivus.

Ir štai vieno cecho virši
ninkas Algimantas Šiaudi
nis veda turistus į korpusi- 
ni cechą. Siekdamas lubas, 
čia stūkso baigiamas staty
ti vidutinis žvejybos trale
ris “Tbilisis”. Tikrovė kal
ba pati už save.

Aplink sukinėjasi darbi
ninkai, matyti ir merginų. 
Natalijai Astrauskienei, 30

Chicago. — Malūnspar
nis, kuris skraidė tarp dvie
jų orlaukių, susidaužė. Ne
laimėje žuvo 2 lakūnai ir 11 
keliaujančių.

Kainas. — Vietnamo res
publikos generolas Vo N. 
Giap, kuris 1948 metais su
mušė francūzų armiją, da
bar moko alžyriečius.

Paryžius. — Alžyrietis 
peiliu nudūrė JAV lakūną 
R. Alleną, kuris paėjo iš 
Muskegan, Mich.

Buenos Aires. — Argen
tina išvarė Izraelio amba
sadorių A. Levavį. Kaltino, 
kad „jis prisidėjo prie išvo
gimo nacio Eichmanno.

Kuba paminėjo sukaktį ir 
su Kinija pasirašė sutartį

Havana. — Prieš kelis 
metus Kubos liaudis liepos 
26 dieną pradėjo veikti nu
vertimui diktatoriaus Ba- 
tistos valdžios. Todėl Ku
boje kiekvienais metais yra 
minima ta diena, kaipo pra
džia liaudies išsilaisvinimo. 
Šimtai tūkstančių žmonių 
suvažiuoja į Oriente pro
vinciją, kur tas judėjimas 
prasidėjo.

Šiemet ypatingai kubie
čiai masiniai susirinko, nes 
šalis mobilizuoja jėgas da
bartinės santvarkos apgy
nimui. Sukakties proga bu
vo pasakyta daug kalbų. 
Svarbiausiu kalbėto j u m i 
buvo Kubos prezidentas Os
valdo Dorticoas Torradano. 
Kalbėjo ir Lu Hsučenas,

ruošiasi 500000 dalyvavo
Atlantą. ? *

i 1 u i Kubos sukaktyje
Bayamo. — Apie 500,000 

kubiečių dalyvavo paminė
jime liepos 26-tos dienos. Iš 
visos šalies šimtais ir tūks
tančiais sunkvežimių, lėktu
vais ir traukiniais, galvijų 
velkamais vežimais ir pėsti 
rinkosi darbininkai ir žem
dirbiai prie Sierra Maestrą 
kalnų, kuriuose prasidėjo 
Castro vadovaujamos kovos 
už Kubos laisvę.

Masiniame susirinki m e 
dalyvavo Tarybų Sąjungos, 
Kinijos ir daugelio kitų ša
lių diplomatai. Buvo skai
tytas Chruščiovo sveikini- 

I mas. Dalyvavo ir delegatai 
i į Lotynų Amerikos Jauni- 
jmo Kongresą, kuris po ju- 
•biliejaus atsidarė Havanoje.

SAKO, KAD PER DAUG 
IŠRADIMU GIRIASI

Maskva. — Tary b i n ė 
spauda rašo, kad JAV karo 
laivyno iššovimas iš po 
vandenų raketos “Polaris” 
nepakeičia karo taktikos. 
Sako, kad tie, kuris giriasi 
tokiu submarine pasiekimu, 
tai tik kelia ūpą už karo 
pasiruošimą.
I^ESŪfildMTrjAPONŲ 

IR NAUJAZELANDŲ
Aklandas. — Naujosios 

Zelandijos žvejai pakėlė 
protestą prieš japonų žve
jus, kurie atplaukę žuvis
gaudo. Naujosios Zelandi
jos žvejai reikalauja val
džios, kad jos karo laivai 
neprileistų japonų per 50 
mylių nuo šalies krantų.

APAVŲ GAMYBA
Nors pasaulyje yra virš 

2,500,000,000 gyventojų, bet 
1958 metais buvo pagamin
ta tik 1,680,000,000 porų ap
avų.

Daugiausiai jų pagamino 
Amerikoje ir Euro p o j e. 
1958 m. Jungtinėse Valsti
jose buvo pagaminta 582,- 
000,000 poruko Tarybų Są
jungoje, kuri buvo sekama 
gaminime, pagamino 356,- 
000,000 porų apavų.

j Kinijos prekybos ministro 
! pagalbininkas.

Išvakarėse sukakties Ku
ba pasirašė su Kinija pen- 
kerių metų prekybos sutar
tį. Kinija pasižadėjo per 

i penkeris metus pirkti Ku- 
Ibcje po 500,000 tonų cuk- 
i raus, o mainais jai pristaty- 
| ti aliejaus, mašinerijos ir 
i kitų reikmenų.

Po sukakties, Havanaje, 
įvyks Lotynų Amerikos 
Jaunimo Kongresas. Numa
toma, kad jis bus skaitlin
gas, nes tik iš Venezuelos 
atvyko virš 100 delegatų.

Detroitas. — Automobi
lių gaminimo kompanijos 
planuoja saugesnius auto
mobilius.

Belgija vis skaldo 
Kongo respubliką

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumą Tary
boje ilgai kalbėjo Lumum
ba, Kongo respublikos 
premjeras. Jis sakė, kad 
Belgijos imperialistai skal
do Kongo respubliką.

Jie spaudžiami Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
pasitraukė iš Leopoldvil- 
llės, bet perkėlė savo armi
jos dalinius į turtingąsias 
Katanga ir kitas provinci
jas ir bando jas atplėšti nuo 
Kongo.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ JAV POLITIKĄ
Karakas. — Venezuelos 

sostinėje šimtai studentų 
demonstravo prie Kongre
so rūmų, šaukdami: “Ran
kas šalin nuo Kubos... “Cu
ba yes — Yankees No!” 
Sako, kad tie, kurie giriasi 
sudegino JAV vė 1 i a v ą, 
reikšdami protestą prieš 
JAV užsienio politiką.

Ekstra
Chicago. — Republikonu 

į konvencija vienbalsiai no
minavo Ričardą Niksoną 
kandidatu į JAV preziden
tus. Numatoma, kad Henry 
Cabot Lodge bus nominuo
tas kandidatu į viceprezi
dentus.

New Yorkas. — TSRS 
delegatas vetavo pasiūly
mą sudaryti komisiją tyri
nėjimui insidento JAV lėk
tuvo “RB-47”. TSRS dele
gatas sako, kad visas rei
kalas aiškus ir jokių tyri
nėjimų nereikia.

Miami, Fla. — Gralynn 
viešbutyje mirė Oksaną 
Kasenkina, kuri čionai gy
veno po vardu Mary Kami? 
ta. 1946 m. ji pabėgo iš 
TSRS konsulato New Yor-> 
ke.

Tokio. — Japonijos pre
kybos laivynas 1 jau turi 
6,000,000 tonų.
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Stasys Jasilionis
LIEPOS 30 DIENĄ sukanka 10 metų, kai mirė po

etas Stasys Jasilionis.
S. Jasilionis buvo ne tik poetas, o ir visuomenės 

veikėjas, nuolatinis darbuotojas pažangiosiose lietuvių 
organizacijose.

Yra žmonių, kurie, pradėję kūrybiškai rašyti, jau
čiasi, kad jiems darbavimasis organizacijose esąs “per 
žemas darbas”. Ne taip galvojo Stasys Jasilionis. Jis bu
vo poetas, jis buvo ir mūsų organizacijų veiklus narys, 
ten nuolatos eidavo sekretorių pareigas.

Ne tik jis veikė organizacijose, rūpinosi jų dabarti
mi ir ateitimi, — jis labai daug rašė ir mūsų spaudai 
straipsnių bei korespondencijų. Nuolatiniu, labai arti
mu “Laisvės” bendradarbiu jis patapo dar 1911 metais. 
Ir tokiu jis buvo, kol užmerkė akis.

Tai buvo labai brangus mūsų judėjimui žmogus. Dėl 
to jis buvo visų gerbiamas ir mylimas.

Amerikoje buvo išleista du St. Jasilionio eilėraščių 
u. “Pavasarių godos”.

Kana-
po-

L. Prūseika rašo “Vilny
je”:

Savo raštams daugelis dipu
kų mėgsta šitokius antgal- 
vius: pabiros, skeveldros, nuo
trupos, spragtukai ir kitokie 
špargaliukai.

Toks susmulkinimas, išsi
barstymas jiems būdingas. 
Sukurti ką nors rimtesnio, pa
stovesnio jie nepajėgia.

Visas tokių dipukų gynimas 
panašus į skeveldras, pabiras 
ir spragtukus.

Taip ir vartaliojasi jie sa
vo nuosmuky.

Gerai, laimėjo S. Gegu
žis. Bet ką gi laimėjo SLA? 
Gegužis nusenęs, susikom
promitavęs SLA narių aky
se, tai kokią jis gali duoti 
naudą SLA, būdamas jo vi- 
ce-prezidentu? Jokios! Tik 
bereikalinga organizacijai 
našta. Nejaugi tautinin- 
kai-sandariečiai, prieš pa
statydami kandidatą j vi- 
ce-prezidentus, negalėjo su
rasti savo tarpe jaunesnio, 
sugabesnio, energingesnio 
žmogaus, kuris galėtų nors 
kiek tiek organizacijai pa
sidarbuoti ?!

Rojus Mizara

Atsakau į klausimus

SLA SEIME ĮKARŠTIS 
DĖL VIETŲ

“Vienybės” koresponden
tas rašo apie tai, kaip men
ševikai buvo pasimoję SLA 
Seime (Pittsburghe) į vice
prezidento vietą įtupdyt E. 
Mikužiūtę. Ten buvo nema
ža “įkarščio”; virė užkulisi
niai pasitarimai, kad tik ją 
kaip nors į tą vietą pasta
tytų. Štai, ką apie tai rašo 
“Vienybė”:

Bet tikroji SLA seimo sen
sacija, tai viceprezidento rin
kimai. SLA viceprezidentui-J. 
Maceinai mirus, jo vietą rei
kėjo užimti kitam. Remiantis 
praktika, pavyzdžiui mirus 
prezidentui Kalinauskui, Pil- 

I domoji Taryba galėjo pati iš- 
■ rinkti viceprezidentą. Bet Po- 
! vilas Dargis “nusiplovė ran
kas.“ Jis rinkimų nevykdė ir 

i paliko tai seimui, perkelda- 
! mas tuo būdu atsakomybę de- 
• legatams, šis jo žygis supran
tamas, nes juk kuris metas. 
! Susivienijimo sluoksniuos bu
vo gandų, kad dėl viceprezi
dento vietos prasidėjusios kar
štos varžybos. Daug trokštan- 

I čių, o viliojanti vieta tik vie
na. Ypač kad iš Chicagos bu
vo dįdelis spaudimas viena 
kryptim: E; Mikužiūtę būti
nai padaryti, viceprezidente.

Seimo atmosferos įkaitini- 
mas atėjus rinkimų valandai 
todėl buvo suprantamas. Bu
vo pasiūlyta 5 kandidatai: S. 
Gegužis, adv. J. Virbalis, A. 
Čaplikas, A. S. Trečiokas ir 
E. Mikužiūtę. Bet paskelbus 
šį kandidatų sąrašą, E. Miku- 
žiūtė pareiškia atsiimant! sa
vo kandidatūrą. Buvo staig
mena, nes iki tol seimo užku
lisiuose buvo kalbama, ar pa
vyks E. Mikužiūtei patekt į vi- 
ceprezidentes ? Kai kurie vei
kėjai ir veikėjos atvirai dele
gatus ragino: “Paduokit bal
są už Mikužiūtę.” Kas dabar 
pasidarė? Pikti liežuviai kuž
da, kad nežiūrint jos rėmėjų 
plačių pečių, jai vis tiek ne
buvo palankios sąlygos. Ką^ 
daugi ji dabar yra Pilei. Tar. 
narė, tai negalėdama ten tu
rėti dviejų vietų, sakoma, ji 
būtų turėjusi pirma atsistaty
dinti, o tik paskui jau kandi
datuoti į viceprezidentes. At
sistatydinti nesunku. Bet kas 
bus, jeigu jos naujam postui 

nų ir dukrų. Laidotuvės buvo labai iškilmingos ir įspū-1 neišrinks ? Matyt, apie tai ir 
pagalvojo, kai savo kandida
tūrą atsiėmė. Po to seimo sa
lėje oras ir be vėsintuvo pasi
darė vėsesnis. Dabar jau ne 
tiek svarbu buvo, kas bus vi
ceprezidentu — Gegužis, Tre
čiokas, Virbablis ar Čaplikas. 
Paaiškėjus, kad senas veikė
jas S. Gegužis 'turi daugiau 
šansų, Čaplikas ir Trečiokas 
savo kandidatūrų nepalaikė, 
liko tik du varžovai: Gegužis 
ir Virbalis. Laimėjo S. Gegu
žis.

rinkiniai—“Bešvintantis rytas” ir 
Abudu rinkiniai plačiai pasiskleidė tarp JAV, 
dos ir Pietų Amerikos lietuvių. Bet toli gražu ne visi

GENEROLAS JONAS 
MACIJAUSKAS

Š. m. liepos 13 d. sukako 
60 metų įžymiam Lietuvos 
veikėjui ir karininkui Jo
nui Macijauskui.

Ta proga Vilniaus “Tie
soje” buvo išspausdintas J. 
Macijausko paveikslas, o po 
juo tokis sveikinimas:

Lietuvos Komunistu Parti
jos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas, Lietuvos T. 
S.R. Ministrų Taryba nuošir
džiai sveikina Jus, aktyvų re
voliucinės kovos dalyvį, Jūsų 
šešiasdešimtmečio proga.

Sunkiomis sąlygomis Jūs, 
brangus draugai Macijauskai, 
pasiaukodamas kovojote už 
naujo gyvenimo sukūrimą, už 
mūsų šalies šviesią ateitį.

Lietuvos Komunistų partija 
ir LTSR vyriausybė didžiai 
vertina Jūsų našų darbą. Vi
sur, kur siuntė Jus partija, 
Jūs visuomet, nesigailėdami 
jėgų, atiduodavote visą savo 
patyrimą ir žinias šlovingajai 
kovai už komunizmą ir gar
bingai pateisindavote aukštą 
komunisto vardą.

Linkime Jums geros sveika
tos, ilgų vaisingu,darbo metų 
mūsų didžiosios socialistinės 
Tėvynės labui.

eto eilėraščiai ten tilpo. Daug jų tebestovi pageltusiuose 
mūsų spaudos puslapiuose. Kada nors, be abejojimo, jie 
bus surankioti ir sukaupti į knygą, į rinkinį. Bet tai vei
kiausiai atliks ne Amerikos lietuviai, o Tarybų Lietu
vos.. Mes nesame pakankamai stiprūs tokiems darbams 
atlikti, nes mūsų eilės retėja, mūsų jėgos mažėja, nežiū
rint, kas ką sakytų. I

Tarybų Lietuvoje, beje, jau yra išspausdintų St. 
Jasilionio eilėraščių knygoje, pavadintoje “Svetimoj pa
dangėj”. Jų bus ten atspausdinta ir daugiau ateityje. 
Lietuvoje mūsų poetas jau gerai yra pažįstamas.

Stasys Jasilionis mirė staiga nuo širdies smūgio. Jo 
palaikai buvo sukremuoti 1950 m. rugpiūčio 2 d. Maple 
Hill krematorijoje, Wilkes Barre, Pa. Prieš savo mirtį 
poetas dažnai sakė savo žmonai Paulinai, kad jis pagei
dautų, idant jo pelenai būtų pasiųsti į Tarybų Lietuvą 
ir ten palaidoti. Pageidavimas buvo įvykdytas.

1959 metais, kai pirmoji Amerikos lietuvių turistų 
grupė vyko į Tarybų Lietuvą, nuvežė ir poeto Jasilionio 
urną su pelenais. Ir ten atsitiko kas tokio nepaprasto.

Vilniaus visuomeninės organizacijos, su Rašytojų 
Sąjunga priešakyje, nusitarė palaidoti poeto palaikus 
Rasų kapinėse tarp pačių žymiausių lietuvių tautos sū-

dingos. Jose dalyvavo ir Amerikos lietuviai turistai. 
Ant Jasilionio kapo buvo pastatytas kuklus, bet dailus 
paminklas.

Taip lietuvių tauta pagerbė mūsų poetą, savo sūnų, 
prieš daugiau kaip 40 metų emigravusį į Ameriką.

Šiemet, liepos 22 d., Amerikos ir kitų kraštų lietu
viai turistai ir vėl aplankė Jasilionio kapą ir padėjo ant 
jo gėlių vainiką. Lietuvos rašytojai ir poetai, iš savo pu
sės, taipgi papuošė gėlėmis Stasio kapą. Ten pat buvo 
pasakytos ir atitinkamos kalbos. ,

Kongo premjeras Niujorke
Į NIUJORKĄ praėjusį sekmadienį lėktuvu 

Kongo respublikos premjeras Patrice Lumumba. Atvyko 
jis čia ieškoti pagalbos savo kraštui, atvyko tartis su 
Jungtinių Tautų vadovais, kad jie padėtų pasalinti iš 
Kongo chaosą, kurį sukėlė belgai okupantai.

Premjeras Lumumba vyriausiai nori, kad Jungti
nes Tautos priverstų Briuselio valdžią ištraukti iš Kon
go savo kariuomenę. Kariuomenę jie turi ištraukt greit, 
nes jos ten buvimas veda šalį prie anarchijos.

Belgai imperialistai pasiryžo Kongą suskaldyti. 
Plėšę tą kraštą per ilgus metus, dabar, kada Kongas 
neseniai pasiskelbė nepriklausomu kraštu, jie nenori iš 
ten trauktis. Belgai Kongą nualino. Jie sako, atnešę 
tam kraštui civilizaciją... Kokia gali būti ten civilizaci-

PRIKELTAS IŠ NUMI
RUSIŲ KRIMINALISTAS

Urugvajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” rašo:

Izraelio policijos agentai, 
slaptai pasigavo, Argentinoje, 
Adolfą Eichmanną (Ober- 
stumbannfurer SS.), vieną iš 
žiauriausiųjų hitlerinio gešta- 
po šulų.

Jisai, paskutiniuoju karo 
metu, Vokietijoje buvo Įstei
gęs “gazų kameras” žmonėms 
žudyti, ir, sulig jojo' paties pa
reiškimo, buvo nužudyti 4 mi
lijonai žydų.

1945 metais, Eichmannas 
podraug su kitais hitleristais, 
buvo suimtas kaipo karo be
laisvis ir patalpintas į kon
centracijos stovyklą amerikie
čių zonoje, iš kur, vėliau — 
pabėgo ir gyveno Vakarų Vo
kietijoje, ir Ispanijoje. Tais 
pat laikais, Prancūzijoje, 
laikraščiai paskelbė apie A- 
dolfo Eichmanno mirtį ir pir
muose puslapiuose išpublika- 
vo jojo kapo fotonuotraukas 
su iškalta pavarde ant kry
žiaus. Tas viskas nuaidėjo, 
žaibo greitumu, per pasaulį 
ir visi skaitė Adolfą jau mi
rusiųjų tarpe.

Bet Vatikanas padarė “ste
buklą”, ir Adolfą Eichmanną 
prikėlė iš numirėlių:— išdavė 
jam asmens dokumentą (Va
tikano valstybės pasą), ir pa
siuntė -— į Argentiną, ten, 
kur jįjį žydai pasigavo.

atlėkė
ja, jei visame Konge nėra nė vieno afrikiečio gydytojo?

Kongas—naujutėlė respublika, neseniai patapęs ne
priklausomu. Ir su ta diena, kai Kongas pasiskelbė ne
priklausomu, ten prasidėjo neramumai—vyriausiai dėl 
to, kad belgai neištraukia iš ten savo kariuomenės.

Lumumbos Niujorke apsilankymas gali suteikti Kon- 
gui ir kitų gerų rezultatų. Jis čia, kaip sako pranešimai, 
bandys gauti šiokios tokios nualintam, atsilikusiam savo 
kraštui paramos. Kongui reikia duonos, reikia visokių 
medikamentų. Daug pagalbos žada Kongui Nuteikti Ta
rybų Sąjunga. Amerika taipgi neturėtų nuo to atsilikti. 
Turime žinoti, kad pas mus yra milžiniškį.. sandėliai 
maisto,. Kuogreičiausiai reikėtų jo duoti konjgiečiams.

—Kodėl nieko neparašote 
apie Lietuj mpteris — ar 
tikrai jos dirba sunkius fi
zinius darbus?

Klausėją teisi, apie Lietu
vos moteris, kaip tokias, 
nesu rašęs bet nerašiau ir 
apie vyrus, kaip tokius.

Tarybiniais' iaikais Lie
tuvos moteris, drąsiai sa
kau, gyvena tokį gyvenimą, 
kokio niekad tos šalies isto
rijoje nebuvo. Moteris —ly
giateisė pilietė, dalyvaujan
ti visose visuomeninio gy
venimo srityse. Už lygų 
darbą ji gauna lygų su vy
rais užmokesnį, nežiūrint, 
kokioje įstaigoje ji dirbtų 
ar tarnautų.

Šiandien net ir Tarybų 
Lietuvos ministrų taryboje 
jau yra dvi moterys: Leo- 
kadij'a Diržinskaite — mi
nistrų tarybos pirmininko 
padėjėja, Mikasė Meškaus
kienė — kultūros ministro 
padėjėja. Abidvi ilgametės 
veikėjos, kovotojos už Lie
tuvos liaudies reikalus.

Kalbant apie Lietuvos 
moteris, vieną tenka žino
ti: jų yra, jei neklystu, apie 
200,000 daugiau negu vyrų. 
Te priežastys — aiąkios: 
vyrų daugiau žuvo kare, vy
rų daugiau išžudė ir bandi
tai.

Moterys dirba visose pro
fesijose. Ypatingai daug 
moterų medicinos gydytojų, 
dantų gydytojų; daug mo
terų mokytojų. Yra nema
ža moterų kolūkių pirmi
ninkių, yra visokių įmonių 
moterų direktorių. Daug 
moterų agronomių.

Miestuose važ i u o t ė j e 
(transportacijoje) autobu
suose konduktorėmis dirba 
beveik tik moterys; Vilniu
je mačiau moterų vairuo
jant autobusus, žodžiu, tiek 
ekonominėje, tiek kultūri
nėje, tiek mokslinėje, tiek 
meninėje srityse daug mo
terų eina labai svarbias 
pareigas.

Literatūroje taipgi Lietu
vos moterys aukštai stovi. 
Štai beletristės-rašytojos L 
Simonaitytė, H. Korsakie
ne, poete J. Degutytė stovi 
pirmosiose gretose literatū
roje. Suminiu tik tris, bet 
jų yra visa eilė. Dailės sri
tyje mačiau moterų skulp
torių, sukūrusių stambius 
darbus; paišyboje ir kitose 
dailės šakose tas pats.

Būdamas Druskininkuo
se prisistebėjau, kiek ten 
daug mo t e r ų gydytojų. 
“Dainavos” sanatorijos, ku
riai aš priklausiau, vyr. gy
dytojos pareigas ėjo dakta
rė Elena Kriaučiūnaitė, o 
“Vilniaus” sanatorijos, vyr. 
gydytoja buvo Aldona Vo- 
isylienė, gydytoja - chirur
gė. Nemaža medicinos sese
lių (slaugių) — dzūkaitės.

Esant Kaune “Lietuvos” 
viešbutyje sutikau jauną 
smulkutę mergytę. Galvo
jau, kad ji dar studentė. Pa
sirodė, mergina jau baigu
si universitetą,, teisių fa
kultetą, ir ji eina prokuro
ro ar jo padėjėjo pareigas. 
Nustebau.

—Tokia - jaunutė ir jau 
prokurorė! Ką gi jūs dary
tumėte su manim, jei aš, da- 
leiskim, atlikčiau kokį nusi
kaltimą?

—Sulyg nusikaltimu pri
taikytume ir bausmę,—šyp
sodamasi atsakė jaunoji 
teisininkė.

Nemaža Tarybų Lietuvos 
moterų yra advokatės. Ge
rokai teko apie tą profesiją 
pasikalbėti su vilniete advo
kate Regina Rugieniene.

Geras skaičius moterų 
yra teisėjomis.

Dėl klausimo, ar yra mo
terų, dirbančių fizinius dar
bus, galiu pasakyti, kad yra. 
Mačiau materų ■ dirbančių 
prie statybos, mačiau dir
bančių traktorininkėmis ir 
kitokius darbus. Bet argi 
palyginsi jų darbą su tais 
darbais, kokius kadaise Lie
tuvos moterys dirbdavo ? 
Ne!

Buržuazijai Lietuvą val
dant kaimo moteris dirbda
vo kaip arklys laukuose, o 
žiemą — per naktis prie ra
telių, prie staklių, šiandien 
visa tai tik praeitis.

Man teko dalyvauti Lie
tuvos ■ TSR parlą m e n t o 
(Aukščiausiosios tarybps) 
sesijoje: kiek ten moterų 
deputačių!.. Ant kai kurių 
krūtinių žvilga ordinai. Kas 
gj tos ordinuotosios? Tai iš 
kolūkių, iš farmų darbinin
kės: kiaulių šėrėjos, karvių, 
melžėjos ir kt. Tiesiog mie
la žiūrėti, kai matai lietuvę 
kaimietę, sėdinčią sesijoje 
greta generolo, profeso
riaus, ar kokio kito aukšto 
pareigūno. Kada gi kas 
nors panašaus Lietuvoje 
buvo buržuazijos laikais? 
Argi yra kas nors panašaus 
pas mus Amerikoje? Čia tik 
poniutės tokiomis progomis 
naudojasi.

Lietuvos moteris darbo 
bei atsakomingų pareigų 
nesibijo. Užeina pas mane į 
viešbutį smulkiu reikalu 
jauna, pilnakraujė moteris. 
Prašiau, kad ji atsisėstų ir 
papasakotų apie save.

—Ką gi aš jums galiu pa
sakyti? — stebisi ji.

—Pasakykite, ką dirbate, 
ar patenkinta :savo darbu?

'Pasirodė, kad ši' ’moteris 
baigusi' aukštąją' mokyklą/ 
dirba Kaune', vienojė Švieti
mo įstaigoje.' Ir ji man sa
kė:

—Ruošiuosi vykti į kolū
kį, kur mane kviečia būti 
kolūkio pirmininke, žinote, 
šiandien patsai svarbiau
sias ir įdomiausias darbas 
yra kolūkiuose. Kai visi 
mūsų kolūkiai pataps mili
jonieriais, tuomet jūs, atvy
kę kitą kartą, pamatę Lie
tuvos kaimą, labai stebėsi
tės, tiesiog jo neatpažinsite.

Lietuvoje vis daugiau ir 
daugiau atsiranda šaldytu
vų. skalbiamųjų mašinų, 

; kurios vis lengvina moters 
šeimininkės gyven i m ą. O 
kai neužilgo į Lietuvą ateis 
iš kitų respublikų dujos, 
tuomet gyvenimas kelerio
pai pagerės.

—Ar daug Lietuvos žmo
nių klausosi “Amerikos bal
so”?

Tas pats klausėjas klau
sia ir to: “Ar daug Lietuvo
je yra norinčiųjų vykti į 
Ameriką!”

Kiek tai liečia “Amerikos 
Balsą”, man rodosi, jo klau
sosi nemažas skaičius žmo
nių. Bet daugelis žmonių jį 
labai keikia. Keikia už tai, 
kad jis daug melų skleidžia.

Tuojau po karo, pasakojo 
man ne vienas Lietuvos 
žmogus, “Am. balso” lietu
viškieji komentatoriai ragi
no mus nekooperuoti su ta
rybine valdžia, ragino būti 
banditais, žudyti žmones, 
deginti namus, nuodinti 
galvijus. Sakė: rytoj ar po
ryt atvyks Amerikos ka
riuomenė su atomine bom
ba, tarybinę santvarką nu
vers ir baus tuos, kurie jai 
dirbo.

Silpnesnės valios trumpa
regiai tuo patikėjo ir žudė 
savo brolius, savo tautie
čius, kad galėtų pasirodyti

“gerais”, kai ateis ameri
konai.

Kalbėjausi su vienu žmo
gum, valstiečiu, kuris buvo . 
į Sibirą išvežtas. AŠ jo 
klausiau:

—Už ką jus buvo išvežę?
*—Už tai, kad paklausiau 

“Amerikos balso”!
—Negalimas daiktas, — 

pastebėjau jam, — to “bal
so” klauso nemaža žmonių.

—Bet daugelis žmonių 
netiki tuo, ką jis plepa, o aš 
patikėjau, na, ir buvau su
sidėjęs su banditais............

Gaila man buvo to vyru
ko. Tada aš klausiau:

—Seniai sugrįžote?
—Prieš penkerius metus.
—Kaip ten gyvenosi?
—Man buvo labai gerai 

ten gyventi, bet žmona vis 
knietė grįžti. Tai ir pa
klausiau.

Grįžęs, šis asmuo dabar 
gyvena savo namuose, bet 
kaimynai į jį vis žvaira
kiuoja.

Na, o kai dėl to, ar daug 
Lietuvos žmonių norėtų 
vykti į Ameriką, pasakyti 
negaliu, nes to klausimo 
niekam nestačiau. Tiesa, aš 
savo pranešimuose visuo
met sakiau klausytojams: 
Kai tik šaltasis karas baig
sis, atvykite pas mus, į 
Ameriką, pasisvečiuoti.

Man rodosi, Ameriką pa
matyti, atvykti pas mus tu
ristais, norėtų daug Lietu
vos žmonių. Kas gi nenorė
tų, jei galėtų, pamatyti ki
tą šalį, kitą tautą?! Bet at
vykti į Ameriką apsigyve
nimui, spėju, Lietuvoje ne
rastum daug. Kai Žmones 
mato suavo gyvenimą spar
čiai gerėjantį, tai kas gi no
rėtų jį pamesti?

Suradau tik vieną asme
nį, kuris kategoriškai, •: h’et' 
piktėi' pareiškė' n e n o *" 
vykti į Ameriką: tai Justo' 
Paleckio' "■ anūkėlė, rodosi, - 
Rimutės vardu, apie -ketve
riu metų amžiaus daili mer
gaičiukė. Pasisodinau l ją 
ant kelių ir sakau: ,

—Ar nori su manim vyk
ti i Amerika? i.-

—Nenoliu! — mandagiai 
atsakė ji.

Aš; ją pradėjau visaip 
agituoti, kad važiuotų. Tuo
met ji piktai ir garsiai pa
kartojo “nenoliu!”, ir, nu
šokusi nuo mano kelių, pa
bėgo.

indijaIperka
TSRS ALIEJŲ

New Delhi. — Indija pa
sirašė su Tarybų Sąjunga 
sutartį, kad iš pastarosios 
per ketveris metus pirks 
1,500,000 tonų aliejaus. Pir
masis tarybinis tankeris su 
12,000 tonų aliejaus at^ 
plauks rugpiūčio mėnesį.

Washingtorias. — 1961 
metais Jungtinėse Valstijom 
se bus sėjama daugiau kvie
čių.

Salisbury. — Anglams 
pataikaujanti valdžia areš
tavo, 250 negrų.

Jono Kaškaičio Lietuvoje iš
ėjusios atsiminimų knygos 
viršelis.

2 p.--Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 29, 1960



aUTAVIčIUS

XI V-o jo amžiaus medinis Vilnius
se rasta daug piuvenų. Jos 
sudaro ištisus kelių centi
metrų storio sluoks n i u s . 
Matyti, piūklu buvo pjaus
tomi stori rąstai, naudok 
jami gynybiniams įrengi
mams, užtvankoms, o gal ir 
mūrinių pastatų statybai. 
Naudotasi piūklu ir vėliau. 
Taip, 1551-1570 m., sta
tant Onos-Barboros bažny
čią, po šventorių supančios 
mūrinės sienos pamatais 
buvo klojami piūklu nu
pjauti 30-35 cm storio rąs
tai.

Senieji mediniai Vilniaus 
miesto pastatai bendrais 
bruožais yra artimi Rytų 
ir Centrinės Europos mies
tų pastatams. Panašių pa
statų liekanų rasta Gardi
ne, Minske, N a u g a r d e, 
Gniezne, K r o k u v oje, Po
znanėje ir kituose mies
tuose. Ten taip pat vyra-

. Vilnius jau seniai žino
mas kaip mūrinis miestas. 
Jame yra nemaža baroko ir 
net senų gotikos paminklų. 
Tačiau mažiausia turime 
duomenų apie medinį vi
duramžių Vilnių, šiuo at
žvilgiu įdomios medžiagos 
davė Žemutinės pilies teri
torijos archeologiniai kasi
nėjimai. 1958 m. “Mokslas 
ir gyvenimas” 1 nr. jau bu
vo rašyta apie atkastus 
Onos - Barboros bažnyčios 
pamatus ir smulkius radi
nius iš XVII-XVIII a.

Darbai Gedimino kalno 
šiaurinėje papėdėje buvo 
tęsiami toliau. Gilesni kul
tūros sluoksniai atskleidė 
dar nežinomus XV ir XIV 
a. Vilniaus praeities lapus. 
Vandeninguose sluoksniuo
se atrastos labai gerai iš
silaikiusios medinių pasta- 

\itų liekanos ir kiti daiktai— j
vertinga medžiaga Vilniaus ■ vo nedideli vienos patalpos 
istorijai, gyventojų buičiai pastatai, tuo tarpu dviejų- 
ir kultūrai pažinti. i trijų patalpų trobesiai su

darė retas išimtis. Stulpų 
i tvorų liekanų rasta Gardi- 
! no pilyje, Naugarde, Mask
voje.

Medinių pastatų aplinko- 
ije rasta daug naminių ir 
i laukinių gyvuliu kaulų, 
j molinių puodų šukių, gele
žinių peilių, raktų, strėlių 

• antgalių, statinių dugnų, 
’ šulų gabalų ir k t. Gana 
1 daug rasta odos atraižų, o 
taip pat apavo liekanų. Jų 

| tarpe rastas vienas gerai 
i išlikęs batas.

Rastosios apavo liekanos 
, rodo, kad daugiausia buvo 
nešiojama iš plonos minkš
tos odos siūtas apavas. Kad 
būtų tvirtesnis, kartais bū
davo siuvamas iš dvigubos 
odos. Tokį batą sukirpda- 
vo iš vieno didesnio odos 
gabalo, kad reikėtų mažiau 
siūlų. Batai turėjo iš to 
paties odos gabalo išplauta 
liežuvį, buvo užvarstomi 
odiniais užvarsčiais. Padai 
buvo prisiuvami iš tokios 
pat plonos dvigubos ar tri
gubos odos. Tokia minkšta 
kasdieninė avalynė buvo 
siuvama čia pat vietoje. Tai 
rodo gausiai randamos odos 
atraižos.

Šalia tokio paprasto apa
vo buvo nešiojami ir batai 
su aukštsniais kulnais, ku
rie padaromi sukalus me
talinėmis vinutėmis kelis 
toresnės odos sluoksnius. 
Tokie batai turėjo būti sto
resniais padais, puošnesni. 
Juos, matyti, nešiojo tur
tingesni asmenys.

Tai pirmi XIII-XIV a. 
apavo radiniai iš Lietuvos 
miestų. Iš to matyti, kad 
to meto vilniečių apavas 
buvo panašus į kaimyninių 
kraštų miestiečių apavą. 
Panašių batų liekanų rasta 
Dygo j e, Naugarde, Varšu
voje ir kituose miestuose. 
Stora oda daugiausia buvo 
naudo jama pakinktams, 
diržams, skydams ir kt.

Turėta ir gražių rūpes
tingai puoštų daiktų. Vie
no pastato viduje rasti ke
li kauliniai apkalai. Grei
čiausia iš elnio rago išpjau
tos 1.5—3.5 cm pločio ir 
2-3 mm storio plokštelės, 
kurių viena pusė rūpestin
gai nulyginta ir ornamen
tuota įrėžtų trikampių ei
lėmis ir tinkliuku padeng
tomis juostelėmis. Tokios 
rago plokštelės 7-9 mm il
gio kaulinėmis vinutėmis 
buvo prikaltos prie kažko
kio daikto. Greičiausia jo
mis buvo apkaustytas bal
nas ar dėžutė.

Pusketvirto iki keturių 
metrų gilumoje nuo žemės 
paviršiaus surastos XIII - 
XIV a. medinių pastatų lie
kanos. Paaiškėjo, kad XIII- 
XIV a. Vilniaus pilies teri
torijoje stovėjo daug medi
nių pastatų. Daugiausia 
buvo statomi nedideli, be
veik kvadratiniai 16-25 m2 
dydžio iš sienojų suręsti 
namai bei kiti trobesiai. 
Naudoti daugiausia apva
lūs 25-30 cm storio pušiniai 
rąstai. Jų galai nukirsti 
visai lygiai statmenai ir iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
jie nupjauti piūklu. Kai 
kurių senesnių pastatų 
rą^ai vidaus pusėje lygiai 

ištašyti, ir namas pastaty
tas iš pusapvalių rąstų, tik 
galai likę apvalūs. Medi
niai pastatai pamatų netu
ri. Jiems kaip pamatai kar
tais panaudojamos senes
nių pastatų liekanos. Daž
niausiai būdavo tik vienas 
kambarys, išgrįstas pla
čiomis tašytomis lentomis. 
Naudotos net iki 45-55 cm 
pločio lentos, tašytos kir
viu.

XIV a. sluoksniuose ran
damos liekanos ir didesnių, 
iki 8 metrų ilgio pastatų, 
statytų iš keturkampių 
tašytų rąstų. Tokiuose di
desniuose pastatuose buvo 
jau po 2-3 kambarius, rū
pestingai išgrįstuk lento
mis.

Kai kur šalia pastatų iš 
vieno šono prie kampų sto
vėjo dailiai aptašyti ketur
kampiai stulpai. Rastos iš- 

* likusios tvoros liekanos. 
Tvorą sudarė įkasti vienas 
šalia kito 15-20 cm storio 
kuolai. Jų viršūnės būdavo 
smailiai nutašomos, todėl 
tokia tvora tapdavo tvirta, 
sunkiai perlipama siena. 
Matyti, tokiomis tvoromis 
dar XII-XIV a. buvo ap- 

„ suptos kai kurios sodvbos. 
Dokumentai mini, kad to
kiomis tvoromis XV a. pra
džioje 'buvo sustiprintos Ne
muno pakrantės prie Ve
liuonos, o XVI a. panašiai 
buvo aptvertos kai kurių 
dvarų sodybos.

Medinių pastatų aplinku
moje yra daugybė skiedrų. 
Gerai išsilaikę aptašyti rąs
tai ir jų nukirsti galai ro
do, kad statyta tik kirviu. 
Kirviu ‘būdavo tašomi rąs
tai, lentos. Kartais jos su
kalamos medinėmis vi- 

xnimis. Turėta kaltai 
skylėms iškalti. Tačiau se
nieji vilniečiai žinojo ir 
piūklą: XIV a. sluoksniuo-

II
Iš miesto per pilies teri

toriją ėjo du kelihi. Vie
nas nuo buvusių Pilies var
tų (ties dabartinės Gorkio 
gatvės pradžia) pro rytinį 
Katedros galą, toliau dabar 
tebestovinčio ilgo mūrinio 
pastato pietryčių pasieniu 
vedė į šiaurinius pilies var
tus ir į arsenalą. Tai buvo 
artimiausias kelias iš mies
to į Antakalnį.

Antrasis kelias ėjo nuo tų 
pačių buvusiųjų Pilies var
tų per dabartinę Gedimino 
aikštę, pro Katedros piet
vakarių kampą į Tilto gat
vę, kuria buvo vaižuojama 
prie brastos, vėliau tilto, 
per Nerį. Vilniečiai pla
čiai naudojosi šiais keliais, 
bet tai nepatiko pilies šei
mininkams — Lietuvos ir 
Lenkijos valdovams. 1926 
m. Zigmantas Vaza liepė 
Vilniaus vaivadai Leonui 
Sapiegai uždrausti prava
žiavimą per pilį iš miesto į 
Tilto gatvę, nes važiuodami 
pirkliai ir miestiečiai už
terštą pilies teritoriją. Nuo 
to laiko per Žemutinę pilį 
galėjo važiuoti tik bajorų 
karietos, o kiti turėjo ap
lenkti. pilį, vaižuodami Ska
po gatve.

Kaip atrodė tie seniei 
keliai? Kokio jie senumo?

Į šiuos klausimus iš da
lies atsako 1959 m. suras
tos pirmojo kelio liekanos. 
Paaiškėjo, kad šis kelias la
bai senas. Jau XIII-XIV a. 
tarp medinių pastatų ėjęs 
4-5 m pločio, lentomis- 
pliauskomis grįstas kelias. 
Išilgai kelio pakraščiais ir 
ties viduriu buvo dedami 
trys aptašyti rąstai, o ant 
jų skersai klojamos storos 
lentos. Vienam tokiam me
diniam grindiniui susidėvė
jus ar pasidengus įvairio
mis sąnašomis, virš jo bu
vo klojamas naujas grindi
nys. Taip susidarė visa ei
lė grindinio sluoksnių. 1959 
m. buvo aptiktos trijų me-, 
dinių grindinių sluoksnių! 
liekanos, < 
grindinių 
neatkasti.

Panašiai 
mos gatvės 
gelyje žymiausių Rytų ir 
Centrinės Europos miestų. 
Mediniu gatvių grindinių 
rasta Gardine, Rygoje, 
Naugarde, Krokuvoje, 
Gniezne, Poznanėje.

XV a. Vilniaus pilies te
ritorijoje keliai buvo pra
dėti grįsti akmenimis. Virš 
medinių kelio grindinių bu
vo užpiltas 30-40 cm storio 
smėlio sluoksnis ir išgrįs
tas akmenimis beveik 5 m 
pločio kelias. Kelio grindi
nys kiek išgaubtas, jo vidu
ryje išilgai grindinio ėjo 
stambesnių akmenų eilė. 
Kad vežimai nenuriedėtų 
nuo išgaubto grindinio, jo 
kraštai 
grečiai 
rąstais 
galiais.

Statant ir per statant

įvairius mūrinius pastatus, 
tu vietų paviršius greitai 
kilo. Todėl £V-XVI a. gat- 
vė-kelias buvo dar tris kar
tus pergrįstas. XVI a. ak
meniniai grindiniai jau tu
rėjo griovelius vandeniui 
nutekėti.

Vadinasi,Vilniuje kai ku
rios gatvės buvo pradėtos 
grįsti akmenimis dar XV 
amžiuje.

Iš Lietuvos
Liepos 15-ąją, 550-ųjų 

metinių nuo istorinės per
galės prie Žalgirio dieną, 
Gedimino kalno viršūnėje 
buvo atidengtas paminkli
nis akmuo šio istorinio įvy
kio garbei. Paminklinis ak
muo visiems laikams pri
mins klestinčiai Tarybų 
Lietuvai ryškų jos istorijos 
puslapį, amžių gilumoje 
prasidėjusią lietuvių ir ru
sų bei kitų tautų draugystę, 
nepaprastai sustiprėjusią ir 
išbujojusią per 20 Tarybų 
valdžios metų.

visus savo slaptus doku
mentus Smetonos ministe
rial ir visa jo klika. Mat, 
jau jie nujautė ir matė, kad 
dėl tų neteisybių, didžiau
sių vagysčių, suktybių, Lie
tuvos turto tik sau graibs
tymu “rojiškos dienelės” 
jau suskaitytos... Tai ir su
bruzdo... Sunaikinti visus 
tokius dokumentus, kurie 
tik galėjo šiek tiek parody
ti vagis!

Ir toliau Balutis tęsė: 
“Ponas Bižauskas, kaipo 
vice premjeras, gerai pada
rytų, jeigu pasirūpintų slap
tus archyvus, visokių even
tualumų atveju, panašiu 
būdu apsaugoti ir kitose 
ministerijose.”

Matote: ne tiktai jo pa
ties, Balučio, ministerijoje, 
bet ir visose kitose visi ap
gaulės dokumentai turi bū
ti sunaikinti. Sunaikinti, 
kad nepapultų į Tarybinę 
Lietuvą. Vadinasi: vilkai 
nu re jo pasislėpti nuo savo 
šuniškų purvinų darbų.

Straipsnelis baigiasi: “Tą 
laišką gavo Edv. Turaus
kas. Kodėl jis į jį neatkrei-

pė reikalingo dėmesio? Ir 
kodėl jis, kai atėjo tikro 
pavojaus valanda, nieko ne
padarė, kad slapti archy
vai būtų sunaikinti? Tokius 
nerūpestingus asmenis, 
tiksliau sakant, tokius neiš
manėlius, reikėtų dabar ge
rai iškočioti ir juos griežtai 
išjungti iš bet kokių Lietu
vos laisvinimo darbų. Po
nas Turauskas gi dabar dar 
vis veikia... Prancūzijoj. Ir 
beveik jau galima tikėti, 
kad ta jo veikla ten dau
giau pasiremia liežuviu... o 
ne galva”.

Pasirašo J. M a k a i t i s, 
Chicago, Ill.

Vadinasi, Makaičiui labai 
nepatinka, kad Turauskas 
vis delsė ir nesunaikino 
smetoninių slaptų doku
mentų ir dabar jie visi iš
lindo viešumoje: Ir juos 
mato ir visi Lietuvos žmo
nės, ne tiktai diplomatai. Ir 
jiems dabar labai aišku: 
kokie niekšingi buvo buržu
azinės Lietuvos valdovai su 
“peštuku” Smetona priešą-
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o giliau esančių 
likučiai tebėra

buvo grindžia- 
nuo XI a. dau-

sutvirtinti lygia- 
su keliu paklotais 
arba sukaltais lent-

Susirinku Jurgis

ĮVaiRUMMj.

III
Kasinėjant randama įvai

rių radinių—koklių ir mo
linių puodų šukių, įvairių 
formų figūrinių plytų, čer
pių gabalų ir panašių daik
tų. Šalia masiškai randa
mų aptinkami ir pavieniai 
radiniai, kurie iki šiol ne
buvo žinomi ir nebuvo ti
kimasi rasti.

1959 m. rudenį netoli XV 
a. akmeninio kelio grindi
nio rastas plytos gabalas. 
Jos ilgis ir storis lieka ne
aiškūs. Šis plytgalis įdo
mus tuo, kad vienoje jo pu
sėje yra atspaustos gana 
didelės gotiškos raidės, o 
po to plyta išdegta ir pa
dengta žalia glazūra. Išli
kusios tik kelių raidžių lie
kanos. Ant vienos plytos 
turėjo būti spaustas kaž-

! koks žodis ar žodžio dalis, 
i o įmūrijus į sieną eilę tokių 
plytų turėjo išeiti įrašas. 
Jei pasiseks ateityje suras
ti daugiau tokių plytų, tai 
gal paaiškės įrašo tekstas 
ir data. Iki šiol neturėjo
me jokių duomenų, kad Vil
niaus pilies pastatų sienose 
būtų buvę kokie nors įra
šai. Tačiau kitur jų pasi
taikydavo . Yra žinių, kad 
Jogailla po Žalgirio mūšio 
įsakė Vavelio pilyje Kroku
voje padaryti įrašą, kuria
me šlovinama pergalė prieš 
kryžiuočius. Jį sudarė išti
sa lotynų kalba rašyta po
ema. Žinomas tik šio įra
šo tekstas, tuo tarpu pats j 
įrašas neišliko ir nežinoma 
nei kurioje pilies vietoje, 

| nei kokiu būdu jis buvo pa
darytas.

Gal kartais ir Vilniaus 
pilies sienose XV a. buvo 
kokių nors įrašų?

Rasta ir daugiau svarbių 
ir įdomių radinių pilies 
praeičiai pažinti. XV a. 
sluoksniuose surasta koklių 
fragmentų, liudijančių, kad 
tame amžiuje koklinės kros
nys Vilniuje buvo gana pla
čiai paplitusios.

XVI a. pirmosios pusės 
ir vidurio sluoksniuose ras
ta daug ypatingai puošnių, 
dailaus darbo koklių. Tarp 
jų yra koklių su Žygimanto 
Senojo ir kitų asmenų port
retais. Ši medžiaga papildo 
žinias apie vėlyvesnius mū
rinius pastatus, apie taiko
mosios dailės kai kurių ša
kų klestėjimą Vilniuje.

Nuotraukoje: paminkli
nis akmuo Žalgirio perga
lės garbei Gedimino kalno 
viršūnėje.

Slapti smetonininky 
dokumentai

Į mano rankas papuolė 
žurnalas “Margutis” už bir
želį, nr. 6, kurį aš bevarty
damas, skaitydamas radau 
labai įdomų straipsnelį, pa
rašytą buvusio Smetonos 
ministro Balučio Londo
ne. Straipsnelis užvadintas:

Įdomus maudymasis 
Mirties jūroje

Nėra nieko nuostabesnio 
už maudymąsi Mirties jū
roje. Joje negalima paskęs
ti. Galima išsitiesti ant van
dens visu ilgiu, gulėti ant 
nugaros,

Kaip ežiai ruošiasi 
žiemavoti

Sujudėjo rudens vėjo 
nešta lapų krūvą. Iš jos 
siskyrė lapų kamuolys,
supukšėjo ir nusirito prieš 
vėją. Pariedėjo ir sustojo. 
Tai ežys. Jis ruošia sau žie- 

sausus

su- 
at- 
Jis

sudėjus rankas
ant krutinės. Taip gulint, i mos guoli: gabena 
didesnė kūno dalis bus vir-Į lapus.
šum vandens. Tačiau nega
lima ilgai pasilikti vienoje raičiojo, pasivoliojo, 
padėtyje: žmogus netenka smaigstė ant smailių adatų 

sausų lapelių ir-traukia “su 
visu vežimu”. Nuvažiuoja,

pusiausvyros ir pradeda 
suktis, persiversdamas čia

Užtiko lapų krūvą, pasi- 
prisi-

BALSAI BE CENZROS. ant nugaros, čia ant pilvo, iškrauna ir vėl grįžta atgal, 
žemiau to, sako, KAS G A- . . . ežvs prisirenka lani*LĖTŲ PAAIŠKINTI... Galima labai patogiai gu-' H 'd samanėlių’

Ietį ant nugaros, pakėlus j v . “i ’
1939 metų rugsėjo mėn. „aluQ Vnia<! sausos žoles gūžtai iškloti.

Durliam, N. C. — Duke 
universiteto profesor i u s, 
daktaras ir rašytojas Ch. 
Fenton užsimušė krisda
mas iš 12-to aukšto.

1939 metų rugsėjo mėn. 
28 d. Lietuvos pasiuntinybė 
Anglijoje, B. K. Balutis, at
siuntė Edv. Turauskui, tuo
metiniam politikos depart
ment direktoriui, tokį laiš
ką:

“Gyvename pilnus įvai
riausių netikrumų laikus. 
Todėl turime, kaip sako an
glai, —■ to hope for the best, 
but to be prepared for the 
worst (turėti vilties ge
riausiam, bet būti pasiruo
šus aršiausiam). Todėl aš 
manau, kad atatinkami žy
giai turėtų būti jau dabar 
padaryti, kad, reikalui 
esant, mūsų ministerijos 
slaptas archyvas galėtų būt 
greitai sunaikintas... Tas 
reikalinga ne tik išeinant iš 
bendrų valstybinių intere
sų, bet dar ir tam, kad ši
tie dokumentai, pakliuvę į 
svetimas rankas, n e u ž- 
trauktų keršto ant figūruo
jančių tuose dokumentuose 
žmonių, kurie katastrofai 
atsitikus, būtų Lietuvai 
kaip sykis reikalingiausi...”

Čia, mielas skaitytojau, 
apsistok ir gerai pagalvok: 
Prie ko ruošėsi ir kaip at
sargiai ruošėsi sunaikinti

į® ®

Vilniaus XVI vidurinės 
mokyklos turistų-krašto
tyrininkų būrelyje užsii
minėja 45 mokiniai. Va
dovaujami mokytojo Z. 
Sviklo. būrelio nariai žie
mos mėnesiais atlikdavo 
trumpesnes išvykas į 
miesto apylinkes, mokėsi 
žygiuoti pagal kompasą 
ir žemėlapį.

Šiomis dienomis jaunie
ji turistai atlikopėsčiųjų 

žygį į Trakus.
Nuotraukoje: jaunieji 

turistai - kraštotyrininkai 
žygyje.

galvą ir kojas ir remiantis 
į vandenį rankomis. Gali
ma, pririetus kojas prie pa
smakrės ir apkabinus jas 
rankomis, atsisėsti vande
nyje, tačiau neilgam, 
gus greitai virsta į 
nes galva persveria.

Galima atsistoti, t. 
sistoti ant galvos, ir 
pusės krūtinės iki kojų galo 
būti ore. Tačiau ilgai nega
lima išlaikyti tokios padė- 
t'es.

Negalima plaukti nuga
ra, nes kojos kyšo iš van
dens. Tenka irtis tiktai ran
komis, todėl judėti galima 
tik nežymiai.

Arklys mirties jūroje vi
sai neišlaiko pusiausvyros. 
Jis negali nei plaukt, net 
stovėti, tuojau virsta ant 
šono.

Kai kurie mūsiškių mau
dėsi daugiau kaip valandą 
ir išlipo ant kranto taip 
druskuoti, kad blizgėjo tar
si ledo varvekliai. Norint 
nušluostyti druską, tenka 
padėti nemaža vargo. Mes 
ilgai vienas kitą trynėme 
rankšluosčiais, kol nuvalė
me druskos sluoksnį. Bet 
užtat Mirties jūroje gali 
maudytis ir visai nemokė
damas plaukti.

(Pagal M. Twainą)

žmo- 
šoną,

y. at-
• nuo

KAVA IR JAV ŽMONĖS
Jungtinių Valstijų žmo

nės labai daug išgeria ka
vos, o savosios neturime. 
Kavą įyežame iš kitų šalių. 
1959 metais iš Brazilijos 
įvežė 985,844,000 svarų ka
vos, už kurią sumokėjo 
$406,468,000. Buvo viso 
įvežta 2,666,961,480 svarų 
kavos iš 46 šalių ir koloni
ją- _____ _______

Ežiai šalčiams yra lai 
jautrūs. Tad žiemos jie 
laukia, gūžtą susitv. 
dar rudenį.

Ežio žiemos buveinė pa
prasta. Duobėje, po kelmu, 
kartais medžio stuobrio 
apačioje arba apleistoje la
pes oloje jis randa sau prie
globstį Tik retais atvejais 
ežiai patys rausia olas.

Ežis — nakties gyvento
jas. Dieną jis miega. Sute
mose keliasi ir bėga maisto 
ieškoti.

Ežiai yra vabzdžiaėdžiai. 
Tačiau jie gaudo ir peles,* 
varles, gyvates ir net paukš
čius. Be to, ėda paukščių 
kiaušinėlius. Jie minta ir 
augaliniu maistu: vaisiais, 
minkšto mis šaknelėmis, 
sėklomis..

Vasaros pradžioje ežiai. ' 
atsiveda jauniklius.' Viena
me lizde galima rasti nuo., 
trijų ik šešių ežiukų. Ir ma-'. 
žieji turi dyglius. Tačiau., 
vasarą jie dar nemoka nau
dotis savo šarvais. Iki ru- , 
dens jaunikliai suauga ir 
gali jau patys, be tėvų pa-, 
galbos, susirasti maisto,. 
Rudenį ir mažieji ima ruoš-- 
tis žiemos miegui.

Aptingusiems, apsnūdu- 
siem ežiams daug nuostolių 
pridaro lapės ir šeškai. Už
uodžia pėdsakus ir atseka 
ežį. O jis į kamuoliuką susi- • 
rietęs. Gudrioji lapė žino,-’ 
kad jo jėga nepaimsi, o tik- 
snukį susibadysi. Tada lape 
ritina kamuoliuką į pakai-' 
nę. Ten telkšo vanduo. Pa-,, 
kliuvęs į vandenį, kamuo-, 
liukas išsitiesia, pasigirsta1.; 
kimus kriuksėjimas, išlenda 
snukutis. Plaukia ežiukas,. 
To lapei ir tereikėjo. Stve-‘ 
ria ji ežiuką už snukučio ir 
nebėra jo...



Puikus IBS Seimas
Liepos 1-mą d. į Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 
Keturioliktą Seimą, kuris 
posėdžiavo B road wood Ko
tely Philadelphia, Pa., susi
rinko nuo 43 kuopų (su 
Centro Valdyba) 83 delega
tai. (Su pirma diena neat
vyko 11 delegatų).

LDS Centro Valdybos 
pirm. Jonas Gasiūnas atida
rę seimą 10:30 vai. ryto, su- 
giedant J.A.V. himną.

Iždininkas J. Weiss kal
bėjo apie LDS turtą saky
damas, kad nemažai pinigų 
yra investuota, kurie neša 
neblogą nuošimtį; yra ne
mažai morgidžiais (mort
gages) pinigų išduota dau-

Daktaras kvo t ė j a s J. 
Repshis, davė trumpą ra-

s kitų, pastebėjo, kad ma
li prirašoma į LDS org.giedant J.A.V. nimną. roi^ 

įvadinės kalbos ir po kelių i natijų^narių. 
atliktų dienotvarkėj punk
tu, Gasiūnas pasiūlė iš- s<ikė, 
rinkti seimui viršininkus iri I960 m., knygų peržiūrėto- 
komisijas. Pirmininku iš- vado finansinį sąskaitų 
rinktas J. K. Mažukna, jo vedimą LDS centre tvarko- 
pagalbininku J. K u ne a; Prie Bunkaus raporto 
kaip paprastai LDS seimuo- į

V. Bunkus, iždo globėjas, 
kad birželio 4 d.,

komisijas. Pirmininku

Prie Bunkaus raporto 
___  J. Grybas mažai ką turėjo 

se protokolų iižrašytoju lie-1 P1 Įj^ti. 
ka J. Siurba. Į rezoliucijų Po Vinco Čepulio, Įstatų 

Komisijos nario raporto 
kilo diskusijos, po kurių 
tam tikri keli punktai Kon-

sienė, T. Kaškiaučius, J. S. | 
Mažeika, W. Černauskas iri 
A. Kandraška. Kitų komi-' 
sijų neužsirašiau.

Mažuknai paėmus seimui, 
vadovauti, J. Gasiūnas : 
davė gerą raportą. ; 
skundėsi LDS narių mažėji-ipo 50 centų per metus nuo 
mu. Centro Valdybos pre-' kiekvieno kp. nario klausi- 
zidento raportas priimtas, mas. Šis reikalas buvo pla- 
vienbalsiai. Dabar sekė ra-|čiai isdiskusuotas. ~ _ 
portai C.V. vicepirmininkų' ma delegatų : 
J.J. Mockaičio ir J. Žebrio.| hKS centras i 
Matomai, jie mažai ką nau-1 
ją prie pirm, pasakojimo i 
apie LDS stovį tegalėjo pri
dėti; jų raportai buvo pu 
trumpi, taipgi vienbalsiai tą reikalą baigs
priimti. Po trumpų diskusi- i tvarkyti Centro Valdyba, 
jų apie raportus 1-ma sesi- į Liepos 2-ra d. trečioji sė
ja užsidarė ir visi ėjome . sįja turėjo prasidėti i9-ąval. 
pietauti, nes buvome gero-įBet dėl delegatu neatidumo

Į 
pasiaiškinti, 

alkani ir 
valgėme

ką naują įrašyti.
Baigiantis sesijai pakel- 

j is-; tas kuopų finansų sekreto- 
Biskįlriams už jų darbą mokėti

Daugu- 
sutiko, kad 
iš savo iždo 

j mokėtų kuopų f in. sekreto
riams. Rodos, trečioj sesijoj 
tas reikalas baigtas; dau
guma balsavo už, suprasda-

kai išalkę.
Čia noriu 

kodėl buvome 
vargę. Mažai 
lionėje ne dėl to, ka< 
turn pinigų neturėję,

i pranešimams, daugelis at- 
. vyko 10 vai., manydami, 

Pa-;kad ir antros dienos sesi
joms laikas nepakeistas.

Šioje sesijoje daug kalbė-bų- 
bot 'jo J. Siurba ir kiti daug 

dėl to, kad norėdami laiku i daug kalbantieji delegatai, 
pasiekti Philadelphia, sku-Į(BUvo delegatų nei vienu 
bėjome. Mat iš Bostono su Į žodžiu nepasisakiusių. Mat, 
dr. Repšiu išvykome liepos delegatams nesuteikta pro- 
1-mos 12:30 vai. ryto, tei-! ga raportuoti iš kuopų veik- 

ngiau pasakius, vidurnak-1 i0>s). Siurba kalbėjo finansų 
Pasiekę Olympia parką | reikalu ir apie priėmimą 

uicesUry dar du delega-' naujų narių į LDS org. be 
tus, šiušą ir Motiejaitienę, daktaro. egzaminavimo, tik 
pasiėmę išvykome dar bis-! t«;m tikra
kį prieš 2-rą vai. ir visu ko- dant. Po diskusijų vienbal- 
liu palengva skubėjome. I sųd nutarta priimti naujus 
Nuriedėję 330 mylių 9:30įnorius, jaunus ir senus 
jau buvome Broadwood žmones be daktaro egzami- 
viešbuty. Žinant, kad sei- nacijos.
mas turi prasidėti 10-ą vai.,! Naujų sumanymų punkte 
o dar čia reikia su nakvyne, < rekomenduota: išleisti in- 
automobilio pastatymu ap-1 formacinį biuletenį anglų- 
sirupinti, taipgi norisi su, lietuvių kalbomis, kurio pa

galba būtų lengviau išaiš
kinti apie LDS naujai no
rintiems prisirašyti prie 
mūsų organizacijos. Po ašt
rių susikirtimų naujų daly
kų sumanytojai patarė se
nas ligonių reikalams esan
čias blankas pataisyti. Dar
gi patarta C. V. susirašinėti 
angliškai su mažai lietuvių 
kalbą mokančiomis kuopų 
valdybomis.

Prieš pat pietus buvo dar 
diskusijos, rodos, apskričių 
reikalu. Tuo tarpų, kai pub
lika — delegatai ir svečiai 
nerimavo, jauna moteris iš 
Chicagos pasiprašiusi balso 
labai mandagiai kreipėsi į 
dalyvius dėl užsilaikymo 
tvarkingai. Ir iš tikrųjų, 
mūsų žmonės bile sueigoje 
ūžia kaip bitės avilyje. 
Ypatingai yra bloga, kada 
eina visuomenės reikalų ap
kalbėjimas, susirinkusieji 
neva dalyvauti sprendimuo
se, veda asmeninius pokal
bius, kartais net žymesnie
ji veikėjai savo atskirą biz
nį varo. Nors jau yra su
prantama, kad mes senes
nieji daug ką nebeišmok- 
s:m, tačiau, ant kiek gali
ma, yra svarbu tvarkos 
prisilaikyti kad ir papras
tuose susirinkimuose, kad 
parodžius gerą pavyzdį pas1

sirūpinti, taipgi norisi i 
seniai matytais pažįstamais 
draugais iš tolimų kolonijų 
suvykusiais pasisveikinti, 
tai kada gi čia bevalgysi 
namie įprastus gerus pus
ryčius. Todėl po pirmos se
sijos, nuėję į viešbučio res- 
tauraną, pavalgę gerus pie
tus, jautėmės gerokai stip
resni antroje sesijoje daly
vauti...

Pirm. Mažukna biskį po 
2 - r o s valandos pradėjo 
kviesti delegatus užimti sė
dynes antrajai sesijai. Pasi
prašius balso vietinė veikė
ja Šmitienė atsikreipė į 
tuos delegatus, kurie dar 
neturi nusisamdę kambarių 
nakvynei, pranešdama, kad 
fįladelfiečiai gali dar apie 
20 asmenų pernakvinti pas 
lietuvius. Po to J. Siurba 
perskaitė 1-mos sesijos pro
tokolą. Taipgi C. V. sekre
torius prieš išduodant fi
nansinį LDS stovį trumpai 
pakalbėjo apie svarbesnius 
mūsų pašalpinės organiza
cijos reikalus.. Apart kįta 
ko jis sakė, kad LDS turi 
lygias teises su kitomis 
apdrauclos JAV organizaci- 

is; kad mes prisidedam 
kovos dėl žmonių gero-

Ltaipgi barė narius, ku- 
rolės

r
v
rie neįvertina LDS 

 

darbo žmonių eilėse.

s blankas išpil-

mus atėjusiems jauniesiems 
žmonėms. Deja, kaip kitur, 
taip ir LDS seime delegatai 
ir svečiai vieni kitus tildy
dami kėlė nerimą. Ir kam 
tie “šiušenimai”, juk tvark
darys su plaktuku stovi už 
stalo; Mažuknai daug pa- 
gelbininkų nereikalinga, jis 
moka labai gerai vadovau
ti.

Ketvirtoj ir paskutinėj 
LDS sesijoj tęsėsi iš apylin
kių ir kuopų veiklos disku
sijos. Po to sekė praneši
mas apie gautus sveikini
mus. (Kadangi LDS yra 
turtinga organizacija, tai 
su pasveikinimais suvažia
vimui mažai gauta finansi
nės paramos).

Rezoliucijų komisija, 
Ksaverai Karosienei pirmi
ninkaujant, patiekė ketu
ri as rezaliuci j as, kurios 

I vienbalsiai buvo priimtos ir, 
’1 manau, tilps mūsų spaudo

je, . I
Į įstatų komisiją reko

menduoti ir užgirti: V. Če
pulis, T. Kaškiaučius ir C. 
Briedis (Bready).

Nubalsuta už poros me
tų sušaukti sekantį Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo seimą Detroite, Michi- 
gano valstijoj. Tas miestas 
yra ne tik fordukų ir kito
kių automobilių gaminimo 
centras, jis ir geografiniai, 
imant sykiu Kanados lietu
vius, pasidaro centras.

Po perstatymo sekančiam 
terminui i š r i n k t ų LDS 
Centro Valdybos narių, pa
dėkojęs delegatams už daly
vavimą ir gerą užsilaiky
mą, pirmininkas J. K. Ma
žukna pavedė prez. J. Ga
šlūnui baigti seimą.

Prezidentui prašant pub
lika atsistojo ’ minutę per 
pastaruosius du metus LDS 
mirusių narių pagerbimui. 
Siurbai perskaičius pasku
tinės sesijos 1 protokolą, ir 
po kelių delegatams ir sve
čiams svarbių pranešimų, 
J. Gasiūnas uždarė seimą.

Sesijoms pasibaigus, iki 
delegatams ir svečiams ren
giamos vakarienės dar bu
vo beveik dvi valandos lai
ko. Mudu su Tadu Kaškiau- 
čiu apėjome Filadelfijos 
miesto centro gražiąją dalį. 
Nuostabiai jis turi įdomų 
miesto rotušės pastatą. Ko
kia puiki stambi ir bran
giai kainuojanti architektū
ra! Be statulų, biustų ir ki
tokių pagražinimų yra virš 
žemės po pastatu išmūryti 
keturi tuneliai iš keturių šo
nų, kurie veda į rotušės vi
dury esamą parkutį. Šiaip 
miestas panašus į kitus 
JAV miestus. Gatvės pilnos 
automašinų, oras užterštas 
troškinančiais gazais, krau-

varvina. Visi į už' stiklų su
krautus jų rankomis ga
mintus produktus žiūri, bet 
dėl aukštų kainų ne visiems 
“įkandamus0, v

Tarp aukštų mūrinių pa
statų saulei kaitinant ir 
prastą orą į krūtinę trau
kiant mudu greit pavargo
me ir traukėme link Broad
wood viešbučio vakarie
niauti. Nuėję radome stalus 
apsėstus, tik kur nekur 
buvo tuščių sėdynių. Dele
gatų ir svečių daug suėjo 
vakarieniauti. Balius buvo 
puikus: maistas ir prie sta
lų patarnavimas geriausias 
Už tai verti fįladelfiečiai 
pagyrimo. Pasisotinę girdė
jome trumpas x prakalbėles 
ir dainų programą. Keletą 
dainų puikiai atliko vete
ranas dainininkas Julius 
Krasnickas; taip pat gra
žiai sudainavo liaudiškas 
daineles iš Chicagos duetas: 
Roger A. Žilis ir Mrs. 
Urbik. • Triukšmingai 
baigėme balių visi sykiu su 
dainininkais sudainuodami 
keletą liaudies dainų. į

A. Kandraška

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopos susirinki

mas įvyko liepos 19 d. Jis 
buvo skaitlingas. Visi na
riai jau yra pasimokėję 
duokles už 1960 metus, kaip 
pranešė finansų raštininkė 
M. Valinčienė.

B. Medley ir J. Kunča, 
kuopos delegatai, kurie da
lyvavo Draugijos suvažia
vime liepos 3 d., Philadel
phia, Pa., išdavė raportus. 
Visiems patiko LLD suva
žiavimo nutarimai. Kuopos 
nariai tik pageidauja, kad 
CK tuojau suorganizuotų 
kuopų ir apskričių veikimą 
pravedimui suvažiavimo ta
rimų.

Visi LLD 32 kuopos na
riai taria širdingą padėką 
drg. Barborai Medley, ku
ri paruošė vaišes pasitiki- 
mui LLD delegatų.

New Haveno drau g a i 
praneša kitų kolonijų vei
kėjams, kad pas mus “Išei
vis0 nebus suloštas, kaip 
pirmiau buvo manyta. Taigi 
mes patariame kitoms kolo
nijoms pas save suvaidinti,

Liepos 20 d. iš ligoninės 
buvo parvežtas namo J, 
Fetkus. Jo sveikata gerėja, 
bet dar ims laiko, kol pil
nai susveiks.

Sužinojome, kad Water
bury lietuvės ruošia pietus 
pas Stanislovaičius po gra
žiais jų medžiais. Parengi
mas įvyks rugpiūčio 7. Iš 

tuvės pilnos produktų, jų'mūsų kolonijos pažangūs 
langai papuošti gražiai ga- lietuviai ruošiasi vykti. Ten 
miniais, palangėmis stovi- bus proga susitikti ir pasi- 
niuoja moteriškės, kaip kur kalbėti su kitų kolonijų 
ir vyrai į moteriškas dailias draugais, 
statulas žiūrėdami seilę - J. Kunoa

Nusipelnęs meno veikėjas

Kompozitorius J. Karosas
Respublikos muzikinė vi-Įsideda įtemptas darbas — 

suomenė plačiai pažymi darbas dėstytojo, dirigento, 
kompozitoriaus Juozo Ka- kompozitoriaus, visuomeni- 
roso 70 metų sukaktį.

Nuo pat vaikystės, kaip 
ir jo tėvas — savamokslis 
muzikantas, mažasis Juozu
kas pamilo muziką. Kiek 
paaugęs jis jau groja smui
ku, armonika. Jaunuolio 
gabumus pastebėjo įžymus 
lietuvių kompozitorius, tuo
met dar kaimo vargoninin
kas, J. Gruodis ir pakvietė 
ji savo mokiniu ir padėjėju. 
J. Gruodis buvo pirmasis ir 
mylimiausias busimojo 
kompozitoriaus mokytojas 
ir draugas, nukreipęs jį į 
muzikos meno kelią.

1915 metais J. Karosas 
atvyksta į Maskvą, bet mo
kytis konservatorijoje dar 
negali dėl blogų materiali
nių sąlygų. Norėdamas už
sidirbti pragyvenimui, jau
nuolis stoja į garsųjį Adre- 
nevo-Slavinskio (sūnaus) 
chorą, apvažinėja su juo 
visą Rusiją, vėliau vado- 
vau j a Jarcevo lietuvių 
tremtinių chorui.. 1921 me
tais įstojęs į Rygos kon
servatoriją, pasirenka tris 
specialybes 
rigavimo ir kompozicijos. 
Po septynerių metų su pa
gyrimu baigęs konservato
riją, atvyksta į Kauną. Pra

vargonų, di-

Arba yra vietos lietuvy 
tarpe daug ir įvairių nuo
tykių, kurie turėtų būt 
spaudoje atžymėti, bet nie
kas jų nepraneša. ,

Na ir kuomet mes skaito
me iš kitų kolonijų įvairius 
lietuvių tarpe atsitikimus, 
tai kodėl kitos kolonijos 
apie mūsų nuotykius netu
ri žinoti?

Į koncertų, kurį dirigavo 
L. Stokowskis, susirinko 31 
tūkstantis klausytojų. Sto
kowskis dirigavo Philadel- 
phijos orkestrui. Fairmount 
parkas ne visada tiek sve
čių turi, kiek šiame koncer
te dalyvavo. Spauda šį kon
certą plačiai aprašė nesigai
lėdama dirigentui kompli
mentų.ninko. 1937 metais J. Karo

sas vadovauja Klaipėdos 
muzikos mokyklai, kuri, 
hitlerinei Vokietijai užgro
bus Klaipėdos kraštą, per
sikėlė į Šiaulius. Pokari
niais metais jis padeda 
daug pastangų atkuriant 
šią mokyklą Klaipėdoje. 
Nuo 1956 metų J. Karosas! Trentono kuopa nedalyvavo 
— Valstybinės konservato
rijos vyr. dėstytojas.

J. Karoso — pedagogo ir 
visuomenininko veikla ne-

Trenton, N. J.,—^rtimas 
kaimynas Philadelphi j a i. 
Trentono LDS kuopa turi 
daugiau narių, negu Cam- 
deno kuopa. Tačiau apie . 
Trentono kuopą mes žiniįj 
mažai arba visai neturirpe,

LDS seime, nors jai buvo 
visai arti pasiųsti delega
tus.

Na ir jeigu visos LDS
atskiriama nuo kūrybinio kuoP?s taiP ®ei"lus f

. ..y I ni7.onna ivPvfinr.ii ' fui mnadarbo. Plačiai yra žinomos' artintų, - tai mes
jo simfonijos, siuitos, orą- neturėtume nei orgamzaci- 
torija ir kiti kūriniai. Ne-Jos/ei W. Butų gražu,
pamiršta kompozitorius ir 
mažųjų. Jisai sukūrė jiems 
didelį pluoštą dainų, parašė 
muziką spektakliams “Gin
tarinė lazdelė” ir “Meškos 
trobelė”, išleido dainų rin
kinėlį “Putinėli raudona
sis”.

Už nuopelnus vystant lie
tuvių muzikos meną, 1954 
metais J. Karosui buvo su
teiktas respublikos nusipel
niusio meno veikėjo vardas.

Žengdamas į savo am
žiaus aštuntą dešimtį, kom
pozitorius yra kupinas nau
jų tarybinių užmojų.

L Griauzdaitė

kad nors retkarčiais jie at
silankytų į Philadelphiją 
užmegzti artimesnius ry
šius su vietine LDS kuopa 
ir kuopos veikėjais.

Pilietis

Philadelphia, Pa
Philadelphiečių tarpe gir

disi gražių atbalsių apie Ai
do Chorą, kuris dainavo 
LLD koncerte. Apie chorą 
kalba ir už Philadelphijos 
ribų, kurie dalyvavo kon
certe. Jų prisiminimas lie
tuvių gražių dainų pasiliks 
atmintyje per ilgą laiką. 
Yra išsireiškimų, kad Ai
das dainavo ir .pirmiau Phi
ladelphijoje, bet taip gra
žiai niekuomet nepasirodė.

Na ir gal susirinkę sve
čiai nepaskūpėjo su auko
mis padengimui lėšų, čia 
buvo ne tik vietinių, bet ir 
iš visos plačios Amerikos 
svečių. Svečias iš Kanados 
užklaustas, kuris choras 
dainuoja geriau, kanadie
čių, ar Brooklyno Aidas, 
prisipažino, kad jų choras 
dainuoja gražiai, bet Aidas

dar gražiau. Aidą dainuo
jant girdėjo plieno ir ang
lies darbininkai. Toliau gy
venanti nuo lietuvių centrų 
ilgai nepamirš. Ne tik 
Pennsyvanijos valstijoje, tų 
dainų nepamirš ir iš aukš
tutinės New Yorko dalies 
svečiai delegatai.

Na ir čia noriu padaryti 
vieną pastabėlę, kad auko
jusių sąraše vietoje Phila- 
delphietis turėjo būti Phi- 
ladelphietė, $6.

f*

Kauno “Drobės” vilnonių audinių < fabriko dažyklos laboratorijoje 
dirba Kauno Politechnikos instituto .Technologijos fakulteto I kurso 
studentė Laima Aukštakojytė. Teorines žinias, įgytas auditorijose, ji 
praktikoje patikrina gamyboje. v

Nuotraukoje: Kauno Politechnikos instituto studentė Laima Aukšta- 
kojytė dažyklos laboratorijoję.

Well, broliai veikėjai ir 
veikėjos! Mūsų darbymetė 
praėjo. Liepos menesi LLD 
10-tos kuopos susirinkimas 
neįvyko, bet įvyks rugpiū- 
čio 12 d., R. Klube, 1150 N. 
4th St, Prašome dalyvauti 
visus. Šiame susirinkime 
bus pateikta pilna apyskai
ta iš šeiminių parengimų.

Ir čia turime padaryti 
planus ateities veikimui. 
Philadelphijoje dar yra 
gražus skaičius tėvynainių. 
Jie myli parengimus, gerus 
kultūringus parengi mus. 
Senatvės sulaukę ir turėda
mi liuoso laiko, jie juos lan
kys ir, esu įsitikinęs, 
jie tą padarys.

Waterbury, Conn.
Klubo piknikas

Liepos 17 d. atsibuvo pik
nikas, kurį surengė Lietu
vių piliečių 103 Klubas, 
žmonių buvo apie 300, . te 
taip mažai. Bet, i mano sU> i 
pratimu, pagal narių skaL 
čių, buvo per mažai. Labai- 
bloga su tokiais draugijų 
nariais, kurie į parengimus, 
nesilanko, bet gauti iš drau
gijos, tai pirmutiniai, nesa
ko, kad šitą sykį neimsiu, 
palauksiu. • .

Iš gamtiško atžvilgio vis
kas buvo kuo puikiausia. 
Diena graži, parkas taipgi 
gražus, visai palei vandenį. 
Kurie buvo, visi gėrėjosi 
gamtos grožiu.

Draugiški pietūs
Draugiški pietūs įvyks 

rugp. 7 d., daktaro Jono ir 
Kristynos ' Stanislovai č i ų 
gražiam sode. Pietūs bus 
pirmą valandą dieną. Visi 
ir visos yra kviečiami daly
vauti.

Rugsėjo 25 d,, 103 Green 
St., Lietuvių svetainėj taų> 
gi įvyks draugiLki pietūs 1 
valandą dieną. Rengia Lie
tuviškų kapinių Valdyba 
kapinių naudai.

Turėjo operaciją
Sena “Laisvės” skaityto

ja d. Stravinskienė turėjo 
skaudžią operaciją. Guli 
Waterburio ligoninėje. Lie
pos 22 d. ją teko matyti. 
Sveikata eina geryn. Gal 
greitai sugrįš pas namiš
kius.

J, Strižauskas

kad

yraPhiladelphijoje dar 
geras skaičius organizacijų. 
Jos turi susirinkimus, pa
daro tarimus, bet tie tari
mai nėra plačiau žinomi. 
Mūsų gera dalis draugų- 
draugių prie daugelio jų 
priklauso, bet kad parašy
tų patys ar suteiktų žinių 
tam, kas rašo, jie to neda
ro. Negerai, bet taip yra.

AR PAKELS 
GAZOLINO KAINAS?
New Yorkas.

kompanijos skelbia, būk pa
staruoju laiku jo kiekis žy* 
miai sumažėjo. Iš tų skel
bimų galima numatyti, kad 
vėl rengiasi pakelti jo kai-

Gazolino

Chicago. — Atsidarė Re- 
publikonų partijos konven
cija nominavimui kandida
to į JAV prezidentus.
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Los Angeles, Calif.
SUSIRINKIMAI

iepos (July) 10 d. įvy
ko LDS 35-tos kuopos ir 
LLD 145 kp. susirinkimas. 
Narių susirinko apsčiai. 
Pasirodo, kad dienos laiku 
turėti susirinkimus yra 
praktiškiau. Kuomet laiky
davome vakarais, nei pusė 
tiek neatsilankydavo.

Pirmiausiai svarstyta L. 
D.S. 35-tos kp. eiga. Fin. 
sekr. M. Pūkis raportavo, 
kad kuopa yra gerame sto
vyje — ypač finansiškai. 
Paaiškėjo, kad randasi vie
na ligonė, Izabel Simokas. 
Linkiu jai greit susveikti. 
Tuomi ir baigėsi susirinki
mas.

Pasirodo, kad veikla nū
dien koncentruojasi L.L.D. 
145 kuopoj. Finansų sekr. 
J. A. Dementis skaitė laiš
ką iš centro, kuriame žymi
mi, kad mūs kuopa padėta 
ant garbės listo. Džiugu, 
didžiausias nuopelnas pri
klauso už tai d. Demenčiui. 
Išduotas raportas iš birže
lio 12 d. įvykusio išvažiavi
mo—gegužinės. Pasekmės 
pasirodė džiuginančios. Bu
vo ir kritikos už įvykusius 
netikslumus. Tačiau yra 
posakis, kad kas neveikia, 
tas ir klaidų nepadaro. Nu
tarta parsitraukti 15 kny
gučių “Lietuva Šiandien” 
ir duoti naujiems nariams 
kaipo dovaną.

Kitas džiuginantis įvy
kis: prisirašė du nauji na
riai, Antanas Šiuberkis ir 
Vincas Balsys. Tai sudaro 
58 narius. Daug laiko pra
leista kilus bereikšmėms 
diskusijoms ir taip liko 
daug svarbių dėsnių neap
kalbėta, nes dalyviai pra- 
d; nerimauti ir taip su
sirinkimas ’ baigėsi net be 
įnešimo susirinkimą užda
ryti. Nepadyvitina, nes 
daugelis nori gražią dieną 
pasigerėti gamtos grožiu.

Kiti susirinkimai įvyks 
rugsėjo (September) 10-tą, 
toje pačioje vietoje.

Skaitau už pareigą žy
mėti, kad LDS 35 kp. pir
mininkė, nepavaduojama 
veikloje darbo žmonių kla
sės kovose už laimingesnį 
rytojų, Ona B-ernotienė 
rugpiūčio 1 d. išvyksta va- 
kacijoms į rytines valsti
jas — net į Floridą. Geisti
na, kad kur ji nesilanky
tų, būtų traktuojama kaipo 
tokia. Tenka pavėlinti jai

laimingos kelionės ir links
mų vakacijų.

Iš DEMOKRATŲ 
KONVENCIJOS

Liepos 11 d., Sports Are
na Exposition parke prasi
dėjo demokratų konvencija. 
Konvenciją atidarė nhcio- 
nalis demokratų pirminin
kas Paul Butler. Savo ilgoj 
prakalboj smerkė republi- 
konų administraciją — 
ypač Eisenhoweriui ir Nik- 
sonui davė pylos. Girdi, vi
soj J.A.V. istorijoj vicepre
zidentas nebuvo mėtomas 
akmenimis. Nei vienam dip
lomatui nereikėjo slėptis 
malūnsparnyj ir būti ata
kuotų ir nei vienam prezi
dentui nebuvo uždrausta 
apsilankyti draugiškiausio
je šalyje. Teigė, kad De
mokratų partijos sloginu 
yra Jeffersono pareiški
mas: kad visi žmonės yra 
sutverti lygūs, nežiūrint 
spalvos, rasės ar religijos. 
Tačiau neprisiminė, kad 17 
milijonų negrų yra betei
siai, nežiūrint, kad demo
kratai yra valdę šalį neiba- 
žiau kaip republikoriai. 
Svarbiausia, kad ta jo ‘ily
gybė” pasirodė nuogumoje 
net pačioje konvencijoje. 
Tik keli jardai nuo Arenos 
milijonieriui Kennedy į>a- 
lociukas, Texaso mažes
niam milijonieriui Johnso- 
nui mažesnis. Symingtonas 
patalpintas j treilerį, o nha- 
žesnės reikšmės kandidatai 
net už miesto ribų. Kenne- 
dy’o generalinė raštinė ra
dosi Biltmore viešbutyje, o 
kitų—žemesnės klasės vieš
bučiuose. Tai tau ir lygy
bė! |

Konvencijos pirmininku 
išrinktas Floridos guberrįa- 
torius Leroy Collins, kuris 
skaitė ir Demokratų parti
jos priimtą platformą. 
Prieš platformą sukėlė 
triukšmą diksikartai —pie
tinių valstijų demokratei, 
ypač prieš civilių teisių bi- 
lių, kuris užtikrina lygias 
teises negrams. Aštriausiai 
išstojo senatorius Ervin, 
North Carolina, kuris net 
grasino išstoti iš Demokrja-
tų partijos su 5 milijonais 
balsuotojų pietinėse valsti
jose. Jis teigė, kad tas bi-
lius atimtų jiems Jefferso
no suteiktą laisvę. Ar rei
kia didesnio hipokrato kal
bėti apie Jeffersoną, kuris

PASIKLAUSKITE SAVĘS
* SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA.

WALnut 5-3455
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-O8O7

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968
390 W. Broadway
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764
346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MDi, Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street, LAKEWOOD, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621 
ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 

O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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paTeiškė fedėralistaniš *(tų 
dienų diksikratams): — 
“Liuosybės medŲlaiks nuo 
laiko, reikia palaistyti 
krauju tironų”, o tais tiro
nais nūdien kąip jįk ir yra 
diksikratai ir ponas Ervin. 
Jie šaudo, linčuoja ir pjau
sto negrus, kaip kokius gy
vulius, kad jie kovoja už 
Jeffersono ir Lincolno su
teiktą laisvę. Ir jei jie tu
rėtų galimybę, atsteigtų 
vergiją ir dar drysta kalbė
ti apie Jeffersono suteiktas 
laisves. Davė pataisymus 
civilių teisių ir ekonominio 
plano: mažinti federates 
skolas. Abu didelės didžiu
mos atmesti. Už platformą 
įspūdingiausias kalbas pa
sakė Hawaii < delegatė Pet- 
sy Mink ir Illinois kongres- 
manė Dorothy O’Brien.

Pasakyta daug kalbų, 
niekinančių Tarybų Sąjun
gą ir Kiniją ir kad naujoji 
administracija sulaikytų 
plitimą “komunistinio im
perializmo”, nežiūrint ko
kia kaina. Tuom pačiu sykiu 
protarpiais rodė filmus 
apie J.A.V. ir Tarybų Są
jungą, kuriose vaizduoja
ma milžiniška Tarybų Są
jungos industrija, techno
logija, ekonomika ir moks
las. Parodžius Maskvos uni
versitetą, aiškintojas pa
reiškė, kad didžiausias kul
tūros ir mokslo židinys Eu
ropoje. Įdomiausia, kad 
aiškintojas pripažino, kad 
Tarybų Sąjunga pralenkus 
J.A.V. daugeliu atžvilgių. 
Vaizdavo filmuose ir J.A. 
V. (buvusios pirmaeilės ša
lies, o dabar antraeilės, tei
gė aiškintojas) nupuolusią 
industriją ir ekonomiką, 
apgriuvusias mokyklas, lū
šnas, netaisytus vieškelius 
ir užšalusias liejyklų kros
nis, bet gražiausius golfo 
laukus. Aišku, tai buvo 
pademonstravimai republi- 
konų administracijos, nors 
demokratai, būdami didžiu
moje kongrese ir senate, 
galėjo prie to neprileisti, 
tačiau viską užgyrė.

Artinantis nominacijoms 
prezidento vietai, pasirodė 
Eleanor Rooseveltienė ir 
Adlai Stevensonas. Juos su
tiko griausmingomis ovaci
jomis. Tūkstančiai Arenoje 
sveikino Stevensoną, kiti 
tūkstančiai paradavo lau
ke, už Arenos sienų. Nomi
nuodama Stevensoną Roo
seveltienė, be kitko, pasa
kė: Amerikos ir viso pasau- 
lo žmonės trokšta taikos. 
Nominuokite žmogų, kuris 
išklausytų jų balso, o tuo
mi žmogumi yra Adlai Ste
vensonas, kurį aš nominuo
ju kandidatu prezidento 
vietai. Tačiau nominacijose 
už Stevensoną padavė vos 
79l/ž balso. Už Lyndon 
Johnson 400, o už Kennedy 
895. Nekurie, nominuoda
mi kandidatus, didžiavosi, 
kad jų kandidatas buvęs 
darbininkas, pardavinėjęs 
laikraščius ar valęs batus. 
Tačiau tiems tūkstančiams 
darbininkų, kurie sveikino 
ir demonstravo už Steven
soną, teise už jį balsuoti 
buvo atimta — jie buvo pa
niekinti.

Nuostabiausia drama į- 
vyko su New Yorko kon- 
gresmanu Clinton Powel, 
negru. Užklaustas, už ką 

į jis balsuos ant pr-ezidento, 
jis atsakė: — už Johnsoną. 
Patėmijus, kad Johnsonas 
yra priešingas civilių tei
sių biliui, kuris daugiau
sia liečia negrų rasę, Powel 
pareiškia: — Tas manęs 
neliečia, katras yra negras, 
jis ir bus negras. Ar tai ne 
Judošius savos rasės?

Buvo manyta,' kad Demo- 
’ kratų partija skils. Bet pa

aiškėjus, kad' Kennedy pa
geidauja Johnsoną už vice
prezidentą, visi pasibučia
vo ir kerštas dingo.

Po nominacijų liepos 15 
d. konvencijos dalyviai ir 
pašalinė publika susirinko 
į Stadioną, kuris talpina 
50,000 žmonių, kur kandi
datai ir kiti partijos did
žiūnai pasakė kalbas.

Didžiuma kalbėtojų piršo 
kietą prievartos užsieninę 
politiką taikai vykdyti. — 
Tai bloga, beprotiška. Gy
rė buvusius demokratų 
prezidentus, neaplenkdami 
ir Trumano, kurio paskelb
tame kare Korėjoj išžudyta 
54,000 Amerikos jaunuolių 
ir pradėjo šaltąjį karą, ku
ris veda šalį prie bankruto. 
Bešališką ir rimtą kalbą 
pasakė Hubert Humph
rey ir James Roosevelt. 
Paskutinis kalbėjo už savo 
motiną, kuri dėl tūlų prie
žasčių negalėjus dalyvauti, 
bet jos geismu esą, kad iš
rinktieji kandidatai, jei 
teks būti prię valdžios vai
ro, vykdytų koegzistenciją 
ir taiką pasaulyje. Johnso
nas sakė, kad koordinuos 
su Kennedy, tačiau rodė il
tis neapykantos socialisti
niams kraštams. Stevenso
nas, tai nusimaskavo, pa
skelbdamas karą “komu
nistiniam imperializmui” 
ir ragino kitus kovoti. Mat, 
tuomi tikisi užsitarnauti 
šiltą vietelę, na, kad ir ša
lies ministro ar delegato 
Jungtinėse Tautose, kaip 
spėjama. Kennedy nieko 
realaus nepasakė. Piršo ko
kį tai naują “frontier”, ku
rio vykdymui piliečiai pa
siaukotų, pašvęsdami savo 
asmeninius patogumus, ki
tais žodžiais i — susiveržtų 
diržus. Neabejotina, kad 
mintyje turėjo unijas, ku
rios nereikalautų pakėlimo 
algų ir ‘ trūmpėšnių valan
dų, kad jo ir'jo sandraugų 
milijonai augtų;

Uždarymo ’' ceremonijose 
praktiškiausiai reagavo sa
vo maldoj, kaip jis pavadi
no, kokis tai Kristaus baž
nyčios pamokslininkas. Jis 
prašė dievo, kad nominuoti 
kandidatai, jei paimtų ša
lies valdžią, kardus, ka- 
nuoles ir kitus žudymo pa
būklus sulietų į plūgus ir 
kitus žmonijai naudingus 
įrankius. Tai sveikas pro
tas ir sloganas socialistinių 
šalių. Vienok, abejotina, 
ar dievas išklausys jo mal
dos.

Šakalių Žemaitis

So. Boston, Mass.
Piknikas

Lietuvių Piliečių Klubo 
piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 7 / d., Olympia 
Parke, Worcesteryje. Prie 
pikniko rengiasi labai ge
rai. Yra apsiėmę gabios 
gaspadines pagaminti įvai
raus ir skanaus maisto. 
Bus įvairaus ik gėrimo, alu
čio, kokio kas tik ' norės. 
Būsite aptarnauti prie sta
lų, nereikės stovėti ir lauk
ti pas “barą”/

Bus ir sporto programa. 
Rengėjai kviečia visus lie
tuvius iš plačios kolonijų 
apylinkes. Atvykite, gražiai 
laiką praleiskite, susitikite 
savo pažįstamus, o būsite 
pasitenkinę.

Kurie turite automobi
lius, prašome, kad atvež- 
tumėte savo pažįstamūs, 
kurie auto neturi. Jeigu 
būtų ir lietus, piknikas vis 
vien įvyks, nes parke yra 
erdvi pastogė. Visus ir vi
sas kviečia ko;misija:

S. .Reinardas 
A. Kandraška 

J> Skliutas

Easton, Pa.
Ligoniai

Gavau tris laiškus, drau
gai klausia apie Margaritos 
Tilwick, tai yra, mano vy
riausio sūnaus žmonos, svei
katą. Tenka su apgailesta
vimu pasakyti, kad Marga- 
reta sunkiai vargsta, sun
kiai serga vėžio liga. Varg
šė labai sudžiūvo ir kenčia 
skausmus. Jai • buvo pada
ryta keturios operacijos, 
kreiptasi pas geriausius gy
dytojus, bet nieko negelbė
jo. Turėjome daug išlaidų 
ir rūpesčių, o ji vis tik kan
kinasi.

Girdėjau, kad sunkiai su
sirgo Ona Šlapikiene. Serga 
ir švegždienė. P. Martinkus 
seniai nesveikauja.

Aš iki vėlesnių laikų ge
rai jaučiausi, bet vienu 
kartu susirgau ir Elastono 
ligoninėje , išgulėjau x8 die
nas. Ir dabar dar vis nesi
jaučiu gerai.

Todėl prašau visų draugų 
ii draugių, kurių prenume
rata pasibaigė už “Laisvę”, 
matykite mane, nes aš da
bar dar negaliu jūsų aplan
kyti. Labai greitai pavargs
tu ir esu po gydytojo prie
žiūra.

L. Tilwick

plikių turėtų nusitverti. 
Tik reikia parašyti į Elea- 
norą Rooseveltienę ir Ste
vensoną.

Su meile,
Susninkų' Jurgis

Iš laiškų
JEI TAIP BŪTŲ?

Mielas drauge Antanai! 
Kaip jau žinom, turime de
mokratų kandidatą ant 
prezidento John Kennedy. 
Klausimas, kodėl taip Los 
Angeles nominacijose dele
gatai nesiskaitė su Ameri
kos žmonių norais? Kodėl 
jie nenominavo Adlai Ste- 
vensono, daug populiares
nio už Kennedy?

Juk visi matome per te
levizijos tinklus, kokį pub
likoj entuziazmą sukėlė jo 
pasirodymas konvencijoj, 
žinai, drauguti, jei tik aš 
galėčiau gerai angliškai ra
šyti, tai aš kreipčiausi laiš
keliu ir ragi n tau Stevenso- j 
ną kopti į prezidentus ne- 
prigulmingu tikietu. Taip 
kaip padarė Theodore Roo- 
seveltas. Jūs tą gerai žino
te. O tas padaryti St-even- 
sonui dar galima. Juk iki 
rinkimų dar veik 4 mėne
siai. Ir aš esu tikras, kad 
jeigu jis eitų neprigulmin- 
gu tikietu, jis laimėtų! Nes 
Amerikos piliečiai labai ne
pasitenkinę abiemis milijo
nierių partijomis, apart 
pulkelio godišių, kurie.kaip 
žinome, neturi nei širdies, 
nei sąžinės, neigi jokių ga
bumų vairuoti Amerikos 
vairą kaip užsienio, taip ir 
naminėje politikoje. Ir jei
gu tik dabar atsirastų ko
kia nauja proga, kaip auk
ščiau pasakyta, tai tokį en
tuziazmą, tokią audrą su
keltų amerikiečiai, /kad vi
sokie kietakakčiai, raudon- 
baubiai, už galvos, už savo

/
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Ar tamsta turi Jono Kas- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy-
ne.

m
Worcester, Mass

A.L.D.L.D. 11 kuopos piknikas įvyks sekmadienį, 
liepos—July 31 dieną, Olympia Parke.

Kviečiame visus atsilankyti į šią mūsų gegužinę, tu
rėsite sau daug malonumo, nes apart kitų įdomumų bus 
ir graži programa, kurią atliks AIDO CHORO MOTERŲ 
GRUPĖ, vadovaujant mokytojui Dirvelių!. Atsilankę pra

leisite dieną tyrame ore, ant ežero kranto.
Kviečia Rengėjai

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistės
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra-' 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

įdo-

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS 
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S ekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430 

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINĖS:

359 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew, 8-5040 

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908 

Mūsų didele ir patikima firjna yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijėntų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patŠtu j 7-12 dienų.
x Mūsų raŠtinčse randasi pilniausias pasirinkimas pirmo? klasės medžiagų. 

Klauskit! pilne katalogo, rodančio kainas <161 malto ir patarnavimo. Katalogas veltai.

2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Ill.
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

11389 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tei. TOwnsend 9-3980

sekmadieniais 9-4.

132 Franklin Ave.
Hartford, Conn.
C.Hapel 6-4724

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, \Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8678

332 Fllmore Ave.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674
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Jungtinių Valstijų lietuviai 
turistai buvo Klaipėdoje

10 va-
- sako

(Tąsa iš pirmo pusk) 
netų dirbusiai Amerikos 
mašinų gamyklose, nuosta
bu, kad laivų statyklos dar
bininkės apsiavusios dai
liais bateliais ir kad jos dir
ba tik 7 valandas.

—Dirbdavau net 
landų per dieną,
Natalija Astrauskienė, — 
apsivilkti tekdavo pačiais 
blogiausiais drabužiais, nes 
darbo sąlygos buvo nepavy
dėtinos.

Liepos 18 d. turistus iš 
JAV priėmė Klapiėdos 
miesto vykdomojo komite
to pirmininkas A. Bagdo
nas. Vakare dramos teatre 
svečiai žiūrėjo Viktoro Mi
liūno pjesę “Žuvėdros paly
di”.

D. Repšien

Klaipėdoje išeinančiame 
d>enrašty “Tarybinė Klai
pėda” (liepos 19 d.) tilpo 
toks aprašymas:

Su tautiniais rūbais pasi
puošę, su. gėlių puokštėmis 
rankose uostamiesčio jau
nuolės ir jaunuoliai sutiko 
brangius svečius iš užjūrio. 
Miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Bagdonas 
šiltais žodžiais pasveikino 
atvykusius iš JAV lietu
vius, papasakojo jiems apie 
klaipėdiečių nuveiktus dar
bus ir jų ateities planus.

Ne be susijaudinimo sve
čių vardu kalbėjo pažan
gaus Amerikos laikraščio 
“Vilnis” redaktorius L. Jo
nikas:

—Mums sunku išreikšti 
savo jausmus, brangūs klai
pėdiečiai, kurie susikaupė 
per 50 metų būnant atskir
tiems nuo tėvynės. Iš laik
raščių, iš draugų pasakoji
mų mes žinojome, kad jūs 
kuriate naują ' gyvenimą, 
bet niekuomet nemanėme, 
pamatyti tai, ką pamatė
me. Grįžę į Ameriką, mes 
papasakosime visiems ten 
gyvenantiems lietuvi a m s 
apie jūsų laimėjimus. Mes 
taip pat pasakysime jiems, 
jog jūs kovojate už taiką ir 
trokštate, kad niekad nebū
tų karo. Nuoširdžiai dėkoju 
visų atvykusių vardu už šil
tą sutikimą.

Vakar iš pat ryto svečiai 
panoro aplankyti Lietuvos 
vartus į jūrą — prekybos 
uostą. Du melsvi autobusai 
pajudėjo link uosto.

Prie vartų brangius sve
čius pasitiko jūros preky
bos uosto viršininkas Al
fonsas Ramanauskas. Mer
ginos, apsidariusios tauti
niais rūbais, lietuviams tu
ristams įteikė gyvų gėlių 
puokštes.

Julija Českauskienė, Jo
kūbas Pauliukas ir kt., 'iki 
ašarų susijaudinę, klausėsi 
drg. Ramanausko pasakoji
mo, kaip naujai pakilo gy
venti senas Klaipėdos pre
kybos uostas, buvęs hitleri
ninkų nuniokotas ir išdau
žytas.

Svečiai susikaupę, nešini 
gėlių puokštėmis, lėtai žing
sniavo krantine, čia apsi
stodami, čia pasidairydami. 
Visur ėjo įprasta darbo die
na. Uostininkai trumpai at
sitraukė nuo darbo, norėda
mi pasveikinti brangius 
svečius.

Kai tik įžengė į uosto te
ritoriją, ypač pagyvėjo Po
vilas Stulpinas-Venta. Ir 
kaip jam nesijaudinti! čia 
tiek jo iškentėta baimės dėl 
fašistų persekiojimo už da
lyvavimą darbininkų judė
jime, tiek išleta prakaito 
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per 10 metų, kai dirbo uos
te krovėju!

Prieš 25 metus Povilas 
Stulpinas slaptai.gavo pasi
traukti į Ispaniją, o vėliau 
ir į JAV. P. Stulpinas kaip 
niekad jaučiasi laimingas, 
galėjęs aplankyti uostą, at
pažinti tas vietas. Jis stebi
si, kad dabar žmonėms ne
tenka taip sunkiai oĮirbti, 
viskas mechanizuota.

—Mes niekad tada, Lietu
voje gyvendami, negirdėjo
me apie tokius laivus, — 
žavisi Marija Bružaitė, ma
tydama prieplaukoje di-' 
džiulę plaukiojančią bazę 
“Tarybų Lietuva”.

Čia svečius pasitiko to 
laivo šeimininkai vyresny
sis kapitono padėjėjas Vita
lijus Jeganovas, ESŽB vir
šininko pavaduotojas Bro
nislavas Rudzinskas, IV lai
vo mechanikas Algirdas 
Zdanavičius. Turistai ap
žiūrėjo laivo vidų, domėjo
si jūreivių buitimi, pabuvo-

Šis bei tas

. Neseniai

Didžiausia dailės 
Enciklopedija

Rugpiūčio vidury prenu
meratoriams visame pasau
lyje išsiuntinėjama antrasis 
“Encyclopedia World of 
Art” tomas, kurio pasiro
dymas susilaukė ir lietuvių 
šviesuolių tarpe nemažo su
sidomėjimo. Enciklopedija 
spausdinama Italijoj ir yra 
Europos dailės kritikų bei 
spaustuvės meno pamink
las. Enciklopedija turės 15 
tomų, 5,600 puslapių, 14,000 
iliustracijų, iš kurių 1,100 
yra puslapio dydžio. Nuo
traukos visos spalvotos. En
ciklopedijos paruošime dir
ba 100 žymiausių pasaulio 
dailės kritiką. Enciklopedi
ja apima 20,000 žmogaus is
torijos nletų. Jungtinėse 
Valstijose E'ncikloped i j ą 
platina McGraw-Hill Meno 
knygų leidykla, Long Islan
de, N. Y., ir pabaltiečių tar
pe ją platina Almus Art 
Gallery, 77 Steamboat Rd 
Great Neck, N.
galerija kaip dovaną išsiun
tė pirmąjį Enciklopedijos 
tomą žymiam Lietuvos me
nininkui, gyvenančiam tė
vynėj. Kiek anksčiau Lietu
von pasiųstos kelios žymių 
lietuvių dailininkų litogra
fijos, kurios jau pasiekė ad
resatus.
Niujorko spauda 
domisi lietuviu

Niujorko plačiausiai skai
tomas, populiariai redaguo
jamas laikraštis “Daily 
News” neseniai sekmadie
nio laidoj įsidėjo V. K. Jo
nyno, grafiko, pedagogo ir 
akvarelisto pamin ėjimą. 
Kiek anksčiau apie jį rašė 
“The New York Times” ir 
“New York Herald Tribu
ne”. Pas jį neseniai lankėsi 
“The Long Island Press” 
reporteris ir fotografas. 
Jonynas kartu su savo bu
vusiu studentu D. Shepherd 
šiuo metu turi “Jonynas & 
Shepherd Dailės Studiją”, 
kuri gamina viešiesiems pa
statams vitražus ir juos de
koruoja.
Lietuvis suka savo filmą

Šiomis dienomis Jonas 
Mekas, “Semeniškių Idilių” 
poemos autorius, per 10 
metų tapęs svarbia figūra 
Amerikos filmų pasauly, 
—yra “Film Culture” žur
nalo, išeinančio * Niujorke, 
leidėjas ir vyr. redaktorius, 

jo miegamuosiuose, ligoni
nėje. Julija Českauskienė, 
Urs. Daugirdienė stebėjosi, 
kad laive labai švaru ir jau
ku, ne taip kaip Amerikos 
laivuose.

Uršulė Daugirdienė at
kreipė dėmesį laive į liekną 
lietuvaitę.

—Jūs, tu r būt, nevalgote, 
kad tokia plonutė.

Merginai toks klausimas 
pasirodė keistas. Daugir
dienei teko ipaaiškinti, kad 
Amerikoje merginos, kurios 
nori būti gražios, tyčia sa
ve alkinančios.

—Mums grožiui 
nekenkia, mes daug 
tuojame, — atsakė 
na.

Turistai susirinko
klojančios bazės kinosalę. 
Ilgai šnekučiavosi su įgu
los nariais. Paskiau žiūrėjo 
lietuvišką kinofilmą “Julius 
Janonis”, Pavalgę laive pie
tus, jie išvyko į Baltijos 
laivų statyklą. Dienos pa
baigoje vykdomojo komite
to pirmininkas A. Bagdo
nas pas save svečiams su
rengė spaudos konferenci
ją. J. šikšnius

spor- 
mergi-

į plati -

taip pat Niujorko jaunųjų 
intelektualų kvartalo, taip 
vadinamo “Greenwich Vil
lage” laikraščio “The Vil
lage Voice” filmų kritikas. 
Jis pradėjo savo pirmojo 
filmo “The Guns of the 
Trees” sukimą. Jonas Me
kas su broliu Adolfu tam 
tikslui įkūrė savo bendrovę 
“FC-Film Unit”. Jonas pats 
parašė siužetą, pats rūpina
si produkcija ir pats reži
suoja. Niujorko teatro ir 
filmų laikraštis “The Va
riety”' neseniai pastebėjo, lome 
kad, Jono Meko filmo smal- Prisirinko ' pilnutėlė 
šiai laukiama, nes jis esąs Kult. Centro šalę palydovų, 
“naujojo amerikiečio filmo Nemažai' buvo 
meno vienas iš. vadų”. jau pasiruošusių liepos 27

d. vakare iškeliauti Lietu
von. Atvyko keletas iš Ghi- 
cagos, trys iš San Francis
co, po vieną< 4kitą t iš kitų 
miestų. Smagiai praleido
me vakarą.

Po skanių užkandžių 
LLD 1 kp. pirm. V. Bunkus, 
paaiškinęs patį sueigos 
tikslą, perstatė R. Mizarą 
toliau rūpintis sueigos pro
grama. Drg. Mizara apibū
dino, ką jis ir kiti su. juo 
buvę Lietuvoje turistai per
nai metais matė; kiek pa
žangos Lietuvoje jau pada
ryta, kad mūsų gimtinė ne 
tik iš karo griuvėsių nepa
žinimai prisikėlusi, bet dar 
ir milžinišką progresą pa
dariusi. Taipgi jis pastebė
jo dabar Lietuvoje esamus 
trūkumus, kurie su laiku 
bus likviduoti. Iššaukė su
eigoje esamų turistų var
dus.

K. Petrikienė, kuri dau
giausia rūpinasi turistams 
viskuo kas galima padėti, 
pridavė dviem Liet. Moterų 
Klubo narėms turistėms do
vanėles ir plačiau paaiškino 
paties turizmo reikalą, su
pažindino su kelionės prob
lemomis ir palinkėjo turis
tams laimingos kelionės.

Paskutinis kalbėjo A. 
Bimba. Jis nurodinėjo, kaip 
klerikalų, tautininkų ir 
menševikų lyderiai bando 
turistams kelią pastoti, kad 
jie nei kojos Lietuvon neį- 
keltų, kol ten bus socialis
tinė santvarka. Jie bando 
boikotuoti vjisą Lietuvos 
liaudį, kuri kUria naują gy
venimą savomis darbo ran
komis, be ponų, be darbo 
žmogaus išnaudotojų. Nu
piešė, kokią jis matė Lietu
vą, tik karui pasibaigus. 
Tada jis mjatė visur tik 
griuvėsius, įtpkstančius ir

Liepos 26 d. vakare turė- 
gražiaš1 išleistuves, 

i Liet.

^Reikšminga mada
Niujorko jaunieji lietu

viai išeiviai paskutiniu lai
ku. kreipia vis daugiau dė
mesio į'iš Lietuvos gauna
mas kultūrines vertybes. 
Tapo mada, susitikus sa
vaitgalį peržiūrėti gautas iš 
Lietuvos paskutines meno, 
literatūros knygas. Visuoti
ną pasigėrėjimą kelia vaikų 
knygelės vis gražiau išlei
džiamos, iliustruojamos, at
renkamos
prilygsta goriausiems Ame
rikos knygų leidyklų leidi
niams. Yra kilusi mintis ši
tokias rinktines Lietuvoj iš
leistas vaikų knygeles tin
kamai išvertus ir perspaus
dinus patiekti angliškai kal
bančiai visuomenei. Tai bū
tų graži lietuviško meno 
populiarizacija.

Kaip, pav., teko matyti, 
kaip žymus išeivijoj su
brendęs lietuvis grafikas su 
pasigėrėjimu išmoko ir dai
nuoja svetimtaučiams lietu
vių liaudies dainą “Siūbavo 
liepelė”, arba kitas, irgi 
jaunosios generacijos dra
maturgas — “Vai kur 
žegliuos”.

nu-
Rs.

ir turistų,

kurios jų

Brockton, Mass.
Sunkiai susirgo

Jau dvi savaitės kai sun
kiai serga Vyrų Dailės gru
pės pirmininkas,, daininin
kas William Yuodeikis. Li
gonis dabar gydosi namuo
se po daktaro priežiūra. At
lankiau, radau gulint lovo
je. Atrodo, kad rimtai ser
ga.

Linkėtina ligoniui laimin
gai nugalėti ligą, greitai 
pasveikti. Gyvena: 18 Bun
ker Ave.; Brockton 3, Mass.

Geo. Shimaitis

Į Lietuvą išvyko kita JAV 
lietuvių turistų grupe

Liepos 27d. Belgų linijos SABENA sprausminiu lėk
tuvu iš Idlewild aerouosto į Lietuvą išlėkė nauja JAV 
lietuvių grupė. Ši grupė žada lėkti per Briuselį ir Mask
vą į Vilnių. Lietuvoje mano būti apie mėnesį laiko. Se
kami asmenys įeina į šią turistų grupę:

Aldona Alekna, Brooklyn, N. Y.
George Berną tas, Valrico, Fla.
John Bikulčius, Woodhaven, N. Y.
U. Bagdonas, Flushing, N. Y.
Anthony Butko, Chicago, Ill.
Mae Butko, Chicago, Ill.
Vincent Burda, San Leandro, Calif.
Paul Bernatonis, Cassville, N. Y.
Anelė Belinis, Chicago, 111.
George Danis, Miami, Fla.
Walter Duda, Woodbury, Conn.
Anthony Greenfield, Chicago, Ill.
Natalia Iešmantą, Jamaica, N. Y.
Walter Jacobs, Alameda, Calif.
Elean-ora Jason, Chicago, Ill.
Katherine Kalinauskas, New Jersey
Stanley Kaston, Chicago, Ill.
Anna Mikalunas, Elmhurst, N. Y.
Lucija Matikonis, Chicago, 111.
Anthony Ochman, Miami, Fla.
K. Račiūnas, Elizabeth, N. J.
Mike P.utrim, Brooklyn, N. Y.
J. Pocius, Detroit, Mich.
Nick Pakalniškis, Chicago, Ill.
Stanley Pečeliūnas, Milwaukee, Wis.
George Paškauskas, Chicago, Ill.
Bronė Ramanauskienė, Sellersville, Pa.
M. Riskevičius, Brooklyn, N. Y.
Benedict Sutkus, San francisco, Calif.
Valeria Sutkus, San Francisco, Calif.
Eithelmae Schmidt, Chicago, Ill.
Anton šešelgis, Chicago, Ill.
Anton Stankus, Elburn, Ill.
Nelly Tomašiūnas, Miami, Fla.
Ignas Urbonas, Great Neck, N. Y.
John Versackas, Rockford, Ill.
Paul Valentas, Chicago, Ill.
Lucille Valentas, Chicago, Ill.
Wm.Y’akubonis, Waterbury, Conn.

išleidome Lietuvon gražią turistą grupę
pa- 
tuo

tūkstančius žmonių be 
stogės. Banditizmas 
metu siautėjo. Tai buvo 
tragiškas liaudies - gyveni
mas. Dabar stebuklingai

■ viskas pasimainė. Turistai 
galės pasidžiaugti nauju ir MĮn yra svarbu nurodyti,
gražiu Lietuvos liaudies gy
venimu.

Lėšų padengihiui graži 
aukų suma sudėta. Visi pa
kilusiu ūpu skirstėsi, atsi
sveikindami ir palinkėdami 
turistams geriausios kelio
nės, o grįžus amerikiečiams 
lietuviams raportuoti, ką 
matė Lietuvoje.

Dabar laukiame pirmo
sios grupės grįžtant iš Lie
tuvos. M'anome, jie grįš apie 
rugp. 6 d. Rugpiūčio 14 d. 
piknike, Great Necke, tūli 
turistai raportuos, ką jie 
matė Lietuvoje. Tai bus 
kiekvienam svarbu išgirsti.

Na, o šiais metais pasku
tinė lietuvių turistų grupė 
išvyks apie rugp. 31 d. Jie 
lankysis Lietuvoje rugsėjo 
mėn.

RANDAVOJIMUI
Parandavojimui 4 rūmų apart- 

mentas. 2-ro aukšto, su apšildymu, 
šeimai, kuri apsiimtų prižiūrėit 6 
aukštų namą. Bushwick apylinkėj.

Skambinkite: ST. 9-8367 ar 
GL. 3-5609.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime {vairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
832 N. 7th 8t.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, N J. Tel. CLiford 7-6320 
12G TUghman St., ALLENTOWN, PA. Tel. HEmlock I-O415

Siuvėją piknikas
Šeštadienį, liepos 30, lie

tuviai siuvėjai suvažiuos į 
Polish National Parką, 
108-11 Sutphin Blvd, Jamai-

Lietuvių siuvėjų lokalas 
54-tasis kviečia piknike da
lyvauti ne tik siuvėjus, bet 
ir lietuvius abelnai, jaunus 
ir senus. Piknike bus gerų 
valgių ir gėrimų. Lietuviš
kas orkestras visus links
mins. Bus gera proga pasi
šokti.

Piknikas prasidės 2 vai. 
po pietų. Įžanga 90 c.

Rep.

Juozas Jeskevičius (Es- 
que), liepos 27 d., Presby
terian Harkness Pavilion, 
New York City. Kūnas pa
šarvotas Kearn’s koplyčioj, 
103-33 Lefferts Blvd., 
Richmond Hill. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, liepos 30.

Velionis Juozas Jeskevi
čius paliko nuliūdime žmo
ną Aldoną, dvi seseris, Ele
ną (plačiai žinomą visuo- 
menininkę) Jeskevičiūtę ir 
Amelia Jeskevičiūtę-Young, 
žinomą dainininkę.

Velionio šeimai ir kitiems 
giminėms išreiškiame gilią 
užuojautą jų liūdesio 
landoje.

va-

LK.

Filmai
Atlankiau Tarybų 

Sąjungos filmą
Filmas užsivadina Tautų 

Koncertas. Vienas dalykas 
man patinka, tai socialisti
nių valstybių žmonių darbš
tumas. Kad ir pavojingiau
sias darbas, jie nugali ir 
baigta. I • ’ • ’ ,

Aš čia neminėsiu skirtin
gų tautų dainų ir šokių.

kaip socialistinė Lietuva 
pasiekė aukštą meno moks
lą. Pirmą sykį Lietuvos is
torijoje filmas parodė porą 
jaunų lietuvių šokant bale
tą prie taip didžiai banguo
jančios Baltijos jūros. Ant
rą visai nežinotai ir netikė
tai anaunseris praneša, kad 
lietuvis lietuviška dainą 
dainuos. Ir štai filme pasi
rodo aukštas lieknas jauni
kaitis, geltonais plaukais ir 
užtraukė: Oi myliu, tai my
liu, myliu visas kartu. Jo 
balsas labai gražiai ištobu
lintas. Baleto šokėjų ir dai
nininko vardų nespėjau pa
imti.

Tai yra didi garbė mums, 
pažangiečiams lietuviams.

Filmą rodo New Cameo 
teatre, 8 Ave ir 44th St., 
New Yorke.

New Yorkas. —Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
nedalyvavo TSRS nuolati
nis delegatas Arkadi jus 
Sobolevas. Sako, kad jis su
sirgo širdies liga.

78—2nd Avė. 
New york 8, N. T. 
ORegon 4-1540

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 
11601 Job. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0208

Po miestą pasidairius
National. Broadcasting 

Co. praneša, kad su rugsėjo 
2 diena sulaikys televizijoj^ < ' 
“Queen for a Day” progra
mą. Per radiją tos progra
mos buvo nuo 1945, o per 
televiziją nuo 1956 m. Jos 
įvykdavo per visą savaitę, 
apart šeštadienių ir sekma
dienių. Išrinktos “karalie
nėmis” vienai dienai gauda
vo dovanų.

Central Parke buvo pa
minėta 177-ių metų gimta
dienis generolo Simono Bo
livaro. Šimtai Pietų Ameri
kos žmonių susirinko į mi
nėjimą. Kalbėtojai, patai
kaudami JAV, neminėjo 
apie dabartinę liaudies 
voliuciją Kuboje.

re-

arti
sė-

UŽMUŠĖ BATŲ 
VALYTOJA

Praėjusio šeštadienio 
te ant Havemeyer st., 
Broadway, Brooklyne, 
dėjo prie Manufacturers 
Trust Co. banko sienos se
nas batų valytojas, laukda
mas užsidirbt 15 centų už 
nublizginimą praeiviam 
“čeverykų”. Štai tuo laiku 
nuo Broadway važiuoda
mas automobiliu tūlas L. 
Barrios kaip tai pasuko 
mašiną ant šaligatvio tie
siog ant batų valytojo ir jį 
taip smarkiai sužeidė, kad 
nuvežus ligoninėn, jis greit 
numirė. Važiuotojas taipgi 
buvo nuvežtas ligoninėn su 
smarkiai pramušta kakta.

u

įvyks
v. v.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK

LDS 13 kp. susirinkimas 
trečiadienį, rugpiūčio 3, 7:30

Skaitlingai ateikite į šį susirinki
mą. Turėsime daug nutari” ,įr 
kaip sėkmingiau surengti pi k r 
Nepamirškite duokles užsime/keti.

a Prot. sekr.
(61-62)))

BROOKLYN, N. Y.

LDS- 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, rugpiūčio 2 d., 
7:30 vai. vakare, naujame Kultūros 
Centre, 102-02 Liberty Avė., (įėji
mas iš 102 gatvės), ’Ozone Park. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėkit 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėte.

Valdyba

HELP WANTED MALE

Reikalingi 4 vyrai dailydčs (car
penters), galėtų būt ir pensionie- 
riai. šaukite. VI. 6-6824 arba kreip
kitės: DeBro Contractors, 116 — 
101st Avė., Ozone Park, N. Y.

(60-63)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS •{ 

*06**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, HI. i i
HUmboldt 6-2818 « *

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550




