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KRISLAI “Tuojau reikia uždrausti ! Chruščiovas įspėjo
-— atominius ginklus,”— TSRS

Geneva. — Jau beveik ■ uždraudimui, bet Vakarų! Maskva. —Tarybų Sąjun- 
; septyni mėnesiai kai čia ei-1 delegatai surasdavo juos! gos premjeras turėjo ilgą 
i na derybos tarpe Tarybų nepriimtinais.

būsite i Sąjungos, Anglijos ir Jun
_____ _ penkta-1 tinių Valstijų delegatų ato-; tarėsi Anglijos, <

Laisvėje tilpusi raštą, i minių ginklų reikalais. Ta-į Valstijų ir Tarybų Sąjun-
‘ ’ 1 ‘ ministrai i

Apie tą mitingą...

Nuo žodžių prie darbų.

Vakarų valstybesa

Chruščiovas nurodė, kad 
sunaikinimui Vaka r i n ė s 
Vokietijos užtektų tik 8 
hidrogeninių bombų.

Chruščiovas dėjo viltį į už- 
-' sakė, kad Tarybų Sąjungos ! sienio ministrų kon.ferenci- 

ir užsienio politika yra už tai- ją. Jis sakė, kad būtinai rei- 
! delegatai iš atominių gink-i kos palaikymą ir visų vals- kia baigti Berlyno okupaci

pasikalbėjimą su Vakarinės 
Todėl, dabar tuo reikalu Vokietijos socialdemokra- 

Jungtinių tų spaudos redaktoriais. Jis 
ca • i ~ _ 1 _ T L . JI - CA _ •________

Rašo R. Mizara
Spėju, kiekvienas 

perskaitęs praėjusio 
aienio 
pavadintą “Kitos srovės svars-1 rybų Sąjungos delegatai į gos užsienio 
tė ryšių su Tarybų Lietuva I daug kartų siūlė planus UZ-I _ t _
klausimą.” j draudimui jų gaminimo irilų konferencijos. Iš TSRS I tybių sugyvenimą, nepai- į ją, padaryti su Rytų ir Va-

Korespondeiiei.ja jdomi, ka- į ygi-tojimo. 'pusės dalyvavo Gromyko, i sant jų skirtingų santvarkų, i karų Vokietijos valstybė-
‘ , ... A. A. Soldatovas ir Sima-i Tarybų Sąjungos premje-! mis taikos sutartį, pasira-
Viso pasaulio motetam- nas Carapkinas. Jie vėl siti-i ras nurodė, kad VakarųkšytitarpeNATOirVaršu- 

kai pnpazmo, kad^ aV0!?'^ ]0 be jokių atidėliojimų pa-, valstybių galvos, generolai, vos Apsigynimo p-—----
1 sirašyti sutartį, i 
atominių i 
mą ir vartojimą.
z Vakaru ministrai

; kad jie neturi tam įgalia- 
ivimu. Susitarta tik, 1__<- ’

: atominių!
i delegacija siūlė praktiškus I ginklų reikale vėl atsidary- Plsl:JIie
! vincraniii'-- fif-nminin O’inklll I tu bivvalin R diona ( . USJUOta.

daugi ji byloja apie Įdomų j
Valy ką.

Štai, susirenka Į mitingą tūli ;
krikščionių demokratų ir tau-! niai ginklai neštų žmonijai 
tininkų vadovai, na, i 
to: užmegzti ir palaikyti 
tūrinius ryšius su Tarybų 
tuva, ar ne?

Tai Amerikos 
su menės daliai, 
priklausome, 
niekad nekilo galvoje.

Mes visuomet stovėjome *rte-1 £ingsnjuc atominių ginklų i tu birželio 8 dieną, 
bestovime uz glaudžių kultu- • .......................................... ___...................... . ............................................

ir svars-; baisią katastrofą karo lai-
1 ku. Jie sako, kad ir dabar- i 

ybų Lie-. ^njaj bandymai jau ne
ša didelę žalą, nes skleid- Į 
žia baisias ligas.

Nors Tarybų Sąjungos , konferencija

vi
nies

lietuvių
kuriai

toks klausimas

rinių ryšių palaikymą su savo

{Filipinų spauda 
už šalies laisvę

Manila. Naujas Jungtinių 
V aisti jų amba s a d o r i u s 
Charles Bohlen derisi su 
Filpinų (Philippines) užsie
nių ministrų dėl Amerikos 
karinių bazių. Maniloje fi
lipiniečių spauda nasisako 
prieš bazes.

Dienraštis “Manila Chro- 
tarpe kitko, rašo: 

“Laikas baigti su veidmai
niška Amerikos politika 
Filipinuose”. Dienraštis ra
šo, kad JAV, turėdamos 
savo karines bazes, kišasi į 
Filipinų respublikos vidaus

dabar jie p ra-

korespondenci-
dalyvavo jau-

tauta, su Lietuva.
Bet yra, matot, išeiviu, kū

lio to klausimo ligi šiol net 
nekėlė, kuris jiems buvo labai 
svetimas. Tik 
deda ji judinti.

Sprendžiant 
ja, susirinkime
nesnieji imigrantai (dipukai). 
£ai rodo, kad tarp jų yra 

^žmonių, kurie, bijodami visiš-. 
ko ištautėjimo, “nusilietuvini- 
mo,” moralinio sudžiūvimo, 
kelia tokį klausimą^ kaip su- njc]e” 
mezgimas kultūrinių ryšių su 
sava tauta. Nesistebiu ! Kiek
vienam juk žinoma, jog tik 
lietuvių tauta yra tas šalti
nis, iš kurio mes, išeiviai, te
galime pasisemti tautinio 
eleksyro, kuris neleistų mums i 
išnykti.

__ •_  ; doją kaipo karo bazę prieš 
Beje, tenka pastebėti, jog kitas Azijos šalis.

panaši korespondencija apie i 
tą patį mitingą tilpo ir Cleve- ' 
lando Dirvoj.e Aną parašė i 
žurnalistė E. Čekienė. Rei- 
kia priminti, jog ponia Čekie- i 
nė, lygiai kaip ir S., savo ko-1 džio mėnesyje Jungtinių 
mentarų kuo mažiausia kišo, ’ Valstijų plieno fabrikai da- 
o žymėjo tik tai, ką susirin-j vė 11,272,000 tonų. Tai.žy- 
kimo dalyviai kalbėjo. miai daugiau, kaip perei- 

— ••— ; tais metais šiuomi laiku.
Visiškai nesistebiu, kad ta-■ Galima suprasti, kad plie- 

m.e susirinkime buvo žmoniųJno gaminimo fabrikantai 
kurie pasisakė pries bet kokį ; stengiasi kuo daugiau jo
kultūrinį bendradarbia v i m ą 
su savo tauta, kol ji gyvens 

^tarybinėje santvarkoje.
ftių visuomet bus.

Man svarbu tai,, kad nau- I 
juose ateiviuose atsiranda to
kių žymių žmonių, kaip dai
lininkas V. Jonynas, kurie at
virai ir aiškiai sako, jog bū
tinai reikia palaikyti kultūri
nius ryšius su tarybine Lietu
va, su jos žmonėmis!

To-

Tiems, kurie stoja už 
tūrinių ryšių su Lietuva 
laikymą, aš siūlyčiau tuojau 
eiti nuo žodžių prie darbų. Ir 
eiti reikėtų greit.

Ką gi mes turėtume iš tik
rųjų tuo atžvilgiu tuojau 
veikti ?

Štai, spauda rašo, jog neuž
ilgo į .JAV atvyks grupė Lie
tuvos menininkų. Nesako, ko
kie tie menininkai — daininin
kai, aktoriai, muzikai ar šo
kėjai,—užtenka, kad atvyks.

Na, ar nereikėtų jiems su
rengti didesnėse lietuvių kolo- 
njjose spektaklius, sakysime, 
Kokį desėtką didžiulių kultū
rinių sambūrių ? Tai būtų pat-

Grąžon, kodėl Lietuva ne

kul-
pa-

Sąjungos 
uždrausti! ir ministrai dar vis nenori nekariavimo sutartį ir vi- 

ginklų gamini-1 suprasti, kad kapitalistinis siems sutikti taikoje sugy- 
! pasaulis turi taikoje sugy-! venti.

sakė venti su socialistiniu.,' Jis pakartojo, kąd Tary- 
-- ’! Chruščiovas nurodė, kad | bų Sąjungos taikos politika 
kad i karui kilus nukentėtų so-: išplaukia ne iš jos silpnu-

- ■ j eialistinės šalys, bet kapita- mo, bet kad ji nori viso pa-
1 listinė santvarka būtų visai i šaulio žmones išgelbėti nuo 

i sunaikinimo baisiame kare.
Jis sakė, kad, nepaisant vi-1 Jungtinių Valstijų ir Ang- 
sokių kapitalistinių manev-Gijos delegatai 
rų, venur anksčiau, kitur. kad jie sutinka 
vėliau, visur bus socialist!-1 ------------- .

Kas naujo Genevoje užsienio 
ministrų konferencijoje

Geneva. — Tarybų Są-• “package” dienotvarkę, o 
jungos delegacija atmetė svarstyti tik Berlyno rei- 
Vakaių siūlyme svarstyti, ]<a|us yakaru Vokie- 
visus ( package”) klausi-1 
mus kartu. Gromyko pa- i 
reiškė, kad jau pirm konfe-1 
rencijos buvo suprasta, kad 
bus svarstomas tik baigi- i 
mas Berlyno okupacijos ir, 
taikos padarymas suVokie-! 
tijomis, bet ne Vokietijos! 
vienybės klausimas.

Cruščiovas įspėjo, kad Va-!
, karams pradėjus karą prieš
j socialistines šalis, tai ato-
; minių smūgių iš Tarybų Są- ____ , ___ _____ »/• •• •
I jungos pusės pirmiausiai nė santvarką; ją įsteigs tų | Kinija jau turės 
i susilauktų tos valstybes, salių liaudis, nes tik tokia j J J
i kurios leidžia JAV steigti santvarka ;................. .

i Kinija nutiesė daug 
naujy geležinkeliy

Pekinas. — Per 10 metų
Kinijos Liaudies Respubli- j atomines" bazes, 
ka pravedė daug naujų plen-, 
tų ir nutiesė virš 6,000,000 
mylių naujų 
Nauji geležinkeliai sujun
gė šiaurinę ii* pietinę Kini
ją. Eina prie pabaigos dar-1 
bai naujo geležinkelio, ku-1

! ns pasieks pačią vakarinę . jaVkJįmiS" po karštų 
Kinijos dalį pei Smkiango (PsPusijų, pasisakė prieš 
piovmęiją. _ .'statymą atomines jėgos

Jau dirbama nutiesimui j jgktuvnešio. Dabar jau yra 
naujo geležinkelio iki Lha-l.vienas toks statomas, bū- 
sa, Tibeto sostines. Jis bus; t t “Enternrise” Jo na- 1,200 mylių ilgio. Vietomis i stat ir 'jrengimas aįsi- 
jis eis per kalnus virš 10,-;eis virš $260,000,000. 
000 pėdu aukščio.

 į Už dar vieno lėktuvnešio 
AR TIKRAI AMERIKOJE' statymą kalbėjo admirolas

A. A. Burke. Bet eile kon- 
gresmanų mano, kad dide
lius lėktuvnešius raketomis 
gali sunaikinti.

nes b,uuu,uuu i •iii*
geležinkelių. Jau nenori statyti 

didelių lėktuvnešių

ŽYMIAI PAAUGO JAV NEDARBAS SUMAŽĖJO? 
PLIENO GAMYBA

Washingtonas. — Balan- howerio

pasigaminti pirm pasibaigs 
kontraktas su darbo unijo
mis.

Washingtonas. — Eisen- 
i administracija 

skelbia, kad dabar bedarbių 
apdraudą i m a 3,800,000 
darbininkų, o sausio mėne
syje buvo milijonas dau
giau.

Bet tai yra tik tie bedar
biai, kurie gauna nedarbo 
apdraudą. Bedarbių yra 
daug daugiau. Daugybė jų 
jau negali apdraudos gauti, 
nes visa išėmė.

NORI VĖL ĮSTEIGTI 
TYRIMŲ KOMITETĄ
Washingtonas. — Valsty-

Ir Niksonas padės 
prieš “šaltąjį karą”

Washingtonas. — Atsto-! Geneva.— Koresponden- 
vu Buto Gynybos Reika- i tai plačiai kalbėjosi, su Ta- 

__  _ - v/ , 1 i ♦ v • • •

*
; tijos delegatai, kurie daly
vauja tik su patariamu 
i balsu, ir Francūzijos sako, 
I kad JAV ir Anglija “per 
greitai pasidavė TSRS rei
kalavimams”. Todėl eina 
delegatų tarpe slapti pasi- 

. tarimai. Kai kurie korės- 
■ pondentai rašo, kad yra sų- 

Per Maskvos radiją kai- ’ manymų pašalinti abiejų 
bedamas Chruščiovas taip | Vokietijų delegatus, kol 
pat griežtai atmetė Vakarų ( bus susitarta dienotvarkės 
“package” siūlymą, bet jis i reikalais.
sakė, kad tame pasiūlyme, Konferencijoje atmosfera 
yra atskirų punktų, kurie i su§veI nėja. Vakarų delega- 
uzsitai nauja oemesio. • tai susidūrė su Tarybų Są- 

Pb šių TSRS žygių, Va- jungos aiškia politika: 
karų delegacija pasidalino, svarstyti Berlyno okupaci- 

■ jos reikalus ir padarymą 
pareiškė, ! taikos su Vokietijomis, o 

palikti! nekišti kitų klausimų.

|Sako: T. Sąjungos 
lėktuvai geresniatitiks miižimš-j užtenkamai maisto 

kai gyventoju daugumai. !
Maskva. — Iš Liaudies

Kinijos grįždamas anglui rolas F. H. Miller, vienas iš 
maisto specialistas Lordas Karinio orlaivyno viršinin- 
Boyd-Orr sustojo Maskvo- kų, tvirtina, kad Tarybų 
je. Jis sakė,‘ kad Kinija žy-' ‘Sąjungos 
miai padidino maisto pasi- i lėktuvai 
gaminimą, o per būsimus Jungtinių Valstijų.
trejis metus jo gamybą pa
dvigubins.

Kinija ir Indija yra dvi 
skaitlingiausiai apgy v e n- 
tos Azijos šalys. Indijos vy
riausybė skundžiasi, kąd už 
šešeriu metu turės stoka 
maisto, bet Kinijos Liau
dies Respublika nugali 
maisto nedatekliu. v

rybų Sąjungos užsienio mi
nistru Gromyko. TSRS mi
nistras sakė, kad diplomatų 
ir valdininkų susitikimai, 
jeigu jau ūmai nepadės su- 
švelnijimui tarptaut i n i ų 
santykių, tai ir nepakenks.

Kalbant apie Jungtinių 
Valstijų vice-prezidento vy
kimą į Maskvą, Gromyko 
sakė, kad Niksono apsilan
kymas Tarybų Sąjungoje 
prisidės prie tarpinimo 
“šaltojo karo”.

Vėliausios žinios
Kremliaus pa-Maskva.

lobiu j e atsidarė Visos Ta
rybų Sąjungos Rašytojų 
Sąjungos suvažiavimas.

Washingtonas. — Gene-

į < I 
transportiniai 
■a geresni už

Jis sako, kad tarybiniai 
lėktuvai “Tu-114-D” gali 
vežti po 55 tonus prie grei
čio 500 mylių per valandą ir 
nuskristi iki 4,000 mylių to-

Jungtinių Valstijų “Dou
glas C-133”, kurie skaitomi 
šios šalies jau geriausi lėk
tuvai, gali vežti tik po 25

JAPONŲ VARŽYTINĖS t?naa Pri® 2(j° my,liU 
SU AMERIKA

Tokio. ■ ’
. kelis tūkstančius prekybos 
• laivų. Daugelis iš jų neturi 
I darbo. Aliejaus pervežimo 
I laivai (tankeriai) sudaro 

New Yorkas. — AFL- 750,000 tonų įtalpą ir apie 
CIO unijų viršūnės pasisa- pusė jų stovi-be užsiėmimo.

Japonijos laivų savinin
kai sako, kad jie paseks 
Amerikos laivų savininkus 
ir naudos savo laivus po ki
tų šalių vėliavamis.

čio per valandą ir be susto
jimo nuskristi tik 3,500 my-

— Japonija turi įįų tolį.

KUBOJE KONFISKAVO 
120 ĮVAIRIŲ ĮMONIŲ
Havana.

riausybė sukonfiskavo 120 
įvairių gamybos įmonių. 
Dalies jų savininkai buvo 
Batistos režimo rėmėjai, -o 
dalies dabar laužė industri
jos įstatymą trukdydami 
darbą, kad pakenkti naujai 

T. SĄJUNGA^ MAŽINA vyriausybei. Ypatingai jie 
! trukdė viešuosius

— Tarybų Sajtm- kurių turi gauti darbo

Kubos vy-

kė, kad rems streikuojan
čius ligoninių darbininkus. 
Suruošė didelį pikietavimą 
prie ligoninių. AFL-CIO 
viršininkai atsikreipė į na
rius, kad neduotų toms li
goninėms aukų ir jokios 
pagalbos, kol jų savininkai 
nepripažins unijos.

Pekinas. — Kinijos arti
lerija bombardavo čiang- 
kaišekinius ant Matsu sa
los.SUSTREIKAVO 6,000 

DARBININKŲ
Newark, N. J. — Sustrei

kavo apie 6,000 darbininkų, 
i Service

bės departmentas kreipėsi į , j. .. 
Atstovų Buto narius, kad ancių Public 
įsteigtų specialų komitetą, Electric & Gas kompanijai.
Atstovų Buto narius

kuris tyrinėtų: ką plar.uo-, 
ja ir veikia politikoje L 
ekonomijoje Tarybų Sąjun
ga sutiko, kad jos vande- 
komitetą iš 17-kos asmenų.

. Streikas suparalyžiavo ko- 
įr* munikaciją ir kitokį visuo-

menišką patarnavimą. Dar
bininkai organizuoti į In
ternational Brotherhood of 
Elecrical Workers uniją. Jie 
reikalauja pakelti algas, il
gesnių vakacijų ir didesnės 
pensijos.

Maskva. — V. Molotovas 
sako, kad jis pasitenkinęs 
savo pareigomis Mongolijo
je kaipo TSRS ambasado
rius.
galėtų suruošti kūrinių paro
dos tokio žymaus dailininko, 
kaip Vytautas K. Jonynas?

Kodėl Lietuvoje negalėtų 
surengti koncertų kuriam bei i 
kuriems nors Amerikos lietu
vių menininkams?

Tai keli pavyzdžiai, kuriuos njų paketų bazės ir atlikti

DAR $1,227,880,9000 
KARO REIKALAMS

Washingtonas. — Senati
ms Apsiginklavimo Reika
lais Komitetas nutarė skir
ti $1,227,880,000 karinių 
įrengimų statybai. Už tą 
sumą bus įrengiama kari-

(Tąsa 6-ame pusi.) kitoki prisirengimai.

SUDEGĖ DIDŽIAUSIAS 
AMERIKOS LĖKTUVAS
Fort Worth, Kan. — Lai

ke pirmojo bandymo sude
gė didžiausias Jungtinių 
Valstijų 
“B-58”. 
lakūnas 
žeisti.

Šis lėktuvas buvo nau
jausios rūšies ir jo pagami
nimas atsiėjo desėtkus mili
jonų dolerių.

bombinis lėktuvas 
Nelaimėje vienas 

užmuštas ir 13 su-

Londonas. Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė ra
šytojas Sir David Bone. Jis 
rašė apysakas apie jūrinin
kus. y

Beinu a. — Tarybų Sąjun
ga užsakė Vakarų Vokieti
joje nauju laivelių už $9,- 
500,000. '

Washing tonas. — Jungti
nės Valstijos ir Izraelis pa
sirašė sutartį, pagal kurią 
bus suteikta $5,000,0000 Iz
raeliui paskolos.

Londonas. — Anglijoje 
uždrausta pardavinėti 
“switch-blade” peilius. To-

lenkia paspaudus knipkį.

LAŠIŠŲ ŽVEJOJIMĄ
Tokio. •

ga • sutiko, kad jos vande
nyse japonų žvejai per me
tus pasigautų 85,000 tonų 
lašišų (“salmonų”), tai 23 
procentais mažiau, kaip 
1958 nf. TSRS vyriausybė 
kaltina japonų žvejus, kad 
jie negailestingai naikina 
žuvis, ir jeigu jų nesuval- 
dytų, tai už desėtko metų 
jau nebebūtų tų žuvų.

' trukdė viešuosius darbus,

bedarbiai.

Roma. —Indonezijos pre
zidentas Sukamo matėsi su 
popiežiumi.

Washingtonas. — Gene
rolas N. Twiningas turėjo 
plaučių vėžį. Padaryta ope
racija ir dalis plaučių išim
ta.

Milwaukee, Wis. — Wal
ter McLaughlin, 28 metų, 
prisipažino, kad jis užmušė 
6 metų berniuką Benį Wag- 
nerį.

Roma. — 18 mylių į pie
tus nuo Romos, prie Prati- 
ca di Mare miestelio, pože
myje, surado senovės ro
miečiu altorių. Mano, kad c- K 7
tai yra “Lavinium” 2,500 
metų senumo altorius. Jis 
vaizduoja tokius dievus, 
kokius romiečiai garbino 
pirm krikščionybės gady
nės.

500,000 ŽMONIŲ ĖMĖ * 
DALYVUMĄ EISENOSE
Tel Aviv. — Gegužės 13 

d. Izraelio valstybė minėjo 
savo nepriklausomybės li
kos metų sukaktį. Visuose 
miestuose įvyko masiniai 
paradai, kuriuose dalyvavo 
apie 500,000 žmonių. Sosti- . 
nėję ir Jeruzalėje buvo ir 
militariniai paradai.

vals-
ket-
bet

Izraelis — nedidelė 
tybė, užima tik 8.048 
virtainių myliu plota, 
jau turi virš 2,000,000 gy
ventojų..
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padaryti. Bet dabar aiškiai 
matosi, jog iš trockistų ma

išinio marksistinio judėjimo 
Į nesudarysi. Jie tarp savęs 

vena, kur gyvena, bet vis-! tebesirieja, ir atrodo, jog
tiek jie turėtų parašyti sa-; riejimuisi galo nebus.
vo vaikams nors po laišku-1 Kalbėsime vienaip ar ki

taip: Amerikos pažangiajai 
visuomenei, kairesniesiems 

| darbininkams ir darbo inte- 
i ligentijai pasilieka viena 
I išeitis: eiti su komunistiniu

ti!

PRASTI Iš JŲ 
POLITIKAI!

i išeivis. ei 
Gegužes 12 d. Čikagos j judejimu.

i klerikalų Draugas didele

i ragino klausytojus neskai-1 
^0’50! tyti’ pažangiosios spaudos, i 
:—„ i bedieviškos spaudos, nes ji' . . . . . . Į . Į 1V1 ‘ U m UJ-, v. * HV. A V. .

Lietuva turi 2,713,000 gyventoju “g!SSi
PRAĖJUSIAME Laisvės numeryje šitoje vietoje tytojai užmušė kun. Žebrį i

mes rašėme apie Tarybų Sąjungos gyventojų surašinėji
mo rezultatus, bet apie tikrąjį Lietuvos gyventojų skai
čių duomenų neturėjome. Dabar turime žinių ir apie 
J ae tu va. v

A. Vaivutskas praneša, kad gegužės 10 d. visoje ' be
Lietuvos spaudoje buvo paskelbti šiemetinio gyventojų į Kur gi jo įrodymai, l 
surašinėjimo rezultatai. Pasirodo, kad Tarybų Lietuva ! žebrio žudikai skaitė 
šiuo metu turi 2,713,000 žmonių. 'viską spauda”? r

Pačiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose žmonių i Į)Uty skaltv- tal Juk 
buvo tiek: Vilniuje—235,000, Kaune—214,000, Klaipėdo-! Irofl:vmas’,ka(l de t(1 
je—89,000, Šiauliuose—60,000. , „cmokina skailytoju

Žymėtinas spartus Vilniaus miesto augimas. Bet;
gal būt greičiausia gyventojais auga Klaipėda, — Lietu-: x Lietuviu visuomene
VOS durys i pasaulį. 1 užmiršo, kaip Lietuvoje .buvo

Dėl bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus: jei ne ka- nužudytas dr. Brundza. 
i as, Lietuva šiandien turėtų kur kas daugiau kaip dėl p. Romanas niekad 
3,000,000 žmonių. Deja, karo metu mūsų tėvų šalis nete- i “pamoksluose” neprisimena 

............................----- -—----- Tr ' ‘ -1 --- ■ 'šito fakto, ir kodėl nepasako 
savo kiaušy t o j a m s , kokią 
spaudą skaitė Brundzos žudi-

ko apie pusės milijonų žmonių. Keletas dešimtų tūkstan
čių pasitraukė iš Lietuvos į užsienį—dipukai; gal koks 
100,000 ar daugiau lenkų arba sulenkėjusių lietuvių re
patrijavusi į Lenkiją. Gal apie desėtkas tūkstančių žmo
nių buvo išgabenta i Sibirą, bet milžiniška dauguma jų 
jau grįžo atgal, tuo būdu jie buvo priskaityti prie minė
to gyventojų skaičiaus.

Kuomet bus paskelbti gyventojai pagal jų tautybes, 
tuomet bus tikrai žinoma, kiek lietuviu 
visose tarybinėse respublikose.

iš viso gyvena

j New Britain, Conn.
So. Bostono Keleivis J. 

Romanui atkerta:
Šitaip kalbėti gali žmogus
jokios gėdos ir padorumo.

“Pirmasis sovietų .atstovo 
pralaimėjimas Genevoje.”

Tos pačios dienos laidoje 
menševikų Naujienos, i._

cl a rLietuvoje pradėtas 
vienas gražus, kultūringas 
dalykas — dailiojo skaity

nė- mo bandymai viešuose susi- 
|pasiduodamos savo kole- rinkimuose. Buvo paskelb- 
i goms iš klerikalu pastogės, tas specialus “Salomėjosj goms iš klerikalų pastoges, tas specialus 

cl a r didesnėmis raidėmis Nėries ir Petre
“bedie- 

0 jeigu ir 
juk nebūtų 

to jie nu-

Labor Komite- 
unijos prezi- 

amžiaus,

“Pasvarscyk, antlela, cy- j gelyje kitų vietų išaugo di- / 
kiai plaukiodama...” — kas!dėlės durpių kasimo įmo-V 
nežino šios senos lyriškos 
dzūkų dainos, kurią mėgsta 
visa liaudis. Dzūkija—pa
čiuose Lietuvos rytuose ir 
pietuose esantis kraš tas. 
Kalbininkai Dzūkija vadi
na visą Lietuvos pietų ir 
rytų kampą, kuriame įsi
kūrę Lazdijai, Alytus, Tra
kai, mūsų sostinė Vilnius, 
Švenčionys—beveik iki pat 
Zarasų.

Šio krašto lietuviai “dzū- 
kuoja” — vietoj t, d prieš 
?, y sako c, dr^: cik, pači, 
dzirba, dziena. Tuo jie ski
riasi nuo visų kitų lietuvių 
kalbos tarmių. Tiesa, yra 
skirtybių ir pačių dzūkų 
tarpe. Pavyzdžiui, gyvenan
tieji į tytus nuo Vilniaus 
dzūkai sako sumeis (sam
tis timpia (tempia), tuo 

! tarpu vakariniai dzūkai 
! šiuos žodžius taria :

nės, popieriaus, kartono 
fabrikai Grigiškėse, Nau
juose Verkiuose, Varėnoje.

Atjaunėjo, pagražėo, 
išaugo seni šio krašto mies
tai. Vilnius, kurio beveik 
pusę sugriovė fašistiniai 
grobikai, po karo ne tik at
sistatė, bet ir’ pakeitė savo 
veidą. Tarybų Lietuvos 
sostinė tapo stambiu pra
monės centru, ■ kuriame ga
minamos staklės, grąžtai, 
elektrotechnikos gaminiai, 
audiniai ir avalynė. Aplink 
sostinę išaugo nauji mies
teliai — busimieji pramo? 
nės centrai: Grigiškės, Ža
gari nė.

Taip pat atsistatė ir ki
tas stambus Dzūkijos iliies- 
tas — Alytus. Mieste pa
statytas. didelis siuvimo 
fabrikas, įvairios įmonės.

didesnėmis raidėmis Nėries ir Petro Cvirkos var
do dailiojo skaitymo kon- 

kuriame dalyvavo 
nemaža žmonių. Patys ge- 

buvo 
apdovanoti dovanėlėmis ir 
jų vardai, aišku, įėjo į 
spaudos skiltis, plačiai pa-! literatūrinėje kalboje, 
sklido.

, ,Jei^ia cįa^usjs šio krašto žmonės. Nuo

subliovė:
“Vakarai laimėjo pirmąjį j kursas,” 

mūšį Genevoj.
Na, ir koks gi tas Gromy- riausieji skaitytojai 

ko pralaimėjimas, o Vaka
rų laimėjimas? Toks, pa
sak tų politikų, kad amba
sadorių konferencija Gene- 

ivoje nutarė nepripažinti 
| Rytų Vokietijos atstovo pil- 
i pateisiu delegatu!

Bet gi galvojantieji žmo
nės, diplomatai ir žymieji 
žurnalistai kitaip dėl to 
samprotauja. Jie sako, kad j dalyką garsiai skaitys, sa- 
Gromyko laimėjo pirmąjį! kyšime, du žmonės. Vieno

■ mūšį Vokietijos klausimu, skaitymas girdėsis kaip ra-! 
.. I Laimėjo dėl to, kad buvo tais važiavimas per akme-1 
kokią Į oficialiai svarstytas Rytų ' nimis brukuotą gatvę, o ki-■ 

Vokietijos dalyke s, kaip i to—kaip arpos stygos gar-1 
valstybės, na, ir oficialiai, i sas. Garsiai dailiai skaity 1

žmonių

dar nc-

Ko- 
savo

Birštone, taip pat Lietuvoje, 
pralotas Olšauskas n u ž u d ė 
Ustjanauskienę. Kodėl p. Ro
manas n e p a a i skina I 
spaudą jisai, pralotas Olšaus-

Stebuklingojo, čenstakavos 
vienuolyno viršininkas kun. 
Damazas Macochas nužudė 

broli, negalėdamas su 
pasidalinti vogtais pini- 

Gal p. Romanas malo- 
paaiškinti per sekantį sa-

savo 
j ii o 
gaiš, 
n ė tu 
vo “pamokslą,’’ koki;, 
skaitė kun. Macochas?

I
’ Tenka priminti, kad šiuo 
! atveju Keleivis gerai atkir- 
Į to savo bendradarbiui, kle
rikalui Romanui. Keleivio 
redaktoriai priklauso prie 
tų, pačių “veiksnių 

s riems priklauso ir 
; sis” Romanas.

John L. Lewis kalba
KONGRESINIAME Education and 

te, Washingtone, sakė kalbą angliakasių 
dentas John L. Lewis. Šis vyras jau 79 metų
tačiau dar gyvas, kaip visuomet, moka gudriai žodį pa
sakyti, na, ir dažnai pasako karčios teisybės. ■

Angliakasių unijos prezidentas sakė, kad nereikia i 
jokių naujų įstatymų, nukreiptų prieš darbo unijas ir' 
bendrai prieš darbininkus. O projektų visokiems ‘ bio-1 
giems įstatymams Kongrese šiandien yra daug: “Kai 
kurie tų projektų,” sakė Mr. Lewis, “yra blogesni už 
kitus, bet visi jie yra turtingųjų ginklai biednuomenei 
pulti.” Tai reikšmingas pasakymas ir jis, žinoma, visiš- ‘ 
kai teisingas. Tų naujų įstatymų sumanytojai pasakoja; 
visokias nesąmones apie tą ir kitą “cnatą”, bet jie visi; 
gerai žino, kad tai tik priedanga blogiems tikslams prL ' KAS GALITE, PADĖKITE 
dengti.

Mr. Lewis nurodė į tuos visokius neva kongresinius 
tyrinėjimus—pav. senatinio McClenano komiteto tyri- ;moniu naiPškoiimu 
Dėjimus. Ką gi jie parode? Ką naujo jie atidengė darbo ‘ ‘ '
unijose? Nieko neatidengė tokio, kas pirmiau nebuvo

kaip veikia pedagoginė ir miški* 
ninkystės mokyklos,, dvi di-

Daug matė ir pergyveno dėlės ligoninės.
, .x „o ta v .šio krašto žmonės. Nuo Toli už Lietuvos ribų ži-' 

skaitymas . Daug žmonių : xill a. į Dzūkiją atkakliai nomas Druskininkų kuror- 
a i skverbėsi kryžiuočiai. Pa- tas, garsus mineralinių šafy

nemunėje tais laikais lietu- tinių vandeniu ir gydomo- 
viai pastatė dešimtis pilių, jo purvo telkiniais. Apie 
Apie kovą su nuožmiais: dvidešimt tūkstančių darbo 
priešais, išliko nemaža isto- žmonių čia kasmet ilsisi, se- 

! rinių duomenų, sukurtai miasi jėgų.
i daug padavimų. Nuo pat į O pačiuose Lietuvos šiau- 
| vaikystės prisimename pa- ■ rėse, Dzūkijos pakraštyje, 
i sakoj imą apie didvyrišką , tyvuliuoja didelis Drūkšių 
.Pilėnų gynimą, apie narsų- ežeras.

Ha, ir uiicianai, į sas. ^arsiai uaiuai snaiiy- • ų iHes ėja kunigaikš_ lišk • respubliku
po svarstymo, nutarta a u-‘t. reik.a turėti gerą balsą, įj M irį kurj neįste 1953JU metįis ba
avi Vokietijos lygiai koriįe- bet vyriausiai, reikia lavin-ia" jS4.: rjQlin. i j . •' • • r - • • .renciioie traktuoti llis mokvtis iousti imamas nugalėti daug gau-. latviai ir lietuviai pastate

' J ‘ 1 k ’ Y1 » .8 s . . singesni0 pri.8S0 n- nenore- didelę tarpkolūkir _
Be to laimėjimo, tarybi- • Na, paskelbus dailiojo į damas pasiduoti, su liku- elektrinę “Tautų

gali skaityti dailiai, pa-1 
■traukliai, kai jiems tenka 
skaityti garsiai. Tą patį

Toli už Lietuvos ribų ži-

dvi. Vokietijos lygiai konfe-

nis ambasadorius laimėjo 
dar ir tuo, kad jis parodė: i u vuv, Akvvxt ,

i spaudą | abiejų Vokietijų vok i e-1

skaitymo konkursą, kaip ! siais kariais šoko į laužą.* 
rašo laikraštis “Literatūrą Į Daug iškentėjo ir žilieji 
ir menas,” jin stojo šimtai | Trakai, XIV a. pradžioje 
žmonių: moksleiviai, moky-; buvę Lietuvos sostine. Ne

“dora-'

Čia, kur trijų bro- 
i sienos, 

baltarusiai,

didelę tarpkolūkinę hidro
elektrinę “Tautų draugys
tė.” Tai —: puikus tautų 
draugystės simbolis, drau
gystės, kuri padeda žengti į 
prieki ir Dzūkijos darbo 

norintiems ma-
čiams, kaip TSRS gina jų
reikalus!

Bet grigaičiams ir šimu-
čiams to nesuprasti! Jiems laikraštis, varžėsi apie 660' Galvės ežero saloje, tačiau se skurdų kraštą gr^žų ir

tojai, aktoriai, darbininkai. į kartą ^kryžiuočiai bandė žmonėms, 
Tik viename Kaune, sako | paimti ir sugriauti pilį tyti savo mylimą ir kadai-

kad tik bliauti prieš Tary-■ moksleivių. . , 
bų Sąjungą! ....... ; j Balandžio 17

Kokie švaki jie diploma-, suskrido patys 
tai!

j iemę s į piHs , A.t ^doniįį^
■■ -t M-uj

Skaitytojy Baisai
VEŽIMAS NEJUDA 

NĖ IŠ VIETOS
Prieš virš 50 metų pra

dinėje mokykloje teko skai
tyti knygą ir joje net gra
žus piešinys matyti, kaip 
gulbė, lydis ir vėžys “trau
kė” vežimą. Baltoji gulbė 
skrido į debesis, pilkoji ly
dis traukė vandenį, o juos
vos spalvos vėžys rėpliojo 
atbulas.

Vežimas buvo apraišiotas 
j virvėmis, bet jis nejudėjo 
.1 ____ Mat, tie su-

d. į Vilnių 
geriausieji 
čia buvo

bųV0MŠrvisUr>pusių»apsuptį t <•> H* Įhį 
josvandens, storos buvo 

sienos, aukšti gynybiniai
! baigtas jųjų kontestas. Čia bokštai. Šiandien salos pi- 
; laimėtojai buvo apdovanoti lį, Visasąjunginės reikšmės 

Lit. ir me- architektūros paminklą, ta
rybiniai žmonės sparčiai 
atstato. Joje įrengiamas 
muziejus, kurio eksponatai 
pasakos apie rūsčią lietuvių 
tautos praeitį.

Nepavyko teutonams 
įveikti ir Gedimino pilies 
Vilniuj-e: ji tvirtai gynė se
nąją Lietuvos sostinę. Šian
dien pilies bokšte išdidžiai j 
plevėsuoja Tarybų Lietuvos i 
vėliava. j

Dar sunkesnė už kryžiuo-1 n§ įg vietos.
čių/ antplūdžius dzūkams; tvėrimai buvo skirtingų

; skaitytojai. Ir

PAžANGUSIS 
JUDĖJIMAS 
TVIRTINĄS!

L. Prūseika Vilnyje rašo:
Joe North apkeliavo visus 

didesnius miestus su savo ra
portu apie įvykius Kuboje. 
Joe North buvo nuvykęs Ku- 

! bon tuo laiku, kada ten griu- 
1 vo Batistes režimas.

Mitingai buvo labai pasek
mingi.

| kreipiame skaitytojo dėme- i klausyti 
isį į sekamą paieškojimą, [ kaiP du tūkstančiai.

Laikrašty “Tėvynės bal-1 
se” telpa daug daugelio i

į savo Į 
giminių bei artimųjų, išvy-; 
kusiu iš Lietuvos. Kai ku-!l,aIsirf°.inkYizuotj tymsterių unijos rie ju jabai idomū dai)ia; į

Il1’O71nanrQ Hn+f-n Z\ I liejinį 4-z. Uzx. J _

■parašyti, bet kartu ir liud 
i n i, tiesiog širdį veria žmo-1 
į gui, kuris juos skaito. Štai!

prezidentą Hoffą, o Justicijos departmentas tebeieško 
“pagrindo”, pagal kurį galėtų Hoffą į kalėjimą greičiau 
pasiųsti. Tačiau, sako Lewis, kol toks sąmoks
las bus atliekamas, kol taip įžūliai Hoffą puls visokie 
komitetai, tol tymsterių unijos nariai entuziastiškai iš
rinks Hoffą savo prezidentu.

, Angliakasių unijos vadovas sako, jeigu tie įstatymų 
projektai, kurie dabar yra Kongrese, bus priimti įstaty
mais, tai jie visiškai surakins organizuotus Amerikos 
darbininkus. į

. Tikra tiesa!

Ženevoje
ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, keturių didžiųjų

l kurį ištisai perspausdiname 
i iš “Tėvynės balso” numerio

ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, keturių didžiųjų užsie 
nio reikalų ministrų konferencija Ženevoje jau prasidė 
jo, susitvarkė ir sprendžia Berlyno ir Vokietijos apvie-! 
nijimo klausimą. ’

Iš tikrųjų, pasakymas, jog svarsto “Berlyno ir Vo-j 
kietijos apvienijimo klausimą”, yra per siauras pasaky-1 
mas. Ji svarsto visos Europos klausimą, ji svarsto tai-1 
kos ar karo klausimą. Kitais žodžiais; Ženevos konfe-■ 
rencija sprendžia labai svarbius dalykus.

i DOMICĖLEI STANCIKAITEI 
Brangioji mamyte!

Už mano lango pavasaris 
drauge su šiltais saulutės spin-

• dūliais sklinda
i nėnų giesmelė
| norėčiau, kad
. sario šaukliais
i Tu pasibelstam į mano langą!
1 Ak, kaip būtų gera išsiilgusiai 
dukrai apkabinti brangią mo-

ir linksma var- 
. . . Kaip aš 
kartu su pava- 
paukšteliais ir

ir čiulbėti .jainės savo galvą 
savo laimę.

Kaip 
mamyte,

Nieks dabar negali tikrai pasakyti, ką konferenci- i prabėgo, 
ją'išspręs, kuo ii baigsis. Nieks nežino, kada ji baigsis. > Nenorui 
Bet svarbu, kad konferencija vyksta (nepaisant komei4-! busim 
Cines spaudos rėksnių norų ir pranašavimų, būk konfe 
rencija “Gromyko suardys”).

. . Reikia nepamiršti, kad po šitos konferencijos, ei-1 
rant Macmillano su Chruščiovu susitarimu, turėtų įvyk- ‘ 
ti viršūnių konferencija. Tuo būdu tebėra vilties, kad ; 
nebūtų jau taip bloga, jeigu užsienio reikalų ministrui 
konferencija ir iširtų. \

Pagaliau, jeigu ši užsienio reikalų ministrų konfe- į

rencija išspręstų teigiamai visas problemas, tuomet ne- n,a’ paieškojimą
reikėtų šaukti viršūnių konferencijos.

' Nėra tokių optimistų, kurie manytų, kad užsienio 
reikalų ministrų konferencija visus svarbiuosius klausi
mus išspręs. Užtenka laukti iš jos, kad ji tuos klausimus 
tiktai aptašytų, o apobliavimą paliktų viršūnių konfe
rencijai.

Tave mačiau, 
visas amžius

Los Angeles jo pasi- 
susirinko daugiau

Seattle 
publika sudėjo daugiau kaip 
1,000 doleriu darbininkų spau
dai paremti. Portlande mi
tingas buvo šaunus.

J. North sprendžia, kad ra- 
dikališka publika nubunda po 
ilgo letargo. Ji įgauna dau
giau pasitikėjimo savim. Bai
mingumas baigia nykti.

O kur tie gedulo ir pražū
ties jeremijošiai, kaip How
ard as Fast, Jęhn Gates ir 
jiems panašūs? Jie taip nu
sizulino, kad juos vargiai at
skirtume nuo Lovestonų ir Git- 
low ų. Jie išsieikvojo ir suklu
po. 1

O buržuazija jiems nei 
nei išgrauš. Išsimelžė 
galėjo ir numetė į šalį.

Už renegatus dabar nebran
giai moka. Matusowas atpa-

ačiū 
kiek

■ siu :
! dang

seniai 
rodos, 

Brangioji mamyte! 
Tavęs graudinti ilgu 

i, bet trumpai Tau tar-į žino tą vertę, 
atsiliepk, aš Tau turiu j 
ką pasakyti.

Valerija Stancikaitė- Howard Fast, Storobin ir 
|kiti, apleisdami komunjstų 
i eiles, skelbė: mes organi
zuosime masinę socialistų 
partiją. Na, ir ką jie suor
ganizavo? Nieko! Net ir 
kairieji liberalai, kurie ka
daise tikėjo į suorganizavi
mą vienos didžiulės socialis
tinės - marksistinės parti
jos, šiandien mato, kad nie- 

i ko iš to neišeis.
Kai kurie tikėjosi, būk iš

Čistovienė

Lietuva, Panevėžys
Tulpių 26

Tenka priminti, jog moti-

Visa tai yra tikra tiesa. 
Tokie, kaip John Gates,

skaitys ir neatsilieps į Va
lerijos prašymą, tai ji bus 
beširdė.

Labai daug vaikų per 
“Tėvynės balsą” ieško savoj 
tėvų, -esančių užsienyje. Te
gu jie negrįžta pas juos, sa-i trockistinių skeveldrėlių bū- 

2j>.-Iaisve (Liberty)—Antr., gegužes (Mav) 19, 1959 vo vaikus, tegu jie sau gy-jsią galima kai ką rimtesnio

dovanėlėmis, 
nas” rašo:

Mokyklų grupėje Salomėjos 
Nėries ir Petro Cvirkos dai
liojo skaitymo konkurso nuga
lėtojų vardus iškovojo Šiaulių 
Juliaus Janonio vardo viduri
nės mokyklos moksleivis. V. 
Tajanskas, Kapsuko antrosios 
vidurinės mokyklos moksleivė 
A. Avulytė ir Kauno mokyk- 
los-internato atstovė N. Bau- 
kaite.

Kultūros-švietimo darbuoto
jų tarpe geriausiais skaityto
jais pripažinti Jurbarko rajo
no Viešvilės kultūros namų 
saviveiklininkė L. Abraitytė, 
Zarasų rajono Turmanto kul
tūros namų meno vadovė L. 
Mišin ir Šiaulių kultūros namų 
saviveiklininkė B. Pikelytė.

u

'1

buvo šimtmečius trukusi 
baudžiavinė priespauda.

prigimčių, negalėjo vežimą 
sutartinai traukti, tai jis ir

Valstietis skurdo, nematy- nejudėjo nė iš vietos.
damas šviesesnio spindulio, Panašiai dabar yra su
tik dainose svajodamas apie I tūlais lietuviais Amerikoje, 

- ‘ ‘'kurie sugalvojo išlaisvinti 
moky-1 Druskininku, Rūdninkų i Lietuvą nuo pačių lietuvįidj 

Kupiškio I jr Įdti miškai 1863 ,m. savo ! Suprantama, tą savo veiklą 
jie veidmainingai vadina 
“Lietuvos išlaisvinimu.” 
Kalba, būk Lietuvoje jau 
lietuvių nebeliko, arba la
bai mažai liko, kad “ten 
viešpatauja rusai, kalmu
kai” ir kiti.

Šį veidmainių vežimą vel
ka tautininkai, klerikalai ir 
socialdemokratą! su P. Gri
gaičiu priešakyje. Jiems 
pavyko jau nemažai pinigų

Panevėžio rajono Upytes;^ b
s e p tynm e t ė s m o k y klos 
toj a A. Lukšonytė.
rajono mokyklos direktorius; glūdumoje slėpė sukilėlius, 
P. Zulonas ir Kauno larpsa-1 Į<urįe įnirtingai kovėsi su 
junginio klubo meno saviveik-1 —
los dalyvė R. Nutaitė — nu
galėtojai profsąjunginių ko
lektyvų kategdrijoje.

carine kariuomene. Vil
niaus krašte jau XIX a. 
antrojoje pusėj-e įvyko pir- 

j mieji darbininkų streikai.
...Tai pirmojo mūsų respub- (^905 m. revoliucijos metu 

likoje tokio masinio konkurso |(jvairį0Se krašto vietose vy- 
nugalėtoja,. Jie puikia, ir nuo- į k miti ai demonstraci- 
rašytojų kūrinius. Konkursas Jos- valstiečių neramumai, 
pasiekė savo tikslų: jis buvo 1918 111. Vilniuje, Tia- 
gera priemonė pažymėti Salo-1 kuose, Nemenčinėje ir ki- _ „ > -v . . - —
mėjos Nėries 55-osioms ir Pet-1 tur, anksčiau negu kitose | išvilioti iš silpniau mąstan- 
ro Cvirkos 50-osioms gimimo i Lietuvos vietose, susikūrė čių žmonių, kitais žodžiais, 
metinėms, ir, svarbiausia, jis į Tarybų valdžia. ! tų žmonių “kišenes išlais-
dar labiau praplėtė literatu- j Didžiojo Tėvynės karo! vinti.” 
ros mylėtojų ratą, iškėlė daug į metais Dzūkijoje veikė gau- 
puikių liaudies talentų. Be
lieka palinkėti, kad ši Lietu
vos TSR Profesinių sąjungų
tarybos, Kultūros ir švietimo I .v. . , . . . i• • 4- •• „ zUQ^,Q rūu. in vicius ir daug kitų drąsiųministerijų iniciatyva butų to- . & ‘ ‘ •
liau puoselėjama — tegu Sa- kovotojų 
lėmėjos Nėries ir 'Petro Cvir- laisvę, 
kos Vardo konkursas tampa i 
tradicinėmis metinėmis rėš- Dzūkija, 
publikos dailiojo skaitymo dūzgia traktoriai. ___
mėgėjų varžybomis. srauniosios Vokės ir dau-' Laisvės naudai.

_ , _ •, Bet ką j i-e atsiekė? Ar jie e;,
sus tarybinių partizanų bu- ■ jg]aįsvįno Lietuvą nuo pa- '

?laTr?VeS1D^n^e ni" čių lietuvių? Nieko pana- 
kaite, J. Vitas, B. Uibana-!-aug įr nįeięajos jįe sav0 |

v - _ * v • įtiksiu nepasieks, nes Lietu- u;
uz musų salies ■ ya vaj(]0 lietuvių liaudis.

Neatpažįstama šiandien i Pasavliskis^
, Kolūkių laukuose I'

prie į Daugiau jvairių parengi-

i-1'



ĮVAIRUMAI
__ „ r___  _____  o___  Kiekviena jų
Ne viena stir- Į gyvena savitu miško gyve- 

” ’ “ ------ ‘ . J. Šokas

šis. Tai žvėreliu ir paukš-Į tines girios.
čių pabaisa.
na pakliūva į jos nagus, inimu.
Kenčia kiškiai, tetervinai į ------
ir kurtinis. Rainai obuoię- į Didžiausia Lietuvos

Lietuvos miškų 
paukščiai ir žvėrys

Lietuvos respublikos

baltuoju savo brolėnu juo
dukas nesibičiuliauja.

Girios viduryje, plačiose 
pelkėse klykauja gervės, 

reikiad i- Linksmų jų šokių 
džiosios ir gražiosios girios žiūrėti pavasarį. Tik ką 
paskelbtos draustinėmis, sugrįžę paukščiai kelia ves- 
Jcse draudžiama medžioti.! tuves: trimituoja, kraiposi, 
Draustiniai .miškai pasi- i linkčioja, tūpčioja viens 
skirstę po visą kraštą, tarsi I prieš kitą, šoka...
juodieji langeliai šachmatų! Paskutiniai saulės spin- 
lentoje. Tokiu miškų šiuo (dūliai nugrimzdo aukštuo- 
metu Tarybų Lietuvoje yra 1 se Dubravos miško me- 
151. Įdomūs ir gražūs jie lūžiuose. Sulaukę pri-eblan- 
visi. ! dos, pakilo iš guolių žvėrys.

Štai Punios šilas. Sraunu-1 Kvartaline miško linija nu- 
sis Nemunas mėlyna juos-' žygiavo dėmėtasis elnias, 
ta juosia jį iš trijų pusių,! Tai nesenas šio miško gy- 
palikęs tik pietuose siaurą ’ ventojas. 1954 metais, iš
rėžą — vartus į šilą. Čia (kritus pirmosioms snai 
tvlu ir ramu. Tik retkar-: gėms, 24 dėmėtieji -elniai, 
čiais miško tylą sudrums- palikę savo gimtąjį Sibirą, 
čia margojo genio stukseni
mas. Darbštusis paukštis 
pluša, dirba — kankorėžius 
aižo. Po medžiu ant žemės 
—didžiulė jų krūva. Kan-
korėžių krūvoje rausiasi vo- nupliko medžiai, elniai pa-
ve*rė, keista nematvta. Tai 
naujakurė, atkeliavusi iš 
Altajaus krašto. Jau pen
kerius metus ji gyvena Pu
nios šile.

Garsi Širvintų rajone Še
šuolių, Verškainių giria. 
Čia 1948 metais iš Balta

tas, lyg tigriokas, plėšrū
nas slampinėja naktimis, o 
dieną tūno po išvarta ar 
medyje. Lūšių Lietuvoje

gina
Seniau Lietuva garsėjo 

padaugėjo. Respublikoje jų miškais. XVIII - XIX a., 
yra apie 30, todėl jas lei- 'ėmus juos beatodairiškai 
džiama medžioti ištisus me-1 kirsti, 
tus.

Tarp Kupiškio ir Anykš
čių plačiai i 
dunkso Šimonių giria, 
gyvena žvėrių karalius 
briedis. Respublikos miš
kuose šiuo metu briedžių 
yra 671. Išėjęs vakare prie 
Pelyšos upelio, gerai pasi
dairęs, pamatai iš girios 
tankynės išnirusį kumpą 
briedžio snukį, aukštai iš- i 
keltus jo šakotus lyg ištisas Į 
kelmas ragus. Kai patrau--

miškai smarkiai iš- 
i retėjo. Dar labiau miškus 
iškirto okupantai pirmojo

išsidriekusi ir antroj° pasaulinių karų 
Čia m’etais.

sistatė medžioklės rūmus, j kovojama su savavališkais Raudondvariu, o. vėliau -— 
Čia dažnai medžiodavo ir įkirtimais ir gaisrais. Vėl tiesiog Raudondvariu.- 

1831 - 1841 metais pilį iš 
pagrindų perstatė tuometi
nio jos savininko grafo Tiš
kevičiaus architektas italas 
Anichini. Didžiojo Tėvy- 
nės karo metais pilis sude
gė, beliko tik jos.sienos. Ar
timiausiais metais pilis • 
bus restauruota.

Plaukiant Nemunu že
myn, dešiniajame jo kran
te, apie 60 kilometrų nuo. 
Kauno, stovi Raudonės pLt 

Prieš rekonstruavimą

Čia dažnai medžiodavo ir įkirtimais ir gaisrais, 
kiti Lietuvos kunigaikščiai, 
didikai bei jų svečiai. To
dėl XV a., Žygimanto Au
gusto laikais, medžiotojams 
Rūdninkuose buvo pastaty
ti net 
rūmai.

1831 
ninku 
globsią sukilėliai, kovojusie
ji su carizmu. O Didžiojo 
Tėvynės karo metais čia 
veikė gausūs partizanų bū
riai.

Skaudžiai giria nukentėjo 
nuo hitlerinių okupantų. 
Karo metu dalis girios iš
degė, dalis'buvo iškirsta.

Girios žvėrių apsauga bu-

trys po du aukštus

ir 1863 metais Rūd- 
girioje rado pri-e-

Dabar miškai užima tik 
apie 20 proc. viso ploto. Jie 
išmėtyti po visą respubliką 
mažais masyvais. - Didžiau
sios Lietuvos girios — Gu
dų, Labanoro, Užvinčių, Ši- vo susirūpinta dar XVI a. 
monių, Biržų, Žalioji, taip Aptvėrus kelių mylių miško 
pat Smalininkų-Jurbarko ir plotą, jame buvo veisiami 

i Kazlų Rūdos masyvai. i ir laikomi retesni žvėrys.
Bet už jas visas didesnė -. Taip atsirado pirmasis

įsteigtas draustinis — “Žvė
rynas.” Žiemą žvėrys šeria
mi ir rūpestingai globoja
mi. Girioje apsigyveno brie
džiai, padaugėjo šernų, lū
šių, ūdrų, stirnų, vilkų, la
pių, žebenkščių. 1948 me
tais iš Baltarusijos buvo 
atvežti bebrai, kurie greit 
paplito ir apsigyveno prie 
Merkio. Iš paukščių girioje 
gausu kurtinių, erelių, te
tervinų, juodųjų gandrų ir 
gervių. Draustiniu paskelb- lis.
tas ir labai žavingas Papiš- Raudonės architektūra bu
ki ų ežeras.

Lietuvos miškininkai ir 
gamtos mylėtojai daug pa
siekė, padėdami giriai už
gydyti karo žaizdas.

vo labai p a n a š i į netoli ‘ 
esančios Panemunės pilies 
architektūrą.

Raudonę past a t y d i n o 
K r i š p inas Kiršenšteinas, 
Panemunę—Janušas Eper- * 
j-ešas. Tai buvo stambūs 
feodalai — miško tiekėjai... 
Pasakiškai pralobę, jie pa
sistatė prie Nemuno įgy
tuose dvaruose didžiules. 
mūrines rezidencijas.

Raudonės pilies mūrai iš
kilo XVI a. pabaigoje. Se
noji Raudonė buvo didinga 

r------pilį sudarė 4 dvi
aukščiai korpusai. Bokštai 

tėvių pilis. Laikinai užgro-i turėj° šaudymo : 
i__ -----------sritis, Čia1

u „ w n ■ statėsi savo mūrines pilis ir i ĮOle D U V O , v. v. . m v J AZT-rr kryžiuočiai. Tačiau XIV- 
Bet po pirmojo XY. a- Pilill daznai v^.tos 

pasaulinio karo buržuazine ; nežinomos. Is i o tik vėliau 
lenkų vyriausybė per daug į statytos P^ys.

me-i XV-XVII a. atskiri feo-1 sprogdino hitlerininkai.
džioti... Čia buvo įrengta j dalai, visaip išnaudodami ■ Po k a r o pilyje įsikūrė 

Pačiame girios viduryje ištaiginga vila reprezenta- baudžiauninkus, statėsi sa-! Raudonės vidurinė mokyk- 
yra įsikūrusi sena Rūdnin- cinėms medžioklėms, dėl vo dvaruose pilis-rezidenci-i la. 
kų gyvenvietė. Ji gavo var
dą nuo balų rūdos lydyto
jų. Istorikas Balinskis ra
šo, kad pirmosios kalvės ge- 

Juos, kaip ležiai apdirbti buvo įreng-

Šalia Nemuno pilys
Nemuno slėnius ir vingius

keimas ragus. Kai pairau-' J . . T. . . | t 1■ kia jis šnervėmis orą, pa-1 Rudn!"klJ Sma; Jj. dunkso (draustinis - Žvėrynas,
■ muisto ginkluotą galvą, net ^publikos pietryčiuosei ir kuriame buvo stumbrų, tau-
. baisu. Stovi lyg įbfestas į uzimat35 tūkstančių hekta- rų, meškų. Ir vėliau, kai P“^ia abipus upes dunks
. i c]raustims buvo panaikin- _. yb pinaKaimai. _ _

traukiniu atvažiavo į Lie-'
tuvos respublika ir nedrą-! v . , - -v. ■
šiai ižengė į nepažįstama:zern.?’ . 11 sukiu ėti bijai, 
jiems girią. Kai po metų i nez,nai> k« s,s raSuot,s «al- 
atėjo ruduo, nugelto žolė ir

miršo savo gimtinę.
Sutemose išėjęs Dubra- 

von, tai viename, tai kita
me girios kampe girdi lyg 
trimito garsus savotišką 
baubimą, švilpimą. Tai jie 
—dėmėtieji elniai — vestu
ves kelia : pasibara, pa

rusijos buvo atvežta 40 beb- triukšmauja ir nurimsta. O 
* - paleista į Kertušės | kai išaušta pavasaris, elnių 

Po kelerių metų beb-1
ru 
upę. 
rams pasidarė ankšta. Jie 
paplito Širvintos, Švento
sios, Neries ir Nemuno upė
se. Dabar jų yra apie 300.

Medžių viršūnėmis nu
čiuožia juodasis gandras. 
Tai didelių ir ramių miškų 
.gyventojas. Jis čia gyvena 
iš seno ir peri kasmet. Su i

patelės atsiveda jauniklius, 
kurių kasmet vis daugiau 
sutinkama girioje.

Gražūs Užvinčių drausti
niai miškai. Mėgsta šią gi
rią paukščiai ir žvėrys, už
tat dažnai čia gali pamaty-

vo ja ...
Šiaurės Lietuvoje, 

Tarybų Latvijos sienos, yra 
garsus Žagarės draustinis 
Tai tauriųjų elnių tėvynė. 
Iš čia šie gražuoliai paplito 
šiauriniuose Lietuvos res
publikos miškuose. Greta 
jų gyvena ir danieliai.

Plačiai yra žinoma Laba
noro giria, garsi savo gy
ventojais — kurtiniais. Ne
daugeliui teko gamtoje pa
matyti šį visų didžiausią ir 
puikiausią Lietuvos miškų 
paukštį. Bet kas bent kar
tą jį išvydo, nepamirš nie
kados. Dabar kurtinius sau
go įstatymai.

rų plotą.
.Artėdamas prie girios, tas, šie žvėrys dar ilgai išsi- 

keliautojas iš toli pamato laikė Rūdninkų girioje, 
pušų juostą. Pušys čia su- 

prieųlaro 72 proc. viso miško, 
antrą vietą užima eglės. 
Čia auga ir juodalksniai, ir 
berželiai, ir drebulės. Pa
vasarį, kai per girią tekan
tis Merkys su Šalčia ir ki
tais savo intakais išsilieja, 
vanduo apsemia didelius 
miško plotus. Apie trečda
lis girios išlieka šlapia, pel- pamėgo šioje girioje 
keta net vasarą. *•

Seno
vėje ant tų piliakalnių ir 
kalvelių stovėjo pilys, kurių 
griuvėsius seniai jau pa-1906 metais, Vilniaus me- ir graži,

džiotojų draugijos pastan- riePe veleną. Senelis Nemu- 
gomis, Rūdninkų girioje vėl Į\as. neT 
buvo įsteigtas didelis draus- . 
tinis. Kad būtų išlaikytas ; 
girios grožis 
draudžiama net uogauti ii 
grybauti.

Vėliau, perstačius pilį,
* į bokštai įgavo dabartinių : 

dekoratyvinių kuorų išvaiz
dą. Ypač nukentėjo pilis 
Didžiojo Tėvynės karo pa
baigoje: pilies pasididžiavi
mą — didįjį bokštą — iš-

kurių girioje vėl labai su- i jas.
mažėjo žvėrių skaičius. | Nemuno i Nevėžio santa-

Tarybų valdžios metais • koje žinoma feodalų giminė 
ypač susirūpinta girios ir! Radvilai XVII a. viduryje 
žvėrių apsauga. Kaip ir j pastatė iš raudonųjų plytų 
kituose Tarybų Lietuvos mūrinę pilį - rezidenciją.

XVII a. pradžioje staty
ta Panemunės pilis dar va
dinama Gelgaudų, arba Vy-

Rūstokas pilies siluetas ar; 
kryžiukų formos šaudymo * 
angos bokštuose sudaryda-

ti kurtinį, briedį, liuoksin- gamtos papuošalą, d r a u - tos jau XV a. Tuo pat lai- 
džiama medžioti. didysis kunigaikštis Ka- miškuose, čia sparčiai vyk- Dėl plytų spalvos

npedžioja lū- . Gražios ir įdomios draus-1 zimieras Rūdninkuose pa- domi apželdinimo darbai, pradėtas vadinti Aukštuoju j vo klaidingą įspūdį ne vie-
čią stirną.

O vakare čia
džiama medžioti. dvaras

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Magelanas įrodė, 
kad žemė apvala

Mes gyvename, 
“pasaulis pasidarė mažas. 
Nėra jau nežinomų žemės | 
vietų. Žmonės ją žino ir 
pažįsta. Daoartiniu laiku 
žemė taip sutvarkyta, kaip 
ir miestas. Skrenda lėktu
vas — jis pasakys, kurioje 
žemės vietoje jis yra. Plau
kia laivas didjūryje, jis per 
radiją gali pasišaukti pa
galbos, jeigu reikia, ir 
tiksliai nurodyti vietą, į 
kurią pagalba turi skubėti. 
Įvyko kokioje žemės daly
je kas svarbaus, ir tą pat 
dreną viso pasaulio gyven
tojai žino, nes radijas, te
legrafas ir telefonas išne
šiojo žinias. Gi greitieji 
’lėktuvai atneša filmus ir 
per televiziją galėsim-e ma
tyti.

Žmonija jau pasiekus 
aukštos technikos ir moks
lo. Šimtai lėktuvų skrai
do iš vienos j kitą šalį, de- 
sėtkai tūkstančių žmonių 
keliauja įvairiais reikalais. 
Plaukia moderniškiausi lai
vai, jie per kelias dienas 
įveikia didjūrių plotus. 
Kurs uoja moderniškiausi 
traukiniai. Milijonai auto
mobilių, autobusų tarnauja 
žmonių susisiekimui, per
kėlimui iš vienos j kitą vie
tą. Suprantama, dar būtų 
didesni pasiekimai, dar ma
žiau susieikvotų turto ir 
žmonių energijos, jeigu ne
būtų “šaltojo karo.”

Pirmoji kelionė truko 
i trdjus metus

Ar žinote, kad pirmoji 
kelionė aplinkui žemę truko

itrejus metus ir 14 dienų?
• Į ją iškeliavo 265 žmonės, 

kada j ° su£rižo tik 18. Bet ji pir-
» i mu kartu žmonijos istorijo- 

|je įrodė, kad žemė yra ap
skrita.

Pirmąją kelionę aplink 
žemę atliko žmonės vadovy
bėje portugalo keliauninko 
Ferdinando Magelano 1519- 
1522 metais. Magelanas 
gimė 1480 metais ir žuvo 
1521 metais. • •

Romos popiežiai ir jų 
vadovaujamoji galinga reli
gija mokė, būk žemė yra 
paplokšti, kaip blynas. 
1492 metais buvo jau su
rasta Amerika, bet dar ma
ža apie ją buvo žinoma. 
Dauguma mokslininkų ma
nė, kad tai Azija. Austra
lijos dar niekas nežinojo. Ir 
Afrikos tik šiaurinę dalį ži
nojo, o kitos buvo miglose.

Bet buvo žmonės, jų tar
pe ir Magelanas, kurie gal
vojo, kad į vakarus ar ry
tus galima apiplaukti ap
linkui žemės rutulį ir vėl 
sugrįžti į tą pačią vietą. 
Asmeniškai Magelanas ne
sugrįžo į tą vietą, iš kurios 
jis išplaukė, — jis žuvo ke
lionėje. Bet beveik po tre
jų metų kelionės, kada jo 
laivai pasiekė Filipinų sa
las, kada atvyko vietos gy
ventojai ir jie pradėjo kal
bėtis prigimtąja kalba su 
vienu vergu, buvusiu ant 
laivo, tai Magelanas supra
to, kad jis pasiekė vergo 
tėvynę.

Tas vergas buvo prieš 12 
metų paimtas Molukų salo
se. S. Cveigas rašo: “Tai 
buvo vienas iš pačių di-

• džiausiu žmonijos istorijo-

Lapkričio pabaigoje Ma
gelano flotilė pasiekė Bra
zilijos krantus. Ilgai jie 
plaukiojo ieškodami van
dens kelio į vakarus, bet jo 
nebuvo. Prieš juos buvo 
apie 10,000 ilgio Pietinės 
ir Šiaurinės Amerikos že
mynų krantai. Bandė 
plaukti La Plata upe, bet 
suprato, kad ja n-epasiekti 
vakarų.

Sukilimas
Portugalijos pasėta sėkla 

davė vaisių. Kiekvienas

kė Magelano laivai vande-1 jūrininkai, 
nyne, kuris buvo labai ra-1 luoti ir apsišarvavę, daug 
mus.

_   ' nam tyrinėtojui, galvoju- 
“ " 7 i šiam, kad pilis yra kryžiuo-
būdami gink- į čių .palikitnas.

Sunkias valandas pergy- 
Jie jį pavadino Ra- išžudė vietos žmonių, bet ir veno pilis per 1831 metų

miuoju arba Didžiuoju di- jų mažai išsigelbėjo pa- sukilimą, kuriame dalyva- .' 
Išsibaigė jų maistas, sprukdami j valtis, o Mage- vo jos šeimininkai feodalai 

'Antanas ir Jonas Gelgau- 
Po sukilimo apleista

je įvykių, nes pirmą kartą Amerikos.' 
nuo to laiko, kai Žemė su
kasi aplink Saulę, gyvas 
žmogus, apkeliavęs visą že
mės rutulį, vėl sugrįžo į 
gimtinę.”

Nežmoniškai buvo 
sunki kelione

Magelanas pasižymėjo 
kovose, bet Portugalijos ka
raliai jo neįvertino. Gi to
je gadynėje Portugalija ir 
Ispanija .buvo galingos 
valstybės, popiežiui tarpi
ninkaujant, tarpe jų net 
pasaulis buvo padalintas.

Magelanas užsigavo ir į nepasisekimas iššaukė lai- 
nuvyko į Ispaniją. Ten jį į vų įgulų reikalavimą grjž- 
mielai priėmė ir sutiko pa
ruošti jam laivyną plaukL 
mui aplink pasaulį į Toli
muosius Rytus, ypatingai 
Indiją ir Malukų salas.

Flotilą jam ruošė Sevili
jos* prieplaukoje. Portugali
ja per savo konsulą visaip 
trukdė darbą, atkalbinėjo 
gabius kapitonus, jūrinin
kus ir pasirūpino, kad lai
vai būtų seni. Portugali
jos konsulas Alvarišas ra
šė savo karaliui: “Laivai 
labai seni ir nusėti lopais. 
Aš apžiūrėjau juos ir už
tikrinu Jūsų kilnybę, kad 
nedrįsčiau jais plaukti net
gi iki Kanarų salų.” Jis 
atkalbinėjo ir Magelaną 
nuo e k s p e d i ei jos, kvietė 
grįžti į Portugaliją, bet 
niekas negeblėjo.

Ekspedicijai paruošė 
laivus—“Trinidadą,0 “San 
Antonio,” “Konsepcioną,” 
“Santiago” ir “Viktoriją.” 
Bendrai jie sudarė tik 650 
tonų įtalpos, tai šių dienų 
nedidelio laivo įtalpa. Ma
gelanas pasirinko 265 žmo
nes ir 1519 m. rugsėjo 20 
dieną išplaukė Atlanto van
denynu į vakarus — linkui

jūrių.
ir vanduo.
laivu įgulos. Ūpas nupuo
lė. ' 1
Magelaną ir nedaugelį arti- Bet ir jis su 20 jūrininkų 
mų.

1521 m. sausio 24 d. su
rado mažytę salaitę, bet ant 
jos nebuvo žmonių, nei 
gyvių. Kovo 6 dieną dau
guma įgulų sirgo ir pusgy
viai gulėjo, kai išgirdo iš vas. “Konsepcion” pasirodė rų. Istoriniuose šaltiniuose 
laivo bokšto jūreivio balsą: netinkamas toliau plaukti, minima meistro Penkūno

Tai o ir žmonių stokavo. Jį pa- pavardė. Manoma, kad

sirgo ir mirė panas žuvo kovoje.
Po jo mirties komandą c^aį-

Viltis besilaikė tik pas 1 paėmė kapitonas Barboza. Pp*s griūti. Iki mūsų
. 1 _ .. _ ............................ rnnnn ic A hnlrern ich Izn rilr

netrukus žuvo, klastingai 
įviliotas į spąstus Sebu sa
los valdono.

Iš buvusių pradžioje ke
lionės 265 žmonių jau buvo 
tik 113 gyvų. Trečias lai-

dienų iš 4 bokštų išliko tik 
2. Tarybiniais metais pilis 
pradėta restauruoti.

Išlikusios Nemuno žem
upio pilys yra vertingas 
krašto kultūrinis palikimas. 
Nėra abejonės, kad jų mū
rai pastatyti vietinių meist-

ti atgal. Amerikos pakraš
tyje kapitonai Louisas Me- 
dosa, Gasparas de Kesada 
ir Ch. de Kartachenas su-i 
kurstė dalį jūreivių ir už
grobė tris laivus — “San 
A n t o nio,” “Viktoriją” ir 
“Konsepcioną.” Magelanas 
pavartojo gudrumą ir suki
lėlius nugalėjo. Kapitonas 
Medosa žuvo kovoje, Kesa- 
dai nukirto galvą, apie 30 
sukilėlių pakorė ir išplaukė 
toliau.

Kelionėje laivas “Santia
go” užplaukė ant akmenų 
ir nuskendo. Kapitonas Go- 
mišas atsiskyrė su laivu 
“San Antonio” ir pabėgo 
atgal į Ispaniją, kur grį
žęs primelavo apie Magela
ną. Dėl to nukentėjo Ma
gelano žmona ir artimieji.

Trys Magelano laivai su
sirado neplačią vandens 
juostą į vakarus. Plaukė 
28 dienas ir 1520 metų lap
kričio 28 dieną išplaukė į 
dabartinį Ramųjį didjūrį. 
Tas sąsiauris yra pietinia
me Čilės ir Argentinos ga
le ir dabar turi Magelano 
sąsiaurio vardą.

Virš trijų mėnesių plau-

“Garbė dievui, žeme!” 
buvo Marijanų salos, netoli liko.

Magelano mirtis
Už poros dienų jie pa

lukuv

Išplaukė linkui Ma 
salų tik du laivai.
Iš 265 Ii go gyvų

tik 18 žmonių
1521 metų lapkričio 8 d

lų, kurių viso yra virš 7,-1 šie du laivai pasiekė Malu- 
000. Ant vienos iš jų esą- kų Tidoro salą. Magela- 
mas vergas ant laivo ir su- nas žuvo, bet jo sandraugai 
sikalbėjo su vietos gyvento- atsiekė tikslą.
jais. Pasirodė salos labai plaukiant į vakarus, 
turtingos ir žmonės drau
giški, jie mielai sutiko Ma
gelano jūrininkus. Bet bal
tieji jūrininkai pradėjo 
viską vogti, jų moteris prie
vartauti ir tuojau santy
kiai sugedo.

Filipinų salose buvo daug brangakmenių ir 
kunigaikščių, kurie vieni 
prieš kitus kariavo. Sebu 
salos valdovas, matydamas 
gerai ginkluotus Magelano 
jūrininkus, pasikvietė juos 
karui prieš Matano salos 
kunigą ikštį Silapulapą. 
Magelanas privertė jį pasi
duoti ir apdėjo duokle. Bet 
netrukus jis su 60 jūrninkų 
sugrįžo dar didesnės duok
lės reikalauti. Saloje ra
do tūkstančius vietos gy
ventojų, apsiginki a v u s i ų 
ietimis ir lankais. Prasi
dėjo žiauri kova. Magelano

Nuolatos 
at

plaukė į Tolimuosius Ry
tus.

Malukų salose ispanai 
prisikrovė laivus gvazdikų, 
pipirų, kamparo, ambro, 
riešutų, šafrano, imbiero, 
cukraus, šilko, porcelanų, 

kitokių
turtų.

Bet jų laukė nemalonu
mai, nes ten veržėsi portu
galai. Pasirodė, kad “Tri
nidad” laivas (jau negali 
plaukti, jį turėjo palikti 
pasitaisyti. Vėliau jis pate
ko į portugalų rankas. Iš 
jo įgulos 1527 metais tik 
keturi žmonės pasiekė Ispa
niją.

Gi laivas “Viktorija” su
grįžo į Ispaniją 1522 metų 
rugsėjo 6 dieną, Ui yra po

. Manoma, kad 
Panemunės pilies statyboje 
dalyvavo Vilniaus karališ
kosios pilies architektas ’ 
Petras Nonhartas.

Dėl savo architektūrinių- 
meninių savybių visos trys 
minėtos Nemuno žemupio^- 
pilys tarybiniais m e t a i’s' 
įtrauktos į valstybės saugo
mų architektūros paminklų 
sąrašus, o dvi iš jų—Rau
donė ir Panemunė—pripa- , 
žintos Visasąjunginės reikš
mės architektūros pamink
lais. St. Pankus

Washingtonas. — Mrs. 
Eleanora Roosevelt siūlo 
Kongresui nutarti, kad ma
žiausia alga darbininkui, 
būtų $1.25 per valandą.

Londonas. — Europoje 
Į sumažėjo Amerikos auto
mobilių pardavimas.

trejų metų ir 14 dienų ke
lionės aplink pasaulį. Į tą 
kelionę iš Baramedos prie
plaukos išplaukė 265 žmo
nės, o grįžo tik 18.

Per vargus, kančias ir 
nelaimes buvo pirmu kartu 
žmonijos istorijoje api
plaukta aplink žemės rutulį 
ir įrodytas jos apvalumas.

3 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gegužės (May) 19, 1959
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(Tąsa)
Viduramžiais, kai bažnyčia buvo pasi
dariusi stipri ekonominė ir politinė or
ganizacija, išpažintis tapo jos rankose 
ypatingai svarbia priemone tikinčiųjų 
klusnumui užtikrinti. Inkvizicija, kovo
dama su “erezijomis” ir- su pažangios 
minties žmonėmis, savo šykščiam darbui 
plačiai naudojo išpažintį.

Šiais laikais, nors viduramžinė bažny
čios galia yra jau seniai sugniužusi, iš
pažintis vis dar tebėra galingas tikinčių
jų pavergimo ir valdymo įrankis kunigų 
rankose. Bažnyčia yra įsakiusi kiekvie
nam katalikui ne rečiau kaip kartą per 
metus atlikti išpažintį. Tuo būdu kuni
gai, klausydami žmonių išpažinčių, su
žino iš jų viską, kas jiems svarbu žino
ti, seka jų “religinį pulsą.”

Neseni dar tie laikai, kai iš tikinčių
jų buvo reikalaujama velykinę išpažintį 
atlikti pas savo parapijos kleboną ir 
gauti iš jo raštišką pažymėjimą apie 
tai, kad jis įvykdė šį bažnyčios įsakymą. 
Neturėdamas pažymėjimo, tikintysis ne
galėdavo naudotis religiniais kunigų pa
tarnavimais. Užguitiems tikintiesiems 
darbo žmonėms tokios sankcijos atrodė 
labai baisios ir todėl jie stengdavosi 
sąžiningai vykdyti šį viduramžišką ku
nigų reikalavimą. Tuo būdu kunigai su
žinodavo visas parapijiečių paslaptis, 
visus jų nusižengimus prieš bažnyčią ir 
civilinę valdžią. Šis bažnyčios reikalavi
mas kai kuriose Lietuvos parapijose dar 
egzistavo po pirmojo pasaulinio karo.

Buržuazinėse valstybėse kunigai daž
niausiai eina išvien su išnaudotojais, 
jų reikalus laiko savo reikalais. Todėl 
daugelis kunigų per išpažintis sužinotas 
svarbias paslaptis praneša valdžios orga
nams. Taip elgdavosi kai kurie Lietu
vos kunigai dar cariniais laikais ir vė
liau—lietuviškosios buržuazijos viešpa
tavimo metais. Hitlerininkams laikinai 
okupavus Tarybų Lietuvą, daugelis ku
nigų išpažintį panaudodavo žinioms 
rinkti gestapui. Išpažintis buržuazinėse 
šalyse dažnai yra priemone priversti ti
kinčiuose per rinkimus balsuoti už kle
rikalų kandidatus. Buržuazijos viešpa
tavimo laikais Lietuvos kunigai grasin
davo neduosią išrišimo tiems, kurie ne
balsuosią už buožinės krikščionių demo
kratų partijos kandidatus. Bažnyčia 
panašiomis priemonėmis ir dabar eilėje 
buržuazinių valstybių verčia tikinčiuo
sius per visokius rinkimus balsuoti už 
klerikalus.

Išpažintis kunigų rankose yra tikin
čiųjų dvasinio pavergimo ir terorizavi
mo priemonė. Kunigai daug dėmesio 
skiria vadinamajai individualinei pasto
racijai, t. y. asmeniniam tikinčiųjų “ap
dorojimui.” Nesitenkindama bendrąja 
pastoracija — pamokslais, rekolekcijo
mis ir pan.,—bažnyčia stengiasi prieiti 
individualiai prie kiekvieno tikinčiojo, 
veikti jį tiesiogiai, asmeniškai. Išpažin
čių metu kunigai, susipažinę su tikinčio
jo religine būkle, su jo “nusidėjimais” 
prieš bažnyčios reikalavimus, turi gali
mybę asmeniškai pagąsdinti jį visokio
mis žemiškomis ir pragariškomis baus
mėmis, paskirti gudriai sugalvotą “at
gailą” ir t. t. Išpažinčių metu tikintie
ji mokomi būti kantrūs, nuolankūs, my
lėti klasinius priešus, jiems nekeršyti. 
Išrišimą kunigas “nusidėjėliui” duoda 
su ta sąlyga, jei jis ne tik gailisi už savo 
nuodėmes, žada daugiau jų nebedaryti, 
bet ir atleidžia savo priešams. Tuo bū
du išpažintis yra priemonė buržuazijai 
naudingai ideologijai skleisti tikinčiųjų 
tarpe.

Išpažintis, stiprinanti prietaringumą, 
baimę prieš prasimanytas antgamtines 
būtybes, kartu žemina žmogų, įgalinda
ma kunigus kontroliuoti jo sąžinę ir teis
ti jį už jo poelgius.

KOMUNIJA
Pasak evangelijų, “švenčiausiąjį sak

ramentą”—komuniją — įsteigęs taip pat 
Kristus savo paskutinės vakarienės me
tu. Tada jis paėmęs duonos ir vyno, pa
laiminęs juos ir davęs apaštalams, sa- 

»kydamas: “Imkite ir valgykite, tai mano 
kūnas . . . gerkite, tai mano kraujas.”

Šią apeigą krikščionys taip pat pasi
skolino iš pagoniškųjų religijų. Tai aiš
kiai rodo net pačios biblijos žodžiai : 
“Ką pagonys aukoja, jie aukoja piktoms 
dvasioms, ne dievui. Aš gi nenoriu, kad 
jūs būtumėte piktųjų dvasių drauginin
kai. Jūs negalite gerti viešpaties taurės 
ir piktųjų dvasių taurės. Negalite būti 

dalininkai viešpaties stalo ir piktųjų 
dvasių stalo” (1 Korinį. 10, 20-21). čia 
aiškiai įsakoma krikščionims nedalyvau
ti komunijoje, aukojamoje pagoniškie
siems dievams, kurie čia vadinami pikto
siomis dvasiomis.

Daugiausia krikščionybei šiuo atžvil
giu turėjo įtakos persų dievo Mitros kul
tas, kuris iš pradžių buvo pavojingas 
konkurentas krikščionių religijai. Ant
rajame ir trečiajame amžiuose dievas 
Mitra buvo Romos imperijoje benustel- 
biąs krikščionių religijos Kristų. Siekda
mi patraukti į savo pusę Mitros pasekė
jus, krikščionių dvasininkai iš Mitros 
kulto pasiskolino visą eilę apeigų. Mitra- 
istų religijoje, kaip jau buvo minėta, bu
vo praktikuojama ir komunija. Mitros 
pasekėjai priimdavo komuniją duonos ir 
vyno pavidalu, tikėdami, kad dvasinin
kui sukalbėjus atitinkamas maldas, duo
na ir vynas virstąs Mitros kūnu ir krau
ju.

Pirmųjų krikščionybės amžių apolo- 
gistai (gynėjai), matydami nepaprastą 
krikščionių ir mitraistų komunijų pa
našumą, aiškino, kad Mitros pasekėjų 
sakramentas esąs velnio darbas ir velnio 
garbinimas. Justinas ir Tertulijonas 
rašė, kad velnias, siekdamas iškraipyti 
tikrąją religiją, pagoniškose misterijose 
pamėgdžiojęs dievo sakramentus. Taip 
darydami apologistai sąmoningai nutylė
jo tą aplinkybę, kad Mitros tikyba su 
jos sakramentais yra kur kas senesnė už 
krikščionių religiją ir jos sakramentus.

Komunijos priėmimo apeiga yra susi
jusi su įvairiais prietarais, kurių šaknys 
siekia giliausią senovę, šiurkščia forma 
komunija buvo praktikuojama jau pir
mykščių žmonių bendruomenėje ir prak
tikuojama šių laikų atsilikusiose genty
se. Pirmykščiai žmonės tikėjo, kad, val
gydamas maistą, žmogus įgyjąs to mais
to savybių" Tai ypač lietė mėsišką valgį: 
kurio gyvulio mėsą žmogus valgąs, to 
gyvulio ypatybių įgyjąs. Tą patį vaizda
vosi pirmykščiai žmonės, valgydami ir 
užmušto žmogaus—savo priešo—kūną. .

Pirmykščiai žmonės manė, kad žmo
gaus ir gyvulio siela bei jų ypatybės (jė
ga, drąsa ir t. t.) slypi širdyje ir krau
jyje. Dėl to senovėje žmonės stengdavo
si suvalgyti užmušto priešo arba gyvulio 
širdį, atsigerti jo kraujo, norėdami įsi
gyti jo ypatybių. Biblijoje draudžiama 
žydams gerti gyvulių kraują, nes “krau
jas yra siela”i (Deut. 12, 23).

Pirmykščių žmonių įsivaizdavimu, gy
vulių ir žmonių ypatybes toli pralen
kiančio? dievų ypatybės; dievai esą kur 
kas galingesni, išmintingesni už žmones, 
dievai esą nemirtingi ir t. t. Ir štai 
prietaringieji mūsų protėviai siekė pa
tys įsigyti dieviškųjų ypatybių. Tačiau 
dievą pasigauti ir pavalgyti jo kūno, aiš
ku, buvo neįmanoma. Lengviau tai buvo 
atlikti toms giminėms, kurios laikydavo 
kurią nors gyvulių rūšį dievu: jos galė
davo ypatingų švenčių metu užmušti tą 
gyvulį ir jo kūnu bei krauju komuni- 
kuotis.

Kai kurios senovės gentys ir tautos 
vaizdavosi, kad dievo kūną ir kraują ga
lįs atstoti dievui paaukotas ir tam tikro
mis apeigomis pašventintas gyvulys. 
Graikijoje, pavyzdžiui, dievo Dionizo 
garbei laikomų “mišių” (misterijų) me
tu tikintieji priimdavo komuniją, valgy
dami žalią dievui skirto gyvulio mėsą.

Dar kiti vaizdavosi, kad dievo kūnu ir 
krauju pavirsiąs paprastas maistas ir 
gėrimas, pavyzdžiui, duona ir vynas, 
kuriuos dvasininkai tam tikromis apei
gomis pašventina. Senovės meksikiečiai 
(actekai) priimdavo komuniją tokiu bū
du/: būdavo iškepama iš tešlos dievo fi
gūra, kurią dvasininkai pašventindavo, 
“paversdami” ją 'paties dievo kūnu. Ap
eigoms pasibaibaigus, figūra būdavo su
laužoma į gabalui, kuriuos tikintieji su
valgydavo. •

Egiptiečiai kornunifeuodavosi iš tešlos 
padarytu paplotėlių, aukojamu dievui 
S-erapisui. Romėnai komunikuodavosi iš 
šviežių miltų iškeptais mažais sklindžiu- 
kais.

Tuo būdu katalikų religijos komunija 
yra senųjų prietarų liekana. Valgydami 
ir gerdami ‘‘pašventintą” duoną ir vyną, 
katalikai, kaip ir pirmykščiai žmonės, 
vaizduojasi tampą panašūs į dievą — 
Kristų, įgyją jo ypatybių, ypač nemir
tingumą. Biblijoje randame tariamojo 
Kristaus žodžius: “Kas valgo mano kū

ną ir geria mano Kraują, tas pasilieka 
manyj-e ir aš jame . . . Kas šitą duoną 
valgo, bus gyvas per amžius” (Jn. 6, 57. 
95).

Krikščionys net ir komunijos ostijų 
formą pasiskolino iš kitų religijų. Tie
sa, Prancūzijoje (Galijoje) šeštajame 
amžiuje katalikai komuniją priimdavo, 
valgydami iš tešlos iškeptą Kristaus fi
gūrą, bet popiežius Pelagijus I tą paprotį 
uždraudė — mat, perdaug jau jis buvęs 
“senoviškas.”

Komunijos sakramentas — dar viena 
priemonė liaudies masėms apgaudinėti. 
Priimdamas komuniją, išnaudojamas ti
kintysis ieško paguodos mitiniame Kris
tuje, stengiasi “iš širdies” atleisti savo 
priešams, nuslopinti pagiežą išnaudoto
jams, mokytis iš Kristaus, kuris buvęs 
“romus ir nuolankios širdies.”

MIŠIOS
Su “švenčiausiuoju sakramentu” ka

talikų dvasininkai sieja mišįas arba va
dinamąją “auką dievui.”

Aukos dievams yra viena iš seniausių
jų religinių apeigų. Aukas dvasioms au
kodavo dar pirmykščiai žmonės, many
dami, kad tuo būdu jiems pavyksią nu
raminti piktąsias dvasias ir įsigyti ge
rųjų dvasių palankumą.

Kai, suirus pirmykštei bendruomeni
nei santvarkai, dvasininkai suėmė į savo 
rankas visų religinių apeigų atlikimą, 
jie monopolizavo ir tikinčiųjų aukų au
kojimą dievams. Jie paskelbė., kad pa
prastieji žmonės neturi teisės aukoti die
vams aukų—iš nuodėmingų žmonių die
vai aukų nepriima. Aukas reikią nešti 
dvasininkams, kurie savo šventomis ran
komis jas perduosiu dievams.

Iš sunešamų aukų dvasininkai tik 
menką dalį “paaukodavo” dievams, su
degindami arba kitaip jas sunaikinda
mi; didesniąją dalį aukų dvasininkai 
pasiimdavo patys.

Krikščionybė taip pat įvedė aukų die
vui aukojimo apeigas, kurios buvo papli
tusios visose be išimties ankstyvesnėse 
religijose. Buvo panaikintas tik “kruvi
nųjų” aukų aukojimas (gyvulių sude
ginimas). Krikščioniškoji aukų aukoji
mo dievui tvarka laikui bėgant tolydžio 
keitėsi. Katalikų bažnyčia yra nustačiu
si tokią tvarką: žmogus, kuris nori, kad 
jo intencija kunigaš atlaikytų mišias,

John Golono kalba
; Neseniai kalbėdamas Lon- 
I done — Albert Hall įvyku- 
• šiame mitinge 29-ųjų laik- 
I raščio “Daily Worker” įkū
rimo metinių proga, Did
žiosios Britanijos Komu
nistų partijos generalinis 

j sekretorius John Golanas 
i pareiškė, kad nuo įvyksian- 
! čių visuotinių rinkimų An
glijoje rezultatų “gali pri
klausyti karo ir taikos, 
smukimo ir klestėjimo klau
simų sprendimas”.

Atkreipęs dėmesį į krizę, Į 
kuri apėmė pagrindines I 

Anglijos pramonės šakas, 
ir į tai, kad užregistuotų 
bedarbių skaičius toli pra
šoko 600 tūkstančių žmo
nių, Golanas pareiškė, jog 
visas darbininkų judėji
mas turi siekti, kad būtų 
įgyvendinama nukreipta 
prieš smukimą programa, 
o būtent, siekti, kad būtų 
sutrumpinta darbo savaitėj 
padidintas darbo užmokes
tis, padidinto socialinio 
draudimo pašalpos ir pen
sijos. Ypač reikia, pasakė 
jis, pradėti “derybas su r u-

“LAISVES” PIKNIKAS .
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisves,” kuris da

bar keliasi į naują vietą.

i.

Sekm., Birželio 14 June
Pradžia 11 v. ryto. (Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak.

Slovak National Home Park, 
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
kur visi bendrai galėsime pasilinksminti ir pakvė
puoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė. 
Puikus orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. 0 tos lietuviškos dešros ir “erabsų” sriuba!

Ir dar putojančio alučio!
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelių Np. . 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po Kairei 
ir važiuokite iki Lombard St.; čia sukite po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiekiai iki Holabird Avė.; čia sukite po kairei—ir 
pusantros mylios pavažiavus, po kairei bus pikniko vieta, o dideli 
vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite į vakarus pusę mylios;. O 
busų No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko.

f. y. paaukotų dievui auką, kunigui turi 
sumokėti tam tikrą mokestį, kurį kuni
gai vadina tikinčiųjų auka. Visus už 
mišias gautus pinigus kunigas sunaudo
ja savo reikalams. Dievui paaukojamai 
tik mažas duonos gabalėlis ir truputis 
vyno, bet ir šią menkutę dievui skirtą 
“auką” kunigas čia pat mišių metu su
valgo ir išgeria.

Hart, Mich.
GRAŽUS PAVASARIS
Štai dar tik gegužės 9 d!f 

o jau medžiai lapoti, žolė 
žalia, gėlės žydi, o vyšnių 
sodų gražumėlis, tikrai ir 
neapsakysi. Jie paskendę 
baltoje ir ružavoje spalvoje.
Visur gražūs vaizdai, oras 
malonus ir negali atsigėrė
ti gamtos gražumu.

Iki gegužės 7 d. buvo la
bai šalta, o per paskutines 
dienas temperatūra pasi
keitė.

Su pavasario pradžia su
judo žemdirbiai. Laukuose 
ir soduose traktoriai tik 
ūžia. Gi automobilių judė
jimui, rodos, nebus nė pa
baigos, tik šniokščia tai į 
vieną, tai į kitą pusę. 
Įvyksta ir nelaimių. Šį ly
tą radijas praneša, kad ne
toli Muskegano užsimušė 
jaunų ir viduramžių žmo
nių auto nelaimėje.

Ir pas mus yra nedirban
čių darbininkų, o ir tarp 
dirbančių yra suvargusių ir 
sergančių. Man teko dirb
ti prie namo, kurio savinin
kė paralyžiuota. Sunkas 
gyvenimas. Mūsų miestelis 
nedidelis, yra 8 gydytojai, 
bet jie negali sergančių ap
tarnauti.

Per radiją dažnai girdi
me diskusijų, kad atominių 
bombų bandymai sukelia 
radioakciją, užnuodija aug-' 
menis, galvijus, o todėl ser
ga ir žmonės. Bet, kaip ži
nome, dar vis yra tokių, ku- 

I j’ie priešinasi sulaikymui 
i atominių ginklų bandymų, 
i nenori jų uždrausti. Ir rei
kia suprasti, kad prieš ato
minius ginklus balsai yra 
slopinami. Bet nereikia nu
stoti vilties, liaudis privers 
atsisakyti pavojingų ginklų 
ir tuos, kurie kitų pavergi
mu ir dėl savo pelnų nenori 
nuo jų atsisakyti. . ;. Ąh

I Hartietisd

Tuo būdu pirmykštė tikinčiųjų auka 
dievams ilgainiui virto auka dvasinin
kams . Visose religijose žmonių aukos 
dievams, taigi ir katalikų religijoje’ 
praktikuojama “auka” dievui — mišios,! 
yra didžiausias dvasininkų pasipelnymo i 
šaltinis.

Kad prietaringi žmonės kunigams už-• 
sakytų daugiau mišių, popiežiai sugalvo
jo “teoriją” apie skaistyklą. Pagal jų 
prasimanymą, tariamajame pomirtinia
me pasaulyje, be dangaus ir pragaro, 
daX esanti skaistykla. Skaistykloje mi
rusiųjų sielos patiriančios baisias kan- 
čiasj tačiau šias kančias galį sušvelnin
ti ir sutrumpinti gyvieji žmonės, užpirk- 
dami pas kunigus mišias. Kadangi kiek
vienas žmogus turi artimų mirusių as
menų, tai tikintieji, kunigų pasakų apie 
skaistyklą apmulkinti, stengiasi kuo j 
dažniau mišias užpirkti už savo mirusius 
artimuosius.

Sakydami, kad misos esančios “šven
čiausias” ir “dievui maloniausias” daly
kas, kunigai šiuo prietaru varo ištisą 
prekybą. Pirmiausia ir kuo iškilmin
giausiu būdu kunigai atlaiko tas mi
šias, už kurias gauna iš užsakytojų dau
giau pinigų. Pigiąsias mišias atlaiko 
tik tada, kai pristinga brangesniųjų, o 
jei šių nepritrūksta, tai pigiosios mišios 
kartais lieka visai neatlaikytos. Jas ku
nigai persiunčia savo vyskupijos kuri
jai, kuri tas mišias “redukuoja,” t. y. 
suveda į mažesnį atlaikymą mišių skai
čių. Kitaip sakant, kad kunigams nerei
kėtų ilgai gaišti su tokiomis “liesomis” 
mišiomis, kurija nustato, kad, pavyz
džiui, vietoj užpirktų 100 mišių pakan
ka atlaikyti 50 arba dar mažiau mišių.

Mišios, pelningiausias kunigų pajamų 
šaltinis, yra priemonė liaudžiai mulkin
ti ir plėšti. Skleisdami visokias nesąmo
nes apie pramanytąjį pomirtinį pasaulį, 
kunigai mišiomis traukia iš apmulkintų 
žmonių pinigus.

(Bus daugiau)

sais ir kinais dėl rimto Ry
tų ir vakarų prekybos iš
plėtimo, sulaužant visas A- 
merikos pastatytas kliu- ! 
tis”.

Pereidamas prie užsienio 
politikos klausimų, Golanas 
pasakė:

Darbininkų judėjimas tu
ri pareikšti vyriausybei: 
niekuomet ir jokiomis ap
linkybėmis mes Besikausi
me už tai, kad būtų išlaiky
ta Berlyno okupacija. Pra
ėjusį karą anglai kariavo 
ir mirė, kad padarytų galą 
vokiškajam militarizmųi. 
Dabar jie turi padaryti vis
ką, ką gali, kad užkirstų 
kelią jo atgaivinimui, ir iš
reikalautų, kad Adenaueris 
negautų branduolinio gink
lo.

Ženevos pasitarimas dėl 
branduolinių bandymų nu
traukimo, pasakė Golanas, 
priėjo aklavietę ne dėl tech
ninių problemų. “Tai pa
aiškinama tuo kad Vakarų 
strategija, nors ji ir nepa
grįsta, remiasi branduoli
niu ginklu. Konservatorių

I baltoji knyga (gynybos 
klausimais. — Red.) tik 
probėgomis užsimena apie 
nusiginklavimą. Ši knyga 
—• tai planas, atvirai nu- 
numatantis vis labiau kaup
ti branduolinį ginklą, ra
ketas ir vandelipes bombas. 
Tai. branduolinio karo ma
nija. Tokia yra tikrovė, sly
pinti už Ženevos sunku
mų”.

Baigdamas Golanas kal
bėjo apie TSKP XXI suva
žiavimo rezultatus. Nuro
dęs “kapitalizmo sustingi
mą beį smukimą ir audrin
gą socializmo augimą”, jis

I <i po”Laisve (Liberty)— Antr

pareiškė, kad “TSKP XXI 
suvažiavimas įeis į istoriją 
kaip komunizmo statytojų 
suvažiavimas”.

“Kokia TSKP XXI suva
žiavimo pasaulinė reikšmė? 
Pirma, jis nubrėžė stulbi
nančių socialinių laimėji
mų Tarybų Sąjungoje tiks
lus — trumpiausią darbo 
dieną, ir galų gale, aukš- 
čiausią pasaulyje gyvenimo j 
lygį. Antra,/Kai bus įvyk- į 
dytas septynmečio planas, 
vystantis kitoms socialisti
nėms šalims, ypač Kinijai, 
socialistinis pasaulis duos 
daugiau produkcijos, negu 
kapitalistinis pasaulis, — 
naujas istorinis ir lemia
mas pasaulio jėgų santykio 
pakitimas. Trečia, pati ši 
socializmo jėga yra did
žiausias indėlis į taiką vi? 
same pasaulyje, nes padądk, 
karą mažiau tikėtinu, vr, 
pagaliau, šis planas — tai 
išvakarės kilniausios per- . 
spektyvos, kurią žino žmo
nija — komunistinės visuo
menės sukūrimo* išvakarės 
žmogaus laimėjimų .viršū
nė — iš kiekvieno pagal su
gebėjimus kiekvienam pa
gal poreikius”.

KAS VIS NERIMAUJA 
LOTYNŲ AMERIKOJE
Havana. — “Nežinomas” 

lėktuvas skraidė virš Ku
bos sostinės ir barstė lape
lius, raginančius sukilti 
prieš Castro vyriausybę. 
Kubos premjeras Castro sa
ko, kad ‘‘nežinomas” lėktu
vas atskrido iš Miami, Fla.

Tuo pat laiku ginkluota 
grupė žmonių puolė Hondu- 
raso Gracias miestelį. Ten< 
žuvo trys užpuolikai ir trys 
Houdurso kariai.

gegužes (May) 19, 1959



IŠ ARGENTINOS
Argentinoje šiuo metu,

lefonų tik viename Buenos 
Aires mieste. Įtrenkęs vie
ną bažnyčią Lugane. Ant 
bokštų būta perkūnsargių, 
tai nelabasis, įsibriovęs pro- 
didžiąsias duris, sudeginęs 
visus elektrinius suvedi
mus.

smarkiai auga pinigų in
fliacija. Prekyboje kainų 
nepastovumas—kasdieninis 
reiškinys. Tik paskutiniais 
mėnesiais veik visų prekių 
kainos pakilo dvigubai ir' Argentinos Respublikos 
daugiau. Labiausiai pa- Uostinė, Buenos Aires yra 
brango rūbai, avalynė, m§. | labai issipletęs^ žemės ^plotu. 
sa, duona, sviestas. Pabran
go statybinės medžiagos, 
nafta ir elektros energija.‘ 
Pakeltas, žinoma, ir darbi-1 Pus.e 
n inkams atlyginimas, 1 
ne proporcionaliai ir ne vi-Į 
su r vykdomas.

Petras Varkalis

Largo,

MIRUS

Elzbietai JakštieneiPetras Varkalis gimė Ku
piškio valsčiaus maž a ž e m i o 
valstiečio šeimoje. Vaikystėje 
jis, kaip ir kiti varguolių vai
kai, nematė šviesesnės dienos, 
tik skurdą. Jam teko tarnauti 
carinėje kariuomenėje, daly
vauti pirmajame pasauliniame 
kare. Tačiau jis anksti supra
to to karo antiliaudinį pobū
dį ir tai, kad skirtingos spal
vos kareiviškomis milinėmis 

■ apvilkti žmonės “tesi toki pati 
vargšai, kurie lygiai vargsta.” 
Todėl jis meta tarnybą cari
nėje kariuomenėje ir bėga į 
Lietuvą. Tačiau čia pątenka 
į kaizerinių okupantų nagus ir

GIBBSTOWN, N, J.
Reiškiame gilią užuojautą Senam Vincui 

ir jo šeimai.
ALDLD 198 KUOPA 

Oakland, Čalif.

Clearwater, Fla.
Padėkos žodis

šeštadienį, balandžio 18 
d. vakare, nuo širdies ata
kos mirė mano gyvenimo 
draugas Petras Taras.

Buvo pašarvotas Bou
chard šermeninėj, Clearwa
ter - Largo Road,
Florida.

St. Petersburg©, Clear
water ir apylinkės 
viai, pažįstami ir draugai, 
skaitlingais būriais atvyko 
atsisveikinti su Petru ir 
palydėti jį į krematoriją.

Tad šia proga ir noriu 
tramvajų judėji-j tarti širdingą

Bet kai keleiviui pri- < Metelioniui už ilgą, pamo- siu nelaisvėje.
L. pasakytą Varkalis grįžo į gimtąjį Ku

piškio valsčių . . .
Liaudies valdžia

Petro Varkalio gimtajame 
ir visoje 

komunistams vado
vaujant, 1918 m. gruodžio mėn. 
antroje pusėje taip pat išsivys
tė atkakli kova už Tarybų vai-1 vežė j

Užima virš dviejų tūkstan
čių kvadr. kilometrų. Gy- 

įventojų turi apie penkis su 
1----? milijono. Susisi-eki-

Ugį linui turi geras požemio lini-
• 'jas, “subteranius.” Viršu- 

| je didelis autobusų, trelei- ( 
busų ir 

Pavaizduoti produktų pa- j mas" p
brangimui, vienas dienraš-! reiRja pasiekti kitą miesto ! kinančią kalbą, 
tis įdėjo tokią karikatūrąkraštą, visti-ek nemažai pa-1 šermeninėj ir krematorijoj; |

. _ . t -o- ____  Dirbantiems, grabnešiams: Kairiui, Paš- i
—amerikinė ir tarybinė, | kartais net kelias susisieki- kaičiui, Dovidoniui, Greblį- i

įkui, Rūbui ir Pakalniškiui; i
visiems draugams ir pažįs- KuPiškio valsčiuje i 
tamiems už gėles ir užuo- aPskrityje, komunistą

skrenda į mėnuli dvi rakie-1 vargti tenka, 
tos—amerikinė ir tarybinė,! kartais net k.
— argentinietis, anksčiau | mo priemones reikia panau- 
atskridęs, jau sėdi ant mė-, dot i, kad pasiekus darba

vietę. Tenka keltis valan
dą kitą anksčiau, sutrum
pinant nakties poilsį, 
tenykščiai gyventojai, 
do, prie to pripratę.

nulio prisidėjęs p i n t i n ę 
duonos, mėsos, bananų ir 
ititų produktų, žemes gy- 
v e n to j u i nebepasiekiamų.

Kaip priemonę prieš in
fliaciją, dabartinė Argen
tinos valdžia, su Arturu 
Ųrondzi priešakyje, paskel
bė vadinama “Plan de au- 
sterizacion,” kas 
gyventojams didesnį “diržų 
susiviržimą,” kol šalies eko
nomija atgaus į 
ra. Aišku, 
susiveržimą, 
paliečia turčių, o tik dir
bančiuosius. Todėl darbo 
klasė, gindama savo inte-

Bet 
atro-

Lietuviai tirštesnėmis gru-; 
pėmis gyvena apie Luganą j 
ir Avellaneda, nors ir bet 
kuriame priemiesty jų rasi, 
dažnai “kupsteliais.” Lu
gane Argentinos Lietuvių 
____ j organizacija šiuo 

kad ta “diržų I laiku stato nuosavą, ervų 
kol šalies eko-1 salioną. lideologiniai ši or

ganizacija išsirikiuoja arti 
“Argentinos Lietuvių aBl- 
so,” kas nevisai po savo įta-

reiškia

i 
pusią usvy- j Centro

rusus, griebiasi streikų bei. ka jau turi Argentinos Lie- 
protestų. Streikams nuslo-1 tuvių Susivienijimą.
pinti, valdžia paskelbė ša-Į 
lyje apgulos stovį. Sindi
katų centrus, fabrikus, til
tus ir net gelžkelio stotis 
saugoti pastate kareivių 
būrius. Šitaip atrodo šian
dien ta demokratija ir lais- sekciją, baleto grupę ir cho- 
vė, apie kurią tiek daug ra. .Knygyne yra didelis 
yra prikalbėjęs rinkiminė-1 pasirinkimas vertingų kily
je kampanijoje dabartinis Į gų, nemaaži jų gautais 
prezidentas Frondzi. 1 Tarybų Liteuvos.

Tačiau, nežiūrint visų I Argentinos lietuvių kolo- 
slcpinimo priemonių, C. G. i nija bus pati seniausia P. 
T., kuri atstovauja 62 dar-i Amerikoje. Ir ekonomiškai 
bininkų sindikatus, balan-1 ji gal geriausiai įsigyvenu- 
džio 3 d. suruošė prieš “au- j si. Argentinos lietuviu or- 
sterizacijos” planą masinę į ganizacijos ir visuomeninė 
manifestaciją miesto cent-; veikla bendrai, irgi turi

Bernai priemiestyje yra 
pažangiųjų lietuvių klubas 
“Kultūra.” “Kultūra” turi 
nuosavą namą ir daug vie
tos lauke įvairioms sporto 
šakoms vystyti. Turi meno

lietu-
su-
su-
ne-

ir

L. L. D. Centro reikalai
AukosKuopos

num.
45, St. Petersburg, Fla...............................
15 Apskr., Cleveland, Ohio ......................
52, Detroit, Mich., V. Povilaitis ................

J. Turža ...............................................
34, La Porte, Ind., A. Strauskienė ...........
1, Brooklyn, N. Y., J. Dainius ..................
13, Easton, Pa., S. Tilwick ........................
145, Los Angeles, Calif., F. S. Smith.........

Ona Sigevičienė ..................................
94, Kenosha, Wis., J. Baubonis ................

Milwaukee, Wis. Juli Vegel ..............
23, Chicago Heights, Ill., Albinskis .........

J. Galumbickas ..................................
San Francisco, Calif., A. Frisco ................
28, Waterbury, Conn., V. Marcinkevich ...

V. Kukinis ...........................................
19, Chicago, Ill., L. Prūseika, J. Plečkaitis,

A. PetrokaspJ. Delkus, visi po $1, viso ... 4.00
Po $1: J. Žemaitis, J. Jackim, B. Burba, V. W.

Smith, L. Briedis, J. Kavaliauskas, viso . . 6.00
M. Veprauskas ........................................................

Viso $124.95r
Visiems aukojusiems tariu nuoširdų ačiū.

L. L. D. Centro Sekr. K. B. Depsas

$50.00
15.00

Petras Varkalis. Jis buvo nu
gabentas į Kupiškį, čia jį žval
gybininkai žiauriai tardė, no- į 
redami išgauti žinias apie vie- Į 
tos komunistu veiklą, tačiau 
veltui. Po to Petrą Varkalį 
nuvežė į Panevėžį, kur jį tar
dė pats kontržvalgybos virši
ninkas. žvalgybininkai, siek
dami palaužti Petro Varkalio 
valią, nesivaržė su priemonė
mis. Jie Petrą Varkalį daužė 
kumščiais, mušė i.š violos 
suktais bizūnais, gąsdino 
šaudysią, bet kuomet ir tai 
padėjo — išrengė nuogai
mušė, kol visas kūnas paplūdo 
kraujais. Norėdami padidinti 

, žaizdotą kūną apdeng
davo šlapiais maišais, o paskui 
vėl mušdavo. Toks mušimas 
kartojosi tris kartus. Tačiau 
Petras Varkalis didvyriškai 
pakėlė visas kančias: nors žval
gybininkai niršo kaip žvėrys, | 
bet iš jo nieko neišgavo.

Neišsigando mirties
Iš Panevėžio Petrą Varkalį! 

Kauno sunkiųjų darbu, 
kalėjimą, kur jis turėjo lauk-' 
ti teismo. Teismas įvyko 1921 | 
m. birželio mėn. 1.7 d. Teisė I 
Kauno kariuomenės karo lau-1 
ko teismas. Petras Varkalis! 
buvo teisiamas vienoje byloje. 
kartu su kitais kupi.škiečiais... .

Mirties nuosprendis nepalau-1 
žė Petro Varkalio dvasios, 
tvirtumo. Jis neprašė pasigai- į 
lėti. Petras Varkalis atsisakė! 
ir nuo kunigo paslaugu, o tie-' 

galba, daibo žmonėms puta- Rjaį pareiškė, kad jis tikįs tikį

padėką A. ■ yra kankinamas keletą mene- kančias
1918 m. Petras

jautos laiškus, ir visiems, 
kurie kuo nors padėjo man 
pergyventi šią sunkią va
landą.

Margaret Taras

Milwaukee, Wis.
Teismas panaikino 

‘ deportacijos bylą

džią. Kupiškio apskrities dar
bininkams ir kaimo varguome
nei teko nugalėti pasipriešini
mą vietos buržuaziniu naciona
listų, kurie čia pradžioje buvo 
įkūrę savo Tarybą. Tačiau 
buržuazine Kupiškio apskri
ties taryba neturėjo vietos dar
bo žmonių paramos. Komu-

Gegužės 5 d. čia federalis 1 nistams vadovaujant, netrukus 
teismas panaikino deporta
cijos bylą prieš George Nik- 
sevich, 33 metų, kuris tar
navo Jugoslavijos armijoj 
ir tenai balsavo.

Imigracijos skyrius sakė, 
kad Geo. Niksevich prara
do pilietybę dėl tarnybos 
Jugoslavijos armijoje ir 
balsavimo rekordo. Jis bu
vo areštuotas balandžio 6, 
1954 m.

Niksevich yra gimęs De- 
j troite. Jis tėvų buvo išvež
tas Jugoslavijon 3 metų 
amžiaus vaikas. Jis ten 
balsavo 1945 m. ir tarnavo 
armijoj nuo 1947 iki 1949 
m. Jis pabėgo Italijon,.© iš 
ten atvyko į Detroitą 
Milwaukee.

I m igr ac i jos a p e 1 i ac i j ų 
ryba palaikė originalų
portacijos įsaką, bet pakei
tė nuosprendį po Jungtinių 
Valstijų Aukšč i a u s i o j o 
Teismo patvarkymo pana
šioje byloje, kad Imigra- 
tion Service turi įrodyti, 
jog tarnyba armijoj ir bal
savimas buvo savanoris.

M-tis

buvo sudarytas revolt u c i n i s 
ginkluotas būrys, su kurio pa-

riant, 1918 m. gruodžio men. 
29 d. valdžia Kupiškio apskri
tyje perėjo j Revoliucinio ko
miteto rankas.
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, Blence, Orlando, Fla.; Mrs. 
Josephine Tindel, Chicago; 
Mrs. Terry Westerbarth, 
Conn, valstijoje, taipgi anū-

manifestaciją miesto cent- veikla bendrai, irgi turi 
re prieš Casa Rosada (vyk-j turtingesnę istoriją negu, 
domosios valdžios namas). į sakysim, Urugvajuj ar 
Manifestacija drąsi, karin- Brazilijoj. Bet kai dėl at- 
ga ir masinė. Paskleista * eitiesž tai ir čia perspek- 
daug propagandinių lape-; tyvos nepergeriausios, nes 
lių, iškelta obalsių prieš senoji lietuvių akrta, buvu- 
amerikonų imperializmą ir si darbšti ir energinga, jau 
jo vietinius patai k ū n u s .; slenka vis arčiau prie savo I 
Manifestantai buvo užpulti į gyvenimo saulėleidžio.^ Gi 
ašarinėmis bombomis, pa-’jaunimas labai mažame 
gamintomis Jungt. Ameri-! nuošimtyje atsilaikė nuo iš- 
kos Valstijose, ir vandeniu, tautėjimo bangos. Tad, 
Iš šio apie dvi valandas šiaip ar taip, lietuviškoms 
trukusio susirėmimo su ma
nifestantais valdžia 
su 
taisymui — reikėjo 
voti burbulą. Na, ir pra- 
(Mio būgnyti visais būgnais,

Orlando, Fla.
Mire S. šalakas

Stanley Shalakas, gyve-,
I nęs 4224 Biltmore Rd., Or- hų. Lietuvoje liko broliai 
.lando, Fla., mirė balandžio Marcelius ir Vincentas. 
128 dieną nuo širdies smū- 
jgio. Jo palaikai nuvežti į ■ skaitytojas .šią liūdną žinią 
i Mahanoy City, Pa., ii palai- i įaįkraščiui pranešė velionio 
jdoti St. Joseph Cemetery. iduktg Mrs. Blence.

namiškiams pasi ų s t a m e | 
Petras Varkalis, sumi- 

sunkią darbo žmogaus 
kapitalistinėje visuome- 

rašė: “...Aš, matydamas, 
išvengti, 

tai stojau griežton kovon prieš 
tokią neteisybę, ir noriu, kad 
visi lygiai galėtų mylėtis, ir ly
giai dirbti ir būtų lygiai visi 
gerbiami, ir lygiai galėtų visi 
gėrėtis gamtos grožybėmis. 
Dabar jau mano kova pasibai
gė, kuomet aš jau krintu. Da
bar kviečiu visus draugus pa
žįstamus stoti į tą kovą ii* ko
voti iki nepergalėsime visų 
savo išnaudotojų ir iki pasi
baigs beturčių vaitojimai ir 
ašaros...”

Petras Varkalis žuvo kaip 
šio buržuazinio teroro auka. 
Tačiau mirtį ėjo sutikti tvirtu 
komunisto žingsniu. 1921 m., 
naktį iš birželio 19 į 20 ve
damas sušaudyti Petras Varka
lis užgiedojo proletariato him
ną “Internacionalą.” Jam pri
tarė kamerose likę draugai. 
Petras Varkalis nesudrebėjo ir 
nuvestas į sušaudymo vietą. 
Kulkų pervertas krito su revo
liuciniu šūkiu lūpose.

da-1 nėjęs
dalią 

pa- nėję, 
pradžioje' kad to viso galima

Velionis buvo Laisvės

Gimė Kaune 1888 m. spa- Į _
lio 15 d. Į Ameriką atvyko į Chicago. — Sears, Roe- 
1907, m. ir visą laiką gyveno [buck & Co. šiemet pasidarė 
Mahanoy City. >20 procentų daugiau pelno,

Paliko nuliūdime t risi kaip tuo pat laiku Ii958 me- 
dukras M rs. Beatričei tais.

savo idėja—komunizmu.
Petras Varkalis iki paskuti-1 

nio savo atodūsio liko ištikimas i 
; Lietuvos darbo liaudies kovai 1 

Toje 1918-1919 metais vyku- už šviesesni rytojų.
šioje Lietuvos darbo žmonių mo 
kovoje už Tarybų valdžią 
vo gimtajame valsčiuje 
lyvavo ii’ Petras Varkalis.

Tarybų valdžia 1918 m. 
baigoje — 1919 m.
laimėjo didesnėje Lietuvos 
dalyje. Lietuvos, dahbo žmo
nėms švito naujo, laisvo gyve
nimo rytas, taęi&u Tarybų val
džios priešai nerimo. Vietos 
buržuazija ir užsienio imperia-

ir listai dėjo visas pastangas, kad 
pakirstų Lietuvos darbo žmo
nių išsivadavimo kovą, kad su
žlugdytų Lietuvoje Tarybų val
džią. Nors Lietuves darbo 
žmonės atkakliai priešinosi su
vienytų kontrrevoliucijos jėgų 
puolimui, vis dėlto užsienio im
perialistams su vietos buržua
zijos pagalba 1919 m. vasarą 
pasisekė paskandinti kraujuje 
Tarybų valdžią Lietuvoje.

Veikla ir areštas
Laikinai Lietuvoje pralaimė

jus pinnajai proletarinei revo
liucijai ir valdžioje įsitvirtinus 
buržuazijai, prasidėjo žiaurūs 
kovotojų už Tarybų valdžią 
persekiojimai. Lietuvos Komu
nistų partija turėjo pereiti į 
gilų pogrindį ir iš čia vadovau
ti tolesnei darbo žmonių kovai 
prieš išnaudotojišką santvar
ką. Tuo sunkiu laikotarpiu 
Petras Varkalis dirbo pogrin
dinį darbą Kupiškio valsčiuje.-

įvairiose Lietuvos vietose, jų 
tarpe ir Kupiškio valsčiuje, 
veikusios Komunistų partijos 
organizacijos tuo metu dirbo 
platų darbą, aiškino Lietuvos 
darbo žmonėms, kad buržuazi
jos laimėjimas yra laikinas, 
kad alnksčiau ar vėliau Tary
bų valdžia Lietuvoje vis tiek *■ I
laimės ... {

Lietuvos (buržuazija, tikėda-Į PO 14 METŲ PASIDAVĖ 
masi teroru ir represijomis vi- 

I siškai palaužti darbo žmonių 
revoliucinį judėjimą Lietuvoje, 

vyru 192] m. sausio mėn. 14-15 die- 
partijos įsikūrimo iki 21-jo | persiskyrus prieš penkerius nomis įvykdė masinius Komu- 

--------- x-----  ) Į metus. Ji negali gauti šal- nistų partijos ir profsąjungų 
’ Pirmoji laida VSKP isto-į pos iš priežasti-es turėjimo darbuotojų areštus, visoje eilėje 

i likvidavo darbininkų 
daug gos — $15 savaitėj nuo jos I profsąjungas, suėmė Lietuvos 

profsąjungų Centro biurą ir 
uždarė jo laikraštį “Darbinin
kų žodį.” Vien Kaune buvo su
imta apie 300 darbininkų ir 
kareivių.

Buržuazinė žvalgyba .suėmė 
ir daugelį Kupiškio va 
komunistų. ' 
kupiškiečiais 1921 m 
men. 15 d. buvo suimtas

Bet kai dėl at-

organizacijoms gręsia su- 
Nutautėjimoišejo menkėjimas.

pažeistu prestižu. Ati- f dvasiai ilgesniam laikui at- 
sugal- sispirs tik ta išeivijos da-

lis, kuri palaikys gyvus 
kultūrinius ryšius su mūsų 

bū'k visi tie protestai prieš tautos kamienu ten, 
valdžią — tai Tarybų Są- į uiielojo Nemuno.^ 
jungos atstovybės suorga-1 
nizuoti. Dėl didesnio efek-1 
to, vieną atstovybės tar
nautoją paskelbė “persona | 
non grata, 
visokiu 
bėjo.

(Iš “Darbo”)

ta-
METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

prie

JAU IŠĖJO NAUJA 
VSKP ISTORIJA

Maskva. — Išėjo iš spau- 
. dos naujoji laida Visasą-

• I junginės Komunistų Parti-
Mont-evidėjaus gy-, jos istorijos. Ją redagavo 
Turistinę savaitę I Borisas Ponomarevas. Isto- 

(Velykas) yra pratę pra-j rįja apjma laikotarpį nuo

o laikraščiai 
nesąmonių prikal-

ve n tojų

Cleveland, Ohio.
Čia įkalinta motina, kuri 

stovėjo viešoje gatvėje su 
iškaba ant krūtinės: Del 
nedarbo esame alkani.

Mrs, Wanda Chelova aiš
kinosi policijai, k a d jos 
trys vaikai: 5, 7 ir 10 metų, 
nėra valgę kitko per pas
taruosius t r c j u s metus, 
apart duonos, cukraus ir 
vandens.

Vyriausias vaikas sakė: 
kai kada vaikai mokykloje 
duoda mums saldainių, o 
mėsos nesu ragavęs nuo 
praėjusių metų. Mūsų mo
tina, sakė jis, niekados ne
ubagavo pirmiau. Motina 
mums aiškino, kad ubagau
ti nepadoru, bet buvo pri
versta. Ji visados vargo, j 
pridūrė jos vaikas.

Mrs. Chelova su

i vo kovos kelią ištikimas Lie
tuvos sūnus Petras Varkalis. 
Petras Varkalis buvo papras
tas savo kasdieniniu revoliuci- 

■ niu darbu, bet jis yra žymus 
savo dvasios tvirtumu ir ištiki
mybe darbo liaudies reikalams. 
Petro Varkalio, kaip ir dau
gelio kitu ištikimu kovotoju už 
Tarybų valdžią atminimas vi
siems laikams išliks Lietuvos 
darbo žmonių širdyse.

M. Tamošiūnas

Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

Niekur Nėra Gražesnės

leisti Argentinoje. Tuo jie 
lyg ir atsismoka Argenti
nai, kurios pasiturintieji 
gyventojai U r u g v a j a u s 
pliažėse praleidžia vasaros 
sezoną. Šiemet, tačiau, ten 
n u v a žiavusius urugvajie- i joje" laidoje buvo daug as-
čius pasitiko nevisai malo-1 
nūs surprizai: Lietus ėmė ' 
pliaupti pačioj turizmo sa-■ 
vaitėj; žaibai ir perkūnijos,!

: ~ . Per-!

suvažiavimo (1959 m.)
J 1 JI M • ~

I rijos buvo išėjus 1940 me- namelio. Jos vienatinės jei- miestų 
tais. Nuo to laiko daug gos —

! naujo įvyko. Taipgi, pirmo- buvusio vyro.
Vaikai buvo paimti j ap-

namus kolmeninio kulto garbinimo, skrities vaikų 
kas neatitinka marksistų motina kalėjo, 
pažvalgoms. -------------------

4»trodė—perkirs žemę, 
kūmas sugadinęs daug 
tros laidų, išvedęs iš rikiuo
tės apie tris tūkstančius te-1

Cambridge, Mass. —Har
vard Universitetas susitarė 
su Leningrado Universite
tu pasikeisti profesoriais.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors surcng- 
kite Laisvės naudai.

HITLERIO KARININKAS
Cincinatti. — Po 14 metų 

Amerikoje slapstymosi atė
jo į FBI raštinę ir pasidavė 
Hitlerio karininkas Kurt 
Rossmeisl. 1943 metais jis 
pateko į amerikiečių nelais
vę Afrikoje ir buvo atvež
tas į Jungtines Valstijas. 
1945 m. jis pabėgo iš belais
vių stovyklos Butner, N. C. 
Gyveno besivadin d a m a s 
Frank Ellis. Nacių karinin
kas dirbo už bartenderį,

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su a korelio n u

Brocktono Vyrų Dailės Grupė
Iš 12 vyrų, talentingų balsais ii- gerai išlavinti] 

vadovaujant Albert Potsus

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti, išgirsti gražių 
dainų ir pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.
upiškio valsčiaus J keltuvų aptarnautoją n ki-
Drauge su kitais tus darbus. Pi iklauso ii_ __ __________ __________ .

. sausio prie Moose Lodge. Jis mo- ■ t ,k<oxa in iqkq
ir|ka daug kalbų. ! 5 p.-Laisve (Liberty)-Antr., gegužes (May) 19, 19oJ



Brockton, Mass
LIGONIAI

j silpnai, bet gal pasitaisys.' 
|Mat, Laisvės patrijotai ir 
! skaitytojai mano, kad Lais- 

T , • . , , , y 'vč iau nėra dienraštis, taiJau buvo_ rašyta, kad Ju- s joierįnįų au^ų pakaks, čia 
ha Stigiene buvo sužeista primenu, gerbiamieji, 
automobilio nelaimėje. Ji;kad praeityje sukėlimui 
iš ligonines jau grizo į na-, $1()>000 dav^m pQ $25 ir 
mus pas savo sūnų Zino-:$10> tai po dolerį aukoda. 
nia, dar ims laiko, kol pil-, $5,000 nesukelsim. žili
nai pasveiks. rėkim, kad Laisve nesusto-

Sunkiai buvo susiigęs Pagalvokim!
Viktoras Budrikis. Dvi sa- • 
vaites išbuvo ligoninėje. | 
Dabar gydosi namie, 
Winter St., Brocktone.

Kastantas Graka u s k a s;
sunkiai susirgo ir išvežtas kame 
į Brockton ligoninę. 1— . 
tarai sako, kad bus reika-1 
linga operacija. JL . .v
na 26 Payton Ct., Brockto-1 Pri^ izanS°s Yla Proga £au- 
n i ti dovanų.

M. Benevičienė beveik vi
są žiemą išbuvo poilsio na- i 
muose, bet girdėjau, k a i 
jau sugrįžo į namus.

Iš Stoughtono Mike Gri
gas sunkiai susirgo paraly- gera!

Laisvės pikniko raportą 
1 5 7 i davė J. Jaskevičius ir D. 

Jusius. Piknikas įvyks 4 d. 
liepos Montelloje, Tautiš- 

Parke. Jaskevičius 
Dak- tv^’ko ir dalina įžangos bi- 

r’n’1 ’ ‘ i platintojai 
Jis gyve- i nelaikyki! jų kišenėje, nes

Birželio 14 d. Lawrence, 
d i Mass., Lietuvių Maple Par- 

jke įvyks Apskr. piknikas, 
r paprastai, būtų 
kad kolonijos atsi-

DIDYSIS NEW YORKAS
Matysime Lietuvos gaminius Lankėsi Prezidentas

- tarybinėje parodoje Eisenhoweris
Niujorko žmonės šiemet | kais ornamentais išdabintos ! Praėjusį ketvirtadi 

matys tarybinėje parodoje ---- 
nemaža ir lietuviškų gami
nių. Minėtoji paroda atsi
darys birželio mėnesį di
džiuliame Kolisejume, Man- 
hattane. Tik šiomis dieno
mis patyrėme, iš Vilniuje 
išeinančio “Literatūra 
menas” savaitraščio, 
lietuviškiej gaminiai

ir 
kad 
jau

rašo A. Jazdauskas. Taigi, 
prašome pasiskaityti, ką jis 
rašo:

“šių metų pradžioje Vi
sasąjunginiai prekybos rū
mai, kuriems pavesta
rengti Tarybų Sąjungos pa
rodos Niujorke ekspoziciją, 
atsiuntė užsakymų ir kele-

su-

žiaus liga ir išvežtas į God-1 vežtų dovanų ii piknike iš- į Tarybų Lietuvos įmo-1 
dard ligoninę. Jo žmona nu-' teistų. Kadangi dabai pava- į nių. Mūsų gaminiai jau tu-1

gyventi pas dukra. salio laikas, tai^bus malonu i nemažą tarptautinių pa
ls Bridgewaterio Stanley ■ susitikti su svečiais ii sma 

nelaimę savo giai dienelę praleisti.
nukrito nuo

laiptais, labai

Moterys, matykite 
apie vėžį filmus

American Cancer Socie-

vazos, pietų servizai, pele- buvo atsilankęs į Niujorką įuvįų kalbą, 
nines, papuoštos gyvulėlių prezidentas . Eisenhoweris. vedė lietuviu

mylėjo mokslą, tėvai jam
leido siekti mokslo ir jis pa
siekė chemijos d a k t a r o 
laipsnį.

Po banketo gavęs progą 
paspaudžiau Henriui ranką ty’s Queens Committee ir
ir padėkojau už jo sugabų dienraštis The Long Island 
banketo tvarkymą. Jis iri Press veltui rodys du fil- 

e n 11 jo žmona gerai vartoja lie-! mus apie moterų vėžio 1L
* • 1 -11 -- Programą jis'gas. Kaip žinome, vėžys yra

anglų kai- didelis žmonių žudytojas.
Labai svarbu žinoti koksskulptūromis, saldaininė. Jis čia inauguravo statymą 

— Štai daugumas dailinin- Meno 
kų P. Genienės, V. Miknevi- Lincolno centr 
čiaus, P. Krivolskio, A. Pi
voriūno, liaudies meistro 
H. Butkevičiaus darbų. Pa
rodos lankytojai etiketėje, 
prisegtoje prie skulptūros 
“Eglė žalčių karalienė”, 
matys dailininko G. Strio
gos pavardę.

“Daugumas mūsų liau
dies ansamblių savo progra
mas pradeda pasveikinimo 
šokiu “Kepurinė”. Savotiš
kai amerikiečius pasveikins 
L. Kanuntavičienė skulptū
ra “Kepurinė”.

“Į ’Niujorko parodą jau 
išsiųsti ir lietuviški audi
niai. Maskvoje konkurso 
komisija turėjo peržiūrėti 
daugiau kaip tūkstantį vil
nonių audinių pavyzdžių, o 
atrinko tik 100 pavyzdžių 
iš 17 šalies įmonių. Į šį lai
mingųjų skaičių pateko ir 
kelios mūsų respublikos 
įmonės. Tai Kaimo “Litek
so” fabriko “Eglutės”, 
“Baltiko”, “Neringos” rū
šių vilnoniai audiniai. Niu
jorke bus eksponuojamos 
“Neries”, “Gintaro” rūšių 
medžiagos, išaustos Kauno 
“Drobės” fabrike. Gerai at
rankinėje apžiūroje, buvo 
įvertintos ir pasiųstos i 
Niujorką “Kauno audinių” 
medžiagos, pagamintos iš 
viskozinio šilko, panaudo
jant metalo siūlą. Į Niujor
ką taip pat išvežti kailiai, 

.. ava-

kuris bus 
, Manhatta- 

ne. Tame pastate, kurio 

 

statymui prezidentas “pra
kasė žemę”, 
lerijos, 
orkestro 
su daile 
skyriai.

Po to 
lankė 
vyksta JAV Prekybos paro
da arba kermošius. Ten da
lyvauja daugelis kitų 
su savo produktais.

prezidentą kai kurių 
atstovai apdovanojo 
kiais prezentais.

Vakare Eisenhower 
lyvavo bankete.

Centr

buį meno ga

 

bus Fiįharmonijos 

 

būstinė,CLP kitokie 
ir su menu susiję

bomis.
Gražus ir tvarkus buvo I jis yra, kaip prasideda ir , 

banketas. Jubiliatų stalą kaip jo saugotis. Kol kas 
puošė gražios gėlės, už ku- mokslas dar neturi pilnų 
rio sėdėjo Jonas, Magdale- galimybių k^'.ai prieš vėžio 
na, Henris ir Lilliana Juš- ligą, bet jau Jau g atsiekė, 
kai ir jų giminės.

Pirmiausiai
pasveikino giminės, o po to| 
pakviesti svečiai.. Visi lin-

neturi pilnų

n.hiliatn^ Trečiadienį, gegužės 27 
^U„ _^|d., nuo 10 vai. ryto iki 11 

valandos 21-name teatre 
bus veltui rodomi du filmai: 
“Time and Two Women” ir 
“Breast Self-Examination”.

Minima Draugija kovai 
prieš vėžio ligas ir dienraš
tis ragina kuo daugiausia 
moterų ateiti ir pamatyti 
tuos filmus. Jie bus rodomi 
sekamose vietose: -

Astoria: The Grand, The 
Astoria.

Forest Hills: The Forests 
Hills, The Trylon.

Flushing: The Roosevelt.
Hollis: The Island. > 
Jamaica: The Valencia.
Jackson Heights: The

Jackson.
Kew Gardens Hills: The 

iMain Street,"The Parsons.
Little. Neck: The Little

Neck.
’ Middle Village: The
! Ariom

Ozone Park: The Cross- 
bav.

Queens Village:
Queens.

Richmond Hill:
’ Keith’s.

! • . • South Ozone Park:Ką darysite ateinantį ;p9rk.
Woodside: The Hobart. .

• | pclIvVIUOll OVUvlCllt, Y 101 1111

aPsl“Į kūjo daug laimių.. Pagaliau 
k u r | jau kalba patsai Jonas Juš

ka, mūsų nepavargstantis 
menininkas. Jis linksmas 
ir pakrėtė juokų.

M. Juškienė, kaip mote
riškė, nors buvo ir linksma, 

i patenkinta, bet kalbėjo su 
_ is da-1 ašaromis, veikiausiai, tai 

Waldorf- buvo džiaugsmo ašaros.
Astoria viešbutyje. Ten jis Dar kartą tenka padėko- 
sakė kalbą apie reikalingu- ti Juškams už tokį gražų Į 
mą smarkiau veikti mokslo banketą, jų didelį clraugiš- 
srityje.

Kaip matome, preziden
tas visą dieną Niujorke 
praleido labai veikliai ir- 
naudingai. Kai kurie sako: j 
daug naudingiau negu, jei i 
būtų golfą pliekęs! j

prezidentas
Kolisejume,

saliu 
Ten 

šalių 
viso-

rodų “patyrimą”. Lietuviš
kas gintaras, keramika, au- 

J. M. L. i Jiniai buvo nuvežti i Oka- 
; sakos (Japonija), į Oklaho- 
• mos (JAV), Damasko (Siri
ja), Izmailo (Turkiia), 
Leipcigo (VDR) ir kitas 
parodas, kur susilaukė ge- 

: ro įvertinimo. Darbščių 
į Kauno audėjų rankomis iš- 
| austos medžiagos nasauli- 

t i x • -•„ ’"ėję Briuselio parodoje ap-DS 160 kuonos svetainę,, dovanotos aukso medaliu.
, 1024 Beaver St. N. S. P.tts-; .. B , _ neišsenkanti
! burgh Pa. Pradžia 2 vai. po , kagykla G a b Q g

brolį, tris sese-1 Pieth- Visi delegatai n e-, meĮstraį nuostabaus “lie- 
i legates bukite laiku. tuvjško aukso„ sukQrg ne.

Po konferencijos, 6 p.ražiu dh.biniu Rai
' landą vakare, ten Pat bus; Klaipėdos “Dailės” kotnM- 
vakariene, ui lą naga i . ■ naįas p-avo užsakymą iš- 

j patyrusios gaspadines | ; . Niu-orko parod.j
J. Mažeika. į Keųriausius ?aJV0 pjniniusl 

nebuvo abejonių, kam pa
vesti juos pagaminti.

Nebe pirmą kartą tarp
tautinėms parodoms savo 
darbus ruo^e Eugenijus- ir 
Birūtė Mikulevičiai. Ilgas 
dienas Mikulevičiai kūrė 
“Lietuvaitės”, “Dem o n o” 

’skulptūras. Ne vienas ame- 
1 rikietis. tur būt. gėrėsis iu 
darbu “Aukuras”. Tarsi iš 
mažų gintariniu debesėlių 

Mudu sukomponuota didelė ginta-

Pittsburgh, Pa.
LDS konferencija ir 

vakarienė
LDS 8-tos apskrities me 

?r 1,5 ■ tin (^konferencija įvyks sek-1 
s4na’; madieni, gegužės 24 dieną, i

Anna
Wai- ■

K irsi i s turėjo 
namuose. Ji 
trečio aukšto 
užgavo galvą ir šoną, bet jau 
.sveiksta.

MIRIMAI

Balandžio 26 d. mirė 
Kelley (Kostantinovič), 
torio Kelley žmona. I 
metų ji kankinosi nuo
riti uždegimo. Moteris daug 
kentėjo, nors buvo dedamos 
pastangos pagelbėti. Paliko 
liūdesy savo mylimą vyrą, sū
nų, dukterį, 
ris ir daug draugu ir draugių, j

Gegužės 2 d. mirė William , 
Zinkevičius. Labai skaitlingos i 
buvo jo laidotuvės. Gėlių vai- 1 
nikų buvo pilnas kambarys. į 
kapus paprastoje dienoje ly
dėjo 70 automobilių. Palaido
tas St. Calvary kapinėse. Ve
lionis buvo stambus biznie-, 
rius ir politinis veikėjas. Jis1, 
priklausė beveik prie visų I realizavus, būtų padaryta 
vietinių klubų ir draugijų, ( ra pradžia kultūriniam, bend- 
spcrto ir kitokių organizacijų, i radarbiavirhui su Lietuva. 
Paliko liūdesy tris dukteris, | Pagalvokite apie tai visi 
sūnų ir anūku. I tie, kuriems toks bendradar-

* ♦ ■

Balandžio 13 d. mirė Auna 
Kupka (Mockus), Edward o 
Kupkos žmona. Ji buvo Ame
rikoje gimus ir 

savo vyrą, du bro-

8 d. mirė Albina 
(Weyleka), Balio 

Gimus N. 
Palaidota religi-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

tris dukteris, |
I tie, 
biavimas rūpi

ulgus. Pali-

gc-

ko liūdesy 
liūs.

Gegužės 
Grigaitis
Grigaičio žmona. 
Abingtone.

šiomis dienomis teko man 
kalbėtis su vienu lietuvių ra- 

žurnalistu. 1 
ir diskusavome tą

kurną ir palinkėti daug, 
daug metų gyventi ir svei
kiems būti.

V. A. Kazlauskas

SERGA
Amelia Yushkevich, LDS

vai upių juonij tejefonu - Stamfordo, i
Sekmadienio popietę, ha- Į kad sunkiai serga jos tė- 

landžio 19 d., įvyko banke-jvas Dominikas ir randasi 
tas paminėjimui Jono ir1 ligoninėje. Serga pavojinga 
Magdalenos Juškų 50-ties! inkstų liga. Ligonis turi 72 
metų vedybinio gyvenimo ; metus amžiaus.
sukakties. Apie tai jau bu
vo rašyta spaudoje, bet ir 
man dar norisi ši tą tarti.

Pirmu kartu man 
dalyvauti tokiame skaitlin
game, gražiai ir rūpestin
gai paruoštame bankete. 
Giminės ir visi svečiai bu- 
vo maloniai priimti ir ati-|galime Ras kHa bfitu> jiei.

• į gu prašytumėte talkos sa
vaitgaliais. Tad naujų 
Laisvės . patalpų . įtaisymo 
komisija ir nutarė .išban
dyti su ateinančiu šeštadie
niu, gegužes 23 d. Todėl, 
kuriems neparanku šiokio
mis dieniomis, ateikite tal
kon šeštadienį. Darbą pra
dėsime nuo 8 vai. ryto. Pra-

Dar apie Jušku banketą j raštininkė, pirmadieni p. nncn ralnTnmi ic srnmTnvf

The

The

The

m teko šeštadienį?galanterijos dirbiniai, 
lyne”.

Moniuškos opera 
“Halka” scenoje

Poloni Opera Kompanija 
praneša, kad gegužės 24 d. 
Carnegie Hall salėje, Niu
jorke, bus pastatyta lenkų 
kompozitoriaus Stanislovo 
Moniuškos opera “Halka”. 
Tai lenkų tautinė opera. Šis 
su vaidinimas- atžymės 100 
metų nuo to laiko, kai 
“Halka” buvo pirmą kartą 
pastatyta Varšuvoje.

Vaidinimo pradžia 2:30 v. 
popiet.

PAPIROSAI IR GĖRALAI 
NETURĖS ŽENKLELIŲ
Washingtonas; — Su b?4-

Yra draugų, kurie sako: 
męs dar šiek tiek, . dirbinę- 
jame, tai šiokiomis dieno- wasiuugLuu<i&. — 

i mis prie talkos prisidėti ne-'želio 24 d. jau nebus klijuok
iami prie papirosų dėžutės 
8 centu federalinių taksų 
ženkleliai ir $10.50 prie ga
liono alkoholio gėralų. Val
džia pasiliuosuos nuo be
reikalingo ženklelių gami
nimo. Pirkėjai už prekes 
mokės nustatytą kainą ir 
taksus pardavėjams, o tie 
atsiteis valdžiai.

• tinkamai pavaišinti.
Tenka garbė Juškų sūnui j 

Henriui ir jo žmonai Lillia- 
nai už tokį gražų parengi
mą pagarbai savo tėvų. Tai 
retenybė, kad vaikai taip 
mokėtų pagerbti savo tėvus.

Henris vadovavo i)’ visai 
programa, išskiriant meni
nę programos dalį, kurią 
tvarkė Aido choro mokytoja, šome!. 
Mildred Stensler.

Juškus pažįstu per dau-l
gelį metų, pažįstu ir jų sū-’ Maskva. — Mirė biologi- 
nų„Henrį nuo pat jo kūdi- jos profesorius Konstanti

j šytoju ir
i kaip tik 
klausimą.

—Ką gi jūs iš tikrųjų ma
note ?

—Aš stoju už palaikymą
i su Lietuva, 

bet noriu, kad visų pirmiau
sia būtų viskas išsiaiškinta, 
kad turėtume programą, kad 
neveiktume aklai...

—Gerai, — atsakiau aš.— 
i Bet kol tokią programą turė- 
! sime, bandykime imtis prak
tiškų darbų ir juos vykdyti 
gyveniman.

Jis sutiko.

• • rz i •• i r>« 1 kultūriniu ryšiųniai Kalvarijos kapinėse. Pa- • .
liko liūdesy savo vyrą, seserį 
Berthą Karpavich ir patėvį 
Joseph Skiotis. Skiotis yra 
“Laisvės” skaitytojas. Pra
eitais metais turėjo opera- Į 
ciją, sunkiai sirgo, bet pa
sveiko ir gerai jaučiasi.

Geo. Shimaitis

Worcester, Mass.
Iš L.L.D. 11 kuopos 

susirinkimo
Gegužės 11 d. susirinki

mas buvo skaitlingas. Drau
giškai svarstė pranešimus 1 
iš veikimo. D. Jusius davė 
geriausią pranešimą, nes jo 
pranešimai visada yra ge
ri. Jis Šį kartą plačiai iš
dėstė apie Lietuvos filmų 
rodymo maršrutą Naujoje 
Anglijoje, jis pats jį tvarkė 
ir važinėjo po kolonijas, 
kad^rodymas tikrai pavyk
tų.

Kolonijose žmones matė 
Lietuvos gražius filmus. 
Čia d. Jusius šiam gražiam 
darbui įdėjo daug laiko ir 
energijos. Mes visi jo darbą 
įvertiname.

Komisija rinkimui 
džiagos dėl Amerikos 
tuvių Istorijos sakė, 
darbas dar nėra baigtas.

Skliutas sakė, kad Lais
vės finansinis vajus eina

me-
Lie- 
kad

•Neseniai Amerikoje lankę- j.- TZniino 
sis profesorius K. Baršauskas 
kalbėjosi su kai kuriais asme
nimis (dipukais veik ė j a i s ) 
apie kultūrinį bendradarbiavi
mą. Nežinau, kokią nuomonę j 

| profesorius susidarė su jais, j 
bet girdėjau, jog 
kalbėjosi su juo, 
tenkinę. Jie giria 
už atvirumą ir 
šiltą kalbos toną.

Spėju, jog šiemet arba se
kamais metais į JAV atvyks 
ir daugiau žymių Lietuvos 
žmonių. Na, su jais reikėtų 
ir tartis, kalbėtis, aiškintis.

tie, kurie 
labai pasi- 
akademiką 
bičiulišką,

riotiška tai būtų labai kultu- ■ 
riška ir gražu, ar ne?

Ir j tą rengimo darbą turė
tų įsijungti visi Amerikos lie- j 
tuviai, visi, kurie stoja už kul
tūrinį bendradarbiavimą su 
savo tauta!

Kitas dalykas: kodėl Ame
rikoje nesuruošti dailės kūri
nių parodos, sakysime, tokio 
žymaus dailininko, kaip A. 
'Žmuidzinavičius ?

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 19, 1959

rinė mozaikinė rašalinė. 
Tai dailininkės G. Guntie- 
nės darbas, kuris taip nat 
bus Niujorko parodos eks
ponatų tarpe.

“St. Petreikis savo skulp
tūrą, vaizduojančią žvėre
lių gyvenimą, pava d i n o 
“Miško gyventojais”. Tai 
vis unikaliniai kūriniai. Be 
to, tarybinės dailės stendą 
papuoš apie 20 puikios ko
kybės serijinės produkci
jos gintaro gaminių.

“Tiesiai į Leningra d o
uosta savo gaminius išsiun- nelaimėje sužeidė premjero 
„ _____i “Dailės” kombi-1 Castro sūnų Feliksą, 9 me
nate keramikai. Lietuvis- tų berniuką.

Maskva. —
nių elektros i n ži n i e r i ų 
vyksta į Jungtines Valsti
jas susipažinimui su Ameri
kos jėgainėmis.

Ede tarybi- kystes laikų. Žinau, kad jis nas Bykovas.

Havana. — Automobiliu c

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RCSTYBfe. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai, vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 4491 psl. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, a kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame LietUvdtf už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 8825 S. IIALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Komisija
Moterų atidai

Trečiadienio vakare, ge
gužės 20-tą, Laisves patal
poje. įvyks paskutinis Mo
terų Klubo šio sezono susi-, 
rinkimas. Prašome visas 
dalyvauti. Valdyba

PRANEŠIMAI

||
H
st

Kviečiame Visus

Nuo 18 iki 80
Metų Amžiaus

ŠOKIAI
kiekvieną vakarą

Mums bus malonu jus matyti, 
č’ia jūs susitiksite su

GRAŽIAUSIOMIS 
MERGINOMIS

Iš New Jersey Valstijos
Šokite, žiūrėkite televizijos 
programą arba paprastai 

ilsėkitės.
DANCING BLUEBIRD

yra pagarsėjus per 21 metus. 
Visokio amžiaus vyrai įvertina 

moterų draugystę.
Ateikite

Šį Vakarą 
ir būkite sandraugais 
nuolatinių lankymų.

BLUEBIRD 
BALLROOM

Kiekvieną vakarą nuo 8 vai. 
iki 2-ros ryto jūs čia būsite 

kompanijoje, kuri jums patiks.
Pirmadieniais Uždara.

838 Broad Street
Newark, N. J.

(arti Broad ir Market)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Paieškojimai
Ieškau savo tetos. Gimus Griš

kabūdžio miestelyje. Panos pavardė 
Gendrikytė, vardas rodos Matildė, o 
vedusios pavardė Kynienė. Tėvas 
Karolis. Aš gimusi Mureikų kaime, 
Šakių apskr. Prašau rašyti. Ma
rytė Kawinkelyte, d. Leopoldo, Nau
miesčio rajonas, Griškabūdis, Lith
uania, USSR. (40-41)

Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 ’

426 Lafayette StL

HARTFORD, CONN.

Žaislų parė su užkandžiais. Ren
gia Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gija, gegužės 23 d., 7-30 v. v., 157 
Hungerford St. Bilietas 
Kviečiame dalyvauti. Rengėjai

(40z<D

B®
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