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Štai, kaip keliausime.
Palinkėkite mums gero vėjo.
Būkit sveiki!

Rašo R. Mizara

Jei viskas seksis kaip pla
kuota. tai, kai skaitytojas 
šiuos žodžius skaitys, jų ra
šytojas .jau bus Tarybų Lie
tuvoje.

Taip, ir man pasitaikė pro
ga vykti Lietuvon, pamatyti 
s^A’o gimines, pasisvečiuoti ir 
pastebėti, kaip mūsų broliai ir 
sesės ten gyvena, ką jie gal
voja. ko siekiasi.

Pasirodo, kad ne tik aš vie
nas esu toks laimingas—yra 
dar ir kitų apie 20 JAV lie
tuvių, kurie dabar vizituos 
Lietuvą; sužinojau, .jog visi 
kartu vyksime kaip turistai.

Šiemet sukanka 46 metai, 
kai palikau savo gimtąją šalį

Jei prieš 46 metus kas būtų 
sakęs, jog taip bus, kaip da
bar yra, niekad nebūčiau ti
kėjęs. Tuomet man visa tai 
būtų atrodę sapnu.

Iš Merkinės į Nashua, N. 
H... man ėmė atkeliauti (įskai
tant išbūtą laiką “Ašarų sa
loje“) apie du mėnesius.

Dabar tokią kelionę nesun
kai galima atlikti per dvi-tris 
dienas!..

Šie metai man reikšmingi
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I Chruščiov ir Nikson Lietuvos sostine įspūdingai! Lenkija iškilmingai
j jau tarėsi Maskvoje į pasitiko mylimus svečius iš 

Jungi. Amerikos Valstijų
paminėjo sukaktį

Varšuva.—Liepos 21 die- Varšuvoje minėjime da
ną Lenkijos liaudis paminė- lyvavo apie milijonas žmo- 
jo 15-kos metų sukaktį nuo nių. Priešais Stalino Vardo 

Kultūrinį Palocių, viena iš 
aukščiausių pastatų, ' kurį 
TSRS pastatė Varšuvoje, 
ant specialaus paaukšto 
stovėjo Lenkijos vyriausy
bė su Gomulka priešakyje 
ir Tarybų Sąjungos delega
cija su Chruščiovu.

Per dvi valandas marša- 
vo gerai ginkluotos ir Fla- 

Lenkijos gynybos 
dalys. Žygiavo pėsti ja, rai
tija, artilerija, tankų pul
kai ir ore skrido lėktuvai. 
Visur ant namų ir liaudies 
maršuojančių būrių marga- 

visą vo obalsiai: “Mes nenori- 
Liubli- me karo! Mes kovojame už 

■ taiką, bet vargas vbus tam, 
cialų lėktuvą į Vilnių. i bo žmonių vyriausybė ėmė-1 kuris karą pradės!”. Už-

Viešbutyje pailsėję, svečiai šiandien susipažįsta su Į si darbo likvidavimui karo ! slėnio ambasadų kariniai 
į sostinės įdomybėmis. i palikimo ir įgyvendinimui! atačės traukė paveikslus

socialistinės santvarkos. ! maršuojančių gynybos da- 
Su pagalba Tarybų Są- lių ir stebėjosi apsiginkla- 

,jungos Lenki ja užgydė ka- * vimo technika ir karių iš- 
ro žaizdas ir eina nauio gy! silavinimu. 
veninio keliu 
cialistinėmis

Liepos 21 dieną visuose 
miestuose ir 
vyko minėjimas 15-kos me- 

i tu sukakties.

Maskva. — Ketvirtadienį, | tuojau nuvyko į Lenino var-' 
' liepos 23 d., netoli nuo Ma-! do Sportininkų Palocių, ku-| 
'skvos, Vnukovo orlaukyje, | riame ėjo varžybos tarpe 
nusileido didelis Jungtinių | tarybinių ir lenkų 
Valstijų “B-707” lėktuvas, j ninku.
Juomi atskrido vice-prezi-j Chruščiovas . .kritikavo grUpge Lėktuvų stotyje. svečius sutiko sostinės visuo- 
dentas Niksonas, preziden-, Jungtinių Valstijų prezi-, mengS atstovai. Jų tarpe_ _

Vilnius, sekmadienis, liepos 26 d. — šiandien 1 va-
sporti- |andą ryto lėktuvu iš Maskvos į Vilnių atvyko Jungtinių į suorganizavimo pirmosios 

Amerikos Valstijų dvidešimt dviejų asmenų lietuvių darbininkiškosios vyriausy-

( ,_____ ____ . —Ministrų tarybos pirmininko duryje,.
to brolis Dr. Milton Eisen-i dento Eisenhowerio išleistą pavaduotojais Jonas Laurinaitis, Kultūros ministras Juo- žengė į Lenkiją ir išlaisvi-

bes. 1944 metais, liepos vi- 
Tarybų armija į-

howeris, admirolas H. Ri-' taip vadinamą “Captive 
choveris ir dar 50 ameri-i Nations Week” pareiškimą, , __ _ .
kiečių valdžios ir spaudos kuriame prezidentas per ki-. Rytojai Baltakis, Butėnus, Maldonis, Korsakas, Mozū- 
žmonių. tų šalių vyriausybių galvas riūm,as. žurnalistai, giminės ir draugai.

T. , , , . A kreipiasi i “pavergtus žmo-Jie atvyko atidarymui A-1 ,, a i a
.. 17 j ii/ i • nes . Chrusciovas sake,menkos parodos Maskvoje,'. , r • • ..... v -.-—vL . m u d kad tai via provokacinis panašios, kaip Tarybų Są-n... i-,1 v ,. . notomsKis.

junga turi New Yorke. Or- Kisimasi? 1 salllI vl" Amerikos lietuvių sveikinimus ir linkėjimus perdavė 
laukyje Niksoną ir kitus a- ^aus reikalus”. Jis sake, K petri.kienė, K. Stains'lovaitienė, J. Jokubka, Dr. A. 
merikie^ius pasitiko Tarv- ^ac^'1^sonas tures primau- ■ Margelis. Įspūdinga kalbą pasakė rašytojas Rojus Mi- 
. n J I šia laisvę eiti ir matyti, kai-bų Sąjungos vice-premjeras; - gu tįk norį T 
Frolas Kozlovas ir spaudos i J
atstovai. Lėktuvas “B-707” ■ 

į atskrido iš New Yorko į. . ' , , . .. o nausvbe yra vieningi.Maskva be sustojimo per 8i™ , „a. . - . x r i ‘ Chrusciovas sake, kad A-va andas ir 53 minutes lai- • . r , • •I menkos imperialistai priG 
■ prato kištis į kitų šalių vi-1 
daus reikalus”, tai tą daro ■ 
ir parodos atidarymo pro- ' !
ga. - [

Po to Niksonas lankėsi v« i 
pas Chruščiovą ir jie ilgai SUIUBZHIS WKSUS 
kalbėjosi. Spauda praneša, 
kad buvo svarstomi Vakari-i 
hio Berlyno ir Vokietijos!

no dalį jos teritorijos Liu
blino srityje. Išlaisvintoje 
teritorijoje susiorganizavo 
Lenkijos laikinoji darbo 
žmonių vyriausybė. Tuo gi 
laiku Londone sėdėjo lenkų 1 vintos 
turčių valdžia, kuri tikėjo
si sugrįžti į Lenkiją ir at- 
steigti senąją ponišką san
tvarką. 1945 metų pradžio
je Tarybų armija galingais 

; išlaisvino 
bu Sąjungoje ir galės jaus- sa{‘m"ingį" Maskvoje juos šiltai sutiko Lietuvos atąto- i Lenkijos teritoriją.

. ti, kad žmonės ir TSRS vy- Vas Bagdonas, kuris tą pačią dieną jiems parūpimo spe- no srityje organizuota dar-

zas Banaitis, Švietimo ministro pavaduotojas Juozas Ka
valiauskas, “Tiesos” redaktorius Henrikas Zimanas, ra-

riūmas, žurnalistai, giminės ir draugai.
Atvykusius svečius šiltai pasveikino Lietuvos kultū

rinių ryšių su užsieniu draugijos pirmininkas Povilas

žara.
Petrikiene prašė perduoti, kad jų kelionė buvo labai smūgiais

Orlaukyje Niksonas pa
sakė kalbą, kurioje išreiš
kė viltį, kad jo apsilanky
mas Tarybų Sąjungoje pa
sitarnaus pagerinimui san
tykių tarpe JAV ir TSRS. 
Jį pasveikino panašia kal
ba F. Kozlovas.

Valanda ir pusė pirm to,

Bijo, kad streikas

A. Vaivutskas

įHerter už įtraukimą
Ispanijos į NATO

Washingtonas. — Valsty- 
sekretorius Herteris

su kitomis so- 
šalimis.

dar ir kuo kitu: prieš 40 metų |iš Varšuvos, sugrįžo TSRS 
pradėjau Laisvės jst a i g o j e j premjeras Chruščiovas. Jis 
dirbti, — pirmiau spaustuvė- — ......  ■■ ...
je, vėliau redakcijoje. Mūsų iii* • • jr •
laikraščio leidykla tuomet dar 1 Aliuminio ko. stumia 
buvo Grand gatvėje, Brookly- 
ne.

Daug vandens per tą laiką 
patiltėmis nubėgo, daug pa
saulyje visokių įvykių atsiti
ko.

Bet žmogus liekiesi žmogu
mi: organizacijose ir ypatin
gai laikraščio redakcijoje dir
bant, tenka ne kartą susipykti 
ir su bendradarbiais ir su 
skaitytojais — susipykti nere
tai dėl mažmožių.

Tuos, kurie dar vis ant m a- ; 
tęs tebepyksta, prašau ] 
miršti pyktį ir palinkėti man • 31 dieną. Vien pas tris di- 
ir kitiems, kartu su manim džiąsias aliuminio gamini- 
vykstantiems keleiviams lai-1 mo kompanijas (Aluminum 
mnigos kelionės^ | Co of America> Reynolds

A T" r, 1 t L A 1 1 /N ” 1x0* VXO A L A ' Metals Co. ir Kaiser Alu
minum & Chemical Corp.)

prie streiko
New Yorkas. — Aliumi

nio gaminimo kompanijos 
i per kelis mėnesius gamino 
i jo daugiau, kaip paprastai 
' ir krovė į sandėlius. Ture- 
| damos pakankamai atsar- 
gos sandėliuose jos atsisa
kė išpildyti darbininkų uni- 

1 jos reikalavimą.
Aliujninio

Washingtonas, - Senato
rių Berlyno ir Vokietijos! pius L. B. Johnson bijo, kad bes .
reikalai, kuriais dabar eina | P^eno darbininkų streikas siekia spaniją j įau i į
derybos Genevoje tarpe už- žymiai sumažins federali- NATO. Jo nusistatymą re-
sienin ministru nius taksus. Mažiau darbi- mia karingi generolai irad-

U‘ ninkai gaus algų, mažiau! mirolai i.š Pentagono.
I nuo jų valdžia gaus taksų.

Vakary vokiečiai 
kenkia sutarčiai

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Gene- 
voje ministrų susitarimui 
labai daug kenkia Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris ir jo . šalininkai. 
Dienraštis nurodo, kad Va
karinėje Vokietijoje daug 
atsakomingų vietų yra pa-

. ! tekę į hitlerininkų rankas,
. , . . a.1?.in^ I kurie trokšta uždegti pa-

pa-1 kontraktas baigiasi liepos |saulini k 
jan ‘ 41 dip.nn. Vipn nns tris ni- ! ___

Nors yra numatyta, kad
Senatorius Johnson sako, įtraukus Ispaniją į NATO, 

'kad kiekviena plieno darbi- tai Jungtinės Valstijos tu- 
ninkų streiko savaitė suma-i rėš dar daugiau duoti jai 
žiną federalinius taksus pagalbos, bet Herteris sa- 
$45,000,000. ko, kad tada ten bus įsteig-

Jeigu plieno kompanijos! tos galingos JAV atominės 
bazės.

Sakoma, kad\šiam jo pla
nui prieštarauja Danija ir 
Norvegija, bet numato, kad 
ir jos pasiduos.

neišpildys unijos reikalavi
mų, tai streikas apims ir 
kitas metalo industrijas, 
kaip aliuminio, vario ir mi- 
sin.gio.

miesteliuose į

Po • m i Ii tarinio parado, 
nėr kelias valandas, liaudis 
linksminosi Varšuvos gat\ 
vėse, dainavo, šoko, žaidė 
ir džiaugėsi savo laisvu gy- 

i veniniu.

Liaudis išgelbėjo
Glezos gyvybę

sun-i Atėnai. — Graikijos re-

Vėliausios žinios

ĄjMūsu kelionė, kaip matote, 
buv nepaprasta; ir ji turėtų
būti įdomi, kupina tirštų įspū- j QD‘ba apie 30,000 darbinin- 
džių.

Kaip ten Lietuvoje teks il
gai būti, negaliu dabar pasa
kyti savo buvimo laiką. Apie 
mėnesį visgi teks pabūti, pa
sikalbėti, — Lietuvą plačiau 
pamatyti.

kų. Unijos vadai sako, kad 
nėra kontrakto, tai bus 
streikas.

“Kaip ilgai Vakarų de
mokratija to nematys?”, 
klausia dienraštis. “Ar ne
laikąs Vakarų vaolstybėms 
padaryti atitinkamas išva
das? Ar dar jos nepasimo
kino iš hitlerininkų?”

Viena, Austrija.—Vienos 
Stadiume atsidarė Pasauli
nis Jaunimo Festivalis. Da
lyvauja apie 20,000 iš viso 
pasaulio jaunuolių.

New Yorkas. —Chrysler 
Corp. 1959 m. per pirmus 
šešis mėnesius padarė la
bai didelių pelnų. Kiekvie
nas Šeras turi po $4.90 pel
no.

Arabų respublika

Ši Amerikos lietuvių turis
tų grupė bus pirma tokia gru-

Be abejojimo, ji nebus pas
kutinė.

Kaip mes nuolat rašėme, 
taip ir turės būti: vis dau
giau ir daugiau Amerikos lie
tuvių aplankys Tarybų Lietu- 

, vą, o iš ten vis daugiau ir 
daugiau žmonių aplankys mus.

Na, būkit sveiki!

ežereM

J. T. SEKRETORIUS JAU 
KEIČIA POZICIJĄ

New Yorkas. — Dar ne
seniai Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Ham- 
marksjoldas pasisakė pries 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mą, kad J. T. perimtų va
karinio Berlyno tvarkymą. 
Bet dabar jau sako, kad 
jis “turi viltį”, jog Gene- 
voje konferencija duos ge
rų rezultatų ir, jeigu ji pa
siūlys Jungtinėms Tautoms 
tvarkyti vakarinį Berlyną, 
tai ši organizacija sutiks su 
pasiūlymu.

i j parodė savo jėgą
Kairas. — Jungtin

Detroitas. — Erie
švedų garlaivis “Signeborg

4jr~^.merikos laivas “Char
les Hubbard” susikūlė. Abu tais sportininkai atvyko į 
laivai nukentėjo, bet pasie- Jaunimo festivalį iš Eini
kė Detroitą.

Viena, Austrija. — Šim-

jos ir Šiaurinės Korėjos.

____ — Jungtinė Ara
bų Respublika paminėjo 
septynerių metų sukaktį 
nuo jos įsisteigimo. Kairo 
mieste per tris valandas tę
sėsi militarinis paradas. Žy
giavo pėsti j a, jojo raiteliai, 
važiavo tarybinės gamybos 
tankai ir kanuolės. Ore 
skraidė tarybinės rūšies 
virš 200 “MIG” lėktuvų.

Respublikos ginkluotų jė
gų komandierius maršalas 
Ameris sakė, kad vargas 
bus Izraeliui, jeigu jis vėl 
pradės karą prieš arabų re
spubliką. Jis sakė, kad JAR 
tūri ir galingą submarinų 
laivyną, nes nuo 1955 metų 
jų gauna iš Tarybų Sąjun
gos.

Maskva. — Atidaryme 
Jungtinių Valstijų parodos 
Sokolnikų Parke dalyvavo 
TSRS premjeras Chruščio
vas. Vice-prezidentas Nik
sonas iškėlė politinius klau
simus, tai Chruščiovas at
sakinėjo,
apžiūrėjo Maskvą, 
vėliau per šešias valandas 
tarėsi su TSRS premjeru.

Varšuva. — Po dešimts 
dienų tarybinė delegacija 
išskrido į Maskvą. Jos vie
šėjimas^ parodė, kad tarpe 
TSRS ir Lenkijos yra glau
dus sugyvenimas.

Japonijos prekyba, 
pelnai ir liaudis

Tokio. — Japonijos
kioji industrija, laivininkv- i akcininkai teisė 17 komuni
stė, laivų statyba, chemiš- (stų ir liaudies veikėjų. Jie 
koji industrija jau pilnai siekė nužudyti Manolį Gle- 
atsigavo po karo.' Silpniau zosą, graikų tautos didvy- 
eina atsigavimas prieplau- rį, kuris drąsiai kovojo 
kų įrengimų ir gyvenna- prieš hitlerininkų okupa'ci- 
mių statybos.

Japonijos
džiaugiasi, kad 
prekyba jiems 
ga, nes daugiau į užsienį; 
išveža, kaip iš ten parsi-1 
veža reikmenų.

Bet japonų darbo žmo
nių vargai dideli. Jų išnau
dojimas žiaurus. Naujas 
apsiginklavimas užgulė sun
kia našta. Žemės ūkyje ne
įvesta jokio pagerinimo.

kapitalistai 
su užsieniu

ją. Jį kaltino dar iš 1936 
- metų “prasikaltime”, būk 

T ! iis gelbėjo kitu šalių ko- 
munistams atvykti į Grai- 

. kiją, kur tada ėjo naminis 
i karas.

Visame pasaulyje kilę 
darbininkų protestai išgel
bėjo Glezą nuo mirties. Re
akcinis teismas' nuteisė jį 
penkeriems metams kalėji
mo ir keturiems ištremti 
ant salos. Net belgai, ang

liai ir francūzai korespon- 
j dentai rašo, kad teismas 
i buvo vienpusis.

Po to Niksonas 
o dar

Ne.w 'Yorkas. —Pirminin
kaujant J. F. Finneganui, 
federaliniam taikytojui, ta
riasi plieno kompanijų ir 
darbininkų unijos vadai 
streiko reikalais.

Havana. — Dr. Fidel Cas
tro pasiliko Kubos premje
ru.

Alžyras'—-Francūzija pra
dėjo didelį puolimą ant al
žyriečių. Vietomis šimtus 
nuleido parašiutininkų.

neži-Guatemala. — Dar 
nia kas buvo padėję bom
bas prie Jungtinių Valstijų 
ambasados ir Katalikų ar
kivyskupo palociaus.

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas XXIII apžiūrėjo nau
ją savo vasarinį palocių 
Castel Gandolfo miestely
je. Palocius didelis ir gra
žiai pastatytas.

Sunderland, Anglija. — 
Austin & Pikersgill kompa
nija laikinai uždaro savo di
delį laivų statybos fabriką. 
Neturi darbo ir rengiasi fa
briko pagerinimui.

Vienoje dalyvaus 
2,000 amerikiečiu

Washingtonas. — Į 
saulinį Jaunimo Festivalį raštis 
Vienoje vyksta virš 2,000 mano 
amerikiečių jaunuolių. Jų salos gyventojus, 
tarpe apie 40CT yra -delega
tai nuo įvairių organizaci- i kairiųjų socialistu partija 
jų. Delegatus organizavo j ir Sicilijos Krikščionių U- 
du centrai vienas New Yor
ke, o antras Chicagoje.

Yra numatoma, kad fes
tivalyje tarpe amerikiečių 
delegatų bus pasidalinimas. 
“Komunistai” ir kairieji 
siuntė delegatus į festivalį 
vienu reikalu, o tam tikros 
kitos organizacijos < siuntė, 
kad pačiame festivalyj kel
ti “protestą prieš komunis
tų festivalį”.'

Pa-

SICILIJOS GYVENTOJAI 
NEKLAUSO VATIKANO

Roma. — Popiežiaus laik- 
“L’Osservatore Ro- 

” atsięaukė į Sicilijos 
kad jie 

neremtų komunistų. Bet

nija palaikė komunistų re
miamą S. Milazzo i salos 
parlamento pirmininką. Ta
da pirmininko rinkimus 
monarchistai ir Krikdemai 
boikotavo ir Milazzo nega
vo kvorumo. Todėl laikinai 
dar nesudaryta salos vy
riausybė.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris stoja už tvirtą ap
ginklavimą atominiais gin
klais Vakarinės Vokietijos.
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Geneva, ir kas po jos?
PO ILGŲ DISKUSIJŲ, dėl didžiųjų valstybių viena 

kitai pasiūlymų, gegužės 11 dieną Genevoje atsidarė An
glijos, Francūzijos, Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos užsienio ministrų konferencija. Į ją buvo įsileista 
ir Rytinės ir Vakarinės Vokietijų atstovai su pataria
muoju balsu.

Tarybų Sąjunga siūlė konferencijai, kad ji tuč-tuo- 
jau išdirbtų sąlygas padarymui taikos su vokiečių vals-1

Koks ten menševikiškos 
vieros rašeiva J. Liūdžius 
nutarė savo gailiose ašaro
se paskandinti 208 milijo
nus žmonių, būtent visus 
didžiosios Tarybų Sąjungos 
gyventojus. Pripasak o j ę s 
apie tarybinę santvarką vi
sokių kvailysčių, jis iš pe
ties išdrožia 
pamokslą:

Viena aišku, 
komunistinio 
grindųose yra
negera, kai kuri nenugalima 
nepagydoma yda, neleidžianti 
pasiekti tokią gyventojų gero
vę, kuri prilygtų kapitalisti-

tokį “gudrų

kad diktatorinio 
socializmo pa- 
kaž kas rimtai

Mūsų ekonominiai planai— 
taikos ir statybos planai. Jų 
pagrindas yra patenkinti liau
dies poreikius, o ne vaikytis 
pelno. Kapitalistiniame pa
saulyje yra įtakingų jėgų, 
kurios nori pasipelnyti iš gink
lavimosi varžybų, pasirengu
sios įstumti žmoniją į naujo ] 
pražūtingiausio karo bedug- I 
nę, kad gautų antpelnius. Šio-1 ĮiaUto.iUi akies 
mis sąlygomis mūsų šalis, siek- | rpaį gen £en 

bet ir i dama vis geriau patenkinti di-1 
dėjančius darbo žmonių po
reikius, turi nenuilstamai stip- 

ekonominę ir gy
nybinę galią.

Mūsų socialistinėje visuome- 
inėje galimybės pramonei, že- 
I mės ūkiui vystyti — beribės, 
i Kuo daugiau mes gaminsime 
' materialinių vertybių 
i aukščiau kils liaudies gyveni 

Tik dabar mus pasiekė į mo lygis, tuo tvirtesnė bus tai- i 
Mes visi, 

gyvename

svietui kalbėti: Matote, jų 
darbininkija vis tiek dar 
neturi tiek kumpių ir svies
to, bei batų arba skrybėlių, 
kiek čia mes Amerikoje tu
rime.

Tačiau, kaip žinia, socia
lizmo šalių liaudis yra pa- 
sibrėžus neužilgo ne tik pa
sivyti net ir mūsų kapita
listinį kraštą medžiaginių Į 
gerovių gamyboje, 
pralenkti. Argi tas neparo
do, kad naujoji socialistinė rinti savo 
santvarka neturi tos “ne
nugalimos nepag y d o m o s 
ydos”?

UGNINGAS

Lygumos, begalinės lygu
mos! Kur užmesi akį — 
nei kalvelės, nei mažiausio 
kauburėlio, tarsi rūpestin
go šienpiovio nuskusta lan
ka. Kazachstano stepės... 
Tai štai kokia ta plėšininė 
žemė...

Tačiau ji nenuobodi, ke- 
1 nevargina. 

___ __ , .... .. i, it nepa- 
| klusni, būreliais išsibars- 
! čiusi kaimenė, šlama ža
liuojančių liaunų beržynė
lių buketai, o jau ežerų... 
Jie telkšo nesirinkdami vie

ptos — plynoje lygumoje, be 
'krantų, neapsaugoti jokio 
j medelio, krūmokšnio, ir iš

tybėmis. Ji savo taikos sąlygų projektą buvo jau pa-Įnių šalių darbininkijos gyvo- j krfiPIMASTCI 
skelbus. Jos užsienio reikalų ministras laukė Vakarų i nimo lygiui (“Kol.,” liep. 22 į
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puokštę: šalia kazacho — 
lietuvis, šalia ruso — Čuva- 
.šas, armėnas, latvis, ukrai
nietis, totorius, baltarusis... 
Juos visus jungia vienas 
tikslas: kaip galima dau
giau išarti plėšininių dirvo
nų, kuo daugiau duoti Tė
vynei duonos.

j Tarybiniame ūkyje “Uzul- 
ikiul” (“Ilgas ežeras”) apsi
stojome kazacho Muchadi- 

I novo šeimoje. Namukas 
I nedidelis: du kambariai, 
virtuvė. Bute švaru. Mes 
išreiškėme pasigėrė j imą:

—Gražiai gyvenate...
Šneki šeimininkė tuoj pa- 

igavo:
—Visko turim, nuosavą 

senatvėj... Ačiū,
ministrų užgyrimo'arba savo projekto pasiūlymo. Bet I diena).
Vakarų ministrai užėmė poziciją, kad taika su Vokie- pjrma yra kapita-
tija negalima, kol ji nėra apvienyta, o apvienijimui jie pstinės ir kapitalistinės ša- 
siūlė tokį planą, kuris reikštų, kad Rytų Vokietija ]yS pasaulyje. Daugelyje 
(Vokiečių Demokratinė Respublika), apie 20 milijonų kapitalistinių šalių darbi- 
žmonių, kurie turi socialistinę santvarką, turi pasi- ninki.ios gyvenimo fygis jau 
duoti Vakarų Vokietijai, kuri yra kapitalistinė.

Aišku, kad tokių sąlygų negali priimti Rytinės Vo
kietijos liaudis. Tarybų Sąjungos vyriausybė pareiškė, 
kad ji nedarys spaudimo, idant darbininkiška Rytų 
Vokietija pasiduotų kapitalistinei, nei Vakarų Vokieti
jai. Ji pareiškė, kad vokiečių vienybės reikalą gali iš
rišti tik patys vokiečiai, tam reikalui sudarydami ko
misiją, kurioje abi pusės turėtų lygią atstovybę.

Tada užsienio ministrai padėjo į šalį taikos reika
lą su Vokietija ir perėjo prie vakarinio- Berlyno reikalų. 
Tarybų Sąjunga reikalauja, ’] 
kad Anglija, Francūzija ir Jungtinės Valstijos ištrauk
tų savo karines jėgas, o vakarinio 
pavestų Jungtinėms Tautoms.

Ir vėl prasidėjo ilgos diskusijos. Po 41 dienos de
rybų, buvo susitarta, kad, nepaisant didelių skirtumų, 
vis vien konferencija davė apčiuopamų rezultatų. Joje 
daugiau išaiškėjo Rytų ir Vakarų pozicijos, buvo pri
eita prie supratimo, kad užsienio ministrai išriš Ber
lyno reikalus, o kitus paliks tiršūnių konferencijai, ku
ri turėtų įvykti dar šią vasarą. Birželio 20 dieną kon
ferencija buvo pertraukta iki liepos 13 dienos.

Visų pirma yra kapita-

Daugelyje

Vilniaus “Tiesa” iš liepos 1 |l<a ir socializmas, 
d. Joje skaitome Tarybų! brangūs bičiuliai, 
Sąjungos Komunistų Parti-' nuostaJų laiką, didį meta, kai

tuo: tolo atrodo lyg didžiules, | 
vandens pripiltos lėkštės. | namuka 
Daugelis užaugę viksvomis, vyriausybė padėjo, paskolą 
nendrėmis, kemsynais. Betfdavė... Galėtume turėti ir 
užtat kiek čia ulionės me- mašiną, bet nutarėm—karti 
džiotojo širdžiai: ančių, žą- jį mums, nebejauni 
sų—pulkai!

Derlinga šiaurės Kazach- kiti turi: mašinų, motocik- 
stano žemė. Čia puikiai de
ra kviečiai, kukurūzai, bul
vės ir kt. Tačiau, norint 
priversti šią dosnią žemę 
duoti turtingą derlių, žmo
gus turi įdėti daug jėgų ir 
darbo.

Sū
nus užaugs, nusipirks... Oišsipildo didžiausia geriausių 

protų svajone apie šviesią 
žmonijos ateitį!

Tarybų Sąjunga tapo galin
ga industrine pasaulio valsty
be, pažangaus mokslo, kultū
ros, didžio humanizmo citade
le.
nesiskaityti su Tarybų Sąjun
ga. Ne veltui daugelyje pa
saulio šalių paprasti žmones 
sako: “Tarybinės liaudies bal
sas sustabdo karus!”

Socializmo keliu jau žengia 
trečdalis žmonijos. Septynme- 

) čio pabaigoje socialistinės ša- 
; lys gamins daugiau kaip pu- 
|sę visos pasaulio pramonės 
I produkcijos. Pasaulinės soci- 
i aiizmo sistemos pranašumas 
prieš pasaulinę kapitalistinę 
sistemą materialinės gamybos 
sferoje bus galutinai užtik
rintas.

Bet ši pergalė,pati savaime 
neateis.
pasiaukojamu 
darbu.
priekį 
hemaža 
ti
numus
statybos metais mūsų liaudis 
parodė,
sunkumus ir kliūtis, ištvermin
gai ir atkakliai siekti numa
tyto tikslo. Dabartinėmis są
lygomis, atomo, elektros, che
mijos amžiuje, dirbtinių paly
dovų amžiuje pergalę atneš 
pažangus mokslas ir aukštoji 
technika, kurie atveria neribo
tas platybes visuom e n i n i o 
darbo našumui kelti, pergalę 
atneš milijonų geležinė valia 
ir bolševikinė aistra, puikus 
organizuotumas ir revoliucinė 
drausmė. “Komunizmas, — 
moko V. Leninas,—yra aukš
tesnis palyginti su kapitalisti
niu savanoriškų, susipratusių, 
susivienijusių, 
priešakinę techniką 
kų darbo našumas.”

Mūsų septynmetis 
liaujamos techninės 
septynmetis visose 
ūkio šakose, sunkiojoje indus
trijoje ir lengvojoje pramonė
je, statyboje, transporte ir že
mės ūkyje, mokslo ir kultūros ! 
pažangos septynmetis.

jos Centro Komiteto plenu
mo kreipimąsi “į Tarybų 
Sąjungos darbininkus ir 
darbininkes, kolūkiečius ir 
kolūkietes, į tarybinę inte
ligentiją, į visus darbo 
žmones.” Tai ug n i n g a s 
kreipimasis po šūkiu: “Did
vyrišku darbu pastatysime 
didingus komunizmo rū
mus!'9 Jam raginami visi 

; darbo žmonės sutelkti visas
- ' -3 ! jėgas sėkmingam pravedi-

,eigu sočia izmo sa yse , įynme^į0> Seniai mums be-j 
1 teko skaityti tokį entuzias- i 
tingą atsišaukimą.

Štai:
Mes gerai pradėjome 

Visų sąjunginių
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I dabar keliomis pėdomis že
miau stovi už socialistinių ! 
šalių darbininkijos gyveni
mo lygį. Paimkime kad ir 
mūsų kaimyniškas mūsų 
kapitalo globojamas Lotynų 
Amerikos šalis ir jų darbi
ninkijos gyvenimo lygį. 
Kas joms trukdo pasivyti ■ 
Jungtinių Valstijų darbi-;

Dabar jau niekas negali

kad jo okupacija baigtųsi, ninki.ios gyvenimo lygį?

Berlyno tvarkymą dar vis susiduriama su kaij

KONFERENCIJOS PERTRAUKIMO LAIKU įvy
ko TSRS vice-premjero Kozlovo susitikimas su Eisenho- 
weriu ir kitais mūsų šalies vyriausybės žmonėmis.

Laukiant užsienio ministrų konferencijos atsinau
jinimo, taikos šalininkai lengviau atsiduso. Washing
tone buvo kalbama, kad Vakarai sutiks, kad Vokieti
jos apvienijimo reikalams būtų sudaryta Rytų ir Va
karų Vokietijos komitetas iš abiejų po lygų atstovų 
skaičių. Tarybų Sąjunga siūlė Vakarams mažinti savo 
karines jėgas Berlyne, sulaikyti propagandą, o iš sa
vo pusės sutiko palikti Vakarams per metus ir pusę 
dabartines jų susisiekimo sąlygas su Berlynu. Ji siūlė, 
kad jeigu per metus ir pusę vokiečių bendras komitetas 
nesusitars vienybės reikalais, tai tada vėl Keturių di
džiųjų ministrai susirinks ir aptars Berlyno ir Vokieti
jos vienybės reikalus. TSRS siūlė, kad sumažinimui ap
siginklavimo, tos baisios karinės naštos, kuri lygiai vi
sus žmones spaudžia, uždraudimui atominių ginklų ir 
sušvelnijimui tarptautinių santykių, būtų sušaukta dar 
šią vasarą viršūnių konferencija.

LIEPOS 13 D. VĖL PRASIDĖJO užsienio ministrų 
konferencija. Vakarų ministrai pirm to laikė savo kon
ferenciją ir suderino taktiką ir strategiją. To sekinėje 
vėl pasikartojo nesutikimai, kaip ir jos pradžioje.

Vakarų ministrai sako, kad jie negali sutikti, kad 
Vokietijos reikalais būtų sudarytas Rytų ir Vakarų ko
mitetas po lygią atstovybę, nes Vakarų vokiečiai ne
sutinka. Tai seniai išbandyta diplomatijos 1 
kada Tolimųjų Rytų reikalais JAV “sutinka”, tai dėl to, 
pakelia nesutikimo balsą čiang Kai-šekas, arba Korėjos 
Rhee ir susitarimą suardo.

Sprendžiant pagal ateinančias žinias iš Genevos ir 
Vakarų sostinių, atrodo, kad užsienio ministrai vargiai 
pasieks rimto susitarimo. Gi jeigu jie nesusitars nei 
Berlyno reikale, tai nebus sumažinta ir apsiginklavi
mas, nemažės ta baisioji apsiginklavimo našta, nesu
mažės ir neramumai tarptautinėje politikoje, nėpasilen- 
gvins “šaltasis karas” ir tas nesvėikas žmonių nervų 
ardymas. Jeigu užsienio ministrai nesusitars, tai gink
lų ir amunicijos gamintojai, kurie iš to labai lobsta, 
darys viską, kad ir viršūnių konferencija neįvyktų.

Tarptautinių reikalų pagerinimo bijosi visi fabri
kantai, kurie iš apsiginklavimo darosi milžiniškus pel
nus. Štai tik šiomis dienomis į vandenį nuleido atomi
nės jėgos kruzerį “Long Beach”, už kurio pastatymą 
laivų statybos kompanija gavo $250,000,000.

Užsienio ministrų susitarimo nenori ir tie, kurie 
laikosi suvaržymų tarptautinėje prekyboje, nes jie bi
josi, kad laisva, nevaržoma prekyba leis dar greičiau 

• gerinti žmonių gyvenimą socialistinėse šalyse.

kuriais medžiaginio žmonių 
gyvenimo trūkumais, tai ne 
dėl to, kad ten veiktu ko-' 
kia ten socializmo “nenuga- į 
Įima nepagydoma yda,” bet1 tynmtt!

sep- 
res- 

; publikų, visų ekonominių ra
jonų pramonė viršijo 1959 
metų pirmojo pusmečio planą. 
Sėkmingai vyksta žemės ūkio 
darbai. Visos liaudies ūkio 
šakos užtikrintai spartina 
tempus, kad pirma laiko įvyk
dytų septynmečio planą.

Dar pirmaisiais, sunkiau-

dėl tam tikros istorinės si
tuacijos. Pirmiaūsia, kai 
1917 metais komunistai 
atsistojo krašto vadovybėje, 
kraštas buvo be galo visaip 
kaip atsilikęs ir dar Pir
mojo pasaulinio karo sunai
kintas. Paskui per visą ei- i 
lę metų teko grumtis su siais, vargingiausiais jaunajai 
kontr - revoliucija, palaiko
ma, remiama ir finansuo- 
j a m a užsienio kapitalo. 
Paskui užėjo antrasis pa
saulinis karas, kuris ir vėl 
dar baisiau visą kraštą su
žalojo. Per karą šalis nete
ko apie dvidešimt milijonų 
žmonių. Pavyzdžiui, t i k 
vienoje Lietuvoje hitleri
ninkai ir jų lietuviškieji 
talkininkai išžudė daugiau 
kaip septynis šimtus tūks
tančių žmonių.

Ką gi panašaus matė bei 
pergyveno mūsų kapitalis
tinė Amerika? Ogi nieko. 
Dar priešingai. Juk mes 
čia gyvenome ir atsimena
me. Per abudu karus ant 
mūsų šalies nenukrito nė 
viena bomba. Per abudu 
karus mes dar nesvietiškai 
praturtėjome. Todėl tik 
pikčiausios valios sutvėri-

Tarybų respublikai metais 
Vladimiras Leninas sakė, kad, 
jeigu mes šeimininkausime 
protingai, ekonomiškai, išnau
dodami visas tarybinėje san
tvarkoje glūdinčias galimybes, 
remdamiesi liaudies kūrybine 
iniciatyva, tai ateis laikas, 
kada taip sparčiai vystysis vi
suomenė, kada bus toks eko
nomikos ir kultūros polėkis, 
apie kurį kapitalizmas nega
lėjo net svajoti. Ir štai toks 
laikas atėjo.

Kokia kapitalistinė šalis ga
lėtų visam pasauliui pareikš
ti, kad ji ryžtasi per septyne
rius metus 80 procentų padi
dinti bendrą pramonės pro
dukcijos gamybą, 
padidinti elektros
gamybą, trigubai padidinti 
savos chemijos industrijos ga
lią, 40 procentų padidinti re
aliąsias darbininkų ir valstie
čių pajamas, pastatyti darbo 
žmonėms 15 milijonų butų 
miestuose ir 7 milijonus na
mą kaimo vietovėse ? O mes 
tai pareiškėme ir tikrai pada
rysime !

dvigubai 
energijos

taktika. Pav., •mas* arha didžiausias neiš-
manėlis, šiandien gali ty
čiotis iš socialistinio pasau
lio pergyventų kančių ir

UŽSIENIO MINISTRŲ SUSITARIMUI kenkia Va
karų Vokietija, kurioje labai daugelyje svarbių įstaigų 
jau yra įsigalėję hitlerininkai, keršytojai, kurie di-

džiausią neapykanta dega linkui Tarybų Sąjungos už 
parbloškimą hitlerininkų galios. Jie nemato, kad so
cialistinio pasaulio ir taikos šalininkų jėgos yra galin
gesnės už kapitalistinio. Jie tiki, kad uždegus Tretįjį 
pasaulinį karą, apvienijus kapitalistinio pasaulio jėgas, 
bus galima jiems laimėti.

Einant ministrų konferencijai atsisakymas padary
ti Balkanų pusiasalio laisvu nuo atominių ginklų, stei
gimas atominių bazių Italijoje, Graikijoje ir Afrikoje 
nekalba už jos pasisekimą.

Suprantama, mes nesame pranašai, negalime visko 
numatyti, tačiau ta aplinka, politika, kuri apsupa Ge- 
nevos konferenciją, jai nežada pasisekimo. Ir įvykusi 
užsienio ministrų konferencijos pertrauka, atrodo, ge
ram nepasitarnavo. Dažnai girdimi pareiškimai, kad 
“Laikysimės kietos politikos”, “neisime iš Berlyno”, tai 
yra negudrių diplomatų pareiškimai.

Mūsų supratimu, taikos jėgos nuolatos didėja, liau
dies nusistatymas prieš karą auga, socialistinės šalys 
stiprėja, tai anksčiau ar vėliau reikės pasitraukti ne 
vien iš Berlyno, bet ir iš Europos, Azijos,- Afrikos, nes 
tokia bus liaudies valia. i

Ji bus 1 iškovota tik 
visos liaudies 

Mūsų žengimas į 
reikalauja įveikti 

sunkumų, pašalin
ti' ū k u m u s ir nedar- 

darbe. Socialistinės

kad ji moka įveikti

panaudojančių 
darbinin-

— nepa- 
pažangos 

liaudies

Kon-
Ken-

AFL-CIO unijos 
pagamino bilių

Washingtonas. — 
grėsė yra senatoriaus
n.edy įneštas Darbo reika
lais bilius. AFL-CIO unijų 
viršūnės rėmė tą bilių. Bet 
Senato posėdyje Arkansas 
valstijos senatorius J. L. 
McClellan įnešė prie jo pa
taisymus, kuriuos palaikė 
vice-prezidentas Niksonas 
ir jie praėjo.

AFL-CIO unijos išstojo 
prieš “pataisytą” bilių, kai
po žalingą unijoms. Dabar 
AFL-CIO viršūnės paruošė 
savo bilių, kuris bus įteik
tas kongresui, kad būtų 
priimtas vietoje McClellano 
“pataisyto” biliaus.

Mūsų autobusas rieda 
lygiu, be griovių stepių ke
liu. Vėjo nušukuotas ir 
supluktas, jis neblogesnis 
už asfaltą.

Pro autobuso langus, kiek 
užmato akys, driekiasi ža
lias vasarojaus kilimas. O 
toliau, už keliolikos kilo
metrų, mus pasitinka trak
torių gaudesys: čia pirmą 
kartą pakeliama stepių ve
lėna. *

Mes, grupė LTSR Valsty
binės filharmonijos artistų, 
vykstame į eilinį koncertą. 
Susidomėjimas mūsų kon
certais didelis. Visur mes 
laukiami svečiai, ne mažes
nis ir pasisekimas. Apie 
tai kalba gausūs atsiliepi
mai. Štai tarybiniame ūky
je “Zariečnij” mes netikė
tai sutikome lietuvius. Tai 
komjaunuolis Mikulskis iš 
Kauno. Šiaurės Kazach-

lų... Vaikai į savo mokyklą 
eina. Štai kaip... Kazachas 
anksčiau taip negyveno.

Atvykome į kolūkį “Afon- 
kino.” Iki koncerto pra- 

'džios buvo dar valanda lai
ko. Prie mūsų priėjo dvi 
gražiai nuaugusios mergi
nos ir pasisveikino:

— Labas vakaras, drau
gai ! Sveikiname atvyku
sius iš Lietuvos.

Pasirodo, tai Genė La- 
sinskaitė iš Obelių ir Ona 
Gubanovaitė iš Juodupės. 
Jos su tėvais atvyko į Ka
zachstaną 1957 m. Kol
ūkio valdyba jų šeimoms 
išskyrė po 10 tūkstančių 
rublių paskolos . prasigyve- 
nimui, dkvė gyvulių. Gene 
Lasinskaitė ir Ona Guba
novaitė— melžėjos pirmi
nės. Iš vienos karvės p A 
metus jos primelžė po 2,6® 
iki 2,800 kilogramų pieno.

Kolūkyje “Tropinka IIji- 
ča” gyvena lietuvių. Kol
ūkietis Šukys pasakoja

—Atvykau su 
Šiaulių 1956* m. 
vadovybė suteikė 
Pirkau namuką, 
gyvulių, paukščių...

šeima iš 
Kolūkio 
paskolą, 
įsigijom

Per. lįįjVUJLlU, pdUAdU X Cl"

stane jis gyvena jau penk- lnaĮ įr užpernai už darba-
tus metus. Dirba kinome- 
chaniku ir klubo vedėju. 
Tarybinio ūkio valdyba iš
skyrė Jo šeimai gerą butą, j part|jos įr vyriausybės šau- 
suteike paskolą gyvuliams; Kiami, nepabūgo sunkumų, 
įsigyti. Po koncerto mus išvyko • užkariauti stepių, 
pasveikino ir dėkojo tarybi- šian(įien jįe kartu su kitų 
nio ūkio direktorius, parti- broliškų tarybinių tautų at- 
nis organizatorius. O Mi- stovais kovoja už pirmalai- 
kulskis paraše tokį atsilie- pį septymečio plano įgyven

dinimą, už komunizmo su- 
klausant jūsų koncerto kūrjmą mūsų Tėvynėje.

VI. Kavoliūnas 
Valst. filharmonijos solistas

dienį gavome nuo 10 iki 15 
rublių ir po 3-4 kg grūdais.

Tai kalba žmonės, kurie,

pimą:
44

mes įgauname naujų Jėgų... j
Septynmečio planą stengsi-;
mės įvykdyti anksčiau nu- Siaur. Kazachstanas

Petropavlovsko sritisstatyto laiko....”
Arba štai vėl kitas atsi

liepimas : j
“...šiaurės Kazachstano i 

srities Bulajevo rajono ta
rybinio ūkio “Molodiožnij” 
kolektyvas iš visos širdies

I karštai dėkoja Lietuvos fil
harmonijos artistams už 
koncertą, kuris žiūrovams 
sukėlė didelį pasigėrėjimą.

jautėme tą draugystės šilu
mą, kuri viešpatavo salėje 
per koncertą. Per jus, bran
gūs draugai, mes, Kazach
stano žemdirbiai, perduoda
me broliškos Tarybų Lietu
vos darbo žmonėms mūsų 
karštą, liepsningą sveikini- 
mą, ir linkime geriausios 
sėkmės kuriant komunisti
nę visuomenę mūsų šaly
je...”

Čia, plėšininėse žemėse, 
mes matėme tą nostabią, 
niekada nevystančią, gaivią 
tarybinių tautų draugystės

i

Laiškas iš Lietuvos
Lietuvoje mielai skaito 
laikraštį “Laisvę”

Viktorijai Zmitraitei-Mil- 
ler į Johnson City, N. Y., 
iš Kuršėnų rajono jos gimi
naitis Jonas Zmitra rašo:

“Aš gaunu iš Amerikos 
laikraštį Laisvę ir aiškiai 
nežinau, kas siunčia, ar 
jūs, ar Keršuliai (brookly- 
niečiai). Jau daug kartų 
gavau iš sykio ’net po 4-ris 
egzempliorius. Labai įdo- - . f 
mus, daug visokių žinių ap
rašo, malonu ir pasiskaity- * 
ti. Ir mano kaimynai pra
šo pasiskaityti kas nauja 
Amerikoje, kaip gyvena 
liaudis. Mes taip ir laukiam < 
jų. Man atrodo, kad Brone 
bus užsakiusi Laisvės Te-' | 
dakcijai siųsti į Lieuavą \ 
mano vardu”. >

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 28, 1959



ĮVAIRUMAI
Dideli Banginiai- Galvažudžiai

Įvaiitfų šalių jūrininkai 
žino daug padavimų ir tik
rų atsitikimų apie kašalo- 
tų — kardbanginių žiauru
mą, v

Būdavo, kašalotai sudau
žydavo ir nuskandindavo 
banginių medžiotojų valtis, 
net laivus. Kuo gi jie gina
si? i

Kašaloto ginklas — nepa
prastai didelė galva. Ji su
daro apie trečdalį viso jo 
kūno, turinčio 16-20 m. il
gio. (Nuo 45 iki 65 pėdų). 
Apatiniame žandikaulyje 
retai išdėstyta iki 50 bukų 
dantų, kuriais kašalotas 
čiumpa grobį ir ryja net 
neperkąsdamas. Jo dantys 
prilygsta dramblio kaulo 
stiprumui.

Tarybinių banginių gau-
dytojų istorijoje žinoma at- yį^_yan^enJ;. Atidžiai įsi-
sitikimu, kai kašalotai už- c. z 1
pildavo net laivus. 1947 
metais prie Komandorų sa
lų banginiu medžiotojai pa
šovė vieną kašalotą. Sužeis
tasis pasinėrė po vandeniu 
ir iš ten puolė laivą. 70-ties I 
tonų gyva torpeda, plau
kianti 20 km. per valandą 
greičiu, smogė galinga gal
va į laivo galą, sulaužyda
ma plieninį sraigtą, kuris 
kartu su savo ašimi nus
kendo. Vairas taip pat bu
vo sugadintas. O kašalotas 
mažai susižeidė — ant gal-lsruose.

vos pasiliko nedideli * odos 
įdrėskimai.

Tolimojo plaukiojimo jū
reiviai, o ypač banginių 
medžiotojai, dažnai būna 
kovos liudininkais tarp po
vandeninio pasaulio atsto
vų. Vieno laivo kapitonas 
pasakoja apie žiaurų kaša- 
loto susirėmimą su kalma
ru — antru baisiu giliųjų 
vandenų .grobuonių. Kalma
ras turi JO kojų — čiaup- šimtmečius prie šios salos 
tų su daugybe ataugu, ku-j įvykusių laivų katastrofų 
rios baigiasi nagais. Netgi1 metu žuvo apie 10,000 žmo- 
kašalotas nelengvai susido- Į nių. 
roja su stambiu kalmaru.

Vieną kartą Didžiajame 
vandenyne tarybinių bangi
nių medžiotojų dėmesį pa
traukė keistas kašaloto ėl- 
gesvs. Jis mėtėsi, stipriai 
mušė uodega, pašokdavo

žiūrėję, medžiotojai pama
tė ant jo galvos keistos iš
vaizdos gyvi. — Kalmaras! 
Kašalotas mušasi su kalma
ru !

i Seni jūrininkai, kuriems 
pavyko išsigelbėti iš skęs
tančių laivų Seibelio salos 
pakrantėse, pasakoja, kad’ 
šios salos smėliai primena 
chameleoną. Jie greitai pri
derina savo ; spalvą prie 
vandenyno vandens spal
vos. Tokiu būdu suklaidin
ti kapitonai vairuoja savo 
laivus į neišvengiamą pra
žūtį.

Seibelio sala —keliaujan
ti sala. Vandenyno bangos

Kardbanginis —kašalotas skalauja jos vakarinę neri- 
stengėsi smūgiais i vande-1 ją, kuri pamažu nyksta. Ta
ni apsvaiginti priešą ir iš-jčiau, vėjo ir jūros bangų 
silaisvinti iį jo. Jūreiviai veikiamos, 
sumanė paleisti į kašalotą 
žeberklą ir ištraukti jį kar
tu su kalmaru. Bet kol jū
reiviai užtaisė patrankas, 
kalmaras dingo didžiuliuo
se pražiotuose kašaloto na-

Nuskendusiu Laivų 
Sala

Tiktai visiškai giedrą die
ną nuo laivo, išplaukiančio 
iš Halifakso uosto, denio 
horizonte galima pastebėti 
siaurą smėlio ruoželį. Tai 
Seibelio (Sable) sala, esan-

Siaubas
Aukštai iškėlusi galvą ir 

plačiai, grėsmingai išsižio
jusi, žararaka tarsi taikė į 
nematomą priešą ir įnirtu
si šnypštė. Iš jos nasrų ky
šojo smailūs, nuodingi dan- 
' /s. Gyvatė kažko išsigan- 

vai. O dar kiek nežinomų °; . .
;aukų slepia vanduo ir smė-l . ^araraka ~ tikra Biazi- 

klauso Kanadai. Seibelio sa- i lis! | ^kstė. Kai
lą jūreiviai vadina šiaurės i Nuo praėjusio šimtmečio į kul‘10?.e vaįstį1Jose dei J(os 

1 - i išsikelia istisos gyvenvie
tės. Kasmet nuo jos įkan
dimų žūsta apie 5,000 žmo
nių.

Taigi kas išdrįso ; 
dinti baisiąją gyvatę?

Žararaka žaibo greitumu 
šoktelėjo. Prie jos puolė 
stangrus kitos gyvatės kū
nas. Žararaką užklupo ki
ta gyvatė — musurana!

Su nepaprasta jėga

~ ------j—, - ----
ti už 150 mylių nuo Nau- lio salos yra sudužę 505 lai- 
josios Škotijos krantų, At
lanto vandenyne. Sala pri-

Atlanto kapinėmis. Šimtai 
laivų sudužo į jos pakran
čių rifus ir nugrimzdo į 
smėlį. Per pastaruosius

naujos smėlio 
krūvos telkiasi rytinėje sa
los nerijoje. Todėl sala 230 
metrų greičiu per metus 
stumiasi į rytus. Nuo 1766 
m. ši sala “nukeliavo” 44 
kilometrus. Kanados val
džios organai buvo priver

sti net penkis kartus per
kelti švyturį. Kinta ir Sei- 
belio salos dydis.

Artėjant prie salos iš Ha- 
lifakso puses, galima ma
tyti iš vandens ir smėlio 
kyšant savo reisą ties Sei- 
belio pakrantėmis baigusių 
laivų stiebus ir korpusus. 
Nustatyta, kad prie Seibe- 

vidurio Seibelio saloje, ku
ri iki tol nebuvo gyvenama, 
veikia speciali gelbėjimo 
komanda. Dabar čia gyve
na 20 žmonių, kurie aptar
nauja sargybinę stotį, 2 
švyturius ir radijo stotį. 
Drauge su jais gyvena ir 
jų šeimos. Kova su stichi
ja ir pagalbos teikimas 
žmonėms, pralaimėjusiems 
grumtynes su vandenynu, 
—sunkus ir pavojingas dar
bas.

Iš tolo jūroje matoma 
švyturio šviesos juosta. Ji 
siunčia rūstų perspėjimą: 
“Jūs plaukiate šalia Seibe
lio salos — Šiaurės Atlan
to kapinių”.

TSRS KVIEČIA IRAKO 
PREMJERĄ Į MASKVĄ
Kairas.—Liepos 14 d. Ira

ko respublika minėjo pus
metį nuo nuvertimo despo
tiškos monarchijos. Į iosjsurana čiupo žararaką už 
sostinę buvo atvykusi Ta-i sprando ir prispaudė prie 
rybų Sąjungos delegacijažemės. Judindama galvą, ji 
su vice - premjeru Vasiliu | stengėsi sulaužyti žarara- 
Kuznecovu. Kuznecovas1 kos stuburą. Žararakos žie- 
kvietė Irako premjerą Ka- dai atsileido, i 
šerną atvykti į Maskvą.

Nuodingų Gyvačių

paju- j
Pietų Amerikos atogrąžų 

miškuose, o taip pat Didžio
siose Antilų salose gyvena 
vampyrai —didžiuliai šikš
nosparniai. Jų kūno ilgis 
siekia penkiolika - dvide- 

ji šimt, o sparnų plotis—sep- 
greitai sukosi ratu apie ža- tyniasdešimt centimetrų. 

Tai pasislėpdama Viena vampyrų rūšis pasi
žymi tuo, kad jie čiulpia 
kraują. Pastaruoju metu 
Lotynų Amerikos šalyse 
šie kraugeriai tapo tikra 
nelaime, nes jų tarpe smar
kiai plinta pasiutimo epide
mija. Patys vampyrai nuo 
pasiutimo bacilų nemiršta.

Brazilijos gamtininkui 
daktarui Augustui Ruši at
sitiktinai pavyko 
efektyvią priemonę kovai 
prieš kraugerius.
Groso valstijos mokslinin
kas aptiko olą, kurioje ra
do nesuskaičiuojamą dau
gybę negyvų ir besibaigian
čių vampyru. Daktaras iš 
ten paėmė keletą mirštan-

raraką.
žolėje, tai vėl pasirodyda
ma, musurana puolė. Poke- 
letos sekundžių žolėje ėmė 
šokinėti susipynusių gyva
čių kūnų kamuolys—pilkai 
bronzinė, tamsiu raštu iš
marginta žararaka ir ruda 
su vaivorykštės atspalviais 
musurana.

Besigrumiančios gyvatės 
kokią dešimtį metrų aplink 
išmaigė žolę. Pagaliau mu-

ir musurana 
ėmė ryti savo priešą.

žmogui nepavojinga mu
surana paplitusi visoj Bra
zilijoj. Ji siekia iki dviejų 
metrų ilgio. (Apie 6 ir pusę 
pėdos).

Musurana saugo įstaty
mas, ji net specialiai veisia
ma. Stambiausias pasauly
je San-Paulo seroterapinis 
institutas (čia gaminamas 

! serumas prieš gyvačių nuo- 
! dus) savo terarijumuose 
veisia musuranas ir plati- 

jas po visą šalį.na

Dideli Sparnuoti 
Kraugeriai 

rasti

Mato

čįų žvėrelių ir po ilgų eks
perimentų išskyrė iš jų 
kraujo ligos bacilą, nuo ku
rios vampyrai žūsta.

“Musių Fabrikas”
Floridos valstijoje pradė

jo veikti nepaprastas fab
rikas. Jis gamina... mėsos 
muses — labai pavojingus 
vabzdžius, sukeliančius įvai
rias naminių gyvulių ir 
žmogaus ligas. Kam gi pri
reikė dirbtiniu būdu veisti 

'muses? Atsakymas gali pa
sirodyti keistokas: joms pa
čioms naikinti! Mat, fabri
ke mėsos musių vikšrai ap- 

I spinduliuojami radio -akty
viu kobaltu. Išsivystę iš to
kių vikšrų vabzdžiai nebe
sidaugina. Vadinasi, palei- 

i dus laisvėn kuo daugiau 
apspinduliuotų musių, jos 

i palaipsniui visai išnyktų. 
į Tai liudija bandymai, at
likti vienoje Vakarų Indi
jos saloje. Ten mėsos mu
sės buvo pilnai likviduotos.

KIEK MUMS REIKIA 
VILNOS?

1958 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo suvartota 
88,300,000 svarų vilnos.

Jungtinės Valstijos savos 
vilnos pakankamai neturi. 
Jos daugiausia įveža iš 
Australijos. Ten veisiasi 
speciali avių rūšis “meri- 
nosai.” Avys didelės, sto
ros ir užaugina daug geros 
vilnos.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

H. KRISTAPAVIČIUS

Seniausia Europos tauta
jausieji ispanų archeologų 
(tyrinėjimai rodo, kad bas

Baskų kraštas yra prie 
Biskajos įlankos, užima ry- 
tfm? Kantabrijos kalnu da- 
IĮ, kurių atskiros viršūnės 
siekia daugiau kaip 1,500 
metrų. Jūros link kalnai 
žemėja, sudarydami kalvo
tą priekrantinę juosta, iš
raižytą įlankų įlankėlių. 
Čia auga vešlūs plačialapių 
miškai. Kraštas apima 7.2 
tūkstančio ketvirtainių ki
lometrų plotą, kuriame gy
vena daugiau kaip milijo
nas gyventojų.

Apie baskus daugiau im
ta rašyti po pilietinio ka
ro Ispanijoje. Iki to laiko
tarpio buvo sakoma, kad jie 
neturi istorijos.

Baskų kraštas senovėje, 
nuo II a. pr. m. e. iki V. 
mūsų eros amžiaus, pri
klausė Romos imperijai, 
vėliau — vestgotams. Ara
bų užkariavimų metu bas
kai išlaikė nepriklausomybę 
net iki XIV a. Nuo XIV a. 
Driskų kraštas buvo Kasti
lijos karalystės sudėtyje, 
tačiau išlaikė daugelį pri
vilegijų ir laisvių (fuero- 
sų), kurių neturėjo kiti 
kraštai. Tačiau dar daug 
kas ir dabar apie Baskų 
kraštą nėra žinoma, ypač 
jų ankstyvoji istorija.

Baskų kalba, arba “eus- 
kara,” kaip vadina patys 
baskai, skiriasi nuo visų 
kitų Europos tautų kalbų 
ir netgi nuo viso pasaulio’ 
kalbų. Tiesa, čia esama kai 
kurių skolintų žodžių iš lo
tynų, prancūzų, ispanų, kel
tų bei kitų romantiškųjų 
kalbų. Jų kalba yra tokia 
sunki, kad net patys baskai 
sako, jog velnias, pagyve
nęs jų krašte septynerius 
metus, tesugebėjęs išmokti 
tik du žodžius — “taip” ir 
“ne,” bet ir tuos greit už- 
mws. Šiaip baskų žody
nas nepanašus į jokią kitą 
gyvą kalbą. Pavyzdžiu ga
li būti jų skaitmenys: 1— 

bat, 2—biga, 3—hirur, 4— 
laur, 5—bortz, 6—sei, 7— 
zazpi, 8—zortzi, — 9 bede- 
ratzi, 10—hamar. Iki šim
to skaičiuojama dvidešim
tame sistema, o toliau de
šimtaine. Tai sudaro dide
lę painiavą. Kai kurie 
mokslininkai mano, kad 
baskų kalba siekia akmens 
amžių. Jie remiasi tokių 
aštrių daiktų, kaip peilis, 
kirvis, kastuvas, kaltas, pa
vadinimais, kurie giminin
gi akmens pavadinimo šak
niai. Savaitės dienų pava
dinimai rodo, kad praeity
je baskai teturėję tik tris 
savaitės dienas — pirma
dienį, antradienį ir trečia- 
diehį, kurios buvo vadina
mos pirmąja, antrąja ir 
paskutiniąja savaitės die
nomis.

Baskų kalbai būdingas 
balsių gausumas, o dvigubų 
priebalsių visiškai nepasi
taiko. Baskų kalba labai 
komplikuota, veiksmažo
džiai turi lytį ir kaitomi 
kaip ir daiktavardžiai ar 
būdvardžiai, žodžiu, veiks
mažodis kalbant apie vyrą 
vartojamas kitaip negu kal
bant apie moterį. Apie bas
kų kalbos sunkumą galima 
spręsti 'ir iš šių pavyzdžių. 
Išsireiškimas “aitak mai- 
tatzen du” — “tėvas myli 
jį” pažodžiui būtų verčia
mas “tėvo asmenyje meilės 
būsenoje jis yra.” Arba 
“ethortzen r—itzam—k”— 
“aš ateinu pas tave” pažo
džiui būtų “atėjime aš esu 
pas tave.” Šie požymiai ro
do, kad baskų kalba yra 
labai primityvi ir papildo
ma žodžių deriniais. Bas
kai turi daug savų pavadi
nimų medžiams, gyvuliams 
ir kitiems daiktams, kurie 
susideda iš kelių žodžių. 
Mokslininkai išskiria netgi 
8 baskų kalbos tarmes ir 25 
jų pogrupes.

XIX a. mokslininkai, ty
rinėdami baskų kalbą, pri- 

sulyg.’ndami ją su japonų, 
suomių, vengrų kalbomis 
arba netgi su' senovės Egip
to, keltų, Kaukazo tautų, 
finikiečių, eskimų kalbo
mis. Buvo bandymų su
tapatinti ją su Šiaurės ar 
Pietų Amerikos indėnų ar 
net su legendinės Atlanti
dos gyventojų kalba. Tai 
labai dideli prieštaravimai.

Rašytinės literatūros bas
kai beveik neturi, tačiau jų 

i tautosaka nepaprastai gau
si ir turtinga. Baskuose iš 
senovės laikų padavimų for
ma yra išlikę dramatiniai 
vaidinimai, vadinamo s i o s 
pastoralės, daugiausia isto
rinio arba religinio pobū
džio. Seniausias baskų raš
to ir kalbos paminklas yra 
Dečerpare knyga—eilėraš
čių rinkinys “Baskų kalbos 
pradai,” kuri pasirodė 1545 
m.. Vėlesnė literatūra dau
giausia religinio pobūdžio. 
XX a. buvo įsteigta Baskų 
kalbos akadetnija, jos buvo 
mokoma mokyklose, leidžia
mos knygos, laikraščiai, ta
čiau, įsiviešpatavus Franko 
režimui, panaik i n u s i a m 
baskų autonomiją, buvo už
drausta ir literatūrą leisti 
baskų kalba.

Apie baskų kilmę yra ga
na rimtų ir pagrįstų teori
jų. Žymus vokiečių moks- 
lininkas-geog r a f a s Hum- 
boldtas dar daugiau kaip 
prieš šimtą metų aiškino, 
kad baskai yra senovės ibe- 
rų tautos, gyvenusios Pirė
nų pusiasalyje nuo 1000 m. 
pr. m. e., palikuonys. Ibe- 
rai romėnų nukariavimų 
metu buvo nustumti į Kan- 
tabrijos kalnus. Remiantis 
vėlesniais archeologiniais ir 
antropologiniais tyrinėjimais, 
galima manyti, kad baskai yra 
žmonių, šioje Pirėnų kal
nyno dalyje gyvenusių nuo 
paleolito laikotarpio, pali
kuonys. Taigi jie seniausi 
eidavo keisčiausių išvadų, 
Europos gyventojai* Nau

kai netgi yra liekana prieš
istorinės tautos, gyvenusios 
Pirėnų pusiasalyje d a r 
prieš iberus. ».Kai kurie ty
rinėtojai laiko juos viena 
jafeticlų, pirmykščių Euro
pos gyventojų, liekana, ku
rie pirmą kartą istorijoje 
minimi XVI a. prieš m. e. 
E.l-Amarno archyve Pales
tinoje. Tačiau pastaroji te
orija neturi mokslinio pa
grindo.

Šiuo metu baskų pri- 
skaitoma 1,057,600. Maž
daug ketvirtis jų gyve
na Prancūzijoje prie Ispa
nijos sienos, kiti — Alavos, 
Biskajos ir Džipuskoa sri
tyse, kurios ir sudaro 
branduolį. Svarbiau si a s 
krašto miestas — Bilbao.
Tai geležies kasyklų uosta
miestis. Nuo seno Baskų 
krašte žinomos geležies rū-j 
dos kasyklos. Apie jas kal
bėjo ir senovės romėnų ra-
šytojai — Strabonas, Mar- 
tialas, Plinijus ir kiti. Di
delę dalį Bilbao eksporto 
sudaro geležis.

Prancūziškasis Baskų 
kraštas nėra pramoninis. 
Gyventojai čia verčiasi že
mės ūkiu ir žvejyba. Ne
paisant šių skirtumų, abie
jose valstybėse gyvenantie- ( 
ji baskai tarpusavyje tamp
riai susiję. Iš dalies taip 
yra dėl to, kad jie nelabai 
maišydavosi nei su prancū
zais, nei su ispanais.

Baskai — labai vyriški, 
drąsūs ir nepriklausomos 
dvasios žmonės. Tačiau jie 
yra konservatyvių pažiūrų 
politikoje ir religijoje; jie! 
nepaprastai prisirišę prie 
savo senovinių tradicijų, 
papročių. Baskai labai vik
rūs ir judrūs sporte, o ypač 
savo tautiniame žaidime 
“pelota.” Iš išvaizdos bas
kai atrodo šalti, išdidūs ir 
neprieinami. Tačiau iš tik
rųjų jie labai nuoširdūs, iš
tikimi * draugai, są'mojingi 
ir linksny. Baskai labai pri
sirišę prie savo-krašto, prie

namų. Tarpusavio 
kiuose vienas kitą jie vadi
na pagal savo ūkių, namų 
vardus. Baskų namai yra 
erdvūs, dideli, baltai dažy
ti, dažniausiai pastatyti iš 
klintinių padermių, kartais 
perpus su rąstais. Kaimo 
ar miestelio centre visuo
met stovi bažnyčia. Šeimos 
ūkis pavedamas vienam 
kuriam nors šeimos sūnui, 
o kiti šeimos nariai, rūpin
damiesi, kad ūkis išliktų 
šeimos rankose ir nesu- 
smulkėtų, visada aukojasi: 
jie emigruoja į kitus kraš
tus, dažniausiai į Pietų A- 
meriką arba, likę namuose, 
tarnauja pas savo ūkio šei
mininką—brolį.

Baskų moterys kaip ir 
vyrai, tvirto sudėjimo, gra
žios. Būdamos stiprios, jos 
atlieka daugelį sunkių dar- 

|bų.
Baskai, nuo senų laikų iš- 

saugoję savo tradicijas, pa
pročius, turi daugybę seno
viškų padavimų ir pasakų. 
Jų dainos romantiškos ir 
labai senoviškos. Baskų gy
venime didelę reikšmę turi 
įvairūs apeigų šokiai. Kai 
kuriuose šokiuose vyrai 
vaizduoja įvairius gyvulius, 
medžiotojus, dvikovas su 
buliais ir pan. Vyrai dėvi 
trumpą švarką, o per šven
tes nešioja per kairįjį petį 
permestą ilgą spalvotą au
deklą—juostą. Plačiai pa
plitusios jų apskritos kepu
raitės — beretės (basku- 
tės), kurios būna raudonos 
arba mėlynos spalvos. To
kios pat spalvos ir juosta. 
Tai jų tautinis apdaras. 
Rugiapiūtės šventei ar vyn
uogių derliaus rin k i m u i 
baskai turi atskirus charak
teringus ir įdomius šokius. 
Daugelis jų šokių vaizduoja 
buitį, pavyzdžiui, verpimą. 
Yra masinis baskų šokis ap
link stulpą, papuoštą įvai
riausiais spalvotais kaspi
nais, šokis ant kardo, prieš 
altorių ir kitokie. Visos 
šios apeigos, šokiai, pasi
linksminimai turi savitą,

santy-} nacionalinį baskų tautos ko
loritą, būdingą jų kraštui.

Baskų buityje yra išlikę 
seni Romos epochos laikų 
žemdirbystės įrankiai,' kaip 
dviragės šakės,- žemei pu
renti, piautuvas, dviratis 

įpintas vežimas, keturkam
pės rogės. Šiais daiktais jie 
noriau naudojasi negu žy
miai tobulesniais šiuolaiki
niais įrankiais. Kita dos 
baskai garsėjo kaip drąsūs 
jūreiviai. Medžiodami ban
ginius, jie bene pirmieji 
pasiekė ir šiaurines jūras. 
Kartu istorijoje minimi 
faktai, kad baskai yra bu
vę ir aršiausi jūrų plėšikai 
—piratai. Žvejyba ir dabar 
yra vienas iš svarbiausių 
jų užsiėmimų.

Viduramžių laikais, iš Is
panijos išvarius maurus, 
baskai laisvanoriškai- atsi
sakė nepriklausomybės Kas
tilijos karalių sosto naudai. 
Tačiau pastarieji turėjo 
prisiekti po G u e r n i k o s 
ąžuolu, kad gerbs ir saugos 
baskų ir jų krašto laisvę. Jie 
buvo atleisti nuo karinės 
tarnybos, išskyrus karo me
tą, o reguliari Ispanijos 
kariuomenė neturėjo teisės 
peržengti baskų krašto sie
nos. Prekybos atžv ilgiu 
baskai irgi naudojosi visiš
ka laisve, ir Ispanijos mui
tinės buvo statomos už 
krašto ribų. 1833-1840 ir 
1872-1876 metais Baskų 
kraštas buvo įveltas į kar- 
listų karus, kurie norėjo į 
sostą pasodinti * karaliaus 
Ferdinando VII brolį Ka
rolį, o paskui —• anūką. 
P r a 1 a i mėjus karlistams, 
Alfonsas XII panaikino be
veik visas baskų laisves. .

Daug metų truko Ispani
jos liaudies kova su vidaus 
ir užsienio prispaudėjais. 
Toji kova tebevyksta ir da
bar. Daugiau kaip prieš 20 
metų įsigalėjusi fašistinė 
Franko klika pastaruoju 
metu ' parsidavėliškai tar
nauja amerikietiškam im
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perializmui. Katalikų baž
nyčia, dar viduramžių lai
kais Ispanijoje pagarsėjusi 
inkvizicijos žiaurumu, dide
lę paramą dabar teikia fa
šizmui. Frankistinė Ispa
nija vykdo ne tik koloniji
nę, bet ir nacionalinių mą- 
į žumų priespaudos pačioje 
i Ispanijoje politiką, stengia
si likviduoti jų savitą isto
riškai susiformavusią kul
tūrą. 1936 m. pilietinio 
karo metu baskai kovojo 
prieš sukilėlius ir interven- 
tus. Franko klika vartojo 
žiauriausias priemones. Ji 
pasikvietė į pagalbą vokie
čius ir italus. Vokiečių la- 
k ū n ų “Kondor” legionas 
barbariškai bomb ardavo 
respublikos miestus. Žuvo 
tūkstančiai vaikų, moterų, 
senelių. Dieną ir naktį bu
vo bombarduojami Madri
das ,Valensija, Barselona ir 
kiti mieštai. 1937 m. balan
džio 26 d. buvo sugriautas 
ir Guernikos miestas. Tai 
buvo Baskų krašto katalikų 
šventovė — šventasis mies
tas, kartu senovinis kultū
ros centras. Didelė dalis jo 
g y v e n t ojų liko palaidoti 
griuvėsiuose. S u b o mbar- 
duoti kone visi architektū
ros ir meno paminklai, ver
tingi praeitų amžių stati
niai.

1937 m. Franko vyriau
sybė likvidavo Baskų kraš
to autonomiją. Ji vykdo 
priespaudos, prive r s t i n o 
nutautinimo, ispanizacijos 
politiką. Frankistai netgi 
sušaudė 16 baskų kunigų 
vien už tai, kad jie bažny
čiose sakė pamokslus euska- 
ra (baskų) kalba. Ši van
dalizmo politika priėjo iki 
to, kad kai kuriose vietovė
se buvo naikinami seni įra
šai baskų kalba pastatuose 
ir antkapiuose.

Nepaisant žiauraus tero
ro, vis labiau plečiasi, bas
kų darbininkų streikai ir 
partizaninis judėjimas, sie
kiantis vėl iškovoti Baskų 
kraštui autonomiją.



J. BUTĖNAS ‘

"Lietuvių literatūros istorijos" II tomas
Išleidimas Lietuvoje “Lie

tuvių literatūros istorijos” 
II tomo--milžiniškas žings
nis į priekį kultūriniame 
mūsų tautos kelyje. *Mes la
bai norėjome, kad kas nors 
iš mūsų bendradarbių duo
tų ilgesnę to veikalo ap
žvalgą, bet, neatsiradus to
kiems “ukvatni n k a m s,” 
spausdiname Lietuvos ra
šytojo ir kritiko Juliaus 
Butėno pateiktą apžavlgą.

Redakcija

gas, ir reikėjo didelio dar
bo, ilgų studijų, norint tei
singai jį nušviesti. Kaip 
vertinti nacionalinio išsiva
davimo judėjimą, atskirus 
priešingus rašytojus, kokią 
vietą jiems skirti literatū
ros istorijoje? Šie ir pana
šūs klausimai sukėlė nema
ža ginčų, nemaža nuomonių 
prieštaravimų.

Kapitalizmo epochos lie
tuvių literatūra skirstoma 
į du periodus: XIX antro
sios pusės literatūrą ir XX 
amžiaus pradžios literatūrą 
(ligi 1917 m.) Trečiąjį to
mą sudarys 1919-11940 m.! 
laikotarpis.

Istoriniai laikotarpiai
Istorijos eigoje ne taip 

lengva nustatyti ribas, kur 
pasibaigia vienas laikotar
pis ir kur prasideda kitas, 
juo labiau literatūros isto
rijoje. Kaip savotišką šiuo

Puikiausios sąlygos
Tarybinės santvarkos me

tais sudarytos palankios ir 
skatinančios sąlygos mūsų 
literatūros mokslininkams 
tirti lietuviu tautos kultū
rinį ir literatūrinį paliki
mą. Metai po metų susi
laukiame vis naujų ir nau
jų darbų iš šios srities. 
Juos sudaro atskirų rašyto
jų monografijos, problemi
nės studijos, pagaliau pra
eities literatūrinio palikimo i 
publikacijos. Jų gausiai! . v. .. OA v. 
pasirodė tiek Lietuvos TSR (Valančiaus mokinys 30-cia 
Mokslu Akademijos bend-'metV Jaunesnis. Valančius, 

‘ik iLininnco > būdamas vyskupas, kunigą 
tiek Lituvių kalbos ir lite-! Baranauską išsiuntė studi- 
ratnros instituto išleistuose ■)uotl ! Peterbul-8'O dvasinę aiZuZ /Lratūros ir akademi^ = Val?/us.buv0 
kalbos” tomuose. Didelis.Įkasęs knygų (tegu ir ne
darbas atliktas, leidžiant llgln!0;t“): 
daugelio piaeities lašytojų pra(jėjęs dirbti literatū- 
rastų rinkimus Kat kurių rin£ dar£ Tuo tarpu Ba_ 
klrt iškeisti tarybiniais me-: {'.^auskas atsiduria feoda- 
tais. Tų rašytojų kūryba ne *
tik pasidarė prieinama pla-' , ’ Baranauskas
tiesiems skaitytojų sluoks- tal]zmo • • • Baianauskas 
niams, bet ir tam tikru at- j - - -
žvilgiu tapo palengvintas 
tiriamasis darbas, nes rin
kiniai turi įvadus, komen-1 
tarus, bibliografines nuo- į 

rodąs.
Pats 

džiausiąs lietuvių literatu-'reiškinį, 
ros mokslo laimėjimas yra' 
“Lietuvių literatūros isto
rija,” kurios šiuo metu iš
leisti jau du tomai. Juose 
sukaupta gausybė medžia
gos, ir duotas marksistinis 
lietuvių literatūros reiški
nių vertinimas.

Paliktieji sunkumai
Kaip nelengva yra vertin

ti mūsų kultūros ir litera
tūros palikimą, rodo reali 
mūsų literatūros tyrimo 
padėtis ne taip tolimoje 
praeityje, buržuazijai val
dant Lietuvą. Jau nekal
bant apie neteisingus, ne
moksliškus literatūros tyri
mo ir vertinimo principus, kapitalizmo epochos pirmai- 
buržuaziniai lite r a t ū r o s siais dešimtmečiais sudarė 
mokslo darbuotojai paliko vieną iš pagrindinių lietu- 
nuošalyje ne vieną rašyto- vių literatūros bruožų” (8 
ją, ne vieną literatūros pusi.), 
reiškinį. Daug kas buvo 
archyviniuose šaltiniuose, 
kurių nemaža per nelem- 
tingus karus žuvo. Todėl 
tarybiniams literatūros 
mokslo darbuotojams ten
ka ne tiktai iš naujo, iš 
marksistinių - lenininių po- mo bei lietuvių!), yra tas, 
zicijų vertinti literatūrinį 
palikimą, bet taip pat dirb
ti, sakytume, geologinių ar 
archeologinių kasinė j i m ų 
darbą: pageltusiuose archy
viniuose fonduose surasti 
praeities rašytojų kūrinius, 
įvertinti juos ir nustatyti 
jų reikšmę bei vietą bend
roje literaūtros raidoje. Vi
sa tai akivaizdžiai ir maty
ti I ir II “Lietuvių litera
tūros istorijos” tomuose.

“Lietuvių literatūros is
torijos” II tomas skirtas 
kapitalizmo epochos lietu
vių litera turai, tiksliau, 
186Į-19Į7 metų lietuvių 
literatūros reiškiniams. Ka
pitalizmo epochos laikotar
pio lietuvių literatūros pro
cesas buvo labai sudėtin-

jama: ar skaldyti rašytojų 
kūrybos nagrinėjimą atski
rais laikotarpiais, ar pa
teikti ištisai vienoje vieto
je, viename tome. Iš II to
mo matome, kad metodiškai 
jau apsispręsta —• rašyto
jų kūrybą nagrinėti vieno
je vietoje, jos neskaidyti. 
Sakysim, tokie rašytojai, 
kaip A. Vienuolis, L. Gira, 
V. Krėvė, savo kūryba jau 
plačiai reiškėsi XX amžiaus 
pradžioje, iki 1917 m., bet 
čionai jie nenagrinėjami; 
matyt, monografiškai jų 
kūryba bus nagrinėjama 
trečiame ar ketvirtame to
muose ; šiame tome apie 
juos tekalbama apžvalgi
niuose straipsniuose, ku
riuose sustojama ties vieno 
ar kito laikotarpio lietuvių 
literatūros vystymusi.

Reikia pripažinti, kad šis 
principas bene bus labiau 
priimtinas ir tikslingesnis, dviem* XIX 

atžvilgiu mūsų literatūros negu rašytojų kūrybos vi-i

roje, nes ji geriau tiko 
reikšti kovai prieš politinę 
ir socialinę liaudies masių 
priespaudą. Čia kartu ap
žvelgiama ir šio laikotarpio 
literatūros kritika, dau
giausia prisidėjusi prie re
alizmo principų ir uždavi
nių iškėlimo bei gynimo. 
Realistinė literatūros kryp
tis siejama su demokratine 
ideologija. “Demokratinės 
ideologijos lietuvių rašyto-

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

vadavimo judėjimą. XIX 
amžiaus paskutinių dviejų 
dešimtmečių lietuvių litera
tūros raida glaudžiai susi
jusi su nacionalinio išsiva
davimo judėjimo pakilimu, 
kuris buržuazinių literatū
ros istorikų buvo vaizduo
jamas ir aiškinamas netei
singai, per daug jį išpu-h'ų realizmas buvo kritinio 
čiant, atitraukiant nuo vi- i pobūdžio, susijęs su darbo 
sos Rusijos revoliucinio ju-i žmonių nepasitenkinimu 
dėjimo, nuo darbininkų-kla-; esamąja santvarka, su įvai- 
sės kovos. Nacionalinio iš-irių išnaudotojų bei engėjų 
sivadavimo judėjimas, nors Į smerkimu. Ši iš esmės rea- 
ir vadinamas kitais var-' listinė kūryba, atspindinti 
dais, buržuazinių naciona-I demokratines plačiųjų ma- 
listų visada buvo naudoja-1 šių nuotaikas, XIX a. paš
inas kaip švyturys skleisti ! kutiniaisiais dešimtmečiais 
“vieningosios” srovės teori-; išsivystė į platų literatūri- 
jai, neigti klasių kovai lie-uiį reiškinį, kurį sąlygiškai 
tuvių tautoje. i vadiname demokratine lie

tuvių literatūra” (113

(Išsikirpk ir laikyk paeiliui)
KAIP BŪTI JAUNAM?

Šičia susitelkia visa tavo 
gyvenimo tvarka, visas ta
vo poelgių ir įpročių bū
das, ypač tavo mitybinė 
tvarka. Kai tu atidžiai ir 
tiksliai kasdien pritaikai 
sau maistą, tai toks balan
suotas maistas persivirški- 
na ir susigeria, įsisavina į 
tavo organizmą. Kartu su 
tokiu maistu suvartok ir 
keletą mitiminių pridėčkų 
(nutrition supplements, die
tary supplements)• bravoro 
mielių (brewers yeast) 
kviečio daigų (wheat 
germ), pieno miltukų (in
stant milk, nonfat milk 
powder), augalinio alie
jaus (mazola, soybean oil, 
wheat germ oil), ryžių sė
lenų ar šiaip sėlenų (rice 
bran), moliaso (blackstrap 
molasses) ir tamsiai rudo
jo cukraus (dark brown skriturėlius, raugalus (fer- 
sugar), gausus vitaminų. mentus)), vidinių liaukų 
ir mineralų preparato hormonus ir antikūniu^ 
(multiple vitamins and mi- > (antibodies) ligų perus nai- 
nerals). kinti.

Jei tavo maistas yra pil- 
i nulinis ir tikslus, tai gali 
būti ramus: iš to nuolati
nio amino rūkščių besijun
gimo, visas tavo organizmo 
remontas bei statyba vyks- 

i ta sklandžiai, gyvybiškai.
Tik veizdėk ir gėrėkis! Jei 
kartais pasitaiko suvalgyt 

•permažai baltyminio mais- 
Visi pilnutiniai baltymai to, tai sukrautieji atsargai 

(complete proteins) susida- perkeisti baltymai greit iš 
ro iš 22 amino rūkščių 'kepenų pereina į kraują ir 
(amino acids). Visos ami- nuplaukia kur tik jų rei- 
no rūkštys turi azoto (ge-ikia. Jei ir tos atsargos dar 
suonies, nitrogen’o). Visi i permaža, tai ne tokie svar- 
kiti maisto dėsniai — ang- būs kūno audiniai esti su- 
liavandeniai, saldymai, rie
balai azoto neturi, ir jie iš jų formuojasi labiau gy- * 
negali ataugint nąujų kū- vybiški audiniai, 
no audinių.

Iš visų 24 amino

Iš viso

baltymai skirtingi nuo so
jos pupų baltymų, skirtingi 
ir nuo mėsos baltymų ar 
kiaušinio baltymų. Ne vi
sos amino rūkštys yra vie
nodai gyvybiškos.
jų skaičiaus (22) tėra aš- 
tuonios esencinės, 
dinės amino rūkštys, kurios 
gali sudaryti pilnutiųius 
baltymus. Visose mūsų kū
no dalyse esti kiek skirtin- 

igų baltymų, ir tai vis dėl 
tų skirtingų amino rūkščių 
besi jungimo. Tai mišrus
procesas.

Kai mes valgom baltymi
nį maistą, tai jis viduriuo
se suskyla į amino rūkštis. 
Tos rūkštys tirpios—tirps
ta vandeny ir susigeria į 
kraują, išvaikšto po visą 
kūną. Mūsų kūno ląstelės 
pasirenka sau kokių reikia 
amino rūkščių, kad galėtųjų 
iš jų sudaryti audinius, 

' taipgi pagaminti kraujo

pagrin-

Spaudos vaidmuo 
i

II skyriuje “Literatūros i Aptarus ir pagrindus 
pakilimas paskutiniaisiais, svarbesnes lietuvių litera- 

dešimtme-1 tūros kryptis XIX amžiaus 
nagri n ė j a m i 

konkretūs literatūros reiš
kiniai —■ atskirų autorių 
kūryba. Romantinės kryp
ties poezijai tuo laikotarpiu 
atstovauja A. Vištelis, J. 
Migio vara, M. Davainis- 
Silvestravičius, T. Žičkus, 

, _____ ______ _______  J. Zauerveinas ir kt. Re
inį lietuvių judėjimą, paža-1 mantizmas jų kūryboje pa- 
' dinusi lietuvių tautą iš mie-' sireiškia svarbiausia viso- 
■ go ir pan. 'Aušra’ pati bu- i keriopu tėvynės meilės jaus
mo lietuvių nacionalinio iš- mų žadinimu, bendru nepa-

a.
, įčiais” ir skirta nemaža vie-! pabaigoje, sumos skaldymas, atsizvel- tog Hetuvių Iiteratūros vys.| 

giant i patašytų kurinių jįymosį visuomeninėms kul- 
datas. Is tikt ųjų, jeigu yie- j tūrjn§ms sąlygoms apžvelg- 
na A. Vienuolio biografijos;(.j.Kalbant apie pirmuosius! 
ir kūrybos dalis butų patei-ljetuvių laikraščius> griau.j 
kiama II tome, kita -me . namas buržuazinių istorikų i 
ir pabaiga IV tome tai.;storik tvirtinjmas «kad| 
skaitytojo dėmesys butų is-; <Aušr^ gukg|usi nacionali.! 
blaškomas. Be to, įvairiais i 
laikais sukurtuose to ar ki- į 

, o Bara- j to rašytojo kūriniuose ma- i 
nauskas tuo metu dar nebu-: tomą bendra gija,^ kuri, i 

daugiau ar mažiau išry^ke 
dama, eina per visą jo kū 
rybą; pirmiausia tai liečia | 
stilių, vadinamą rašytojo ■ 
braižą. Tiktai ir šiuo at-! 
veju sunku išlaikyti meto-!

istorijos pavyzdį galima pa- 
■ minėti Valančių ir Bara
nauską. Baranauskas buvo

i “Anykščių šilelį” parašė fe- dinį tikslumą: kuriuo ląiko 
i odalizmo epochoje ir atspin- 
(dėjo tos epochos reiškinius, 
tuo tarpu Valančius pasau
lietinio turinio beletristi- 

! niais kūriniais pasireiškė 
kapitalizmo epochoje ir pa- 

svarbiausias, di- ’ lietė ne vieną šios epochos !

Jei šitaip darysi patva
riai ir sistemingai, tai už-' 
vis geriausiai atgausi sau į 

sveikatą ir jaunatvę. At-1 
virkščiai, kai tau dieta ne
tikusi, tai tu, vargšeli, 
šliauži žemyn, eini silpnyn 
ir senyn kurkas pirma lai- 

; sivadavimo judėjimo paki- sitenkinimu skurdžia lietu- k°- 
; limo vaisius.
/Aušros’ reikšmė, pirmiau- 
isia, buvo ta, kad ji savo 
skiltyse atspindėjo tiek ap- 

iskritai to meto lietuvių vi- 
i suomenės gyvenimą, tiek 
tos visuomenės idėjinę di- 
ferenciją. ‘Aušra’ pirmoji 
suformulavo kai kuriuos

Juo labiau sunku nusta
tyti atskirų idėjinių reiški
nių ribas. “Lietuvių lite
ratūros istorijos” II tomo 
įvade pažymima, kad 1861 
metai lietuvių literatūros 
raidoje tėra sąlyginė data, 
sąlyginė riba, kad feodali- 

’ nes santvarkos sąlygomis 
j atsirado nemaža lietuvių li
teratūros reiškinių, kurie 
pasižymi jau kapitalizmo 
epochai būdingais bruožais. 
“Dar feodalizmo epochos 
lietuvių literatūroje buvo 
reiškiamos nacionalinio są- 
monigumo, lietuvių tautos 
ir gimtojo krašto 'meilės 
idėjos, kurios vėliau, ypač

Rašytojai ir laikotarpiai
Atras nemažiau sudėtin

gas klausimas, būdingas 
taip pat kapitalizmo epo
chos lietuvių literatūros is
torijai (ir ne tik kapitaliz-

kad kai kurių rašytojų kū
ryba neišsitenka viename 
laikotarpyje, periode. Mai
ronis, Vaižgantas, Žemaitė, 
Lazdynų Pelėda, Bitė, Šat
rijos Ragana savo literatū
rinį darbą pradėjo XIX 
amžiaus pabaigoje, dirbo jį 
iki 1917 m. ir vėliau. Ne
sukelia abejonių Kudirka, 
Vaičaitis, Fromas - Gužutis 
ir dar vienas kitas, kurie 
ištisai (ypač Kudirka) pri
klauso XIX amžiaus pabai
gai. Todėl monografinis 
anų laikų rašytojų pateiki
mo klausimas literatūros 
istorijoje buvo svarstytas 
dar pasitarimuose dėl lietu
vių literatūros istorijos II 
tomo konspektinės apybrai
žos. Tuomet buvo svyruo-

tarpiu pasireiškia didžiau- i 
sias vieno ar kito rašytojo 
kūrybos svoris, kuriam lai- 
kotarpiui priskirti jo kury- jkrtor'stichiškai besivys- 
bos visumą. J
Apie visus lit. darbuotojus

Didelis “Lietuvių litera
tūros istorijos” II tomo tei
giamumas yra tas, kad čia 
ne tik plačiai nušviečiama 
ir įvertinama įžymiųjų ra
šytojų kūryba, bet taip pat 
siekiama nors trumpai su
pažindinti su menkiau pa
sireiškusiais rašytojais, jų 
indėliu į lietuvių literatūrą. 
Teisingai tad įvade pažy
mima: “Tačiau istorinę li
teratūros raidą bet kuria
me periode formuoja ne tik 
žymiausieji rašytojai, bet ir 
visi to meto literatūros dar
buotojai. Jie dažnai iš es
mės papildo ar paįvairina 
bendrąjį literatūros vysty
mąsi, savo kūryboje nu- 
šviesdami tuos tikrovės 
reiškinius, kurių nebuvo pa
lietę žymieji rašytojai. To
dėl ir šitokių literatūros 
darbuotojų kūryba negali 
būti apeinama, nagrinėjant 
lietuvių literatūros raidą

Visuomeninė vių tautos padėtimi, svajo
nėmis apie tautinį lietuvių 
atbudimą. Būdingi a u s i a s 
romantikų bruožas — toli
mos lietuvių tautos praei
ties idealizavimas.

Realistinė kryptis
Prie realistinės krypties 

poetų priskiriami P. Armi- 
nas-Trupinėlis, St. Dagilis, 
L. Malinauskaitė - Eglė, J. 
Užupis. Į lietuvių literatū
ros istoriją įrašomas Povi- 

žinomasis

skaldomi Į amino rūkštis ir

Toksai
procesas gali vykti mėnesi#

Iš visų 24 amino rūks- mėnesius. Kūnas vis vara 
čių, visaip chemiškai besi-'savo funkcijas, nebent su
jungiant, susidėlioja įvai-Isidarytų koks nenormalu- 
rios baltymų rūšys. Pieno ' mas.

tančio nacionalinio judėji
mo uždavinius bei šūkius, 

i įnešė tam tikrą organizaci
nį pradą į tą judėjimą, 
paskatino lietuvių nacijos las Matulionis,
k o n s o lidavimosi procesą” miškų mokslo specialistas, 

kuris buržuazinėje literatū
ros istoriografijoje buvo ne
minimas. Sužinome, kad P. 
Matulionis jaunystės me
tais rašęs eilėraščius, ku
riuose, nebūdamas laisvas 
nuo “tautinės vienybės” 
tendencijų, vis dėlto pabrė- 

ižė pirmiausia sunkią darbo 
i valstiečių padėtį ir reiškė 
| jiems užuojautą . Tą pat 
įgalima pasakyti apie Kazį 
į Bukavecką, kurio, kaip ir 
i P. Matulionio, eilėraščiai 
buvo spausdinami “Lietu
viškajame balse.” Naujai 
iškeliamas ir St. Homolic- 
kis, “Naujosios gadynės” 
bendradarbis. Tegu šitie 
poetai ir maža yra parašę, 
bet jie padeda pilniau nu
šviesti to meto lietuvių li
teratūros raidos procesą; iš 
jų charakteristikos matyti, 
kad realistinė poezija buvo 
gyva. Prie realistų poetų 
priskiriamas ir Ks. Saka
lauskas-Vanagėlis, nors jo 
poezijoje yra ir romantinių 
elementų. Vis tik tvirčiau
si demokratinės realistinės 
poezijos atstovai li-eka J.

Andziulaitis, J. Mačys- 
Kėkštas, Pr. Vaičaitis ir V. 
Kudirka.

(Bus daugiau)

Toliau šiame skyriuje su
pažindinama su kita XIX 
amžiaus 'pabaigos lietuvių 
periodine spauda, atsižvel
giant svarbiausia į tai, kiek 
ji prisidėjo prie grožinės li
teratūros ugdymo. Apžvel
giami taip pat vertimai iš 
kitų kalbų, turėjusieji po
veikio originaliosios litera
tūros vystymuisi. Kalbant 
apie literatūros kryptis, iš
samiai aptariamas roman
tizmas, pažymimos dvi jo 
atšakos: pažangusis ir re
akcinis romantizmas. Bur
žuaziniai literatūros istori
kai buvo supainioję roman
tizmo sąvoką; iš kitos pu
sės, kai kurie ano meto pa
žangieji kritikai romantiz
mą buvo beveik sutapinę su 
reakcijos sąvoka. “Roman-

Dėl šios priežasties “Lie- tizmas nebuvo^ vienalytis, 
tuvių literatūros istorijos” Jame aiškiai išsiskyrė dvi 
II tome daug vietos skirta I k r y p t y s : pažangusis ro-

veik esą paėmę valdžią į sa
vo rankas. Na, o kur tik 
susidaro “komunizmo pavo
jus,” ten keleiviniai men- 

kraš- ševikai paduotų ranką ir 
reak- 
revo- 
Fidel

pačiam velniui. Taip reikia 
suprasti dabartinį jų nusi
statymą Kubos klausimu.

Žiūrėkite, kaip jie gra

a p ž v a 1 g i n iams straips
niams, kurie vertingi tuo,

mantizmas, reiškęs plačių
jų visuomenės sluoksnių

kad juose skaitytojas su- protestą prieš feodalinę ir 
pažindinamas su atitinka
mo periodo lietuvių litera
tūros raidos procesus, su ja
me pasireiškusių stambes
nių ir smulkesnių rašytojų 
kūryba; tai papildo nagri
nėjamo laikotarpio literatū
ros proceso vaizdą, išryški
na žymesniųjų rašytojų vie
tą lietuvių literatūros isto
rijoje. Mes matome, kad, 
sakysim, Valančius buvo 
anaiptol 
tuo metu

ne vienišas, kad 
literatūros srity-

kapitalistinę santvarką, 
prieš politinės reakcijos 
viešpatavimą ir geriausiais 
kūriniais pakilęs iki tikrojo 
revoliucingumo (revoliuci
nis romantizmas), ir reak
cinis romantizmas, kurio 
idėjinį pagrindą sudaro re
voliucinio judėjimo baimė. 
Reakciniai romantikai iš
eities iš socialinių bei po
litinių prieštaravimų ieško
jo viduramžių epochos mo
narchijos ir religijos apolo-

je dirbo poetai Vienažin- gijoje (101 psl.).
1 A • V • 1 • I 1 1 •dys, Anusavičius, diktati- 
nės prozos rašytojas J. Do
vydaitis ir dar vi-enąs ki
tas smulkesniųjų.

Ypač svarbu yra teisingai 
nušviesti nacionalinio išsi-

Apie naujas tendencijas
žymiai daugiau vietos 

skiriama realizmo krypties 
įsitvirtinimui XIX amžiaus 
pabaigos lietuvių literatū

Išvien su visais 
reakcionieriais

Prie sistematiškos 
tutiniausių Amerikos 
cionierių prieš Kubos 
liuciją ir jos vadą
Castro kampanijos savo 
negražų menševikišką bal-' žiai toje pačioje purvynėje 
są prideda ir So.. Bostono i murdosi su l " 

“Keleivis.” Jam “Castro siais klerikalais 
pasidarė tikrasis šalies dik- nininkais, kur tik iškyla 
tatorius,” jam ten (<jokios klausimas atsinešimo linkui 
kontrolės nėra” ir tt. (Tarybų Lietuvos. Jie juk

Tai, žinoma, visiškai na-(iki 'au/ paskendę “Lietu- 
tūralu. Taip vadinami lie-!vos1 įdavimo rakete ir 
tuviškieji s o c i a 1 i s tai iš I >.lleku budH. ^su(t,lks1 an?rą' 
“Naujienų’ ’ir “Keleivio” I „v1^ užimti ve.ksniuo- 
4 a «Ir* L* r* ? v* * o * v* * *1 (še.” Tiesa, dabar atominės.

| bombos jau išeina iš mado&jfr 
(kaipo “Lietuvos atvadayw- 
mo” priemonės, bet juk dar 
taip neseniai jų didysis pra
našas J. Kaminskas (Kai
rys) ir tos pačios politinės 
vieros kiti pabėgėliai reika
lavo karo mūsų senosios 
tėvynės “išvadavimui.” 
N u o tos piktos filosofijos 

kate n®ra n^e^ur viešai atsi- 
■ \ sakę. Jie, matyt, ir dabar

jau labai seniai niekuo ne-' 
besiskiria nuo makartinio i 
tipo reakcionierių. Kartais 

(Jie dar aršiau ir garsiau 
i surinka už stambiojo kapi
talo interesus. Štai, Kuboje 
šiandien prieš naująją vy
riausybę ir prieš patį per
versmą daugiausia rėkia ir 
suokalbius or g a n i z u o j a 
stambiųjų cukraus planta
cijų interesai, kurie, 1 
žinia, yra beveik išimtinai 
mūsų šalies stambiojo ka
pitalo interesai 
dėlės įtakos ir 
Kongreso rūmuose. Jie 
verčia mūsų šalies vyriau
sybę įsimaišyti į Kubos vi
dinius reikalus, neleidžiant 
Kubos žmonėms ramiu bū
du pravesti žemės refor
mas. Tai kaip tik į tą patį 
tašką pataiko ir “Keleivio” 
redaktoriai.

Suprantama, Jie tai daro 
po apgayingu šūkiu, kad 
būk Kuboje pradedą įsigalė-

mūsų aršiau-
ir smetp-

karštai pasveikintų mūsų
i Tie turi di- vyriausybę, jeigu ji su Ku- 
r mūsų šalies ba Pasielgtų taip, kaip pa- 
L III U O d O d 1 1 | • * a- /'“'i J 1si-elgė su Guatemala.

CHRUŠČIOVAS IR 
SKANDINAVIJA

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
nevyksta į Skandinaviją, 
nes artėjant jo vizitui ten 
pakilo antitarybinės propa
gandos banga. Matomai, tai 
buvo ’viršūnių organizuota. 
Todėl Tarybų Sąjungos _______
premjeras nemato reikalo tį komunistai, kurie jau be
vykti į Daniją, Norvegiją 
ir Švediją.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis orlaivynas iššovė 
“Juno”, 76 pėdų ilgio rake
tą, bet ji vos pakilus 100 
pėdų susprogo ir sudegė.

Pekinas. — Kinijoje ’500,- 
000,000 žemdirbių jau apsi- 
vienijo į komunalius ūgiais. 
Komunalių ūkių yra apie 
26,000.

i 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., liepos (July) 28, 1959



Laisvoji Sakykla
Užsimanė Mirti 

Floridoje
Per pereitą pustuzinį 

tų, newyorkieeiai - brookly-
niečiai ir chicagiečiai seniai 
ir senės įkyriai užsispyrė

me-

’gino, o dabar gyvena sau
lėtoj Floridoj, kur gali net 
antrą amžių dagyventi... 
Ji jį įtikinėjo, būk jai čia 
visi kaulai skauda, čia ji

Gydytoją ji. susirado, 
jos vyras jau buvo miręs

Atgal į rytus 1— pas vai
kus, anūkus, draugus ir

bet - M 7 1 • • p' • ♦ ■ v «• >s. Velniai, dievai ir žmones
Ilgai laukta knyga Anta-

Binghamton, N. Y.

ir iš kitų miestų seniai 
daug ten vyksta mirti, bet 
newyorkieciai - brooklynie
čiai ir chicagiečiai seniai 
juos, atrodo, gerokai pra
lenkia. Galimas daiktas, • 
kad mažmiesčių žmonės ne! 
taip dažnai mums praneša ( 
per spaudą apie jų senių į 
lūkimą mirti Floridoje. Bet

ir iš spaudos, jog mažmies
čių seni žmonės ' daugiau 
miršta ten pat, kur jie sa
vo gyvenimą pral

gimines, bet jau ir į kapi- P° Metelionio “Apie dievus 
nyną. Mat, ją irgi pasiekėJ-mones,”II tomas, jau 
laikas — ji irgi užmigo am
žinai, tik ne Floridoje, ale 
čia pat grįžus rytuosna.

Čia ir vėl kyla tas pats 
klausimas: - Kokis gi dabar 
ir jiems skirtumas mirty— 
vienas mirė Floridoje, o ki
tas — šiaurėje Man atro
do, jog mirtis yra ta pati 
mirtis — mirsi tu Florido- 
je, rytuose, Chicagoje, ar 
ant mėnulio. Jeigu jau taip, 
tai neapsimoka apleisti vai
kus, anūkus, draugus ir gi
mines, ir organizacijas, sa- tės dienų šventai tikėjo ir 

j vo pastangomis sutvertas, tebetiki.
vienas kito nepertik- įr lėkti ten senatvėje, kur skaičius. 
Senė turėjo savo at- akys mato ir nosis veda.

nebegali nei jam sriubos iš
virti ir baltiniu išskalbti.v

Bet senis nei iš vietos... 
Jis juk buvęs šimtą sykių 

i laivu netik Floridoj, ale ir 
už Floridos. Ten tik gerai... 
kur tavęs nėra. Kam jis čia 

j per visą savo gyvenimą tą 
ir gūžtelę suko dėl senat-

• vės, jeigu kitur taip jau

žmones,” II tomas, jau 
atskrido; labai gražiu vir
šeliu, kurį nupiešė Pranas 
Mockapetris, Laisvės spau
da, didelės, aiškios raidės, 
skaitosi lengvai ir labai su
prantamai.

Kiekvienas lietuvis lais
vamanis ir tikintis būtinai 
turėtą įsigyti šią knygą ir 
atidžiai perskaityti, o per
skaitęs, kiekvienas skaniai 
nusišypsos iš tų nesąmo
nių, kuriomis visi žmonės 
nuo savo ankstyvos vaikys-

rine. S
skiro turtelio ir socialūs ap- 
draudos įplaukų.

Tiktai m a ž a s 
panašiai kaip ir 

... i pats Metelionis savo gyve- 
Esu skaitęs mūsų spau-inimo subrendime, ačiū ne

kaip j tikėtumams ,kiti gi, ieško-mr jie sa- . ~ - Vieną doje tūlų aprašymą, -------------- ,o-> -----
leido, ktrt- 8ražliJ dlen4> ji pasiėmė sa-i ten esą seniam gera St, Pe- darni ir tyrinėdami, skaity-

VA 1 n Dm An 11 d YAzaOi 1 -ril • A * riA -- I rlniATi* t G vd ivo lakmonus, nosi užrietėlizdelį susisuko, kur šeima......................„ . _
Išaugino ir kur draugu pa- l’.rleil„senb ,r ‘^ume orlan 
sidarė, ir kur net savo noro |vlu London pas tokią pat 
organizacijas išvystė... Į senę i Clearwater, kuri 

taipgi čia gyveno pirm is-

tersburge, Floridoje, 
esą senių tiek ir tiek, 
rie laukia savo eilės.
va, susirasi savo vienmin
čių — tokioj pat laimėj, ar į

darni - svarstydami, pro- 
priėjo prie logiš

kos išvados, jog dangus,

Ten 
ku- taudami,
Čia

Minėtų rytinių ir vakari- vykimo ten. Ir jos niekas nelaimėj... 
n*.ų didmiesčių seni žmones nepermaldavo —nei vaikai, ‘ ‘ '

. kad nei anūkai, nekalbant jau; rgtjs jį tokios vietos, 
pašto-'apie paties senio draudi-Į negaliu sugromuliuoti.

Į tai gyvu kapinynas, jeigu i
Netrukus net trijų mene- jau taip ten senių '

taip įkaito tuo noru, kad 
net parduoda savo pašto- Į apįe 
ges, per amžių susikurtas ma 
gūšteles - namelį, palieka į 
vaikus ir anūkus, gimines ir; 
gerus draugus, savo numin- į 
tus takelius, savo tvertas į jų Clearwater, 1 
šviesiąsias organizacijas^ ir j motina patale jau be šamo-!

■ nes, ir ragina ką atvykti ■ 
jeigu motinai į pagalbą. T

jiems dar reikėtų čia kokią Į })llvo padaryta, tačiau___ _
dieną pagyventi, tai jie! akis jau buvo užmerkus ant ’ 
pradėtų galva vaikščioti... visados.

vyrą irgi tuo laiku

sių, vaikai gauna praneši
mą nuo motinos prižiūrėto- tokiu kapinynu, tai negaliu 

> bad jų į SUprasti.

lekia galvatrūkčiais į Flo
ridą mirti. Rodosi,

dieną pagyventi,

Negalima kitaip ir spė
lioti, kai}) tik kad jie nori pradėjo spausti jo senatvė- 
mirti Floridoje. Kitų prie-' je įsivyravus diabitine liga, 
žasčių negalima nei numa-ĮUž mėnesio laiko ir jis pa
tyri, kodėl jie ten turėtų į simirė čia pat namie, 
tokiu šturmu lėkti. Beveik 
visi jie 
šimtų metų amžiaus, 
ffiek gi jie jau manytų 
Floridoj pragyventi? I 
tykiai rodo, kad jeigu tie 
žmonės ant vietos tebegy
ventų, tai dar ilgesnį am
žių pragyventų, negu lėk
dami Floridon.

Turėjau gerai pažįstamą, 
kuris netoli mūsų gyveno 
nuosavame patogiame na
melyje, kurį jis susikūrė 
dėl senatvės, uždarbiauda
mas ant laivų, keliaudamas 
po pasaulį. Jis pagaliau ap
leido tarnybą ir apsigyveno 
savo tame puošniame ir pa
togiame namelyje. Vieta ir 
namelis labai jam patiko, 
tai jis ir džiaugėsi gavęs 
progą jame praleisti senat
vę, kaip jis manė, — jeigu 
tik jo norai ir

sakei, kad niekas iš peklos 
nebegrįžta, tai kas tuos pa
veikslus čia atnešė ir į kny
gą įdėjo?

Ji atsake, kad nežino, ir 
kas apie tai žino, ji taip pat 
nežino..

O kada pradėjau eiti į 
mokyklą ir laikui bėgant iš
mokau daug bibliškų paša- j 
kų atmintinai, tada įvai-! 
riems kylantiems klausi-. 
mam ir galo nebebuvo. O : 
kada trečioj otdelenijoj' 
pradėjau skaityti apie Že-! 
mę, Saulę, Mėnulį, vandenį, ■ 
debesis, lietų, tada mano: 
galvoj pradėjo kilti abejo
nės, ar iš viso kokie ten 
nematomieji dievai, velniai 
ką nors darė; ypač kad to-; 
kių dvasią niekas nematė; 
ir negirdėjo. Tada savo mo-; 
tinai aš pradėjau visai ki
taip kalbėti.

Buvau gal 13-14 metų. 
Po vidunakčio, gulint ant

STASYS JASILIONIS

Mirė liepos 30, 1950 m.

Vclionio poeto Stasio Jasilionio žmona Paulina 
išvyko liepos 23 d. į Lietuvą, kartu su lietuvių 
grupe. Ji savo mylimo vyro pelenus nuvežė į 
Lietuvą, ir ten paliks jo gimtoje žemėje. Pau
linai teks minėti mylimo vyro 9-rių metų mirties 
sukaktį Lietuvoje.

pekla, dievai, velniai — vis!suolo, išbudau. Girdžiu, mo-i 
žmoniu išgalvotos pasakos, įt>ną tėvui pusbalsiai sako:| 

I nieko * su tikrove neturiu-! “Tėvai, nebeleiskime vaiko I 
Kaiu čia būt salima fiaJčios. jų nėra. H mokyklą. Vaikai mokina-į

•- ... i.. : Atsimenu savo vaikystę.;si. mokinasi ir pradeda ne-;
’ Iuk i Motina, biskį “slebizuoda-' betikėti į dievą.” —‘j 
• ■ ; ma.” kai ką iš maldaknygės I to jai absoliučiai nieko ne-1
dau^‘^a^J() Paskaityti a-n-i-u-o' 

yra. O kas galėtų gėrėtis, _ aniuo.. 1-a-s- las — 
amuolas. As gi buvau gal | Laikas nuo laiko taikosi ■ 

■ penkeriu metų, tai klausiau i skaityti straipsnius : 
'jos: \ J \ _______________

navatnai skaitai; kodėl ne-į mokslus, baigusių universi- i kentėjo. Bet jos
A. Gilman

LMS Veikla
, Dainų knyga, “Iš Rytų 
i Šalelės”, jau pasiekė visus 
IlMS vienetus. Keli chorai 
| jau išsireiškė, kad tuoj pra- 
| dės mokytis vieną ar kitą 
i dainelę iš šio rinkinio. Vie- 
! netai taipgi rūpinasi, kad 
užsilikusios duoklės būtų 
prisiųstos į centrą. Žinoma, 
tas pastiprins ir pagerins 
ateities leidinius.

Muziko Prano Balevičiaus 
kapas bus tuojau gražiai

Čia buvo Amerikoje gi-• pažymėtas, nes Meno Są- 
musių^ žmonių nuotykis. jungos nariaį.
Bet aš žinau labai, labai į rūpinasi, kad fondo “kvo- jas turinčius.. Taigi tie uo- 
gerai ir lietuvių senius į-a” būtų sukelta. Pamink- deguoti-eji ir raguotieji ša-1 
vycų ir moterį—ir dar pro- j0 fOnde jau yra $109 (kvo-;kėmis šonus bado bera- 
gresyvius, Laisves skaity-į ta $i25).1 Mes tikime, kadagiams, kitam, ištraukę lie-' 
tojus, kurie taipgi užsima-. “' ’ ' '
nė mirti Floridoje — ir vie-1 
nas gi jų tikslą atsiekė gan į 
greitai. į fondo šios grupės ir drau-

Brooklyno pakraštyje PerĮgaj-
ilgus metus_ gyveno, augino Į l k.m choras, Roselan-
šeimą, veikė visuomenėj duĄj^o Choras, Worceste- (&’al smaloj),

V>" Tėvas ant
i absoliučiai nieko ne-1 1 ■ 1 ■ ■■ ------- -

i atsakė. Po kiek laiko prasi-! ANGLIJOS VALDOVAI 
Įdėjo mano vargai ... * NIEKO NEPASIMOKĖ

’: Londonas. — Laike Ant- 
žmo-; rojo pasaulinio karo Angli- 

Kodėl tu, motutę taip i nįų, lankiusių aukštesnius jos liaudis labai daug nu- 
; valdovai 

tari išsyk viso žodžio išti- į tetus, o nuo prietarų neat- • nieko nepasimokino. Dabar 
kad “Ang- 
Amerikos 
lėktuvne- 
Anglijoje 
atominių 

ir 1

kis, kad jeigu tos bazės yra 
arti Tarybų Sąjungos, tai 
jos yra arti ir nuo Tarybų 
Sąjungos.

Dabar kyla klausimas, ku- 
apie septynių de-’riam iš judviejų buvo “ge

tai iriau” mirti. Ar tam, kuris 
ten i lėkė -Floridon mirti, ar tam, 

loridoj pragyventi? Nuo-Į kuris pasimirė likęs Rytuo- 
kad ieieru tie se?

t y ,7 A V į “•

sau ’ į sipalaidavusių. Arba ku-1 jie didžiuojasi,
—Todėl ,vaikeli, kad ma-įnigai: išstudijuoja bibliš-' lija yra didelis 

ne taip mokė,—atsakė man pas pasakas, evangelijas,! atominių ginklų 
motutė. _ Į katekizmus ir visgi, rodos, | šis”. Sako, kad

Sykį ji parsinešė, gavus ,jje nesuabejoja tų visų pa- yra sugabenta 
iš savo draugės Kairienės, i sakų “teisingumu.” Tiesa, i bombų, raketų 
brošiūrą ,kurioje buvo dau-: vienas kitas, iškunigavęs 
giau paveikslų negu skaity- į desėtkus metų, pradeda su-' 
mo. Primaliayota Juodo-į siprasti. Bet kodėl jie snau- 
mis spalvomis žmonių. Vie-iJė Savo aistringos jaunys-i 
ni jų su ragais, uodegomis, tės di-enose?!

Teisingai Metelionis rašo 
savo knygoje puslapy 145: 
“...Norint atsipala i d u o t i i 
nuo religinių nuodų, reikia' 
atsidėjusiai skaityti, pro- • 
tauri ...”

Taigi, skaitykime!
I

Pasvalietis i

o kojų galūnės kaip karvių 
kanopos, su rankomis. Tai-' 
gi, tie keisti sutvėrimai vi
saip kankina kitus žmones 
—žmones be ragų, be uode- 

ir bičiuliai ■ gų, po penkis pirštus ko

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

J Lietuvė pardavėja, turi didelę 
kitokiu ' 1<arnPin<‘ krautuvę, su dideliais kani- 

. “ i bariais užpakalyje. Al t i German- 
Taipgi turi 

' ‘ ‘ . Prieina-
, v . ,, .. mai. DODD. RE. 9-4208. LI. 9-1897.nybos maršalas Malmovs-Į (59-60)

ginklų. Bet jie nepagalvoj U i town ir Lehigh Ave. 
apie tai, ka sakė TSRS gy- ir baugiau gerų pirkiniu.

1 nnnn WIT.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Philadelphia, Pa.
Naujai prisidėjo prie to'su dviem varpais raguota-Į Vėl vyks j New Yorką 

1 v • — • i L/m ui /viii * n Ln ta-) Ja i o ia 1»1

Bėgyje dviejų savaičių 
j grupe philadelphiečių vėl 
| išvyks autobusu į New Yor- 
! ką pasižiūrėti TSRS paro- 

Koliseume ir kino tea- 
labai įdomaus filmo, ku- 
parodo visos TSRS ša- 
žmonių gyvenimą. Bu- 
išvyks pirmą (1) dieną 

» (August) nuo 
kampo N. 4th St. ir Girard 
Ave. 8:30 vai. ryto.

Norintieji važiuoti užsi
registruokite iš anksto, nes 
šis busas bus daug mažes
nis. Tikieto kaina 4 dol.

Kreiptis pas Griciūnienę ' 
telefonu HO 7-1725. .

Komisija

neužilgo pasieksime tą su-‘žuvį, su didele vynimi prie 
mą. kaladės prikala; kitiem vėl

*xy • • . , K,, J •------- noA.unčn

Amerikos Demokratijos Steigėjai
sis beragiui skambina prie 

! ausų; o vėl kitas žmogus ! 
1 dideliame 1 katile virinamas ;

, o po katilu j 
labai priimnaus ir nuošir-;1.į() Choras Mrs. Phi- malkos dega-liepsnoja. 
daus būdo žmonės. Jiedu lppSe^ g. Sasna, Mrs. O 
buvo užsigyvenę gražią ir;L -- - ~ --
patogią stubelę - gūštelę. į Žaliauskas, J. Dirvelis, 
Čia jiedu ir sulaukė septm-, ĄUsiejienė, L. VilClauoixao, išvyki
\ ’ “’į savo amžiaus. Į j Bakšys, B. Valančiaus-1 niai pekloje dūšias (sielas)
Kadangi jų sūnus ir dukre-j kas - - - - - ’ ------ x ... pugpuuw
lė jau buvo vedę ir jau au- p Dupsha, M. Sukackienėj 
gino . savo šeimas, atsknai, jp Žilinskienė,

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

manymas tą kryželi

11 ■ dos

sockienė, Sue Kaza, J. Sa- Kodėl jie taip daro? • .
t klausiu motiną. i

, j-j. i lies
L. Vilčiauskas, Ji man aiškina, kad v-el-! _

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 

A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.Dr.
R. Janulis, J. Lukas, i kankina už griekus. 

—Aš noriu būtinai ten 
...................._ i H. Smith'! eiti ir matyti tą visą,— sa

tai tik jiedu ir teouvo toje Į genjau aupota, bet vardai | kau motinai. .
M . -- malonioje stubeleje. , :nebuvo paskelbti spaudoje :! —Tie, kui’ie ten nueina,
v<Ųti — būtinai jiems rei
kia, jos manymu, tuojau

Bet—nei iš šio, nei iš to 
—jo sena žmonelė ėmė jam 
pasakoti, kad ji čia daugiau 
Nebegalės kitos dienos išgy- . .: :nebuvo paskelbti spaudoje:! —Tie, kurie ten nueina,

Bet čia vėlgi ir jiems ko- j. siurba, K. Bender, J.Babtai nebegrįžta, — sakė ji.
..... , — j— kls t(jn k!ol'ldo®. skorpijo-, barskis, J. Ragauskas, N.' —O kur ta pekla? — vėl 

vykti gyventi Floridon. Ot, į uas giltelėjo, ir jiedu, kaip! ješmantienė, Venskus, Va-jb^ausiu motiną.
pavyzdžiui, tas ir kitas iš- daugelis čia buvusių lietu- - — —’ < ’ 1 — OoVa ii

n „„
laimingai gyveną... iš šio, nei is to, pardavė sa- ■

Seniui net akys iš kak-' vo tą malonią gūštelę ir iš- Į 
tos išsprogo... Ką tu, bo-' lėkė Floridon mirti. Ir klai- j 
ba, sudurnavojai? Tokį čia I dos nepadarė, taip jie ma- 
patogų namelį susilipdėme,' nė... 
o tu dabar imi ir pradedi 
svajoti, pekla žino, kur lėk
ti tuos porą likusių am
žiaus metų praleisti...

Jis bandė senę perkalbė
ti visokiais pasakojimais ir 
įtikinimais, jog prabėgusios 
jaunystės nebesugrąžinsi, 
nežiūrint, kur tu nenuskri- 
stum. Bet senės užmačio 
jis neįstengė perkeisti. Ji 
savo ir tiek — turi neštis 
Floridon; o jei ne, tai — 
mirtis rytoj!

cji jam priskaičiavo net 
apitf pustuzinį senių, kurie 
apleidę šią mizerną New 
Yorko apylinkę, kur gimė, 
augo, dirbo ir šeimą išau-

vyko Floridon ir dabar ten vių tik šmukš, bruks, nei I 
laimingai gyveną... i

i laitis, V. Duba.
Kolonijų kvotos stovi:
New Yorkas .......

' Vidurvakariai ir Calif.
' Naujoji Anglija .........
Penn. ir Pietūs ............. 01

Mildred Stensler, sekr.1

—Nežinau, — sako ji.
j —Tai kas žino? — vėl 

7/$57 klausiu Ją. — Tu, motut, 
251 ■ - -~

27 i ..—.............

Jiedu apsipirko ten gaba-l 
lėlį žemės—ten, kur kroko- i 
dyliai strėnas galanda—pa
sistatė vėl iš naujo gūšte-| 
lę ir pradėjo rengti oran-! Maskva.—Kas įvyko Ka
džių sodeliui vietą, rauda-1 ke? Kokis ten buvo sukili
mu kelmus ir kapodami 1 mas? Į šiuos klausimus dar 
Iriu i vv\ /•» 1 iii fi I) <A n i z-x •« . 1 • • 1 • i 1 J *

DAUG BUVO MELŲ 
APIE IRAKĄ

Worcester, Mass

AIDO CHORO METINIS PIKNIKAS

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakartais, puslapių 320, kaina $1.50,

Tai 
vis.
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas MargerL. Knyga 
<352 puslapių. Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

krūmokšlius. Pasisodino jau 
irorandžmedžių, kurie mets 
po meto galės duoti 
ir vaisiaus.

Bet—laikas atėjo, 
atėjo, ir tu nuo jo 
bėgsi, bėgsi tu Floridon, ar 
kitur. Vienos dienos pietų 
metu vyras pradėjo skustis 
krūtinės skaudėjimu. Jo 
žmona susirūpino ir puolėsi

jiems

tai ir 
n epą-

--------- ---  -- !-------- . - --r 
ieškoti gydytojo pagalbos, j da rašė.

negalima pilnai atsakyti. 
Bet yra aišku, kad iš Kai-i 
ro ir Damasko, Ankaros ir j 
Tehrano pranešimai buvo 
perdėti. Buvo skelbiama 
kad “sukilimui vadovauja 
komunistai”, kad “sukilo 
armija”, kad sukilę kurdai 
ir tt. Kirkuko srityje įvy
kiai buvo keleriopai mažes
ni, kaip Irako priešų span-

Rugpiūčio 9 Augusi
OLYMPIA! PARKE—SHREWSBURY, MASS, 

šiame piknike linksmins visus gražiomis dainomis 

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Vilma Uoli is

Kviečiame visus dalyvauti šioje mėtinėje dainų šventėje.
Rengimo Komisija

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas, Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINĄ $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.,

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 28, 1959



PASTABOS
Atsisveikinome ir išlydėjome. 
Ir jie apsigalvojo. 
Provokacija. 
1 oks už tokį. 
Jie gavę per nosį.

Rašo A. Bimba
savaitgalis
didelio sąjūdžio 
Iškilmingai atsi • 

ir garbingai išly-

re-
jis 

“su- 
Vei-

Praėjęs 
mums labai

buvo

sveikinome
dėjome pirmąją Jungtinių 
Valstijų lietuvių turistų gru
pę į Tarybų Lietuvą. Mano
ma. kad greitoje ateityje iš
vyks ir antroji grupė.

Nereikia nė kalbėti, jog tai 
be galo svarbus įvykis, 
vėjais 
priešų 
niekas

Vėl 
nuėjo visi pažangos 
plepalai, būk Lietuvon 
nė kojos negalįs įkelti.

prie pačių kraštutiniausių 
akcionierių. Be to, juk 
irgi sveikino Hitlerį už 
kūrimą naujo lietuvio.’’
kiausia tuo naujuoju lietuviu 
jis ir skaitė Vladą Požėlą.

Pranciškonų “Darbininkas“ 
(liepos 22 d.) nusivylusiai nu
siskundžia. Girdi, Chicagoje 
lietuviai taip smarkiai pikie- 
tavo Kozlovą, o vietos didla- 
piai jų nė paminėti nepaminė
jo. Visas, sako, kreditas už 
staugimą ir liežuvių parody
mą Kozlovui pateko veng
rams.

Pas mus Lietuvoje žmonės 
sakydavo: “Durnių ir baž
nyčioje muša.’’

Worcester, Mass.
AIDO CHORO PIKNIKAS 

OLYMPIA PARKE
RUGP.-AUG. 9 D.
Gerbiami mūsų plačios 

Sustojo Kopenhagene, paskui j apyjįnkės meno ir dainų 
4...... . mylėtojai ir Aido choro rė

mėjai. Jūs atsimenat dar 
neseniai, pavasarį, "A i d o 
choras suvaidino operetę 
“Čigonai net penkiose kolo
nijose. Choristai įdėjo daug 
darbo, energijos ir lėšų. 
Mes pastatėm “Čigonus” 
todėl, kad jūs visi ir kitų 
kolonijų pažangioji lietuvių 
visuomenė norėjo pamatyti 
čigonų gyvenimą. Taigi 

kad mes, po sunkaus darbo, da- 
šiandien tie patys žmonės jau bar atostogaujame, nedai- 
kitokias melodijas gieda.

Dabar nekantriai laukiame 
žinių apie tai, kaip jiems, 
ekskursantams, kelionė pavy
ko. Jie išskrido penktadienį 
iš Idlewild lėktuvų stoties.

Maskvoje, o iš ten jau tiesiai 
į Lietuvos sostinę Vilnių.

Sekite pranešimus “Laisvė
je.“ Jų bus nemaža. Para
ginkite “Laisvę“ užsiprenume
ruoti tuos, kurie dar neprenu
meruoja.

Iš sykio visi mūsų šalies re
akcionieriai suriko: “Nė vie
nas Amerikos jaunuolis ne
privalo važiuoti Vienon, Aust
rijos sostinė n, į 
jaunimo festivalį.

Tarptautinį 
žiūriu, 1

Užtvankos Gerina
Wash. Valstiją į

Dabar pačiame valstijos; 
centre yra statomos dvi už-1 
tvankos, tai Priestrapids ir, 
Wanapum. Pastarosios, tai į 
indėniškas pavadin i m a s.; 
Kai šios užtvankos bus i 
baigtos, jos daug gero neš i 
valstijos gyventojams. Bus j 
įsteigta daug naujų fermų, i 
įrengti ežerai vandeniui •, 
taupyti. Taipgi bus labai! 
dideli ir gilūs ežerai 
ninkystei ir žvejybai.

Jau iš praeities 
kad kai 
Grand 
(dam), 
žmonių 
jo. Kur pirmiau buvo sausa j 
žemė, dykuma, atsirado i 
tūkstančiai akrų žemės,‘matau žmones, 
tinkamos fermoms. Tas bus j link i 
ir čia užbaigus šias užtvan- Koliseumo. 
kas. Manau, 1

Sveikina
Laisviečiams geriausių 

linkėjimų iš Chicagos. ,
Michael ir Ruth Adams

Po miestą pasidairius
Du jauni automobilių va-! 

gys užsimušė. Jie vogtu au- i 
to bėgo nuo policijos pen- > 
kias mylias ir susikūlė į | 
švaros departamento sunk
vežimį. Alfred Anderson, 
16-kos metų, užsimušė vie-| 
toje. Jis už auto vogimą

F. BONOSKIS LIETUVOS RAŠYTOJŲ TARPE

Gerbiamas svečias su dviem Lietuvos rašytojais: 
A. Miškinis (kairėje), B. Pranskus (dešineje).

VAIKŲ ŽAIDYNIŲ 
SAVAITĖ

Majoras Wagneris paskel- 
j “Children’s Summer 

Play Week”. Ji vykdoma 
visą šią savaitę, baigsis 

i rugp. 2 dieną.
Koks tos savaitės siekis?
Įvairiose vietovėse vyk- 

Beveik visą pereitąją sa- dys programas. Jose vaikai 
vaitę New Yorke buvo lie- pademonstruos savo spor
tus ir šutinantis oras. Mies-' to ir kitus atsiekimus, įgy- 

i to žemesnėse vietose van- 
, duo užsėmė gatves ir namų 
į skiepus.

Į New Yorko prieplauką!
l žmones, einančius atplaukė North German j 5^ 
milžiniško pastato — Lloyd linijos laivas 

. Sykiu ir aš pa- men”. Miesto
kad nemažai | simokėjau vieną dolerį įėji-! Vakarų Vokietijos ambasa- 

' dorins ir konsulas pasitiko

laivi- i

žinome,' 
tik buvo baigta! 

Coulee užtvanka, 
plačioje srityje' 

gyvenimas pagerė-
Tarybinę Parodą Keista laivo

New Yorke Pamačius | "Bremeno” istorija
I

Tiktai išėjus iš subvės i

“Bre- 
valdininkai,

jau buvo areštuotas perei
tą sausio mėnesį. Jo san- 
draugo vardas dar nežino-! 
mas, tas taip pat greitai i

1 mirė.
i

tus dalyvaujant 
Tuo jie parodys 

į naudą. Kai kur 
rinks ir aukų.

Savaitės sumanytojai — 
Community Council of 
Greater New York—nuro
do, jog bile kurią vasaros 

r .. . .v xt xr t dieną New Yorko gatvėse. 
2L1..T I randasi virš milijonas 6 ik5 

i 17 metų vaikų ir jaunuolių.
Didelė jų dauguma neiš-

Iškilus gaisrui 333 W. 
, Manhattane, su

degė moteriškė Doris Lipp- 
įman, 46 metų amžiaus.

žaidynėse, 
žaidynių 

joms pa-

susirasti,mo—ir jau viduje. . !dorins ir konsulas pasitiko KCVV11 Y. Iš
gyveni- Pirmas, kas man mėtėsi į jį. Per dvi dienas publika ternational orlaukio išskri- 

lalvo do 73 tarybiniai sportinin-
kacijas ir pamatyti tuos di- Lenino statula, aukštai iš-, pamatyti jo naujus įtaisy- kurie su amerikiečiais Didelė jų dauguma neiš

turėjo varžybas Philadelpi- ;gali išvykti į užmiestį. Se- 
nenktas laivas'joje. Juos išleido Dan Fer- [karna geriausia vieta jiefcBS 1 |ris, Amerikos Atletų Uni-lbūtų dieninės žaidynės, bet

sau vietos geram
mui. Kas nori praleisti va- akis, įžengus parodon, tai | buvo leidžiama ant

delius darbus, gali parašy-, kelta. Tai tąs didvyris, ku-imus. 
ti dėl platesnių informacijų ris Rusijos carizmą ir Ke- 

of renskio kapitalizmą padėjo 
u amžiną muųziejų.

Apžiūrėjau tris sputni- 
kus. Paprastam žmoguj tą 
mechanizmą suprasti neį
manoma. Apžiūrėjau lėk
tuvo TU-114 modelį. Visas 
šonas po stiklu, visos sėdy
nės matosi. Yra kuo di
džiuotis ir džiaugtis.

Priėjau prie žemės ūkio 
mašinerijos, kombainų ir 
traktorių, kuriais < 
Tarybų Sąjungos žemės iš- i prasidėjo

<

mai. Kaip paprastai, ko- Riverside Hospital.^ Ji turės 
mercinė spauda rašėirtvir- 342 lovas. Ligoninės pasta- 

įtino, būk laivas. “Bremen” i L-----  - £
nuplaukė į Murmanską, I $19,000,000.
Tarybų Sąjungos šiaurių > 
prieplauką. ;

has baigėsi 1,200 sunkveži- 
Bremen didelis, moder- [ mį.ų vairuotojų laimėjimu.

niskas ^2,400^ tonų ^įtalpos jįenilS pakelė algą po 37 ir

zija “Bremeną” pavertė į bar^jų alga bus $3.50 per 
| armijos transportą. Jis tar-' aianc|a
inavo anti-hitlerinei koalici-| Vairuotojų streikas buvo

į Ellensburg Chamber 
Commerce ir gauti jas,

Vakarietis

Tai jau 
plaukioja 
vardu,

“Bremen”SU 
North

Lloyd kompanijos. Bet da
bartinis “Bremen” i 
naujas laivas, 
nizuotas.

Labai keista šio laivo is
torija.. 1939 metais Hitleris

German jos sekretorius. i ir j tas tūkstančiai vaikų
Taipgi išleisti atsilankė j negali įeiti, nes jos perpil-

____ nėra pianistas Van Cliburn, ku- dytos. Ypatingai perpildy- 
0 tik moder- ris prieš metus Maskvoje tos biednuomenės rajonuo-Philadelphia, Pa.

VISOKIOS NAUJIENOS
Po 3 savaičių streiko, In

ternational Longshoremen’s 
ir Marine Ass’n susitaikė 
su kompanijomis ir sugrįžo 
prie darbo.

pasižymėjo. Van Cliburn 
suteikė kiekvienam tarybi
niam sportininkų po plokš-

se, kur jos labiausia reika
lingos.

Žaidynių centrų progra-
; nuoJame. Bet nenurimsta- 

ma-1 me, ką nors turime po
važiavimą į Vieną. Be ; trumpo poilsio veikti.

Todėl ir kviečiame jus 
i visus pas mus pasisvečiuoti 
rugpiūčio 9 d. ir smagiai 
su mumis kartu laiką pra
leisti. Mes ruošiamės, kad 
svečiai rastų šaunius pietus Ropseum() apžiūrėję TSRS

tiktai tų nelabųjų komunistų i su skonį. O Hartfordo Lais- 
suokalbis mūsų jaunimą šuva- ! Vės choras, 
ryti į savo bučių!

Bile tik važiuoja. Jatini nuos daug gražių dainų, 
amerikiečiai, susitikę su jau- ;
nais žmonėmis iš socialistinio 
pasaulio, pamirš reakcionierių 
pasakas—, bent jau geroka 
dalis jų pakeis savo nuomonę.

Negalima nesutikti su labai 
gražiais žodžiais mūsų vice
prezidento Niksono, ištartais 
prieš išlėksiant į Tarybų Są
jungą. Jis pasakė: “Mes tu
rime išmokt gyventi kartu, ar
ba mes visi žūsime kartu.”

sinį 
kokio pustrečio šimto jauni
mo delegatų, Vienon sugužė
sią dar pora tūkstančių Ame- 1 
rikos jaunuolių. Dauguma bū- | 
šią reakcionierių suagituoti. 
Jie ten sušilę dirbsią išnevo- 
žyti festivalio dvasią, visiems 
kalbėdami, kad festivalis yra

Antrąjį pasaulinį Paties Cliburno įgrotą. į mos įvairios, vienos nuo ki-
* V Vt/i, 4. <-

karą, šįs laivas tada buvo 
New Yorko prieplaukoje. New Yorko kaimyniška-

clabari Jis išplaukė naktį ir po to me Yonkers mieste, prade-

dirbamos ir Javai nuplau
nami ir iškuliami, ši ša
lis, turi galingų žemės ūkio 
mašinų, bet tokių galingų i 
neteko matyti.

Matau, kad pulkas žmo
nių stovi. Manau, tai fil- 
mus rodo, įdomų bus maty
ti. Apie 6 pėdų aukščio 
platforma, vyras sukina 
kamerą. Tai televizijos a- 
aparatas, “gaudantis” žmo-

ir perduodantis į visoj I

spaudoje visokie
komercinė j e! jo statyti didelę ligoninę 

spėlioji-1 Andrus Pavilion, St. JohnDidelė philadelp h i e č i ų 
grupė liepos 18 d. sugrįžo 

i patenkinti iš New Yorko

ir visokių gėrimų pagal ju- paroc]a> Raj kurie buvo nu-
_ . ’ vykę ir i kino teatrą, kur

i vadovaujamas rocĮomas labai įdomus fil-
| Vilma Holhs, mums padai- mas apįe rparybų Sąjungą.

, . .. ~T - _ Keli filmą žiūrėjusieji pa-
damelių. Hartfoido Laisves kad jiems filmas la- 
choi as gražiai dainuoja,, to- |)jau paįp<0> negU Koliseu- 
dėl malonu bus visiems juos i me įgstatyti eksponatai, nes 
girdėti. . Jie filme pamatė visą Ta- nes

J eigų ir lytų, piknikas Sąjungą ir jos žmę- eilėj televizijos imtuvų, . qfni„nujnvn • Tllno.f: 1 abu ženoti Ta
........~ čia ir pats save pamatai, iJ ’J^4 . d . * "ungtl“ suparalyžiavęs 100,000 Sta- i Povilaičio, vedęs

tymas ir įrengimas atsieis

tų skirtingos, priklausant 
nuo vaikų amžiaus, nuo įs
taigos ištekliaus ir vadovy
bės. Kai kur vaikai moko
mi ir vykdo meno progra
mas, sportuoja, lanko įdo
mias ir istorines vietas.

Bile kurį žaidynių cent- 
j rą lankantieji vaikai lai-

Tymsterių 23 dienų strei- E““®68*1* _už- tu°s-. kurie pa-
* c G H D4-i rvo 4-irzA n za + t rr i vi 1 n W1 r» IVlikti gatvėje fiziniams ir 

moraliniams pavojams. ’4» '

laivas. Karo laiku Francu- pUSę cento per valandą. Da- P AIEŠKOJ1MAS

vistiek įvyks, nes patalpos, ni gyvenimą^
Olympia parke yra erdvios. į Teko girdėti, kad kai ku- 

Iki pasimatymo rugpiucio rje pUVę parodoje žada 
| vykti antru kartu, nes vie- 
įna diena mažai tematė, ar- 
i ba ne viską matė. Per ko- 
imisijos neapdairumą, auto-!Tai išraiška, kad kūdikiai, 
|busas buvo per pilnas ir'gal metų a'mžiaus, 
važiuojant keliems prisiėjo | vieningai dirbti: vienas pa
stovėti, o keletas grįžo į ■ SL 
Tarnus dėl stokos sėdynių, i sa : 

! mis pila.
Jaunos motinos piešinys. 

Krūtimi maitina kūdikį. 
Įrašas: Tarybų Sąjungoje 
gimsta dešimt kūdikių kas 
minutė. K. B. D.

Winnipeg, Man.
LIENIŲ ŠEIMOS 

TRAGEDIJA
Liepos 2 dieną automobi

lis užmušė gatvėj Petro ir 
j Frances Lienių 4 ir pusės 
metų dukrelę Lorą. Mer
gaitė po nelaimės išgyveno i Perkūnas'nekenčia šven- 
dar 7 valandas, bet gydyto-1 tintų dūmų. Liepos 20 die- 
jas nebegalėjo išgelbėti jos ; nos vakarą užėjo didelis 
gyvybės. į lietus su perkūnija. Lori-

Winnipege esame turėję | n a Gomes, portorikietė, 
, bet j karštai tikinti į religiškus 

sumanė šventais

Mes jau labai, labai seniai 
skelbiame taikaus sugyvenimo 
evangeliją. Iki šiol Niksonas, 
gan kreivai į ją žiūrėdavo, j 
Gražu, kad jis pakeitė savo | 
nuomonę.

Bet štai kaip šie jo gražūs 
žodžiai pasidarė nebesuderi- 
nami su mūsų vyriausybės 
darbais. Jam dar neišskridus 
prezidentas paskelbė “paverg- *
tų tautų išvadavimo savaitę.’ gana daug laidotuvių, 
Jis reikalauja visą Ameriką tokių liūdnų nesame turėję, prietarus, 
darbuotis nuvertimui socialis- Mes trokštame, kad jų dau- dūmais sustabdyti debesis 
tinės santvarkos.

Ką gi Amerika pasakytų, ni ir jauni — verkė taip, I muši kelis lapelius šventin- 
jcngu,^ pavyzdžiu!, Chruščiovas ; kad visiems ašaros riedėjo Jos palmės, uždegė juos ir 

vaikščiodama po kambarius i pį 
rūkino išsklaidymui debesų. Jroje’ vietoje ^pirmiau’dirb- 
Tuo kartu kryžiavai sužai- 1 
bavo ir trinkt!.. Pro mažą 
išmuštą lange skylutę žai
bas įlėkė į stubą, išmušė 
iš Mrs. Gomes ra n k o s 
rūkstančias palmes ir par
trenkė ją ant grindų. Per
kūnėlis moteriškės neužmu
šė, o tik apdegino Jos ran
ką ir nuplėšė didelį šmotą 
tinko nuo sienos.

Laisvės Reporteris

giau nebūtų. Žmones—se- ir perkūną.

Paskelbtų kapitalistinių šalių per veidą, kada reikėjo 
- ° _ I paskutinį kartą pažvelgti į 

mažutę ir tokią gražią mer- 
■ ; gaitę, kuriai gyvybę atėmė

valdžių nuvertimo savaitę?
Būtų mušama trivoga. 

tų gvoltu šaukiama, kad čia 
yra baisi provokacija 
“laisvąjį’’ pasaulį!

Juk panašiai dabar jaučia
si ir socialistinių šalių žmonės 
ir valdžios.

Kur buvo prezidento pro
tas su tokia provokacija pa
sirodyti ?!

Visiškai nesistebiu.
Grigaitis visomis

ši nelaimė.
Ji buvo paguldyta tarp 

gėlių ir vainikų ir pati at
rodė kaip gėlė. Virš 30 au
tomobilių palydėjo į Elm- 
woodo kapines.

Tegul būna Tau, Loryte, 
ir tavo lėlei lengva Kanados 
žemelė.

Reiškiu gilią užuojautą 
Li-enių šeimai.

Kalbant apie Lienius, tai 
tokių gerų žmonių, kaip jų 
šeima, nedaug terasi. Jie 
yra dviejų tautybių šeima, 
bet su visais moka gražiai 
sugyventi, kaip senieji, taip 
ir jaunieji. Priklauso prie 
lietuvių draugijų. Atsilan-

Pijus 
keturiomis 

šoko ginti Vladą Požėlą, • sa
vo idėjinį kamarotą, už pasi
davimą vokiečiu ir pabėgimą 
iš Lietuvos pas Hitlerį.

Visa menševizmo istorija 
kupina panašių atsitikimų. 
Grigaitis pats, pabūgęs, kad 
nebus taip malonu, nebus taip 
pelninga pūsti prieš vėją, tai 
yra nusidėti reakcijai (atsi
minkime Palmerio laikus, o Į ko į bile kieno parengimus, 
paskui McCarthy), gražiai Daugiausia padeda visoms 
pasiuntė į gurbą visą savo draugijoms dirbti, jeigu tik 
“marksizmą” ir prisiglaudė reikalas yra. J. R.

Jinai, pasiė

Newark, N. J.
LDS 8 Kuopos Nariams
LDS 8 kuopos susirinki

mas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
6 d., Rusų klube, 18th St. 
ir kampas 17th Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Ki
tas susirinkimas įvyks spa
lio (Oct.) mėnesį.

Valdyba

Čia ir pats save pamatai. w , ... • i i -----
Trys lietuvaitės mergelės, "’V“ n« Pr,fPlauk?.s po tybos darbininkų darbus, 
žiūrėdamos i kitu nuotrau-1 vrard". .PasteL-; T V° - ------

mmitp ir naėios save I^Wtiniu Valstijų karius } Kas, pamate n pačios save, . . ...
ir kikendamos nuėjo. | Djų. .

Trijų kūdikių skulptūra, i pasibaigus nebu- _ ___  t ------
vo girdėti apie Bremeną . Montgomery bandė aplenk-

Ant Manhattan tilto su
sikūlė keturi automobiliai. 
Nelaimė įvyko kada B.

Ieškau giiminių, Povilo ir Jono 
Kačinskų (Jurgio), kilusių iš Pa
nevėžio apskr., Smilgių parapijos, 

Taipgi švogerio Petro 
; su Paulina Ka- 

činskaite. Esu rašęs keletą laiškų, 
bet negavau atsakymo. (Pavardė 
neaiškiai parašyta — Kačinskas ar 
Kačiuskas—Adm.) Rašykite: Jule 
Kačinskas, Jiezno rajonas, Butri
monių p., Viežionių km., Lithuania, 
USSR.

moka Tik dabar, kada tas laivas 
Yorko 
paaiš-

atplaukė į New 
igubrinęs dešine ranka ka- PĮ’ieplauką, dalinai 

smėlį, antras rieškučio- keJ° 1° korija.
Pastaraisiais 

pirko laivą nuo'

New Yorko miesto Ap-i\ew i uiKo įmes io m p- . .. .
i švietos taryba paskyrė įžy- i 
i rnų negrą John B. King i 
, miesto mokyklų superinten
dentų tarybos nariu. Tai 

i pirmas toks atsitikimas.1

ti kitą auto ir kaktomis su
simušė su iš priekio atva
žiuojančiu automobiliumi. 

: Vietoje užmuštas V. Made- 
metais at- ra įr io metų berniukas J. 
Francūzi- Rios, o 8 kiti žmonės su

jos vokiečių North German žeisti.
Lloyd kompanija, kuriai 
jis seniau priklausė. Vul
kan laivų statybos fabrike, 
Bremeno mieste, jį moder
nizavo. Vokiečių laivų 

i moderniz a v i- 
; mas ir atpirkimas atsiėjo 
'$25,000,000. Jis dabar jau 

“• vėl kaip ir naujas. Iš New 
Yorko “Bremen” išvežė į 
Europą 1,150 keliauninkų.

davo tiktai baltieji.
Superintendentų taryba 

susideda iš trijų narių — 
protestanto, kataliko ir žy
do. King yra katalikas ir 
užima vietą Williams, ku
ris buvo katalikas ir nese
niai mirė,

Komercinė spauda neria
si iš kailio visaip žeminda
ma Tarybų Sąjungos paro- 

į dą New Yorke. Kai kurie 
: kolumnistąi pasirodo 
kiais “gudriais”, kaip tie 
lėktuvų “specialistai”, 
rie neseniai įrodinėjo, būk 
Tarybų Sąjunga “negali 
pasigaminti didelių lėktu
vų”. Jų “argumentai” su
žlugo po didžiausio pasau
lyje lėktuvo TU-114 ratais, 
kuris iš Maskvoš atskrido 
į New Yorką.

to-

ku - ;

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. Patai
some, nudažome už prieinamą 
kainą. Turime vasarinį sandėlį. 
Prižiūrime namų ir raštinių di
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill. Virginia 9-2841. New 
Yorke MU. 8-0700.

PRANEŠIMA!
ROCHESTER, N. Y.

LDS 167 kp. rengia išvažiavimą 
Rugp.-Aug. 9 d., 1:30 v. dieną, pas 
Malinauskus, Penfield, N. Y. Graži 
vieta. Kviečiame visus dalyvauti, 
piknikas visvien jvyks, kad ir lytų. 
Reng. Komisija. (59-60)

Jau mėnuo, kai streikuo
ja A. & P Food Store išve-.

Iš tos priežasties metinis piknikas jvyks rugpiūčio 
uždarytos. (AusJ 30 d- Liet- Taut-

I ereitą šeštadienį streikie-1 njų namie gamintų valgių, šiltų ir 
riai svarstė kompanijos pa-1 šaltų gėrimų. Bus muzika ir kiti 
siūlymą baigti streiką, bet ' “° ^59$
jie atmetė. I-------------------------------- į-

žiotojai.
ir krautuvės

BROCKTON, MASS.
Mass. Valstijos Moterų Sąryšio 

. ... »
Namo

Parke, Winter St. Turėsime ska-

MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ
Sing Sing kąlėjime tapo 

sudegintas elektros kėdėje 
LeRoy Keith, 52 metų am
žiaus, kuris 1956 metais už
mušė David Suro. Per tris 
kartus jis buvo nuteistas 
mirti, bet bausmės įvykdy
mas vis buvo atidėliojamas. 
Pagaliau jis tapo nužudy
tas.

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius
Liet. Ta'ut. Namo Parke

Rugpiūčio 2 d.. Moterų Apšvietos 
Klubo (vietinio) piknikas.

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass. 
Valstijos Moterų Sąryšis.

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Geo. Shlmaltia

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS
Patyrę

OPERATORIAI
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

Kreipkitės Asmeniškai pas: 
ROBERT HALL MFG. CO.

84 Broadway, Brooklyn
Tarpe Wythe Ave. ir Berry Sts.

ST. 2-8808

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

(59-62)

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrai!., liepos (July) 28, 1959

Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 J

:: 426 Lafayette St. !
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