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METAI 49-ji

Generalinis streikas | Viršūnių konferencija ir

mums

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Su-mtiūsų aidiečiais.
Po “Vilnies“ jubiliejaus.
Kreiva galvosena.
Budelis—bailys!
Ir vėl jiems nepatinka.
Už sveikatą !

Visiems džiugu, kad
su parengimais dabar vėl gra
žiai sekasi. Per visą žiemą, 

♦•Tiek man žinoma, niekur ne
įvyko parengimas be gerų re
zultatų.

Pasistengkime, kad ir mūsų 
Aido Choras galėtų pasi
džiaugti savo pavas a r i n i o 
koncerto rezultatais. Jų gi 
koncertas jau ateinantį sek
madieni, balandžio 21 d.

Pietinėje Afrikoje
Johannesburgas. — Pan- 

Afrikos Kongresas ir Afri
kos Tautinis Kongresas iš
leido lapelius ir šaukia žmo- “Mes kovojame už Afrikos 
nes į generalinį streiką ba- į valdžią iš pačių afrikiečių, 
landžio 19-23 dienomis. į kuri tarnautų afrikiečiams,

Kongresų vadai yraareš-ltai yra, milžiniškai konti- 
vietą užėmė i nento gyventojų daugu- 

komitetu mai“.
streiko į Kitame teismabutyje tei- 

, šia 144 afrikiečius, kurie 
pasportų į vadovavo demonstracijoms 

i prieš pasportų sistemą. Tai

jų tarpe Mangaliso Sobuk- 
we, Pan-Afrikos Kongreso 
prezidentą. Jis pareiškė:

tarptautiniai reikalai
Parvžius. — Jau mažiau 

mėnesio beliko iki viršūnių 
konferencijos, kuri turės 
parodyti, kur link pasaulis 
eina — prie taikos, ar karo apsiginklavimas •»../» “K T* i 1 V ••♦Ii

JAV rodo 'stebuklus': 
su savo satelitais

' i

Aidieciai duos naujos ma
dos gražią programą. Beveik 
visos dainos bus šių dienu 
Lietuvoje dainuojamos dainos. 
Bus ko pasiklausyti ir 
pasidžiaugti.

Dalyvauk pats, atsivesk ar 
atsivesk savo draugus, gimi
nes, kaimynus, pažįstamus!

tuoti, tai jų
pavaduojančių
nariai. Generalio
vadai reikalauja:

1) Panaikinti 
sistemą.

i 2) Paliuosuoti visus, arės- 'tik Johannesburge, o pana-
1 tuntus liaudies vadus. • šiai yra ir kituose miestuo-

3) Panaikinti organizaci-! sc. Capetown mieste teisia 
'■jų draudimą. į apie du šimtus afrikiečių,

kuo į 4) Nubausti policininkus i jų tarpe Philip Kgosaną, 21 
ir kareivius, kurie šaudė į: metų jaunuolį, kuris kovo 

demonstrantus. i30 dieną vadovavo 30,000
Lapeliuose sako, kad vie-1 demonstrantų.

tos gyventojai nenusileis. Reakcinė vyriausybė mo- 
i tol, kol baltųjų terorui ne-jbilizavo 100,000 armijos ir 

™^„'-^|bus padarytas galas. i policijos puolimui demon- 
Viename teismabut y j e| sracijų, kurių laukia gene- 

vadus,; ralio streiko metu.

Dabar jau
giškės “Vilnies’’ 40 metų ju-1 
biliejus pavyko geriau, negu i 
net buvo tikėtasi. Tai irgi teisia 22 afrikiečių 
įrodymas mūsų pažangaus ju- -----------
dėjimo pagyvėjimo.

Jau pradėkime galvoti apie 
ateinantį “Laisvės“ auksinį ju
biliejų. Vilniečiams pavyko 
cę. ai dėl to, kad jie apie sa- 

laikraščio sukaktį pradėjo 
galvoti iš anksto. . .

. Laisviečiams yra ko pasi
mokyti.

Suvažiavimas yra nutaręs 
ateinantį ‘Laisvės“ vajų skai
tyti jubiliejiniu vajumi. Jis 
tęsis iki pat 1961 metų suva
žiavimo.

Turite sumanymų bei pasiū
lymų, kaip tas jubiliejus tu
rėtų būti pravestas? Duo
kite, patiekite! Bus apsvars
tyti, apgalvoti.

Suprantama, “Laisvės“ ju
biliejinis numeris išeis didžiai 
padidintas. Jau dabar galvo
jame apie raštus tam nume
riui.

I T. Sąjunga gamina 
didžiausį teleskopą

Maskva. — Astronomas 
A. A. Michailovas, Pulko
vo observatorijos vedėjas, 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
ruošia didžiausį pasaulyje 
teleskopą. Jis bus 236-ių 
colių diametriškai (beveik 
20-ties pėdų pločio).

Michailovas sako, kad 
teleskopas bus įtaisytas ant 
aukšto kalno Kaukaze ar

Dabartiniu laiku didžiau
sias teleskopas yra .Mount 
Palomas, California, kuris 
diametriškai turi 200 colių. 
Jį įtaisė 1948 m.

colį. Betgi 
trauktis rei-

Susirinko Anglijos, Prancū
zijos, Amerikos ir Vokietijoj 
užsienio ministrai ir iškepė 
sutartj, kuri nesuderinama su 
jokia diplomatine išmintimi. 
Jie nutarė tiek Berlyno, tiek 
visos Vokietijos klausimu ne
sitraukti nė per 
trauktis reikia,
kės. Dabartinė nenormali pa
dėtis nepakenčiama.

Jei su šitokia “programa“ 
ateinantį mėnesį minėti minis
trai ir jų bosai — Eisenhow
eris, De Gaulle ir Macmilla- 
nas — suvažiuos į Paryžių, 
tai iš viršūnių konferencijos 
niekas neišeis.

Tikėkime, kad iki viršūnių 
konferencijos dar blaivus pro
tas paims viršų. Gal šitie trys 
didieji laiku susipras ir savo 
ministrų kreivą susitarimą pa
siųs j gurbą.

Rapolas Skipitis savo atsi
minimuose pamini ir didįjį bu
delį Plechavičių. Girdi, ‘be 
rankinių granatų ir be revol
verio jis nė žingsnio nėjo nuo 
savo buto, kuris buvo karei
vio saugomas“ (“Dirva,“ bal.
6 d.).

Budelis bijojo žmonių, ne
pasitikėjo net savo draugais. 
Vienoją. rankoje granata, o 
kitoje revolveris, štai kaip 
anais metais Lietuvoje atrodė 
vienas iš dabartinių “vaduo
tojų,“ pabaisa Plechavičius.

Kinija pasitiki su 
Indija susitarti

Pekinas. —Kinijos prem
jeras Chou En-lai jau pasi
rengęs važiuoti į Indiją, 
kur tarsis su Indijos prem
jeru Nehru sienų reikalais. 
Kinija skelbia, kad 51,000 
ketvirtainių mylių plotas 
priklauso jai. Didelė dalis 
to ploto dabar yra Indijos 
valdoma.

Šių šalių siena yra apie 
2,500 mylių ilgio. Daugely
je vietų,ji eina per aukš
tus kalnus, griovius ir 
džiungles. Kai kur siena 
nebuvo tikrai nustatyta. 
Bet vietomis imperialistai, 
kada, jie valdė Indiją, už
grobė Kinijos teritorijų.

Anglija panaikins 
savąsias raketas

Londona.s. ■ — H. Watkin- 
son, Anglijos gynybos mi
nistras, paskelbė, kad jo 
vyriausy be panaikins 
“Blue-Streak” raketas. Tos 
raketos gali siekti už 2,800 
mylių.

Watkinson sako, kad An
glija yra taip arti prie Ta
rybų Sąjungos, kad pasta
roji lengvai gali sunaikinti 
Anglijoje visas raketų ba
zes. Tas pilnai paaiškėjo pa 
to, kai TSRS nušovė raketą 
į nužymėtą vietą už 8,000 
mylių Ramiąjame vande
nyne. Gi raketų gamyba 
anglams daug atsieina.

Jungtinės Valstijos Ang
lijoje turi raketų bazes. 
Prieš tai anglai protestuo-

katastrofos. Numa tomą, 
kad TSRS premjeras 
Chruščiovas reikalaus iš
spręsti šiuos tarptautinius 
klausimus:

1) Visiems pasisakyti 
prieš karą, o visus nesuti
kimus išrišti derybomis.

2) Vakarai privalo atsi
sakyti nuo “spaudimo poli
tikos“, kad Tarybų Sąjun
ga “suvaldytų kitų šalių 
komunistus“.

3) TSRS komunistai turi 
teisę pritarti ir džiaugtis 
kitų šalių komuinistų lai
mėjimais lygiai taip, kaip 
Vakarų kapitalistai kitų 
Šalių kapitalistų laimėji
mais. Komunistai yra kie
tai įsitikinę, kad komuniz
mas laimės, bet jie neatima 
ii kapitalistams teisės tu
rėti įsitikinimą, kad jie lai
mės. Tokie įsitikinimai ne
gali būti; skerspainiu tai
kiam abiejų sistemų sugy
venimui.

• 4) Sulaikyti, propagandą 
ir šaltojo karo kurstymą, 
kuris yra žalingas visai 
žmonijai.

5) Pravesti gyveniman 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos priimtą rezcliuciją nusi
ginklavimo reikalais, nes

į stumia 
žmoniją į katastrofą. Taip
gi jis guli sunkia našta ant 
visų žmonių pečių.

6) Abiejų Vokietijų vie
nybė, tai yra pačių vokiečių 
reikalas.

7) Berlynas turi būti 
k isvas nuo propagandos. 
Jame neturi rastis jokių 
atominių ginklų. Vakarinė 
Berlyno dalis privalo 
eiti į Rytų Vokietijos 
toriją.

8) Tuojau uždrausti 
minius ginklus, sulaikyti jų 
gamybą ir sunaikinti tuos, 
kurie yra sandėliuose.

9) Visos šalys privalo iš
traukti savo armijas iš ki- j VJ i ciau

per- 
te ri

ato-

tu šalių. Jungtinės Valsti
jos turi panaikinti savo ka
ro bazes kitose šalyse.

10) Atsilikusioms šalims 
privalo teikti pagalbą Rytai 
ii Vakarai be jokių politi
nių reikalavimų iš tų šalių.

11) Kinijos Liaudies Res
publiką tuojau priimti į 
Jungtines Tautas.

12) Išsprendus šiuos 
klausimus, Vakarai ir Ry
tai privalo panaikinti visas 
karines sąjungas.

Vėliausios žinios
Londonas. — Virš 20,000 

anglų, kurie sudarė septy
nių mylių ilgio liniją, atvy
ko protestuoti prieš atomi
nius ginklus. Velykų proga 
britai reikalauja panaikin
ti tuos baisius ginklus.

Washingtonas. —W. Jor- 
den rašo, kad Vakarų už
sienio ministrai nepriėjo 
prie susitarimo pamatiniais 
klausimais.

Marijonų “Draugas’’ surin
ka: “Naujos Sovietų pink
lės tremtiniams!“ Girdi, tie 
Sovietai dabar sako pabėgė
liams: “Galite negrįžti, jei ne-

(Tąsa 6-tam pusi.)

JAV KAPITALISTAI IR 
KUBOJE “JŲ” ŽEMĖ 
Havana. — Kuboje Jung

tinių Valstijų kapitalistai 
valdė 2,167,500 akrų žemės 
plotą, kur buvo cukraus, 
tabako, kavos plantacijos 
ir galvijų auginimo far- 
mos. Vien United Fruit Co. 
turėjo 723,000 akrų.

Dabartinė Kubos valdžia 
atima nuo JAV kapitalistų 
žemę ir atiduoda beže
miams valstiečiams. Ji jau 
atėmė 842,000 akrų.

“Pravda” rašo, kad 
įvyks susitarimas

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad nepai
sant šaltojo karo šalininkų 
pastangų pakenkti viršūnių 
susitarimui, bet turės būti 
padarytas, nors laikinas, 
susitarimas.

Dienraštis nurodo, kad 
tie elementai iškraipo Ei- 
senhowerio ir Chruščiovo 
susitarimą, kurį jie padarė 
Camp David, netoli Wash- 
ingtono.

Iš svarbiausių reikalų, 
kuriuos viršūnių vadai tu
rės aptarti, yra sekami: 
nusiginklavimas, uždrau
dimas atominių ginklų ban
dymų, padarymas taikos su 
Vokietijomis ir vakarinio 
Berlyno pavertimas į lais
vą miestą.

Johannesbu ngas. — Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
tirštai pastatė kareivių vi
sais pasieniais. Bando užda
ryti visus kelius negrų pa
bėgimui į kitas šalis.

Rabatas. — Maroko vy
riausybė įteikė v protestą 
Francūzijai. Sako, kad 
francūzų lėktuvai iš Alžy
ro per tris valandas bom
bardavo Maroko teritorijo
je.

Maskva. — TSRS pakeitė 
savo karo jėgų komandie- 
rių Rytų Vokietijoje. Vie
ton maršalo Zacharovo da
bar bus generolas J. I. Ja- 
kubovskis.

Capetown, P. Afrika. — 
Anglikonų vyskupas Joost 
de Blank smerkia Jungti
nės Pietų Afrikos terorą 
prieš negrus ir tuos religi- 
hius asmenis, kurie tą tero
rą palaiko.

Atlanta, Ga. —- Bomba 
sprogo negrų name, kurie 
apsigyveno baltųjų sekcijo
je. Laimei, nieko nebuvo 
namie.

Washingtonas... — Prezi
dentas Eisenhoweris, pirm 
vyks į viršūnių konferenci
jų, matysis su George Mea
ny, AFL-CIO prezidentu.

Washingtonas. — Neduo
da pasporto važiuoti į Ki
niją kongresmanui C. O. 
Porteriui, iš Oregon valsti
jos.

Kuala Lampur, Malajų 
pusiasalis. — Vieton miru
sio sultono Tuanka A. Rah- 
mano parlamentas išrinko 
sultoną H. Alamą Shabą.

Paryžius. — Francūzija 
atšaukė penkis savo gene
rolus iš septynių, kurie ko
mandavo jos armiją prieš 
alžyriečius.

Buea, Afrika. — Kame
rūne įvyko riaušės tarp vie
tinių sukilėlių ir valdžios 
šalininkų. Sakoma, kad iš 
abiejų pusių 200 žmonių žu
vo ir apie 400 buvo sužeis
tų.

Roma. — Negras kardi
nolas Rugambwa labiau su
sirgo.

Havana. — Areštavo a- 
merikietę N. Stevens, 32 
metų amžiaus už vartojimą 
falsifikuotų Kubos pinigų.

Rangūnas. — Burmoje 
iškilmingai buvo priimtas 
Kinijos premjeras Chou 
En-lai.

Massena, N. Y. — Nors 
dar St Lawrence upėje ma
tosi plaukiančių ledų, bet 
jau atsidaro Jūrinis kelias 
(Seaway).

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas, iš Cape 
Canaveral, Fla., bazės, iššo
vė satelitą “Transit-I-B”, 
265 svarų. Pentagono kari
ninkai sako, kad jis yra 
švyturys (lighthouse), ku
ris pasitarnaus laivams ir 
lėktuvams kelių nurodyme.

“Transit-I-B” skrenda 
aplink Žemę nuo 230 iki 480 
mylių atstoję. Jo pagamini
mui išleista $1,000,000. Sa
telitas skraidys apie 16 
mėnesių, o vėliau sudegs.

Karininkai tvirtina,

vietą, kurioje jis randasi.
Pradžioje šio mėnesio ka

rininkai iššovė kitą sateli
tą “Tiros” būk geresniam 
oro numatymui. “Tiros dar 
ir fotografuoja žemės pa
viršių.

Washingtone diplomatai 
numato, kad iššovimai šitų 
satelitų yra Vakarų strate- ‘ 
gija išvakarėse viršūnių 
konferencijos. Mat, Tarybų 
Sąjunga satelitų ir raketų^, 
srityje yra toli priešakyje! į 
Jie numato, kad pirm kon- j 
ferencijos dar bus ir dau-’ ’ 
giau panašių “stebuklų”.Karininkai tvirtina, būk 

jis tarnaus susisiekimo rei-1 v I uz- 
pa- vė Eric Peugeot, 4-ių metų 

siųsti radijo bangas linkui amžiaus berniuką, automo- 
satelito ir tuojau gaus atsi- bilių gamintojų sūnų. Ber- 
liepimą, kurio pagalba lai- niukas sveikas. Vagys rei- 

jvas ar lėktuvas galės grei- kalavo už jį $100,000 išpir- 
ir tikriau nustatyti kimo.

kalams. Jie sako, kad 
teks laivui ar lėktuvui

Paryžius.— Vagys atida-

Floridoje sudegino j Masiniai naikins
Kubos lėktuvą

Miami, Fla. — Kapitonas 
Herrera ir du jo pągalbL 
nirikai atbėgo iš kubos ke
turių motorų lėktuvu. Or- 
laukyje jie sudegino lėktu
vą. Kapitonas Herrera sa
kė: “Nenoriu, kad Kubos 
komunistai turėtų šį lėktu
vą”. Po to jis ir jo pagalbi
ninkai paprašė, 
suteiktų jiems 
prieglaudą”.

Kada Kuboje
apie šį įvykį, tai Havana 
radijo komentatorius pa
reiškė: “Ką Jungtinės Vals
tijos pasakytų apie Kubą, 
jeigu jų lakūnai taip pasi
elgtu?.. Jeigu tatai įvyktų, 
tai Kuba tokius prasikaltė
lius grąžintų į Jungtines 
Valstijas”.

kad JAV
“politinę

sužinojo

Jie jau susitarė dėl 
bendro fronto

Washingtonas. — Angli
jos, Francūzijos, Vakarų 
Vokietijos ir JungtiniųVal- 
stijų užsienio ministrai su
sitarė reikale taktikos ir 
strategijos būsimoje viršū
nių konferencijoje.

Anglijos, Francūzi j o s, 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos viršūnių kon
ferencija įvyks gegužės 16 
d., Paryžiuje.

Vakarų Vokietijos valdi
ninkai labai bijosi, kad ne
būtų padarytas susitarimas 
vakarinio Berlyno ir taikos 
su Vokietijomis reikalais. 
M. O’Neill praneša, kad Va
karų ministrai užtikrino 
vokiečius, jog didelių nusi
leidimų Tarybų Sąjungai 
nebus.

Varšuva. — Šiemet Var
šuvoje Gegužės Pirmąją ei
senų nebus. Bus laikoma tik 
masinis susirinkimas.

Maskva. —iš New Yorko 
atskrido amerikiečiai artis
tai veikalo “My Fair Lady”.

skėrius - sąrančius : i.
..h. )Roma. — Devyniolikos 

šalių pajėgomis bus stota 
naikinti skėrių (sąrančių). 
Kiekvieneriais metais skė
riai padaro labai daug nuo
stolių. Jie veisiasi šiltesnėje 
žemės juostoje, kaip tai pie
tinėje Europos dalyje, Šiau
rinėje Afrikoje ir visoje 
šiltesnėje Azijos dalyje.

Skėriams karą skelbia 
Jungtinių Tautų organiza
cijos vadovybėje. Tam rei
kalui paskirta $3,800,000. 
Kova bus vedama plačiai, 
apims teritoriją, kur gyve
na vienas aštuntadalis visų 
žmonių.

KORĖJIEČIAI PRIEŠ 
RHEE DIKTATŪRĄ 

Masanas. — Apie tūks
tantis policininkų, daugu
moje ginkluotų kulkosvai
džiais ir šautuvais, puolė 
masines žmonių demonstra
cijas. Susirėmimas buvo di
delis. Kiek žuvo ir sužeista 
žmonių, tai Rhee valdinin
kai slepia. Trysdešimt na
mų buvo apdaužytų. Masan 
mieste yra 150,000 gyvento
jų. Demonstravo daugumo
je jaunimas. Panašios de
monstracijos įvyko ir ki
tuose miestuose.

SIAUČIA TERORAS
Atėnai. — Graikij oje 

siaučia teroras. Visam am
žiui į kalėjimą nuteisė ko
munistus veikėjus: J. Ery- 
thiades, Komunistų parti
jos CK narį, jo žmoną Elli, 
J. Zachariades, Avra Part- 
salides ir dar tris veikėjus.

Havana. —1,000 kareivių 
ir milicininkų apsupo 
kėjus Sierra Maestrą 
nuošė.

ken- 
kal-

Tokio. — TSRS vėl 
sergėjo Japoniją dėl JAV 
karinių bazių ir jos karo 
sutarties su JAV.

per-
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šį teiginį galima paremti ir 
istoriškai.

Matriarchato gadynėje, kai 
> motina, 

vaikai vadinosi motinos var
du. XIX ą. antrojoje pusė
je dar buvo galima rasti Afri
koje, Amerikoje ir kitose pą- 
saulio šalyse tąųtų, kurios 
tvarkėsi matriarchato teisė
mis, ir vaikai vadinosi motinos

HQDM TIK TĖVAS, 
O NE IR MOTINĄ?

Taip tik atradę, kad mū- šeimos galva buvo 
sų moterys jau turi pilnas 
ir visas lygybes su savo vy
rais. Toli gražu jos dar ne
pasitenkinusios tuo, ką jau 
turi laimėjusios netgi ir so
cialistiniuose kraštuose.

VLADAS REKAŠIUS
40-ąsias mirties metines minint)

Nedarbas vėl padidėjo
JAV DARBO DEPARTAMENTAS paskelbė, kad 

kovo mėnesi Amerikoje pakilo bedarbių skaičius—paki
lo net 275,000!

Šiuo metu šalyje yra 4,206,000 bedarbių.
Valdiniai duomenys aiškina, kad tai nėra normalu, 

.es kas metai kovo mėnesį bedarbių skaičius sumaži, 
, šiemet jis padidėjo. Kodėl? Aiškinama visaip, bet vy- 
•iausiai tuo, kad šiemet kovo mėnesi oras buvo labai 
ilogas, dėl to statyboje ir žemės ūkyje darbai nepakilo, 
» dar sumažėjo.

Nežiūrint priežasčių, dėl kurių bedarbių skaičius 
paaugo, padėtis nėra sveika. Nors komercinė spauda ir 
"laisvojo verslo” garbintojai skelbia, būk keturi milijo
nai bedarbių Amerikoje esąs “normalus reiškinys”, mes 
taip nemanome! Įsivaizuokite padėtį daugiau kaip ke
turių milijonų darbininkų, trokštančių dirbti, bet ne
gaunančių darbo! Įsivaizduokite jų šeimų padėtį!.. Ypa
tingai bloga padėtis tų, kurių nedarbo pašalpa išsibaigė!

Darbo unijų vadovai, beje, skelbia, kad su 1961 me
tų pradžia Amerika pajus daug didesni nedarbą, krizę.

v. . . 'vardu. O matriarchatas, anot
Kaip tik siais svarbiais Į Bebelio, tai komunizmas, ku-

Ruošiasi Alžyru skaldyti?
FRANCŪZIJOS PREMJERAS Michel Debre, kai- 

bedamas Alžyre, pareiškė: jei dauguma alžyriečių pasi
sakys už nepriklausomybę, tai Francūzija tuomet Alžy
rą perskels pusiau: vienoje dalyje galėsią gyventi tie, 
kurie nori nepriklausomybės, o kitoje šalies dalyje gy
vens tie, kurie nori pasilikti prie Francūzijos.

Stebėtojai sako, jog šis premjero pareiškimas—pir
mas toks, išplaukiąs iš atsakomingo Francūzijos val
džios žmogaus lūpų. Ligi šiol joks Francūzijos aukšta
sis valdininkas tokio pareiškimo nebuvo viešai padaręs.

Jeigu Francūzijos valdžia pasimotų Alžyrą skelti į 
dvi dalis, tai galima; į$iVaizduoti, kaip ji tai padarytų’: 
turtingesnę šalies dalį prijungtų prie Francūzijos, o kit
ką paliktų alžyriečiams.

Bet mes nemanome, kad alžyriečiai prie to dasileis: 
jie kovos, kaip kovoję, už savo laisvę ir nepriklausomy
bę', kol ją pilnai pasieks. “J <./•

Nori daugiau baltųjų
... PIETŲ AFRIKOS valdžia praneša, kad ji sieksis 
įsileisti į savo šalį daugiau baltų imigrantų. Taip pasa
kė tos šalies, vidaus reikalų ministras Thomas Naudė.

Rasistų valdžia pripažįsta, kad šiuo metu Pietų 
Afrikoje baltieji yra labai didelėje mažumoje, todėl jie 
ilgai negrų negalės laikyti kaip vergų,—pastarieji suras 

. būdus, kaip rasistus nugalėti. O kai į Pietų Afriką at
vyks koks milionas ar daugiau baltųjų žmonių, tuomet 
ir baltųjų rasistų viešpatavimas būsiąs išgelbėtas.

Iš kur, iš kokios būtent šalies Pietų Afrikos rasis
tai tikisi gauti sau talkininkų? Sakoma, jie tikisi jų 
gauti iš Vakarų Vokietijos, iš Belgijos ir iš Hollandijos. 
Jiems, matyt, labai norėtųsi gauti juo daugiau baltųjų 
iš Vakarų Vokietijos—ten dar yra nemaža nacizmo nuo
dais apnuodintų “viršžmogių”, kurie Pietų Afrikos ra
sistams padėtų mušti negrus.

Ugi šiol į Pietų Afriką per metus atvykdavo apie 
16,000 baltų imigrantų, bet arti tiek pat iš ten kitų iš
vykdavo.

Abejojame, ar rasis daug dorų žmonių, norinčių į 
Pietų Afriką vykti, kad padėtų rasistams kovoti prieš 
afrikiečius.

reikalais labai garsiai Vil- 
i niaus “Tiesoje” (bal. 3 d.) 

prabyla Doc. J. Kauneckie- 
nė su savo straipsniu “Ko
dėl gerbiamas tik tėvas?” 
Mums šis jos straipsnis 
taip įdomus, jog jį čia savo 
skaitytojams patiekiame iš
tisai. Docentė Kauneckie- 
nė rašo:

Rašau skatinama gausybės 
klausimų, kuriuos kelia mano 
paskaitų klasytojai. Ypač 
dažnai tenka atsakyti, kodėl 
asmenų dokumentuose rašo
mas tėvo, o ne motinos var
das, kodėl tekėdamos moterys 
keičia mergautines pavar
des ?

Aiškinu, kad toks paprotys 
yra užsilikęs iš anų laikų, ka
da moteris savo šeimoje ne
turėjo teisių ir buvo vyro ver- 

i gė, kad tai sąlyginis dalykas. 
I ■ '
j Toks atsakymas gal ir tei- 
' singas, bet jis man pačiai ke
lia kitą klausimą: kodėl ši 
vergijos žymė neišnyksta so
cializmo šalyje?

Seniau kai kuriose Lietuvos 
vietose vaikai būdavo vadina
mi abiejų tėvų vardais. Daug 
kur ir dabar sakoma: Butkų 
Juozukas, Mačiulių Onutė ir 
t. t., tuo lyg pabrėžiant, kad 
Juozukas, Onutė yra ne vie
no tėvo ar vienos motinos vai
kai, bet abiejų Butkų, Ma
čiulių vaikai. Tačiau asmens 
dokumentuose rašomas tik tė
vo vardas, pavyzdžiui Butkus 
Juozas, Jono sūnus, Mačiuly
tė Ona, Jurgio ,duktė ir t. t. 
Tik pavainikiai vaikai vietoj 
tėvo vardo turi rašyti“ moti
nos vardą. Tuo iš karto paro
doma, kad žmogus yra “merg
vaikis.” Kadangi buržuazinė- 

į j e santvarkoje pavainikiai bu
vo laikomi “neteisėtais” žmo
nėmis, tai liaudies papročiai 
smerkė ir pavainikį, ir jo mo
tiną. Todėl žmogus, kuris ne
turėjo tėvavardžių, būdavo 
nelaimingas, morališkai pri
slėgtas, reikalui esant tik ty
liai ištardavo motinos vardą, 
o asmens dokumentą su tuo 
brangiu vardu slėpdavo.

Dabar į šį reikalą žiūrima 
daug laisviau, nes skirstyti į 
“teisėtai” ar ‘neteisėtai” gi
musius žmones, atrodo, ne tik 
keista, bet ir nežmogiška. kįo indo. 
Teisingiau butų kalbėti apie 
porines ir neporines šeimas. gautil)Smis 
Porine seimą reikėtų vadinti 
tokią šeimą, kurią sudaro re
gistruota vyro ir moters san
tuoka, 
daro tik viena motina su sa-

rį mes siekiame įgyvendinti. 
Tai sakydamas, Bebelis perr- 
vertino matriarchatą. Komu
nistinėje visuomenėje neturi 
būti vietos nei vyro, nei mo
ters viešpatavimui, bet taip 
pat neturi likti nė moters ver
gijos 
dien, 
būtų daug tiksliau ir garbin
giau
mums brangų motinos vardą.

Ta proga norėčiau pasisa
kyti ir dėl susituokiančių mo
terų pavardžių keitimo. Tei
singai daro tos moterys, ku
rios susituokdamos nekeičia 
savo mergautinės pavardės. 
Tai garbinga ir patogu. Juk 
žmogaus pavardė lyg tam tik
ra etiketė, kurią nuplėšus tar
tum dingsta visa praeitis, visi 
nuveikti darbai. Tai kam gi 
pavardę keisti? Tik nusikal
tėliai, norėdami pabėgti nuo 
savo praeities, keičia pavar
dę, o doram žmogui nėra rei
kalo slėptis. Vyro

teatro 
visiems 
žiedus, 

dienų

pėdsakų. Todėl šian- 
žengiant į komunizmą,

greta savo vardo rašyti

tautomis, pirmiąųsią su di
džiąja rusų tauta, padėjo Lie
tuvos liaudžiai išsivaduoti iš 
Socialinės priespaudos, išlais
vino mūsų krąžfą nuo fašisti
nio siaubo, pakėlė iš griuvė
sių pokario metais respubli
kos ekonominį ir kultūrinį gy
venimą.

Ypač jaudinantį svečiams 
sevikinimą patiekė Liau
dies artistas Kipras Pet
rauskas. Jis rašo:

Mielieji Didžiojo 
svečiai atveža mums 
savo puikios kūrybos 
o man mano jaunųjų
prisiminimų pluoštą. Juk ly
giai prieš penkiasdešimt me
tų aš debiutavau Didžiajame 
teatre — Guno operoje Ro
meo vaidmenyje. Ten prasi
dėjo mano sceniškojo darbo 
kelias. Darbas imperatoriš
kame Marijansko teatre (da
bar Kirovo vardo akademi
nis teatras), gastrolės po pla
tųjį pasaulį. To darbo įkvėp
tas ir paskatintas steigiau ope
rą Kaune. Penkiasdešimt me
ti) skiria mane nuo tos dienos. 
O koks gyvas, o koks aiškus 
vaizdas kyla širdyje. Prisime
na visi anų laikų didieji rusų 
scenos meistrai — šaliapinas 
ir Neždanovas, Broliškąją ir 
Sobinovas, Smirnovas ir dau
gelis kitų. Didieji dirigentai—

Vyro pavardės Napravnikas, Nikišas, Kupe- 
priėmimas irgi turi savo isto- Vs h’ daugelis kitų. -------

Dėl Kubos didvyrio paminklo
SKULPTORE ANNA HYATT HUNTINGTON ka- 

daise sukūrė Kubos didvyrio Jose JulĮąp Marti pamink
lą, kurį Niujorko miesto administracija žadėjo pastaty
ti Central Parke, ties Avenue of Americas.

Paminklui padėti buvo pastatytas ir pjedestalas— 
jis tebestovi tuščias, o paminklas tebestovi kur tai už
kištas Bronkse. Miesto parkų komisijonierius teigia, į 
būk paminklas esąs nebaigtas, dėl to neįsilęidžiamas į ’ 
parką, o skulptorė tikina, kad ji paminklą baigė, ir pra
šo, kad juo greičiau jį pastatytų ten, kur reikia.

Paminklo sukūrimas lėšavo apie $100,000.
Vienas kubietis profesorius pasakoja, kad kovoto

jui už laisvę Jose Julian Marti paminklas nestatomas į 
Central Parką dėl padėties Kuboje. Mat, kada pamink- 

- las buvo užsakytas, kada jam buvo Central Parke nu
skirta vieta, Kuboje dar viešpatayo Ęatjsta. Dabar, kai 
ten įvyko perversmas, kai JAV politika nustatyta prieš 
Kubos revoliuciją, tai ir Niujorko “miesto tėvai” suran
da visokių priekabių, kad tik kubiečio paminklas neat
sistotų ant jam paskirto pjedestalo.

•. Jose Julian Marti buvo žymus rašytojas ir kovoto
jas už Kubos liaudies laisvę ir nepriklausomybę. Jis Ęu- 
'boje labai gerbiamas.

Mūsų miesto administracija neturėtų užsiimdinėti 
kažkokia “neaiškią politika ?: turėtų jį juo greičiau ku
biečio patrijoto-kovntopi paminklą pastąfytį ten. kur 
žadėjo!

rinę praeitį, kuri rodo, kad 
ištekėdama moteris prarasda
vo visas savo teises, - 
vardą.

Buržuaziniais laikais tuo- į //!// 
kiantis būtinai reikėjo mote-’1 
riai keisti pavardę. Tarybi
niai įstatymai grąžino mote
riai teises ir vardą. Todėl bū
tų labai gražu, jeigu sutuok
tiniai kiekvienas, pasiliktų1 sa
vo pavardę, tuo įrodydami, 
kąd jie tuokiasi kaip lygus su 
lygiu ir nenori -vienąs kito 
net vardo nustęlfyfi

Svarbiausią ųpiežastis, dėl 
ko moteris keičią savo mer
gautinę pavardę1!' “ienę,’1 tur 
būt, ta, kad hori parodyti, 
jog štai ji jau .ištekėjo, nu- 
si k rate ne gar b ingo'., sęnm ergės 
vardo, šis reiškinys irgi yra 
susijęs su mūsų atgyvenusiais 
papročiais ir neigiamomis pa
žiūromis į nesusitūbkųsias mo
teris.

Viengungė moteris, nors ir 
nesukūrusi šeimos, gali pui
kiai atlikti' savo pareigas ir 
palikti didelį darbo indėlį 
žmonijai. Senmergė, tai ne
reiškia, kad yrą kąžkokia ne
vykėlė, kuriai nepasisekė su
sirasti vyro. Visokių yra prie
žasčių, dėl kurių žmogus ne
sukuria šeimos, ir už tai jį 
smerkti, iš jo tyčiotis nėra jo- 

Jeigų sutuok
tinės moterys vadintųsi mer- 

pavardemis, tai 
morališkai būtų paremtos ir 
viengunges moterys.

, . I Nors šiuo metu kiekvienaso neporine—kurią su-Į _ , , .

vo vaikais (gali būti ir vyras 
su vaikais, pavyzdžiui, 
nai mirus arba su ja 
rus).

Tokią moterį, kuri 
laisvu noru pasiryžta 
neporinę šeimą, 
I , ■ / X -■
mia, valstybė jai moka pašal
pą, vaikus priima į lopšelį. 
Todėl tokią moterį neteisinga 
vadinti vieniša motina, kaip 
kad dabar vadinama, nes ji 
apsupta visuomenės ir valsty
bės globa, rūpesčiu. Tai koks 

|Čia vienišumas! Tačiau pa
pročiai stipresni už rašytus 
įstatymus. Dar ir dabar 
“mergvaikis” yra įžeidžiamas 
žodiĄ dar ir dabar žmogus 
išrausta, kai jam reikią pasa
kyti, kad jis Birutės, o ne Jo
no sūnus.

Motinos vardas yra bran
giausias ir garbingiausias var
das pasaulyje. Motina yra tas 
fizinis vaiko dokumentas, ku
rio niekas negali užginčyti. 
Tėviški jausmąi atsiranda tik 
ąuklėjimo metu, o motiniški 
gimsta draugė su gyvybe. Jau 
vien dėl pagarbos savų moti
nai reikėtų jos vardą nešioti 
ne tik širdyje, bet ir į ąsmeąs 
dokumeptus įrašyti. Tadą ne
būtų išskirti iš visuomenės ir 
“mergvaikiai,” nes visi žmo
nės prie savo vardo pridėtų 
dar ir motinos vardą.

sutuokinių gali pasilikti savo 
pavardę, tačiau praktiškai to
kių drąsių ir savarankiškų 
moterų — mažas procentas. 
Reikia kurti naujus, sveikus 

j papročius, viena 
sukurti 

neporinę šeimą, niekas ne 
tik nesmerkia, bet ją dar re-

žmo- 
išsisky-

tesi lietuvių tautos budelio *f 
Plechavičiaus gaujos, ku
rios žudė ir persekiojo ta
rybinius aktyvistus. VI. 
Rekašius partijos nutarimu 
persikelia gyventi į Plun
gę ir lieka dirbti pogrindy
je. 1919-1920 metais jis 
dirba LKP pogr i n d i n i o 
Telšių rajono komiteto sek
retoriumi, daug važinėja po 
Žemaitijos miestus ir kai
mus, organizuodamas le
galias profsąjungas, platin
damas pogrindinę komunis
tinę spaudą.

1920 metų kovo 12 dieną 
prie Plungės VI. Rekašius 
pateko į Plechavičiaus na
gus ir buvo mirtinai per
šautas. Sekančią dieną nuo 
gautos žaizdos VI. Rekašius 
mirė. A. Martinėnas

Vladas Rekašius gimė 
1893 metų gegužės 15 die
ną VijoliŠkių dvare (Va
balninko valsčius, Biržų 
apskritis). Jo vaikystė 
prabėgo pjauluose, kur mo
tina vertėsi įvairiais atsi
tiktiniais darbais.

19Q5 metų pradžioje Ru
siją sukrėtė pirmosios revo
liucijos įvykiai, kurie ne
pralenkė ir Šiaulių. Miesto 
gatvėse būriavosi darbinin
kai, vyko demonstracijos ir 
susirėmimai su poli c i j a . 
Nors jaunasis Rekašius dar 
gerai nesuprato vykstančių 
įvykių, tačiau, anksti pa
tyręs vargą ir skurdą, visa 
širdimi buvo kovojančiu už 
savo žmogiškas teises dar
bo žmonių pusėje.

Dar būdamas mokyklos 
suole, Vladas skaitydavo 
uždraustą literatūrą, vedė 
socialistinę propagandą mo- j ■ 
kinių tarpe. Už šią veiklą pHlKcuDOS 
VI. Rekašius buvo pašalin-1 
tas iš mokyklos be teisės 
įstoti į bet kurią kitą.

Bet jis nenusiminė, o ėmė 
mokytis savarankiškai, tuo 
pat metu daug laiko skirda
mas darbui revoliuciniuose 
rateliuose, Lenino veikalu 
skaitymui ir jų platinimui. 
1914 metų pradžioje Vla
das Rekašius išvyksta į Ry
gą, kur aktyviai dalyvauja 
lietuvių socialdemokratinė
je pogrindinėje organizaci
joje, bendradarbiauja Ry- ’ 
gos lietuvių dar b i n i n k ų 
laikraštyje “Vilnis.”

Vladas Rekašius^ kaip re
voliucionierius, grudi n o s i 
ne tik pogrindiniame darbe. 
Jo ištvermė, bei sąmoningu
mas augo ir ištrėmime, 
Tomsko gubernijoje. Ten 
jis patčio Kauno guberna
toriaus įsakymu darbi
ninkų susirinkimo organi
zavimą netoli Šiaulių. ■

1916 metų gegužės mė
nesį revoliucionierius pabė
ga iš Sibiro :
Tartu mieste. Su visa jau
natviška energija jis įsi
jungia į bolševikų organi
zacijos darbą ir išrenkamas 
į RSDDP Biurą.

Kur bepasiųstų partija 
VI. Rekašių dirbti—į Pet
rogradą ar Maskvą, — jis 
visur pateisino šį pasitikė
jimą, negailestingai kovo
damas prieš buržuazines 
partijas, už socialistinės 
revoliucijos pergalę, už pro
letariato diktatūrą.

Kreiserio “Auroros” šū
viai 1917 metais atvertė 
naują lapą žmonijos istori
joje. 1918 metų pabaigo
je VI. Rekašius partijos 
siunčiamas į Lietuvą.

Lietuvos Laikinosios Re
voliucinės vyriausybės nu
tarimu VI. Rekašius gruo
džio mėnesį buvo paskirtas 
Kupiškio apskrities politi
niu komisaru. VI. Reka
šiaus organizuoti darbinin
kai ir valstiečiai išvaiko 
buržuazines vadžios komite
tą, steigia Kupiškio apskri
tyje darbo žmonių valdžios 
organus. Per trumpą laiką 
VI. Rekašiaus sumanumo ir 
ryžtingumo dėka Kupiškio 
apskrityje buvo atliktas di
deliu darbas stiprinant Ta
rybų valdžią. 1919 metų 
kovo 10 diepą VI. Rekašius 
buvo išrinktas Kupiškio 
apskrities vykdomojo komi
teto pirmininku.

1919 metų pavasarį-va- 
sarą, užsienio imperialis
tams padedant, vietinė bur
žuazija laijdnąi nuslopino 
Tarybų. valdžią Lietuvoje, 
PrąsicĮėjo žiaurus bal tųjų 
teroras. Po Žemaitiją' bas-

R. Mizaros
A»

prane-R. Mizara darys 
Šimus apie Lietuvą seka
mose vietose:

Balandžio 22 d Detroite.
Balandžio 23 d. Čikagoje.
Balandžio 24 d. Rockfor- 

de, III.

\ ?

. Pradžio
je gležnas, trapus Lietuvos 
meno žiedelis, gaivinamas di- 

net ir džiojo rusų meno versmės, vis 
gražėjo ir stiprėjo. Toji galin- 
— ---- 1 meno versmė padė
jo mūsų nacionaliniam scenos 
menui išaugti i didelį, vešlų 
meno sodą su daugeliu spal
vingų talentų. Ir štai šiandien 
visa puokštė puikiųjų rusų 
menininkų pradžiugina mus 
savo atsilankymu. Būkite pa
sveikinti, . brangūs sveteliai, 
mūsų pastogėje!

Garbinguosius svečius 
jausmingai sveikina ir įžy
musis rašytojus Ąnfąn.as 
Venclova. Jis rašo:

Su dideliu džiaugsmu Tary
bų Lietuvos darbo žmonės ir 
inteligentija sutiko žinią, kad 
ryšium su artėjančiu Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmečiu Vil
niuje ir Kaune įvyks Didžiojo 
teatro operos, baleto ii' orkes
tro solistų koncertai, kuriuose 
dalyvaus daug šio šlovingojo 
teatro meno meistrų, kurių 
vardus žino visa šalis. Mūsų 
inteligentijos ir gausingų teat
ro meno mėgėjų vardu norisi 
iš visos širdies pasveikinti 
brangiuosius svečius ir palin
kėti, kad jų koncertai Lietu
voje praeitų vis stiprėjančios 
lietuvių ir rusų tautų draugys
tės ženkle. Mūsų brangie
siems svečiams norisi labai 
nuoširdžiai padėkoti, kad jie 
nepasigailėjo laiko ir jėgų 
atvažiuoti į mūsų respubliką 
ir mūsų žiūrovams parodyti 
savo didelį, taurų, jaudinantį 
meną, rodantį mūsų šalies, 
tvirtu žingsniu žengiančios į 
komunizmą, dvasinį turtingu
mą ir grožį.

Netenka nė kalbėti, jog 
Didžiojo teatro meistrų 
gastrolės Tarybų Lietuvoje 
paliks neišdildomą įspūdį. 
Atsiminkite, kaip įspūdin
gai ir gražiai Didžiojo te
atro. artistai pasirodė pas 
mus Amerikoje. Juos ir 
šiandien amerikiečiai tebe
mini ir tebe.sidįdžiuoja tu
rėję progą pasižavėti jų 
didžiu talentu.
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GARĘĮNGI SVEČIAI 
IŠKILMINGAI SUTIKTI

Vilniaus “Tiesa” (bal. 
d.) praneša, kad į Vilnių
atvyko Maskvos Didžiojo 
teatro meistrai. Visa Lie
tuvos liaudis susijaudinu
siai jų lauke. Jie gastro
liuos ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune.

“Tiesa,” sveikindama 
šiuos žymiuosius kultūri
ninkus, pastebi:

Lietuvių nacionalinė kultū
ra vystėsi ir tvirtėjo bendrau
dama su didžiosios rusų tau
tos kultūra. Mūsų tautų, mū
šų kultųrų draugystė turi pui
kias tradicijas. , Lietuvių pa
žangioji mokslo, kultūros vei
kėjai brendo pažangiosios ru
sų kultūros poveikyje. Lietu
vių rašytojai mokėsi iš tokių 
rusų tautos genijų, kaip L. 
Tolstojus, A. Čechovas, M. 
Gorkis, V. Majakęyskįs ii‘ ki
ti. Rugy kultūha |daug padėjo 
vystytis lietuvių ^nacionaliniam 
teatro 'menui, dailei, muzikai.

Draugystė su/ tarybinėmis

VAKARAI NUSIGANDO
Ankara. — Paskelbus, 

kad Turkijos premjeras 
Adnan M'ehęįeres vyks į Ta
rybų Sąjungą, o vėliau 
Chruščiovas atvyks į Tur
kiją, nusigando Vakarų di
plomatai. Mat, šių šalių 
valdininkai vieni pas kitus 
nesilankė nuo 1938 metų. 
Vakarai nuolatos' Turkiją 
kurstė, o turkų valdininkai 
provokaciniai kalbė d a v o 
prieš TSRS. Atrodo, kad 
Vakarų diplomatai bijosi 
netekti paklusnaus įrankio.

r

Žolynauskendeniai 
gaudo gyvūnus

Augalų pasaulyje gausu 
I rūšių, kurios turi pakitėju
sius organus, 
gyvūnams gaudyti, 
tokių augalų 
niai. t '

Skendeniai 
priklauso 
(Lentibulariaceae) šeimai, 
^emės rutulyje jų priįkiU-^ 
4iuojąmaJ$ rūšių.
jė rastos 2, tačiau m^rięma, 
kad turėtų augti šešios' rū
šys. Dažniau aptinkami pa
prastasis (Utricularįa vul
garis/ ir mažasis (Utricu-

i skendeniai.

pritaikytus 
Vieni 

yra skende-

(Utricularia) 
gkendeninių

ir apsistoja laris minor) 
Skendeniai — vandeniniai 
augalai. Jie neturi šaknų, 
todėl nesiekia tvenkinio ar 
ežero dugno. Jie turi įdo
mius organus — pūsleles, 
pritaikytus vandens gyvū
nėliams gaudyti. Pūslelės 
yra nedidelės — 3—5 mili
metrų dydžio, tvirtai pri
augusios p ri e lapkočio. 
Kiekviena su ilgais plauke
liais, panašiais į ūsus. Van 
denyje gyvenančios infuzo
rijos, vandens vėžiukai ir 
kiti smulkūs padarėliai, pa
tekę į skendenio pūslelę, po 
kurio laiko žūva. Tada spe 
cialios pūslelės liaukinės

!įi

4 
I 

ląsteles gamina skystį, ku-*-^! 
r i ame ištirpsta gyvūnas ir 
per pūslelės sieneles sken- 
denis jį visiškai sučiulpia/ 
paimdamas azotą ir kitas 
jo gyvenimui reikalingas . 
maisto medžiagas.

Skendeniai žydi birželio 
— rugpiūčio mėnesiais. Gel
toni žiedai kyšo kekėmis iš 
vandens. Rudenį susifor- 
jnavę žiemoj antys pumpu
rai, atitrūkę nuo augalo, 
kurį laiką plauko vandeny
je, vėliau leidžiasi į tvenki
nio dugną ir ten žiemoja. 
Pavasarį skendenio pumpu
rai pakyla į viršutinius 
vandens sluoksnius. Iš jų 
išauga nauji augalai, kurie 
vėl tyko naujo grobio.

v

iPekinas. — Išvyko Kini
jos premjeras Chou En-lai. 
Jis lankysis Indijoje, Bur- 7 . 
moję ir Nepalyje.

\

Washingtonas. — Balan
džio mėnesį atsilankys 15 
TSRS kąripinkų.

O?
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Atsakau į klausimus
APIE LIETUVOS 

KOLŪKIUS
žmonės klausia:

įžodžiais: kolūkiai ten tapo 
i panaikinti, didžiuliai jų 
i plotai sodinami medžiais, 
i miškais, daugiausia puši- 

—Kaip dabar gyvuoja I mis, kurios smiltynuose ge-
Lietuvos kolūkiai? |rai auga. Nemaža kolūkie-

Lietuvoje yra apie 1,800 i ten išsikėlė, tarybi- 
kolūkių. Nei su geriausiais i n^s vyriausybės padedamų 
norais jų visų aplankyti ’ i Klaipėdos kraštą ai ba į 
nebūčiau galėjęs, ir neži-1miestus;. Klaipėdos miese, 
nau, ar tai padarė bent ku- pavyzdžiui, sutikau e e ą 
ris kitas asmuo, nuolat gy-; !. ,z H’ /tsikelusių nu.° 
venas Lietuvoje. ’ Marcinkonių, _ nuo Merki-

. jj . nes, nuo Varėnos. Jie ten
Kiekvienas kolūkis dirba fabrikuose arba tar

nauja krautuvėse bei kito
ise visuomeninėse įstaigose.

Žinoma, yra gutikau nemaža dzūkų ir 
; jie paliko savo 

Pa". smiltingąsias žemes ir pa- 
• tapo darbininkais bei tar
nautojais.

Bet vra dzūku, kurie nie- 
kur nesikelia ir nemano | 
keltis. Jie gyvena ten pat, ; 
nežiūrint to, kad nėra kol- ■ 

Kurie apsileidę, i ūkių.
tie gyvena 

Daug viskas 
nuo kolūkio 

jei jis suma-

nes vyriausybes padedami,

je? Kodėl gi jūs vandeny 
braidžiojate be jokio rei- tam 
kalo?

Ji man atsako:
—Nenori stogo taisyti bro- 

netaisome ir mes. Tuš-

io? šluos dąlykėlius pažymiu 
kad ? skaitytojas su

prastų, jog Lietuvoje, kur 
kolūkinis gyvenimas prasi
dėjo visai neseniai, dar yra 
ir atsilikimo. Yra kolūkiai 
ir kolūkiai, yra kolūkiečiai 
ir kolūkiečiai. Tokioje pat 
žemėje (pav., Suvalkijoje) 
vienas kolūkis klesti, kitas- 
atsilikes. Tame pačiame 
kolūkyje vienas kolūkietis 
gyvena pasiturinčiai, kitas 
— prasčiau. Vienas darbš
tus, sumanus, apsišvietęs,

ve ten spektaklius. Į Len-' visas gyvenimas panašus į bus aprūpinti visus kolū
kiečius ir elektra. O tai 
reikš milžinišką žingsnį 
pirmyn!

Kai kurie žmonės klausia:
— Ar, jūsų nuomone, vi

si valstiečiai pasitenkinę

kiją šis kolūkiečių ansamb-! miestelėnų gyvenimą. Ten 
lis žada šiemet vykti. 'statomi puikūs Kultūros

Argi buvo Lietuvoje ka-j namai, kino teatrai, par- 
da nors kas nors panašaus ' duotuvės, geros pirtys, 
praeityje?!..lis,

čia jo! Jeigu, jam gerai 
tai bus gerai i 
Plaukiosime kaip antelės...

Jos broliui statau tokį 
pat klausimą. O jis man:

—Neužilgo kelsimės į gy
venvietę, tai kam dabar 
stogą remontuoti?..

Buvo jau vėlyvas rytas.
Vasara. Saulė, aukštai pa-i kitas — dar atsilikęs, ne- 
sikopėjusi, meiliai bučiavo į skaito spaudos, nenori 
Dzūkijos žemę. Aš klausiu: dirbti, o jei dirba—nesąži-

—Kada gi jūs pradėsite ningai.
šiandien dirbti? i v .......... , . , , i Yra puikių kolūkių—Devinta valanda,—at-; U v 7 f
sako man. j Yra labai aukštai paki-

Klausiu kolūkio pirmi- į lūšių kolūkių.
ninka: I Lenino vardo kolūkis Ša-

—Kodėl jūs taip vėlai, kių rajone, arba tame pa- 
vasara, pradedate darbą?

—Taip kolūkiečiai nusi

ir mums

vo tiška respublika. Jis 
tvarkosi taip, kaip jo na
riai susitaria, f'
tam tikri bendri nuostatai, ( vdniuje • 
tam tikros taisyklės, ~~ 
teiktos visiems kolūkiams, 
pagal kurias jie tvarkosi. 
Bet vyriausiai viskas pri
klauso nuo pačių kolūkiečių.

Kurie kolūkiečiai gerai 
dirba, moka tvarkytis, tie

’turtingi.
^nenori dirbti, 

’ vargingiau.
priklauso ir 
pirmininko:
nūs, “g a s p a d a r n a s, ” 
moka tvarkyti reikalus, 
kolūkis puikiai klesti. Jei 
pirmininkas nesupranta 
savo pareigi?, apsileidęs, 
“mėgsta dar paimti į bur
nelę”—bloga. Yra kolūkių 
pirmininku, kurie ir nebai
gę aukštųjų mokslų gerai, 
sąžiniškai savo apreigas ei
na; ten kolūkiai tvarkosi 
gerai, kolūkiečiai gyvena 
pasiturinčiai.

Turi būti su aukštuoju 
mokslu

Užteks, jei pasakysiu,
kad kai kurie kolūkiečiai. reikia jį prižiūrėti, na. ir j linkui —gyvybė.
man pasakojo: mes norime, čia mes sau nemažai uždir-'yra 500 tūkstančių augalų 
kad kolūkio pirmininkas bame. Gyvename sočiai 

nuprastų tai, kam jis vado-, rai.
^auja,. ką jis daro. Jis tu-! 
ri būti apsišvietęs, turi su- i 
prasti savo pareigas; turi 
būti, pagaliau, žmogus, mo
kąs susikalbėti su kitais, i

Vilniuje LK Partijos ir, 
vyriausybės vadovai man 
sakė:

—Mes einame prie to, 
kad kiekvienas kolūkio pir
mininkas turi būti baigęs 
Lietuvos Žemės ūkio aka
demiją, turi būti agrono-1 
mas arba zootechnikas.

Ir tie pareigūnai, beje 
prideda:

—Mes einame prie to, 
kad kiekvienas miesto ir 
miestelio vykdomojo komi
teto pirmininkas (pas jus, 
amerikietiškai: majo ras) 
būtų architektas arba inži
nierius. Kai visa tai pa
sieksime, tuomet mūsų ša
lis pilnai suklestės kultūriš-1 
kai ir eknomiškai.

Turime atsiminti, kad 
Lietuvos kolūkiai turi daug 
žemės: po du, po tris, po 
keturis tūkstančius hekta
rų. Norint tą žemę gerai I 
apdirbti, kad ji duotų gerų 
vaisių, reikia mokėti, rei
kia ją pažinti ir žinoti, kur 
ką sėti, sodinti, kaip ją 
įtręšti.

Lietuvos kolūkiai yra dar 
jauni, tik daug maž po de
šimt metų amžiaus.

Priklauso ir nuo žemes
Netenka aiškinti, kad 

kolūkių suklestėjimas arba 
atsilikimas labai daug pri
klauso ir nuo žemės geru
mo. Kur žemė derlinga, 
ten kolūkiai geriau klesti, 
kur žemė menka, ten pras
čiau ir kolūkiams.

Mano gimtojoje Dzūkijo
je, kaip žinia, žemė menka, 
daugiausia smiltynai. Ir 
štai, kas ten darosi: Apie 
tris didžiulius kolūkius, — 
tarp Marcinkonių ir Merki
nes,—žmonės pavertė miš
kų auginimo zona» Kitais

si a u:

da ryt i ateityje? 
čia gyvenate?

Jie beveik visi atsakė pa- į 
našiai:

—O ko mes turėtume iš 
čia bėgti? Matote, turime i 
savo sklypus, laikome kar-j 
ves. laikome kiaules, pasi-1 
sodiname užtenkamai bulvių 
ir daržovių, na, ir gyvena
me. Ir gyvensime! Vasarą 
mes daug pelnome iš grybų 
(daugiausia baravyku) ir 
uogų. Pasigaudome žuvų, | 
pamedžioiame, — nusišau
name kiškių ir paukšte
liu... Tai ko mums daugiau 
bereikia? !.. A t s i minkite, 
kad reikia sodinti mišką,

na.

Man teko užęiti į kai • 
(Apie Lenino vardo kol-' kurių naujas gyvenvietes, 

ūkį “Laisvėje” i 
rio 12 d.) tilpo išsamus ’ venamuosius namus: jie 
J. Paliukonio iš L u k š i u ' švarūs, erdvūs, su medinė- 
straipsnis, kuriame smul-Įmis grindimis; turi elekt- 
kiai nušviečiamas kolūkie-jrą, turi radijo priimtuvus; 
čių gyvenimas. Straipsnio1 kai kurie jau turi ir savo 
antraštė: “Kur grafas Po-’televizorius. Randi ten ir 
tockis seniau viešpatavo.” i laikraščių ant stalo, matai 
“Laisvėje

(š. m; vasa-! persikėlusių kolūkiečių gy- kolakiniu gyvenimu?

Nelengva į tai atsakyti. 
Man rodosi, kad yra dar 
tokių, kurie nėra pasitenki
nę, bet jų nedaug. Yra gi 
kolūkiuose ir buvusių buo
žių, yra ir tokių, kuriuos 
“šventas tikėjimas” (kuni
gai) moko, kad neapkęstų 
kolektyvinio darbo. Atsi
minkime, jog katalikų tiky
ba priešinga socializmui 
kunigai skelbia, būk žmo
gaus prigimtis esanti “ka
pitalistiška,” būk “pats die 
vas tėvas” esąs socializme 
priešas. Dėl to, tūli sukla 
dinti, dar neigsi 1 ai s vi n 
iš religinių prietarų, na, i 
nenori ščyrai dirbti. Jiem 
dar vis vaidenasi, būk Lie 
tuvon sugrįš ponų, kunigi 
ir kapitalistų viešpatavi-

• i mas. Bet tokių žmonių yr? 
;labai maža.

Reikia tai į si tėmy t i : 
šiandien Lietuvos valstietisi 
daug geriau valgo, gražiai?;' 
rengiasi (vyžų ir klumpių 
jau seniai Lietuvos kaime 
nebeliko) ir lengviau dirba 
negu seniau, kai gyveno pa J 
skiruose žemes ūkiuose.

Kalbėjausi su daugeliu t 
kolūkiečių ir klausiau:

—Ar jūs norėtumėt, kad | 
grįžtų senasis, buržuazinis į- 
gyvenimas?

—Ne, jokiu būdu ne! — / 
atsako jie. — Niekad nesu- / 
tiktum grįžti į tą gadynę, į 
kai ėjome su arklu ar suį 
plūgeliu paskui vos kojas 
velkantį kuiną. Matote, 

I šiandien traktoriai ir kito- 
I kios mašinos mums talkau- 
ja. Ir tų visokių žemei, 
dirbti mašinų pas mus.kas| 
metai atsiranda vis dau-į 
giau ir daugiau... ' :■ I

Bet reikia ir tai suprasti:! 
Net ir atsilikusių tėvų vai-l 
kai, lankydami^ mokyklas, t 
persiima nauja dvasia, so- { 
cialistine dvasia.

Šiandien Lietuvoje jau 
nemaža yra aukštu o s i u s 
mokslus baigusių žmonių, i 
dirbančių žemės ūkyje, kol- į 
ūkiuose. Daug jaunų žmo- 
nių, baigusių vidurinį | 
mokslą (gimnazijas), taip
gi dirba žemės ūkyje.

Ir tokių — mokytų — 
žmonių skaičius vis didėja. 
Kas metai jų priauga tūks
tančiai. Jie jau kitaip į 
gyvenimą žiūri. Jiems so
cializmas jau nėra kokia 
svajonė, o tikrovė. Jie tau 
drąsiai sako: “Mes Ameri
ką pasivysime ir pralenksi
me!..”

Ir tai jie teigia ne juo

neretai t e 1 p a į bibliotekeles. Tai jau pil- 
korespondencijų apie tą beiinai kultūringas gyvenimas! 
kitą Lietuvos kolūkį; paro-! B tačia klaida sa. 
dorna, kaip atsilikęs kolu-'k ti. kad jau visj Lietuvos 
ta greit atsistoja } P>™a-kolQkiečiaitai . N 
eiles gretas.) i ■> . . J .v & .... : . . . v, ... dar nevisi. Bet prie to ema-Zemaitijoje ir Aukštaiti-' n ... .J J m a. Partijos ir vynausy-

, bes vadovai man sakė, kad 
prie to ir bus netrukus 
prieita, nors tai d a u g lė
šų os.

Dabar rimtai galvojama, 
kad keliantis i naujas gy
venvietes, kolūkiečiai sta
tytus! ne medinius, o mūri
nius gyvenamuosius namus. ' 
Kur nėra plvtu, tai archi-' 
tektai ir inžinieriai bando 
pavartoti kitokias 
medžiagas namams

Kai persikels į 
gyvenvietes, tuomet

Pavyzdžiui, joje taipgi yra puikiai su

čiame rajone “Nemuno” 
į kolūkis. Pastarasis, bekit- 

. . Jare, — jis atsako. i ko, turi pasistatęs puikius
v ; —Ar negalima kaip nors ;kultūros namus; čia veikia

as jų klau- nutarimą pakeisti?
v ' —Viskas priklauso nuo į ir senu—Ansamblisjus žadate jų pačių Prievartos , 

Of e mes nevartojame ir nevar 
įtosime.

’apie iš 100 žmonių—jaunų 
uv.ix Ans-
gilsamblis taip pakilęs, taip

Į išsitobulinęs, kad praėju
siais metais Lenkija buvo 

Vasara darbą farmose | pakvietusi gastro 1 i u o t i . 
į pradėti devintą valandą ry-į Dėl tam tikrų kliūteliu į 
i to, kiekivenam aišku, yra I Lenkija jis nenuvyko, bet 
'per vėlu... 'gastroliavo Maskvoje: da-

klestėjusių kolūkių, kurie 
per metus pajamų už savo 
produktus gauna milijonus 
rublių. Ten kolūkiečių gy- ( 
venimas tikrai visko pilnas.

Į gyvenvietes
Daugelyje Lietuvos 

tu kolūkiečiai keliasi i 
venvietes — sakytum, 
į didžiulius kaimus arba 
nedidelius miestelius. Ten 
jau naujas gyvenimas pra
sideda. Ten jau ir gatvės 
(ūlyčios) asfaltuoj a m o s ;

vie-

esamas 
statyti, 
naujas 
lengva

Gyvybes atsiradimas Žemėje | dabar, kaf kada tamsus

Biologijos

TAIP GALVOJO 
ANKSČIAU

Kalnų sniego viršūnėse 
ir vandenynų gelmėse, pel
kėse, dykumose, visur ap- 

Planetoje

mokslų kandidatas

Į tarybinį ūkį
Yra kolūkių, kurie, 

prastos žemės arba dėl 
susitvarkymo, pereina į 

i rybinius ūkius.
Taip atsitiko, pavyzdžiui, 

su kolūkiu Merkinėje. Bu- 
I vęs kolūkis šiandien yra 
tarybinis ūkis. Čia jau ki
tokia tvarka: kiekvienas, 
dirbąs tarybiniame ūkyje, 

i gauna algą. Tiesa, jis tu- 
• . • 1 / • • 1 ""1*

ge- rūšių ir pusantro milijono 
. gyvių rūšių.

Kaip atsirado visi šie 
įvairūs organizmai? Ką 

dėl galima pavadinti jų protė- 
ne-j viu, kaip jie atsirado Že- 
ta-1 mėje?

Gyvybes atsiradimo prob
lema —■ viena sudėtingiau
sių gamtos moksle. Ir tai 
suprantama. Juk niekada 
nebus rasti pirmųjų gyvy
bės atstovų palaikai, iš ku
rių galima būtų atkurti jų 
išvaizdą. Kol kas nedavė

iri taip pat teisę ir turėti rezultato ir visi mėginimai 
dirbtiniu būdu sukurti gy
vą būtybę iš negyvo daikto. 
Taigi, šiuolaikinis mokslas 
neturi tiesioginių bandymų 
ir aplinkiniais keliais.

Nenuostabu, kad žmonės 
tūkstantmečius neteisingai 
įsivaizdavo gyvybės atsira
dimą.

Tolimoje praeityje, kai 
žmonija buvo viena prieš 
vi-eną su priešiškomis ir ne
suprantamomis išorinio pa
saulio jėgomis, žmonės ti
kėjo, kad visa gamta pilna 
“dvasių” ir “sielų,” kurios 
valdo įvairius gamtos reiš
kinius, tąme tarpe ir orga
nizmų atsiradimą.

Vergvaldystės visuome
nės epochoje pasaulio paži
nimas pastebimai pažengė 
į priekį. Tačiau ir toliau 
viešpatavo idealistinės pa
žiūros. Tais laikais atsira
do tikėjimas visagaliu die
vu kaip gyvybės prada. 
Šventojo rašto mitas skel
bė, kad visas gyvas būty
bes sukūręs dievas. “Die
vybės kūrybinio akto” dėka 
Žemėje, esą, iš karto atsi
rado tokie gyvūnai ir au
galai, kokie dabar gyvena 
mūsų planetoje.

Biblija — žydų ir krikš
čionių “šventas” raštas — 
tvirtina: dievas sukūrė vi
są pasaulį per šešias die
nas. Trečią dieną jis su
kūrė augalus, penktą — 
žuvis ir paukščius, šeštą— 
žvėris^ ir, pagaliau, žmo
nes: iš pradžių vyrą, o pas-

|savo žemės sklypą, kaip ir 
’ ! kolūkiečiai.

Man esant Lietuvoje šis 
kolūkis kaip tik ir patapo 
tarybiniu ūkiu. Kaip jam 
sekasi, dabar nežinau. Bet 
žinau tai, kad buvę kolūkie
čiai man pasakojo, jog ši
taip gyventi jiems esą daug 
geriau, negu buvo seniau.

Kolūkiečiai
Dzūkijoje mačiau kolū

kiečių pastatų su kiaurais 
stogais. Mane tai suįdo
mino: kodėl taip?

Štai, viename kolūkyje, 
tarp Alytaus ir Merkinės, 
užeinu pas vieną kolūkietį. 
Jo butas puikus, grindys 
medinės, visur pavyzdinga 
švara; didelė biblioteka. 
Jis prenumeruoja dienraš
tį “Tiesą” ir kai kuriuos 
žurnalus. Du vaikai baigę 
aukštuosius mokslus.

Netoli jo gyvena kitas 
kolūkietis. Žiūriu, ten gy
venamasis pastatas su kiau
ru stogu. Mane tai suįdo
mino. Užeinu. Stogas pra
kiuręs ties viduriu. Pasi
rodo, viename pastato ga
le gyvena vienas kolūkietis, 
kitame — jo sesuo su vyru 
ir su šeima. Naktį pylė 
smarkus lietus, tai pro 
kiaurą stogą pripylė i prie
menę nemaža vandens. 
Klausiu aš moteriškės:

—Kodėl gi jūs neužlopo
te stogo? Kaip galite pa
kęsti šį vandenį priemenė-

kui moterį. Pirmąjį žmo-i 
gų — Adomą — dievas nu
lipdė iš gyvybės neturinčios 
medžiagos -— molio, o pas
kui įpūtė į jį sielą. Dėl ko 
jis ir pasidarė gyvas.

Šį prieš;; tūkstančius me
tų sukurta legenda apie 
paslaptingą ir visagalę dva
sinę jėgą iki šiol valdo dau
gelio žmogių protus. Bib
lijos sudarytojai net ir ne
sugalvojo jos patys. Nai
vios pasakos apie gyvūnų 
ir augalų ' staigų atsiradi
mą atsirado gerokai prieš 
pasirodant šventajam raš
tui. Jos rėmėsi tamsumu, 
nekritišku mus supančios 
gamtos paviršutiniškų ste
bėjimų traktavimu. Tokie 
stebėjimai neretai keldavo 
žmogui mintį, kad įvairios 
gyvos būtybės, pavyzdžiui, 
vabzdžiai, žuvys, paukščiai, 
pelės, gali ne tik gimti iš 
į save panašių, bet ir tie
siog atsirasti patys savai
me, savaime užgimti iš 
mėšlo, žemės, vandens ir tt. 
Visur, kur žmogus susidur
davo su staigiu ir masišku 
gyvų organimų atsiradimu, 
jis galvodavo, kad jie gims
ta savaime.

Senovės egiptiečiai buvo 
visiškai įsitikinę, kad sau
lės šildomame humaus 
sluoksnyj-e, pasiliekančiame 
po Nilo potvynio, užgims
ta varlės, rupūžės, gyva
tės, pelės. Babiloniečių dan
tiraščiuose galima per
skaityti, kad iš dumblo su
sidaro daugelis gyvūnų. 
Idėjas apie savaiminį orga- 
-nizmų užgimimą biblijos su
darytojai ir. paveldėjo iš E- 
gipto bei Babilono mitinių 
legendų.

Kodėl tūkstantmečius bu
vo tikima, kad gyvybė Že
mėje prasidėjo savaiminiu 
organizmų užgimimu? Ko
dėl žmonės tikėjo, kad or
ganizmai ne tik be palio
vos užgimsta iš negyvos 
gamtos, bet ir staiga virsta 
vieni kitais, pavyzdžiui, au
galai — gyvūnais, vienos 
augalų rūšys — kitomis?

Atsakymas vienas.
Įsivaizdavimą apie savai

minį organizmų' užgimimą 
ir staigų persigimimą są
lygojo menkas mokslo išsi
vystymo ‘lygis, gyvenimo

Net negali savaime užgimti. 
Gal būt, ląsteles ir net
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i žmogus yra įsitikinęs, kad daugialąsčius orrganizmus 
i sliekai atsiranda mėšle ir galima sukurti dirbtinai iš 
i pūvančioje mėsoje, o įvai- 
: rūs parazitai savaime atsi
randa iš atmatų, purvo ir 
nešvarumų. Dėl paviršuti
niško stebėjimo užmiršta-1 vaiminio 
ma ta aplinkybė, kad pur-Į Tačiau šiuolaikinis mokslas 
vas ir atmatos yra tik vie- visiškai neigia gyvų ląste- 
ta, lizdas, kur parazitai de- lių dirbtinio pagaminimo 
da savo kiaušinėlius. ^galimybę, o tuo labiau dau- 

XVI-XVII šimtmečiuose i gialąsčių organizmų.
vystosi visuomeninė garny- kuigi vis dė to atsna-
ba, auga miestai. Tai, sa- do gyvybe Zerųeje. _
vo ruęžtu, spartina žemės ’ ?uvo įkeltos, ipotezes, 
ūkio augimą, jo produktų gY^e j Žemę pate o 
prekybos plėtimąsi. Iškyla su. meteoritais art>a su os' 
uždavinys apsaugoti laukus mimų dulkių daelemiis. 
nuo piktžolių, o produktus Šjoms hipotezėms patvn- 
—nuo kenkėjų. Moksliniu- t11^1 buvo pateikiama aug 
kai pradeda tirti, kaip dau
ginasi organizmai. Jie pa
neigia fantastinius prasi
manymus apie savaiminį 
piktžolių atsiradimą iš dir
vos arba kultūrinių augalų, 
api-e grūdų virtimą pelėmis 
ir žiurkėmis, apie vabzdžių 
atsiradimą iš vaisių ar mė
sos. Antrojoje septyniolikto 
šimtmečio pusėje tvirtai 
p a s k elbiamas teiginys — 
“visa tai, kas gyva, atsi
randa iš gyvo.” Atrodė, 
kad visiems laikams palai
dojama nepaliaujamo orga
nizmų užgimimo idėja.

Tačiau mokslo vystyma
sis kupinas netikė tumų. 
Nauji atradimai kartais 
prisideda prie to, kad lai
kinai atgimtų atgyvenusios 
pažiūros. XVII šimtmečio 
pabaigoje buvo atrastas 
mikroskopinių būtybių pa
saulis. Ir vėl iškilo klau
simas: o ar neužgimsta pa
prasčiausi organizmai, bak
terijos iš vandens, žemės, 
oro?

Tiesos buvo ieškoma uo
liame ir krupščiame darbe, 
karšt uose ginčuose. Tik 
maždaug prieš šimtą metų 
garsus prancūzų mokslinin
kas Pasteras įrodė, kad net 
bakterijos dabar neatsiran
da iš negyvo daikto, o at
siranda skylant į save pa
našioms.

Bakterij’os neužgimsta or
ganizmuose, o patenka į 
juos iš išorės. Pastero at
radimas buvo mokslinis pa
grindas mokymui apie už
krečiamų ligų šaltinius. Jis 
tapo moksliniu pagrindu 
prod ūktų konservavimui. 
Konservų gaminimo prak
tika dar kartą įtikinamai 
patvirtino, kad bakterijos 3 pual. Laisve (Liberty). Anty., haland. (April) 19, I960

įvairių medžiagų mišinio? 
Tai, priešingai Pasterui, 
įrodytų, kad gyvybė vis dėl
to prasidėjo organizmų sa- 

užgimimo keliu.

su meteoritais arba su kos-

y 

sąmojingų argumentų. Ta
čiau visi jie buvo atmesti. 
Nukritusiuose ant Žemės 
meteorituose nepaste beta 
gyvybės pėdsakų. Pasau
lio erdvę skverbiantieji 
trumpųjų bangų ultravio
letiniai Saulės ir kitų 
žvaigždžių spinduliai su
naikintų bet kurią bakteri
ją, Tarpžvaigždinėje erd
vėje neįmanoma jokia gy
vybė, j-eigu nekal besime 
apie žmonių kuriamus kos
minius aparatus.

Gyvybė Žemėje negalėjo 
prasidėti nuo bakterijų ar 
s u d ė tingesnių organizmų, 
atneštų iš pasaulinės erd
vės, — tokia griežta šiuo
laikinio gamtos mokslo iš
vada.

Darvino mokymas kirto

L

f?

triuškinantį smūgį tiek kais!.. A*
tamsioms pažiūroms apie 
nepaliaujamą orga n i z m ų sparčiai keičiasi, viskas ęk 
užgimimą, tiek ir gyvybės na Seryn ir geryn. Aš ųet j| 
atnešimo į Žemę idėjoms. nedrįstu įvardinti nei vie- I

Darvinas, kaip sakė Le- no Lietuvos kolūkio atsili-) | 
ninas, padarė galą pažiū

Tarybų Lietuvoje viskas^
* J $

nedrįstu įvardinti nei vie-

ninas, padarė galą pažiū kusiu. Nes gal būt tas ar 
rai į gyvūnų ir augalų rū- kitas kolūkis, kuris praėjįų- 
šis, kaip į niekuo nesuriš- siais metais buvo atsilikęs, 
tas, atsitiktines, “dievo su- šiemet jis 
kurtas” ir nekintamas, ir 
pirmą kartą suteikė biolo
gijai visiškai mokslinę dir
vą, nustatęs rūšių kintamu
mą ir paveldimumą.

Darvinas įrodė, kad nau
jos augalų ir gyvūnų rūšys 
n e a t s i randa atsitiktinai, 
staiga, o atsiranda ilgalai
kio vystymosi iš esančių rū
šių procese, kovos ,už būvį 
ir natūraliosios atrankos 
įtakoj-e. Išvada iš natūra
liosios atrankos 1 
yra tvirtinimas, kad gyvy-

Tąsa 5-tame pusi.

į jau bus labai 
aukštai pakilęs. Tuo būdu 
aš pasilikčiau neteisingu.'

Negalima sakyti, įvardi
nant, kad tas ar kitas žmo
gus yra blogas, tinginys, 
netikęs. Vakar jis galbūt 
buvo “netikęs,” o šiemet— 
labai tikęs.

Supraskite: gyven imąs 
Tarybų Lietuvoje virte1 ver
da, kunkuliuoja. .. .

Tai pasakytina lygiai
teori ioš iapie raiestus ir aPie kai* 
I — aPie kolūkinį gy-

venimą.
R. Mizarą

\



Lietuviai jį vadin
sis milžinas visada 
dieną-naktį ir sek- 
kaminu verždavosi c

J. D. SLIEKAS

Iš Pittsburgh© lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

’•S
Atvažiavau į Ameriką 1913 metais, į 

Pittsburghą, Pa.. Amžiaus buvau 19 
metų.

Pittsburgho miestas stovi tarp kalnų 
ir dviejų upių, — iš pietų jį supa Mo 
nongahela upė, o iš šiaurių—Allegheny. 
Kai jiedvi susibėga į vieną vagą, tai nuo 
čia jau vadinasi Ohio upe ir jau daug 
didesnė.

Čia, kur tos dvi upės susibėga, saus- 
žemis pasidaro it koks milžiniškas lie
žuvis. Čia ir stovi Pittsburgho miesto 
centras.

Pagal upes stūkso į orą pakilę eilė- 
nis, lyg kokios milžiniškos kanuolės, 
abrikų kaminai.

Miestas padalintas į tris dalis: Į pie- 
is už Monangahela upės pietinė dalis, 
i Allegheny į šiaurę šiaurinė dalis, o 
tarp jų į rytus (“uptown”) Soho, Oak- 
nd ir tt. Einant 5th Avė. į rytų pusę, 
uo Jimanwell St., prasideda Soho dalis 

ui Robinson St. Tai tirščiausiai anuo 
betų buvo lietuviais apgyventa miesto 

į alis.
Lietuviai, kaip ir kitų tautų ateiviai, 

)uvo apsigyvenę, kaip darbo žmonės, 
tplink fabrikus. Pietinės miesto da
les lietuviai turėjo savo šv. Kazi- 
niero bažnyčią ir mokyklą su ku- 
ligu Sutkaičiu. Suprantama, aplink 

bažnyčią spietėsi ir jos parapijonai. Jų 
r darbovietė buvo milžiniškas Jones and

Laughlin fabrikas, 
davo “Brankštonu.” 
liepsnojo ir žėrėjo, 
madieniais. Iš jo 
juodi, kaip derva, dūmai, o kartais rudi 
su liepsnomis. Kada vėjas papūsdavo 
nuo pietryčių, tai visą pietinę dalį už- 
tcmdindavo kartūs dūmai ir suodžiai.

Soho dalyje taipgi gyveno daug lietu
vių. Čia jie neturėjo bažnyčios, tai spie
gsi daugiau aplink National Tube 
Works Co., kur išdirbdavo visokius 
vamzdžius (pipes) (lietuviai jį vadinda
vo “Paitmeliu) , ir Lietuvių Mokslo 
draugystės namą su svetaine ir baru- 

■ Afetu, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino pašalpinę draugystę, APLA 
Iraugystės 7-tą kuopą, SLA 40-tą kuo- 
Są, lietuvių valgomų daiktų kooperaty
vo krautuvę ir LSS 6-tą kuopą.

Šiaurinės dalies lietuviai daugiausia 
■buvo apgyvenę taip vadinamą “Man- 
.chester.” Čia jie turėjo, rodos, Į Dangų 
Žengimo parapiją su kun. Misium, Lie
tuvos Sūnų draugystę ir savo namą su 
svetaine ir baru, APLA kuopą, LSS 
kuopą ir gana tvirtą valgomų daiktų 
kooperatyvo krautuvę. Daugumoje, o 
gal ii* viskame, vadovavo J. K. Mažukna.

Pittsburgho lietuviai su jo plačiomis 
apylinkėmis buvo garsus savo klubais. 
Kur tik jie tirščiau apsigyveno, ten tuo
jau įsitaisė ir savo klubą, žinoma, su 
baru. Priežastis tam gal buvo ta, kad 
čia — Pennsylvanijos valstijoje — tada 

' veikė taip vadinamas “mėlynasis” įsta» 
tymas, kuris draudė sekmadieniais vi
sokius pasilinksminimus darbo žmo
nėms, net ir karčiamos būdavo uždary
tos, tik bažnyčios visos buvo atdaros, tas 
reiškė, kad visi eikite į bažnyčias! O 
kadangi lietuviai buyo sunkaus darbo 
žmonės ir mylėjo dažnai išsigerti, tai jie 
ir spietėsi į klubus, nes tie klubai savo 

5 nariams sekmadieniais buvo irgi atdari. 
Nepaisant, kad jie smarkiai pagerdavo 

( tuose klubuose, bet dauguma klubų tu- 
' rėjo ir gerąją pusę: veik visi jie turėjo 
1 svetaines, šiokį tokį knygynėlį. Čia at- 
f eidavo lietuviški laikraščiai, kartais su

rengdavo prakalbas, kai kada pastaty
davo kokį teatrinį veikaliuką ir tt.

Mane brolis apgyvendino Soho daly
je, pas neseniai vedusius Biržiečius, ku
rie gyveno ant 5th Avė., netoli Braidy 
St. Jie rendavo 4 kambarius pirmaja
me aukšte. Radau ten 8 įnamius, aš bu
vau 9-tas. Gaspadoriaį turėjo sau mie
gamąjį, dvi merginos miegodavo virtu
vėje, mes 7 vyrai—likusiuose dviejuose 
kambariuose, trijose lovose—po du lo
voje, ir, vienas mažoje lovelėje.

Karpetų (kilimų) ir kitų gražmenų 
nebuvo, tik baltai išplautos grindys ir 
per didįjį kambarį buvo patiestas kili
mas gero rankšluosčio pločio ir jau ge
rai išvaikščiotas. Išskyrus mane, jie visi 
btIVo kupiškėnai, mylinti gerokai pager-

ti. Visi jie turėjo darbus Paitmelyj 
National Tube Works Co.

Pirmą dieną ten gyvenant, vis girdžiu 

 

kartais kokį tai šaudymą, sprogin^ji 
mą—tra-tra-tra-pokšt! Klausau, 
nas iš įnamių, pastebėjęs mane klausant, 
sako: “Tai mūsų Paitmelis šaudo.” 
Tiek ir tesužinojau, ką ir kodėl tas 
jų Paitmelis šaudo. Kuomet ateidavo 
jų draugai ir paklausdavo, ar jau dirbu, 
tai būtinai kuris iš įnamių atsakydavo: 
“Dar ne, bet gaus Paitmelyje; žinai, 
kur mūsų lietuvių tėvynė.”

Smarkūs tuomet man atrodė tie ku
piškėnai vyrai: jie turi darbus, gražiai 
pasirėdę; sulaukus subatvakario, vienas 
perka kvortą degtinės, kitas “keisą” 
alaus, arba dviese pusbačkį; kitą su- 
batvakarį kiti du perka; dar kitą—vėl 
kiti, ir tt. Tokia jau tvarka buvo pas 
juos. O jeigu to dar negana, tai sekma
dienį eina į klubą ir ten ūžia...

Neilgai man čia teko gyventi. Pa
vaikščiojus trejetą ar ketvertą savaičių 
prie fabrikų vartų ir darbo negavus 
(tada buvo sunku darbą gauti), sekma
dienį atėjo brolis ir abu nuėjome į Mer
cy Hospitalį. Brolis pasikalbėjo su slau
gėmis, ir man liepė ateiti rytoj į darbą.

Einant namo, brolis sako: “Gausi 
$18 į mėnesį, valgį, guolį ir drabužius 
išskalbs. Tai nedaug, bet geriau ne
gu be darbo. Matai, kaip sunku dabar 
su darbais.” Buvau patenkintas.

Dirbome mudu skyriuje Ward B, į ku
rį guldydavo Jones & Laughlin fabri
ko—Brankštono sužeistus darbininkus 
ir mainierius, daugiausia lietuvius, len
kus, rusus ir tt. Darbas nebuvo sunkus, 
bet, nepratusiam prie tokių darbų, per 
12 valandų įkyrėdavo. Valgis buvo pras
tas, kai kurių patiekalų negalėjau val
gyti. Jų skonis man netikdavo. Sek
madienį keldavom valanda anksčiau ir 
eidavom į bažnyčią ant 5-to aukšto. Tas 
tai man patiko. Kaipgi būsi be baž
nyčios?..

Režimas čia buvo griežtas. Seserys kiek
viena atsakinga už savo darbininkus. Ji 
turi matyti ir žinoti apie savo darbinin
kus viską: kur jis ar ji eina savo laisva
laikiu, ar eina kas sekmadienis bažny
čion, ar laiku pareina namo vakare, ir 
tt. Vyrai turi grįžti namo ne vėliau 12 
vai., merginos—10 vai. vakare. Apie 11 
valandą vakare “housekeeperka” perei
na per visus miegamuosius, paklausda
ma, ar visi namie, ir, galvą įkišusi pro 
duris, pažiūri, ar tikrai visi yra. Vy
rams tai dar buvo pusė bėdos, bet toms 
biednoms merginoms tai buvo tikras 
vargas...

Sekmadieniais brolis ateidavo mane 
aplankyti ir atnešdavo
“Laisvę.” Skaitydavau po biskį, bet 
man nelabai sekdavosi. Būdavo, prade
du skaityti kokį straipsnį, kuris man bu
vo patrauklus, bet jeigu straipsnis būda
vo nukeltas į kitą puslapį, tai aš jo ne- 
besurasdavau, o brolio klausti, kaip su
rasti, nedrįsau!

MANO ŠVIETIMOSI KELIAS
Brolis pradėjo atnešti jau ir knygu

čių. Vieną sekmadienį jis man atnešė 
knygutę “Ar yra dievas?” Vaje, net 
man per viršugalvį šiurpas nuėjo. Bro
lis, matomai, tai ant manęs pastebėjo ir 
sako: “Nebijok skaityti, žinoti nėra 
griekas.” Kada jis išėjo, padėjau kny
gutę į šėpelę ir užrakinau. Bet mintis 
vis grįžta prie knygutės: na, kažin ką 
gi jie ten gali sakyti apie dievą? Bet 
ne, juk tai griekas ir pamislyti apie tai, 
ar yra dievas...

Ant rytojaus suradau išeitį iš to kėb- 
lumo, pam ąsčiau: paskaitysiu biskį, o per 
išpažintį pasakysiu kunigui, viskas bus 
gerai. Ir taip, biskis po biskio, pradė
jau skaitytų ir apsipratau, dar netgi ir 
patikti pradėjo!

Sykį atėjo brolis ir nusivedė mane į 
Lietuvių Mokslo Draugystės namą-klu- 
bą< kur Didžioji Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino pašalpinė draugystė laikyda
vo savo susirinkimus, ir prirašė mane 
prie jos. Ne po ilgo prirašė ir prie 
Mokslo Draugystės klubo, kurį trumpai 
vadindavo LMD. Davė klubo durų rak
tą: gali, kada tik nori, ateiti ir ten, su
prantama, susipažinti su žmonėmis, įsi
gyti draugų, zir tt.

(Bils daugiai!)

“Keleivį” ir

........----  ,v ----
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1 111 111 ***' mA m* GYVYBĖS ATSIRADI
MAS žEMeJE

LDS GALI JUS APRŪPINTI 
GERA APDRAUDA IR PAŠAIPA

ie

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet it labai 
reikalinga turėti gerą apdraudą ir pašalpą.

Gal būt jūs, kaip ir daugelis kitų žmonių, turite šiokią tokią apdraudą.
Bet gerai žinoma, kad didelė didžiuma žmonių yra permažai apsidraudę.
Jeigu jūs vienas iš tų, rimtai pasvarstykite apie įsirašymą į Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdraudos 

(whole life) sumų: $150, $300, $500, $1,000 ir $2,000. (Ant $2,000 sumos 
priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.)

Kiek Reikia Mokėti Už Paprastą Apdraudą
Mokestis eina pagal amžių ir apdraudos sumą.
20 metų amžiaus reikia mokėti tik 76 centus į mėnesį už $500 apdrau

dos; $1.29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į mėnesį už $500; $2.34 už 

$1,000; $4.46 už $2,000.
60 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.83 į mėnesį už $300; $2.90 už 

$500; $5.58 už $1.000.

Nemokant Duoklių Galima Turėti Apdraudą
Paprastą apdraudą galima pakeisti į išmokėtą (paid-up) apdraudą už 

10 ar 20 metų.
Pavyzdys.: Įsirašo į LDS 40 metų amžiaus narys ant paprastos ap

draudos $1,000 sumoje. Už 20 metų jis nusprendžia daugiau nebemokėti 
duoklių už tą apdraudą. Ir jis tuomet gali turėti išmokėtą (paid-up) ap
draudą $585 sumoje. Jis daugiau nebemoka jokių duoklių už tą apdraudą.

Bet jeigu tas narys įsirašo ant $2,000 apdraudos, tai už 20 metų lai
ko jis gali gauti išmokėtą (paid-up) viso amžiaus apdraudą $1470 sumoje.

Yra žmonių, kurie nenori visą amžių mokėti už apdraudą. Nori išmo
kėti apdraudą per 20 metų. -

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 50 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumoje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje.

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
Jūs galite apsidrausti ir. ant 20.. metų,., “endowment’/ apdrąųcjos. Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai pinigų taupymo ap
drauda.

Daleiskįgrie, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment0 (Sutaųpų) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei nori, gali įsirašyti ir ant 
$2,000.) Jis!hioka LDS centrui $3.66 į mėnesį Per 20 mėtų jis viso Sumo
ka $878. Po 20 metų LDŠ jam išmoka $1,000. Tas narys ne tik kad buvo 
apsidraudęs $1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo daugiau pi
nigų negu sumokėjo. Tai geras pinigų sutaupymas. Tą labai gerai įVerti- 
tina tie nariai, kuriems LDS dabar išmoka po $1,000 “endowment” apdrau- 
das.

Didelė Pašalpa Už Mažą Mokestį
LDS dabar moka didelę pašalpą už palyginamai mažas duokles.
Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 centus į mėnesį.
Mokant tik $1.20 į mėnesį, susirgus galima gauti pašalpos $19.80 per 

savaitę.
Pavyzdys: Įsirašo narys į LDS pašalpos antrą laipsnį ir moka tik 

65 centus į mėnesį. Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo suserga arba būna 
sužeistas ir serga šešis mėnesius laiko ar ilgiau. Per 7 mėnesius iis Viso 
sumoka į pašalpos skyrių tik $4.55. Bet iš LDS už savo ligą jis gali gauti 
pašalpos net $216.

Jeigu toks narys įsirašytų į ketvirtą pašalpos laipsnį, tai per 7 mė
nesius jis viso sumokėtų tik $8.40. Gi pašalpos už savo ligą jis galėtų gauti 
$356.40.

Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo narys turi teisę prie pašalpos.
Į LDS pašalpos skyrių gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 50 metų am

žiaus.

bė Žemėje prasidėjo iš vie- 
nos ar kelių paprasčiausių 
formų. Darvinizmas paro
dė šventojo rašto legendos 
apie tai, kad dievas sukūręs 
visas gyvas būtybes per ke
letą dienų, absurdiškumą.

Paneigęs religinius įsi
vaizdavimus apie rūšių pa
stovumą ir nekintamumą. 
Darvinas paneigė ir įsi
vaizdavimus apie vienų rū
šių staigų kilimą iš kitų rū
šių, apie atsitiktinius orga
nizmų užgimimus iš negy
vos gamtos.

Darvinas griežtai ir nuo
sekliai įrodė, kad visos da
bartinės augalų ir gyvūnų 
rūšys atsirado ne iš karto, 
o ilgalaikės evoliucijos ke
liu. Jų kartais nuostabus 
prisitaikymas prie gyveni
mo sąlygų pasireiškė dėl 
natūraliosios atrankos, 
trukusios ilgus tūkstantine- •’/ 
čius. ,

Mokslinis pasaulio paži- ' 
nimas duoda vienintelę tei
singą išvadą: kiekvienoje 
planetoje, kur yra gyvybė, 
ji prasidėjo savo atskirais 
keliais ir vystėsi natūra
laus ir dėsningo materijos 
komplikavimosi pagrindu. 
Gyvybė, žinoma, yra ir ki
tose planetose. Tačiau 
mokslas paneigia galimybę 
natūralaus gyvybės persi
kėlimo iš planetos į plane
tą. Negalima gyvybės su
lyginti su šventąja Vestos 
ugnimi, kuri tik dėl to buvo 
nuolat palaikoma, kad 
skaisčiosios vaidilutės kas
kart uždegdavo naują lieps
ną nuo senos. Gyvybė, kaip 
Fenikso paukštis, savaime 
u ž g i m d avo kaskart toje 
planetoje, kur tam buvo pa
lankios sąlygos.

Apie tai, kas padėjo atsiy , . 
rasti gyvybei Žemėje, meĄ , 
papa šakosime sekančiame" ' 
straipsnyje. . \
Kauno “Tiesa” 
1959. XI. 28

Kai kurie svarbūs 
1959 metų įvykiai

Tarp 19ū9 metų svarbes
nių įvykių buvo sekami:

(1) Tarybų Sąjungos 
premjero Chruščiovo apsi
lankymas Jungtinėse Vals
tijose. Spauda pripažino, 
kad tai buvo svarbiausias

Įrašykite Savo Vaikus, Savo Anūkus j LDS
Į LDS galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 16 mėtų amžiaus 

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $500, $1^000 

arba $2,000 be daktaro egzaminacijos.
Įrašant 10 metų amžiaus vaiką ant $1,000 paprastos apdraudos rei

kia mokėti tik $2.55 už tris mėnesius; Už $2,000 reikia mokėti tik $4.95.
Už 20 metų galima nebemokėti duoklių, ir tuomet narys gali turėti iš

mokėtą (paid-up) apdraudą. Dabar įrašytas 10 metų amžiaus vaikas ant 
$1,000 už metų gali turėti išmokėtą apdraudą $436 sumoje.

Džiaugsmas Jaunam Žmogui Gavus $1,000
Labai naudinga įrašyti vaikus į LDS ant 20 metų “endowment” ap

draudos.
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdraudos reiktų viso (per 

20 metų) sumokėti tik $814. Už 20 metų LDŠ atmokės tam nariui $l,P00. 
Koks tuomet jam bus džiaugsmas! Narys ne tik kad buvo apdraustas 
$1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo žymiai daugiau pinigų ne- . 
gu buvo sumokėta duoklėmis.

tis

įvykis.
(2) Tarybų Sąjungos ra

ketos pataikymas į Mėnulį, 
o kitos aplink Mėnulį ir 
Žemę keliavimas ir nutrau
kimas paveikslų antrosios 
Mėnulio pusės.

(3) Revoliucija Kuboje 
ir vyriausybės ref o r m 6 s 
darbo liaudies naudai. '

(4) Pasirašymas sutar
ties tarp: Tarybų Sąjungos, .4 : 
Jungtinių Valstijų, Ąrgeh- 
tinos, Australijos, Belgijos, 
Britanijos, Čilės, Prancūzi
jos, Japonijos, Naujosios 
Zelandijos, Norvegijos ir 
Jungtines Pietų Afrikos, 
kad nei viena iš jų neš teigs 
karinių bazių Antarktikoje, - į 
nedarys atominių ginklų 
įrengimų, nešisavins naujų 
plotų ir p a 1 a i k y s visoje ■ [ 
Antarktikoje laisvą susi
siekimą.

(5) Lietuviams buvo 
savrbus įvykis, tai pasiuh- 
timas dviejų turistų gru
pių į Lietuvą.

Dėl įsirašymo į Lt)Š ar dėl įrašymo savo vaikų ar anūkų galite kreip- 
prie LDS kuopos savo mieste arba sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York

KINUA IŠLAISVINS 
FORMOZOS SALĄ

Pekinas. —Kini j oš Liau
dies Respublikos premjeras 
Chou En-lai pareiškė, kad 
Kinija trokšta taikos. Bet 
jeigu bus Reikalas, tai ji 
ginklo pdgalba išlaisvihš’ 
Forinozos salą, nes tai yrU 
jos vidaus reikalas. : l



Žalgirio mūšio sukaktis
Šių metų vasarą sukaks ’ žiuočių pastatytas ir stato- 

550 metų nuo Žalgirio mū-: mas pilis, naikino jų įgulas 
šio, nulėmusio kryžiuočių ir grobikus išvijo. Žemaiti- 
ordino likimą. Šis mūšis ja susijungė su Lietuva, 
padarė galą nuolatiniams Ruošdamasis karui, ordi- 
vokiečių riterių plėšimams, i nas mėgino pabloginti Lie- 
kurie Lietuvoje tęsėsi be-' tuvos ir 
veik 200 metų. Pergalė prie '
Žalgirio turėjo labai didelę 1 Jogaila, bet tas jam nepa- 
reikšmę ir Lenkijai. Todėl, vyko. Tada kryžiuočiai ėmė 
Lenkijos Liaudies Respub-s telkti jėgas iš Vakarų Eu- 
likoje ir Tarybų Lietuvoje' ropos valstybių. Telkė jė- 
ruošiamasi tą sukaktį iškil- gas ir visa Lietuvos Di- 

Ryšium! džioji Kunigaikštystė bei
> Didžio- 

i sios Kunigaikštystės ka- 
I • riuomenei, kurią, be lietu- 

lei. : v’nb sudarė Polocko, Vi- 
g-' tebsko, Smolensko ir kitų 

j rusų žemių pulkai, vadova- 
j vo Vytautas.

Pagal sudarytą planą są
jungininkai traukė savo 
kariuomenę Prūsijos link. 
1410 m. birželio 3 d. Vytau
tas su savo kariuomene iš
žygiavo iš Vilniaus Gardi
no kryptimi. Gardine susi
jungė Lietuvos ir rusiškų 
žemių kariuomenės ir trau
kė, kaip buvo sutarta, Vis
lus pusėn, kur sutiko lenkų

___ !• Lenkijos santy- 
! kius, sukiršinti Vytautą su

So. Boston, Mass.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ruošdamasis lemia m a m 
mūšiui, kryžiuočių magist
ras pasirinko šią vietą ap
galvotai. Tanenbergo aukš
tuma yra lyg koks korido
rius tarp pelkių, ^kelyje į 
Marienburgą, kryžiuo č i ų 
sostinę. Ši vieta ir strate
giškai kryžiuočiams buvo 
labai patogi. Sąjunginin
kams iš dešinės buvo Lau- 
beno ežeras, o iš kairės — 
Žalgiris, didelis miškas, ne
leidęs laisvai manevruoti, 
apeiti kryžiuočius iš spar
nų. Magistras buvo įsitiki
nęs, kad tai geriausia vieta 
mūšiui.

Laukas tarp sąjunginin
kų ir priešo kariuomenės 
buvo apie 4 kvadratinių ki
lometrų ploto, nelygus, iš
raižytas griovių ir apaugęs 
krūmokšniais. Nepavykus 
ordino magistrui išvilioti 
sąjungininkų kariuomenės 
iš patogios vietos, kryžiuo
čiams teko atsisakyti gyny
binio* plano ir liepos 15 d. 
išvesti kariuomenę į mūšio 
lauką. Kryžiuočiai vos spė
jo du kartus iššauti iš pa
trankų, ir kariuomenės taip 
suartėjo, kad patrankos nu
stojo savo reikšmės. Prasi
dėjo baisus susirėmimas: 
buvo kovojama ietimis ir 
kalavijais, vyras prieš vyrą.

Drg. M. Jučas savo kny
gelėje gana smulkiai apra 
šo mūšio eigą: lietuvių at
sitraukimą, Smolensko pul
kų parodytą atkaklumą, ne
tikėtą smūgį kryžiuočiams 
iš sparno ir jų sutriuškini
mą.

Žalgirio mūšio laimėji
mas buvo jungtinių lietu
vių, lenkų ir rusų jėgų per
galė prieš bendrą priešą, 
pavergusį vakarinius prū
sus, vakarinius slavus ir 
grėsusį kitoms Europos 
rytų tautams.

Žalgirio mūšis buvo tarp
tautinės reikšmės įvykis, 
konstanzos bažnytiniame

mingai paminėti, 
su tuo didėja susidomėji-' Lenkija. Lietuvos 
mas Žalgirio istorija.

Valstybinė Politinės 
mokslinės literatūros 
dykla išleido M. Juče 
puslapių knygelę, pavadin
tą “Žalgirio mūšis”. Joje 
apžvelgiamos lietuvių ko
vos su kryžiuočiais. Apra
šoma kautynių eiga ir iške
liama Žalgirio reikšmė lie
tuvių ir kaimyninių tautų 
istorijoje, r

Svarbiausiu Lietuvos ko
vų ir ginčų su kryžiuočių 
ordinu objektu nuo XIII 
amžiaus pabaigos buvo Že
maitija. Kryžiuočiai žūt 
būt siekė užgrobti Žemaiti
ją, nes ji trukdė jiems susi
siekti su savo ordino šaka 
Livonijoje ir sukurti galin-,. .. . .. ,
ga karinę vokiečiu valstybe ! ptorijos specialistus. Vo- 
Pabaltijy šiems kryžiuočiu ' k^ių istorikai. ne kartą 
kėslams ryžtingai priešino- Pabreze . sąjungininkų ka
si žemaičiai ir visa Lietuva, i‘luomenių ,zyglavirao U1T 
Tik XIV amžiaus pabaigo- ^ngumą, skirtingą nuo to 
je, prasidėjus feodalinėms1 met0 kryziuocnj plėšikiškų 
kovoms tarp Lietuvos ku- i LiePos 4 JWtme 
nigaikščių, kryžiuoči a m s; te
pavyko derybų ir sutarčių ' f 
keliu gauti Žemaitiją. 1382 J1, 
m. Jogaila, o po to 1384, i v.‘ 
1398 ir 1404 m. Vytautas jai 
atidavė ordinui.

Žemaitijos ;
’itika glaudžiai

%u Vytauto ir stambiųjų gapa jr įjįj. Smolensko že- 
Lietuvos feodalų veržimusi m į pulkams 
į rusų žemes. Vytautas, jiu-; Lengvenio sūnus Jurijus, susirinkime buvo pareikš-

Sąjungininkų žygio pla
ningumas vėliau stebino ty
rinėtojus, viduramžių karo

kariuomenė priėjo prie 
i Prūsijos sienos. Žymesnie- 

l Lietuvos kariuomenės 
adai buvo: Vilniaus vaiva- 

i da Manvydas, Liet u v o s 
maršalas Čapurna, sukilu-

1 siu žemaičių seniūnas Rum- 
atidavinėjimo i baudas, Kauno vaivada 

susijusi Sungaila, Ukmergės—Kins-

vadovavo

kariavęs Smolenską ir Lie
tuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės sienas išplėtęs 
net iki Juodosios jūros, 
1398 m. sudarė sutartį su 
kryžiuočių ordinu, 
tartimi Vytautas atidavė 
ordinui visą Žemaitiją ligi kariumenė pasiekė Gil- 
Nevėžio ir didelę dalį Už
nemunės, o ordinas pažade-. 
jo nebepuldinėti Lietuvos 

• ir padėti užkariauti Nov
gorodą.

Vytautas susirado ir ki
tą sąjungininką — išvytą 
iš savo valstybės totorių 
chaną Tochtamišą. Vytau-; piiudė pastatyti palapines, 
tas pažadėjo grąžinti jam, 
sostą, o Tochtamišas — pa
dėti Vytautui įsigalėti Ru- L . . . . x . . .
sijoje. Mėginimas pasodin- i Jaukai sustojo ant kal
ti Tochtamišą į totorių cha-1 Y?8.’ 18 kurios netoliese ma- 

'■ no sostą nepavyko. *1399 Laube,no xezeraį Uz 
m. prie Vorkslos upės toto-1 ?vleW. mylU-. tarP Tanen’ 
j’iai sumušė didžiulę Vytau-! 4 daigino, buvo issi- 

’ • — i dėsčiusi priešo kariuomene.
Kronikininkų teigimu, kry
žiuočiai taip pat buvo išvar
gę, jie nuo vidurnakčio iki 
aušros nuėjo tris mylias.

Lietuvos Didžiosios Kuni- ta, kad tokio didelio’ valsty- 
gaikštystes kariuomenė su- bės sutriuškinimo tais lai
dare 50 pulkų, tuomet va- kais negirdėta visame pa- /J t 4- v « V-V/A n Z-M I ’ Z~S I AA ZA 4- 1 • V_ 1 • • • — V •dintų vėliavomis. Tokio pat 
didumo buvo ir Lenkijos 

Ta su- kariuomenė.
Liepos 13 d. sąjunginin-

genburgo miestelį ir jį paė
mė. Iš ten ji patraukė Ta
nenbergo kryptimi ir žy
giavo iki liepos 15 d. ryto. 
Dar prieš aušrą Jogaila no
rėjęs sustabdyti savo ka
riuomenę poilsiui, bet dide
lis vėjas, audra ir lietus su-

Vytauto patartas, Jogai
la įsakė žygiuoti toliau. Są-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
/ 

Brooklynietis Petras Sat-I nėšių amžiaus, kuri gulėjo 
mskas gavo laišką nuo durtuvu subadyta. Tai buvokauskas gavo laišką nuo 

savo giminaičio Vytauto 
Balkevičiaus nuo Balbieriš
kio Lietuvoje. Kai kurios 
laiško vietos įdomios, ypač 
tos, kuriose jis kalba apie 
fašistinių banditų siautėji
mą Lietuvoje po karo.

Apsidžiaugęs, kaip pui
kiai jau šiandien Balbieriš
kio miestelis atrodo, kad 
“jei tėvai ar diedukai iš ka
pų atsikeltų, tai vėl numir
tų iš džiaugsmo, kai pama
tytų, kas naujo įvyko per 
tą trumpą laiką”, sako jis.

“Jūs, dėde, rašote apie 
tuos lietuvius 
kurie žmeižia 
o giria Hitlerį, 
vokiečiai būtų 
Rusiją, tai mes 
mėme atsidūrę 
je... O Lietuvoje likę vokie
čių pakalikai ėjo ir degino 
viską, naikiųo viską. Nei i 
kaime, nei mieste nebuvo 
ramios nakties, kad nekiltų 
gaisrai, kad nesigirdėtų 
granatų sprogimai, arba 
jog kokiuose trijuose kai-

i ko, tai ėmė ginklą ir žudė 
beginklius žmones, plėšė 
turtus, degino kaimus. O t, 
ir mus sudegino po karo 
1946 metais spalio mėn. Aš 
grįžau namo ir pradėjome 
gyventi. Tik vieną naktį, 
motina išbudus, sako: Vai
kai, kas čia yra, gal karei
viai rakietą iššovė! Bet bu
vo ne rakieta, o mes degė
me...”

Amerikoje, 
Chruščiovą, 

Bet jeigu 
užkariavę 

visi . būtų
jų vergijo-

muose kokios šešios ar sep
tynios šeimos nebūtų su
šaudytos. Krito tiek senas, 
tiek jaunas, banditams 
skirtumo nedarė. Štai aš 
važiuodamas į Alytų radau 
prie kelio troboje prisirin
kę žmonių, kurie žiūrėjo, 
kaip ten buvo šeima iš sep
tynių narių visa išžudyta 
'—vyras, žmona, jauniausia 
šeimos narė duktė, tik 5 mė-

to kariuomenę, ir pats Vy- 
r tautas vos vos išsigelbėjo.

Kryžiuočiai tuo metu pa
skubomis statė pilis Žemai
tijoje ir Užnemunėje, 
stengdamiesi čia įsitvirtin
ti ir pavergti dar daugiau 
lietuvių. Lietuvos liaudis 
nepripažino lietuviškų že
mių dovanojimo ordinui ir 
su ginklu kovojo prieš pa
vergėjus. Matydamas did- ivyrišką Lietuvos liaudies IX 
kovą, Vytautas davė su-' 
prasti ordinui, kad jis nėra ' 
linkęs galutinai atsisakyti i 4, 
Žemaitijos ir Užnemunės. 
Tada ordinas ėmė ruoštis 
lemiamoms kautynėms. Ka
rui ruošėsi ir lietuviai. Jie 
atstatė Kaune ir kitas Ne
muno pakrantėse buvusias

'‘Tpijis ir stiprino įgulas.
1409 m. Žemaitijoje pra

sidėjo visuotinis sukilimas 
prieš ordiną. Sukilėliai 
drauge su Lietuvos kariuo- 
ipęųes būriais griovė kry-

4*

•^4

<4*

saulyje. Žalgirio mūšis su
žlugdė kryžiuočių ordiną. 
Jis vaizdžiai parodo, kokia 
svarbi buvo lietuvių kovos 
sąjunga su slavų tautomis. 
Tik jos dėka rytų tautos iš
sigelbėjo nuo vokiškojo pa
vergimo.

Žalgirio mūšio sukaktis 
ir jos minėjimas turi ne tik 
didelę mokslinę, bet ir poli
tinę reikšmę.

J. JURGINIS

PIETIEČIAI BAUDŽIA 
NEGRŲ STUDENTUS 
Marshall, Texas. — Čio

nai prasidėjo teismas 35-įų 
negrų studentų už “Sit- 
down” streiką. Kiekvienas 
iš jų bus teisiamas skyrium. 
Pirmiausiai teisė Joel 
Rucker, 21-ių metų studen
tą. Baltųjų “jury” nuteisė 
jį pasimokėti $200 už ken
kimą baltųjų bizniui”. •

Sveikinu Gimines Lietuvoje
ALBINĄ MIKALAVIČ1Ų su žmona Brone 

ir jo sūnų Regimiejų.

Brolį JONĄ AšMENSKĄ, jo žmoną Ievą, 
sūnus Juozą ir Edvardą, 
dukteris Mariją ir Aldoną.

Seserį REGINĄ SDANAVIČIĘNĘ, 
jos sūnų Albiną ir jo žmoną Mariją.

Brangūs maųo giminės, jums visiems linkiu 
geros sveikatos ir laimingo gyvenimo.

Julija Paulauskiene
66 Whipple St.

Worcester, Mass.

T

t,
&

mano ir visos Lietuvos žmo
nių širdies -neapykanta 
tiems žudikams, ir mes pri
siekėme prie to nekalto kū
dikėlio, kad už jo nekaltą 
kraują tiems banditams 
niekados nedovano s i m e, 
keršysime tiems, kurie ėjo 
su dievo palaiminimu ir 
žudė kūdikius. Tie, kurie 
anksčiau iš Lietuvos pabė
gę, nematė tos tragedijos, 
kuri vyko 1945,1946 ir 1,947 
metais.

Štai, aš grįžęs iš armijos 
namo, nuėjau į Karalius, ir 
kai grįžo žmonės namo iš 
bažnyčios, tai pasakojo, 
kad Nemajūnų bažnyčioje 
stovi pastatyta 11 karstų 
su kūnais. Atėjęs kunigas 
laikyti mišias nustebo, pa
matęs tokią tragediją, ir 
per pamokslą pasakė, kad 
šitų beginklių žmonių krau
jas nenueis veltui...

“Na, kad ir pas mus Bal
bieriškyje. Kurie pabėgo į 
Ameriką, tie nematė, bet 
kurie jų vienminčiai pasili-

MIAMI, FLA
Miąmės žinutės

Kubos dabartinės v a 1- 
džios priešai čia turi di
džiausius lizdus. Jie laiko 
mitingus mięsto viešuose 
parkuose, protestuod a m i 
prieš Castro valdžią. Jie 
perstato dabartinę valdžią 
kaip “komunistų” ir Ameri
kos didžiausiu priešu. Ir 
tas mūsų ponams gana pa
tinka. Bet jei kiti susiren
ka ir kalba už Castro val
džią, tai tuojau policija pri
kimba ir ieško, ar jie esą 
šios šalies piliečiai, grasina 
deportavimu. Tuojau kalti
nami riaušių kėlime.

Prieš kiek laiko įvyko 
abiejų pusių, tai yra, Cast
ro pritarėjų ir priešų susi- 
kirtimas-muštynės ant gat
vės. Kubos konsulas praei
damas tai pamatė ir susto
jo pasiteirauti, kas atsiti
ko. Jis tuojau buvo priešų 
užpultas ir sumuštas, o po
licija prikibę prie jo, kaltin
dama, kad. jis sukėlęs riau
šes ir viešai grąsino už tai 
areštuoti.

čia privažiuoja visokių 
turistų, biednų ir gana pa
siturinčių. Tūli neturi pini
gų nei už tinkamą kamba
rį užsimokėti. O turtingieji 
ieško visękių pasismagini
mų, važinėją visur, perka 
visokių daįįętų-suvenirų, ir 
gana brangių. Kartais bū
na ir apgaudinėjami. Bet
ter Business Bureau pa
skelbė viętiniame laikrašty
je nekuriu asmenų vardus. 
Prieš juos gauta daug skun
dų, būk jie pirkėjams paro
dė brangius dailius daik
tus, o pasiunčia prastesnius 
arba ir visai nepasiunčia. 
Net ir ant vietos paimant 
pirkinį jie nusineša į kitą 
kambarį suvynioti. Namie 
išvyniojęs pirkinį atranda 
įdėtą daug prastesnį daik
tą, negu pirkėjas išsirinko.

štai viena panelė, atva
žiavusi net iš Montreal, pa- 
sipirko net už suvirs $1,000 
daiktų, o kaip): negauna, taip

Šių metų gegužės 1 d. sueis vieneri metai, 
kai mirė mano brangioji tetulė

Anastazija Sabui ienė-Pivoraitė
Lai būna jai garbinga atmintis.

Helen Žilinskiene 
ir šeima

Worcester, Mass.

Iš ALDLD Centro raštines
ir už šiuos metus knygas, 
kurias gausit gal net dvi.
Filmai iš Lietuvos duoda 

gražias pasekmes
Filmų rodymas jau įvy- 

! ko poroje desėtkų koloni-

Suvažiavimas įvyks liepos
3-čią, I960 metų, 
Philadelphia, Pa.

Visos L.L.D. kuopos ir 
visos apskritys pradėkime j 
rūpintis, kad pasiųsti skait-1
Ijngąs delegacijas į sį suva-|j^ jr vįsur pavyko labai 
žiavimą. Jis turės dvi ilgas ' sėkmingai. Visur žmones 

Į entuziastiškai palydi fil
mus. Kuopos pasidaro savo 
reikalams doleriukų. Todėl

negauna, nors keli mėnesiai 
praėjo beieškant daiktų ir 
pardavėjo.

Ir man skundėsi pora 
moterų, kad panašiu būdu 
buvo apgautos. Daugiausia 
tas atsitinka taip vadina
mose linen shops-krautuvė- 
se, ten jie ekspertai švelnio
mis kalbomis įkalbėti viską.

Lietuviai turistai jau išva
žinėjo atgal į nertus, tiktai 
labai retas kuris užsiliko 
ilgesnį laiką būti.

Oras gana gražus dabar, 
šiltas. Kas nori jūroje pasi
maudyti, irgi gerai, vanduo 
geras. Saulutė

Lowell, Mass.
Pavyko filmai iš Lietuvos

Balandžio 10 d., Lenkų 
svetainėje — White Eagle, 
buvo rodomi filmai iš Liet- 
tuvos. Juos rodė Jonas 
Grybas ir K. Briedis, abu iš 
New Yorko.

Buvo parodyti penki 
skirtingi filmai. Parody
mas išėjo gerai, tik svetai
nę nebuvo galima pilnai ap
temdyti, tai tas kenkė pa
veikslų aiškumui, bet tą su-

sesijas. Pirmoji prasidės1 
9-tą valandą ryto ir tęsis' 
iki 1 vai. Antra sesija pra
sidės 2-rą valandą po pietų, po|onijos> kurios dar neren- 
ir tęsis iki 6-tai vai. 1 tuojau pradėki! darbą

Suvažiavimo uždarymui ir surengkit. 
turėsime šaunų koncertą.1 
Suvažiavimas ir koncertas! 
atsibus Broadwood Hotel, i 
Broad ir Wood Streets, Phi
ladelphia, Pa.

Renkant delegatus, kur 
randasi LLD narių daini
ninkų, patartina atsiųsti 
tuos, kurie prisidėtų prie 
koncerto programos.

Į suvažiavimą gali siųsti; 
delegatus kuopos ir apskri- ■ 
tys. Kuopos gali siųsti vie- 
ną delegatą nuo kuopos ir 
po vieną nuo kiekvienų 10 1 
narių. Delegatų išlaidas ap
moka pačios kuopos arba 
apskritys.

Žurnalo “šviesos” pirmą 
numerį už šiuos metus jau 
gavot visi, kurių adresus 
LLD Centras turi- Bet jei 
kurie negavot, praneškit 
savo adresa ir “šviesa” bus 
pasiųsta.

Visais LLD reikalais ra
šykit:

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

i Sek r. J. Grybas

prato publika. Visiems bu- gavo po vieną narį.
vo malonu matyti seną mū
sų tėvynę, jos progresą, 
naują žmonių gyvenimą.

Pertraukoje kalbėjo Jo
nas Gasiūnas, LDS prezi
dentas, kuris 1959 metais 
lankėsi Lietuvoje. Jis įdo
miai papasakojo tą, ką ma
tė ir patyrė.

Iš visų . filmų, publikai 
geriausiai patiko “žydėk, 
jaunyste!’ Labai pageidau
tina, kad filmų rodymai 
būtų dažniau surengti.

Žmonių turėjome gražų 
būrelį, kaip vietinių, taip ir 
iš -kitų kolonijų. Buvo at
vykę iš Nashua, Norwood, 
Mąynard ir kitur.

Finansiniai, padengus lė
šas, dar liko kuopoms pelno,

Ačiūojome visiems, kurie 
atsilankė į parengimą.

J. Blažonis

Vanduo skaldytuvas
Įvairių uolienų bei mine- 

' ralinių žaliavų smulkini- 
Daugiau kuopų į garbūs j mas iki šiol atliekamas 

sąrašą ' įvairių tipų trupintuvuose
Pirmesniame pranešime > bei malūnuose^ kuri^ yra 

garbės sąraše buvo tik 6 masyvuj sunkus ir pūde- o nn n 1 1/ rv
kuopos. Dabar jau ir sios 
kuopos pasiekė pernykštį 
narių skaičių:
La Porte, Ind., 36 

sekr. M. Bacevich.
Elizabeth, N. J., 54 

sekr. S. J. Liutkus.
Hart, Mich., 207 kp., sekr.

J. Kraus.
Chester, Pa., 30 kp., 

A. Lipčius.
Detroit, Mich., 52 

sekr. S. R ūsaitis.
St. Petersburg, Fla., 

kp., sekr. J. Dovidonis.
Cliffside, N. J., 77 

sekr. G. Stasiukaitis.
Kurios kuopos bus sekan-! rosios nevienodai plečiasi, 

žios garbės sąrašę? ir todėl akmuo bematant
Galima guuh naujų narių , T/.jaUj ^rin(. daf [abiau 

Šios kuopos tik pabandė susmulkinti, tenka naudo-- 
ir gavo po keletą naujų na- j tis kitu būdu. Uoliena įde- 
rių: 45 kp. St. Petersburg, dama į indą su vandeniu. 
Fla.; 19 kp., Chicago, Ill; Įjungus srovę, tarp elektro- 
185 kp., Richmond Hill, N. j dų šoka galinga kibirkštis. 
Y.; ir keletas kitų kuopų Iškrovos pasekmėje vande

nyje susidaro marki smūgi-
Kur nėra kuopų, ten gali i nė banga, kuri suardo tarp^ 

įsirašyti ir pavieniai. Pri-' elektrodų esantį daiktą. To- 
siųskit tik $2 ir savo vardą kia povandeninė perkūniją • 
ir adresą ir tuojau prade- j sutrupina medžiagą iki no< 
šit gauti žurnalą “šviesą”; rimo smulkumo. :•

--- 3 tingi. Be to, smulkinimo 
-- į i metu šie įrenginiai sunau- 

' do ja daug energijos. Nau- 
1 jas perspektyvas patogiam 

i ir ekonomiškam uolienų ir 
j [ mineralų trupinimui atve- 

1 ’’ 1 ria Tarybų Sąjungoje iš
rastas smulkinimo būdas 
aukšto dažnumo srovėmis.

Norima sutrupinti uolie
na įdedama į trupintuyą— 
tuščią metalinį indą. Ant 
uolienos uždedamas išlenk
tas iš varinio vamzdelio 
elektrodas. Įjungus srovę, 
ši nevienodai įkaitina įvai- 

’ rias akmens vietas, pasta-

sek r.

kp.,
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NORWOOD, MASS
x z

Svarbus pranešimas Norwoodo ir apylinkės 
visuomenei. LDLD 9 kuopa rengia skanius pietus, 
įvyks balandžio (April) 24 d., pradžia 1-mą vai. 
popiet, Lietuvių bendrovės salėje, 13 St. George 
Avenue.

Širdingai kviečiame ne tik norwoodiecius, bet 
ir apylinkės miestų lietuvius atsilankyti j šį šau
nų mūsų pokylį. Turėsime gerus linksmoje nuo
taikoje pietus. Kam tik laikas leidžia, prašome 
atsilankyti. Užtikriname, kad būsite pilnai pa
tenkinti. Rengėjai

5 p.--Laisve (Liberty)— Antr., baland. (April) 19, 1960



Kur greičiau blunka 
spalvos?

Rūkuose skendinčioje 
Anglijoje spalvos blunka 
greičiau, negu saulėtoje

Indijoje
Ilgą laiką buvo manoma, 

kad spalvų blukimo prie
žastis esanti saulės šviesa, 
kad blukimo greitis pri
klausąs nuo šios šviesos in
tensyvumo. Tačiau atidūs 
stebėjimai leido padaryti 
kitų labai įdomių išvadų. 
Pasirodė, kad, pavyzdžiui, 
dažytų tekstilinių gaminių 
spalvos vien saulės šviesai 
veikiant blunka palyginti 
labai pamažu. Blukimas 
smarkiai suintensyvėja, pa
didėjus oro drėgmei. Ty
rimai parodė, kad oro drėg
mės įtaka spalvų blukimui 
kur kas didesnė, negu sau
lės. Šių stebėjimų rezulta
tus patvirtino labai origi
nalūs bandymai. Būtent, 
vienokiais dažais ir tolygio
se sąlygose dažyti tekstili
nių gaminių pavyzdžiai bu
vo švitinami klimatu ir ge- 
ografine platuma skirtin
gose žemės rutulio vietose: 
Anglijoje ir Indijoje. Ir; 
ką gi, konstatuota, kad ' 
dažnai rūkuose skendinčio
je Anglijoje spalvos blunka | 
greičiau, negu saulėtoje In
dijoje. Šie tyrimai padėjo 
išaiškinti ir “neblunkan
čių” Egipto piramimidėse 
rastų paveikslų paslaptis. 
Remiantis tuo, nesunku 
taip pat suprasti, kodėl pa
stato šiaurės pusėje esančių 
langų užuolaidos blunka 
greičiau, negu pietų. Mat, 
šiaurės pusėje esantys kam
bariai yra mažiau saulėti 
ir labiau drėgni, negu pietų 
pusėje.

Prieita išvada, kad, no
rint pagaminti mažai blun
kančius audinius, jų gamy
bai drėgno klimato zonose 
reikėtų naudoti drėgmę ne
sugeriančius — hidrofobi- 
nius pluoštus, o saulėto kli
mato kraštuose — tiesiogi
niam saulės veikimui at-
sparius dažus.

Kukurūzai ir bitės
Ar bitės renka iš kukurū

zų nektarą? Šiuo klausimu 
bitininkų tarpe yra įvai
riausių nuomonių. Jeigu iš 
tikrųjų juose yra nektaro, 
tai galima būtų surinkti 
daug medaus. Pasirodo, 
kad bitės labai lanko kuku
rūzus žydėjimo metu. Kar
tais kukurūzų pasėliuose 
girdimas toks jų ūžimas, 
tarytum būtų aptikusios 
gausų iminį. Bet tyrimai 
parodė, kad bitės renka tik 
kukurūzų žiedadulkes ir 
surenka jų labai daug. Tie
sa, kartais bitės renka nuo 
kukurūzų cukringą skystį 
—lipčių, kurį gausiai išski
ria amarai, arba prie lapų 
pagrindo augalo išskiria
mas saldžias sultis.

ŽEMĖS DREBĖJIMŲ 
NELAIMĖS

Daugiausia žmonių žuvo 
laike sekamų žemės drebė
jimų:

1556 m. sausio 24 d. Shen
si provincijoje, Kinijoje, 
žuvo 830,000 žmonių.

1737 m. spalių 11 d. Kal
kutos srityje, Indijoje, žuvo 
300,000.

1920 m. gruodžio 16 d. 
Kansu provincijoje, Kinijo
je, žuvo apie 180,000.

1923 m. rugsėjo l d. To
kio srityje, Japonijoje, žu
vo apie 150,000.

į Kiek ir kada žmonių 
į nuskendo nelaimėje I

1945 m. sausio 30 d., prie 
Danzigo, nuskendo virš 6,- 
000 hitlerininkų, bėgančių 

Į laivu “Wilhelm Gustloff.” 
1945 m. balandžio 7 d., 

prie Knyshu salos, nusken
do didžiausias Japonijos 

i šarvuotis “ Yamato,” 73,000 
i tonų įtalpos, su 3,033 kari
ninkais ir jūrininkais.

1916 m. vasario 26 d. 
Viduržemio jūroje nusken
do Prancūzijos kruiseris 
“Provence” su 3,100 jūri
ninkų ir karių.

1912 metų balandžio 
I naktį iš 14 į 15 d. Atlanto 
I vandenyne į ledą susidaužė 
i ir nuskendo anglų laivas 
I “Titanic” su 1,51.7 žmonių. 

1954 m. rugsėjo 26 d. 
j Japonijoje nuskendo laivas- 
• keltas “Toya Maru” ir žu
vo 1,172 žmonės.

Yra daug daugiau žmo
nių. žuvę laike karo laivų 
mūšių, bet čia suminėjome 

įtik kai kurias atskiru lai- v 
įvu nelaimes. ■

Apie JAV prezidentų 
vaikus

šeši Jungtinių Valstijų 
prezidentai neturėjo vaikų, 

j Tai Jurgis Washingtonas, 
i Thomas Jeffersonas, Jack- 
I eonas, Polk, Fillmore ir 
i Harding.

Po vieną vaiką turėjo: 
! Theodore Rooseveltas, Har- 
' ry Trumanas ir I). Eisen- 
Į howeris.

Daugiausia vaikų turėjo 
William Harrison, būtent 
6 sūnus ir 4 dukteris.

Penkioliktasis JAV pre
zidentas James Buchannan 

I buvo nevedęs.

Redakcijos Atsakymai
“Laisves” skaity tojui, 

Detroit: Toks yra gyvento
jų surašinėjimo patvarky- 

• mas. Mes manome, kad at
sakymai į tuos klausimus 
nėra žalingi.

Rochester, N. Y.
Balandžio 30 d. LDS 11 

kp. rengia šaunią vakarie
nę. Po vakarienių, atsilan
kiusieji visada giria LDS 
U-tos kp. vakarienes.

Rengėjai sako: nenusivil
site ir šį kartą.

Balandžio 9 d. pora ma
šinų iš Rochesterio buvome 
nuvažiavę į Binghamton, N. 
Y., pažiūrėti Dr. Stanislo- 

•vaičio imtų nuotraukų Lie
tuvoje.

K. Stanislovaitienė davė 
paaiškinimus prie nuotrau
kų.

Būdinga buvo, kad susiti
kome svečių iš Scrantono, 
Pittstono, Wilkes-Barre ir 
Brooklyno — Keršulius. 
Svečiai padidino publiką ir 
padarė binghamtoniečių 
parengimą gyvesniu.

Binghamtonas šį kartą 
buvo centrinis, miestas. Tai
gi binghamtoniečiai su to- 
rontiečiais padarykite Ro
chester! susitikimo vieta 
balandžio 30 d.

Svečiai iš kito miesto, bi
le parengime, tai puokštė 
kvietkų ant stalo.

Kalbėjomės su daktaru ir 
Kristyna Stanislovaičiais. 
Jie sutiko parodyti nuo
traukas Rochesteryje apie 
vidurį birželio.

Kviečiame visus dalyvau
ti LDS kp. vakarienėje.

Varde rengimo komisijos,
B. černauskas

Mano piešinių 
parodai pasibaigus

Man buvo linksma paro- 
• dos dieną. Kai visi mano 
i piešiniai buvo sukabinti sa- 
j Įėję ant sienos, pasidarė 
į gražus vaizdas, net ir salės 
išvaizda pasikeitė.

Buvo daugiausia gamto
vaizdžių ir kiek gėlių. Tai 

i mano prieinamu laiku dve- 
■ jų metų piešiniai
i Per tą trumpą laiką nu
piešiau 34 paveikslus. Dar
bas sunkus ir jo buvo daug. 
Daugelis pasakė: “Tai pri
dėjai daug darbo”. Tiesa, 
dirbau vėlai vakarais ir ry
tais.

Dabar kas link kritikos: 
buvo daug visokių nuomo
nių. Nors viešai nė vienas 
pastabų man nedarė, bet 
aplinkiniais, keliais man jos 

i atėjo. Žinoma, sveika ir pa
matuota kritika duoda 
daug gero. Artistai sako, 

i kaip nebūtų kritikuojamas 
j jo darbas, jis turi tęsti sa- 
i v o darbą pirmyn, nes vi
siems neįtiksi.

•_•

Noriu karštai padėkoti 
Liet. Meno Sąjungai ir jos 
Centro Komitetui, būtent: 
draugui Baranikui, kuris 
sutvarkė ir sukabino tuos 
visus, piešinius (su pagalba 
J. Yuškos ir A. Kazlaus
kienės) ; M Stensler pirmi
ninkavo ir šiaip darbavosi 
parodos bėgyje; Tadas Kaš- 
kiaučius labai daug prisidė
jo (jis man dovanojo daug 
rėmų, kurie pagražino ma
no piešinius), ir daug darba
vosi pasitikdamas svečius, 
ateinančius į parodą; daug 
dirbo Suzanna Kazokaitė— 
ji pagamino įvairių gėrimų 
ir užkandžių, taipgi Ona 
Kazlauskienė jai pagelbėjo.

Man būtų labai džiugu, 
jeigu susitvertų lietuvių ar
tistų klubas, kad galėtų 
pradiniai ir patyrę artistai 
susirinkti kas savaitė ar 
sykį į dvi savaites, ir būtų 
galima turėti piešimo prak
tikas ir pasikalbėjimus pai-
šybos reikalais. Galėtų klu
bui priklausyti jauni ir i 
pensininkai. Jeigu atsirastų 
norinčių piešti ir visai pra
dinių, būtų gerai, kad atsi
lieptų. Tuojau sudarytume 
pradžią. O vakaro galėtume 
išvažiuoti ieškoti gražių 
vaizdų ir nutapyti juos.

Gal pas jus randasi daug 
gabumo paišyboje, gal • ir 

' jūsų rankose slepiasi kas 
tokio nepaprasto? Tai ko-

AIDO CHORO KONCERTAS
“Ką dainuoja Mūsų Broliai, Seses Lietuvoj”

ĮVYKS SEKMADIENI

BALANDŽIO 24 APRIL
Ukrainą Saleje, 216 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS,'VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER
Gerbiama lietuvių visuomene! šis Aido Choro koncertas bus naujoviškas. Visi pro

gramos dalyviai bus tautiškuose kostiumuose. Programa bus išdalinta į keturias skirtin
gas scenas. Stebėtojai jausis kaip operetiškame spektaklyje. Programoj dalyvaus. Cho- 
ras-Ansamblis, Vyrų Choras, Moterų Choras, Kvartetas, Solistai: Elena Brazauskienė, Nel
lie Ventienė, Augustinas Iešmantą, Alex Velička, Tadas Kaškiaučius ir viešnia Suzanna 
Kazokaitė. Eilėraščius skaitys Nastė Buknienė ir Jonas Juška. Eva Mizarienė pirminiu- 
kaus.

Pradžia 3:30 popiet
/. H
AIDAS KVIEČIA VISUS Iš T OLI IR ARTI ATSILANKYTI.

Įžanga $1.50

dėl neišmėginti? Tuojau 
pradėk! Kai pamėginsi, pa
matysi, jog tai labai gražus 

! laiko praleidimas. 
I

j V. Kazlauskas
i

; LLD 2 Apskr. banketas 
įvyks gegužės 21 d.
Lietuvių Liter a t ū r o s 

Draugijos Antrosios As- 
skrities banketas, kuris bu
vo ruošiamas balandžio 16 
dieną, yra nukeltas į gegu
žės. 21 dieną

Banketas įvyks Liet. Kul
tūriniame Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Šiame bankete pa
gerbsime Povilą Bėčį, ilga
metį LLD CK iždiniką.

Prašome kitas organiza
cijas nieko nerengti gegu
žės 21 d., bet dalyvauti šio
je iškilmėje.

Perkėlimas banketo į ki
tą dieną įvyko dėl svarbių 
priežasčių. Parduoti tikie- 
tai dėl balandžio 16 dienos 
bus geri gegužės 21 d.

LLD 2 Apskrities 
Komitetas

Aido choro koncertas 
jau netoli

Kaip jau yra žinoma, 
Aido choro pavasarinis 
koncertas įvyks jau šį sek
madienį, balandžio 24-tą 
dieną, Ukrainą salėje, 216 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 3:30 po pietų.

Širdingai kviečiame vi
sus dalyvauti šitame kon
certe. Jo programa bis įdo
mi ir skirtinga nuo kitų 
koncertų programų. Mat, 
šiuo sykiu bus viskas daro
ma su judėjimu arba su 
vaidinimu, taip, kad atro
dys. kai operetiškas vaidini
mas, kuris perstatys Tary
bų Lietuvos žmonių įvykius. 
Programon įeina daug da
bartinių Lietuvos - dainų ir 

| taiogi keletas eilėraščių.
Taigi, balandžio 24-tą 

dieną visi pasižymėkite ir 
būkite Aido choro koncerte, 
o Aido dainininkai'bei ak
toriai stengsią, jus paten
kinti. Ir, žinoma, dalyvau
dami koncerte, priduosi te 
choristams ūpo ir parengsi
te chorą.

Širdingai kviečia
Komitetas

DAR 1 PAVEIKSLAS 
“APSIVERKĖ”

Neseniai graikų Bana- 
giotis-Catsounis šei moję 
“dievo motinos” paveikslas 
“liejo ašaras”. Jis buvo iš
gabentas į stačiatikių Šv. 
Povilo bažnyčią, Hemp
stead, L. I.

Dabar kitų graikų, P- 
Koulis, Oceanside, L. L, 
miestelyje, taip pat “dievo 
motinos abrozas” pradėjo 
“ašaras lieti”. Dar daugiau, 
Mrs. Koulis per sapnus net 
su Kristumi kalbasi.

Ir vėl atvyko tos pat baž
nyčios kunigas Jurgis Pa- 
padeas ir “stebuklingą” pa
veikslą išsinešė'^ bažnyčia;’ 

įdomu, kaip šie1 “stebuk
lai” nasibaigs. ar tik biznio 
padidinimu bažnyčioje, ar 
kaip kitaip.

.—UL

Po miestą pasidairius KRISLAI
Religiniai fanatikai buvo 

suareštavę tris žmones už 
tai, kad jie sekmadienį, 
kovo 27 d., mazgojo auto
mobilius. Bet teisėjas B. 
Schor kaltinimus panaikino 
ir pareiškė, kad žmogus no
rįs turėti švarų automobilį, 
gali jį ir sekmadienį maz
goti.

.New Yorko automobilis
tai skundžiasi reikale vieš
kelių. Vieškeliai pilni gilių 
duobių, dažnai automobiliai 
susilaužo ašis. Bet kada ke
lių taisytojai atvyksta, pri
verčia į duobes smalos, tai 
vietoje duobių jau pasidaro 
kalnai, kas nei kiek ne ge
riau. Taip dabar New Yor
ke taiso auto kelius.

Central Parke, Manhat- 
tane, ties Avenue of the 
Americas, jau senokai pa
statyta pastolis paminklui 
Kubos didvyrio Jose Julian 
Marti, bet kur tai dingo 
didvyrio paminklas. Anna 
Hytt Huntington sako, kad 
ji Marti raitą ant arklio 
jau užbaigus gaminti prieš 
dvejus metus.

Manoma, kad Parkų de
partamentas kur tai “užki
šo paminklą”, nes dabar 
tarp Kubos ir Jungtinių 
Valstijų nekokie santykiai.

Brooklyne jaunuolis Mar
tin Shapp, 16-kos metų am
žiaus., pasiėmė tėvo auto
mobilį ir su septyniais ki
tais jaunuoliais išvažiavo, 
nors jis niekados auto ne
buvo vairavęs ir neturi lei
dimo. Atsimušė į tvorą. Ne
laimėje J. Diamond, 15-kos 
metų, vietoje užmuštas, o 
kiti pateko į ligoninę.X

“The New York Times” 
savo redakciniame iš ba
landžio 13 d. rašo, kad Ku
ba bus suvaldyta taip, kaip 
po 1910 metų revoliucijos 
buvo suvaldyta Meksika.

Galimas daiktas, kad tas 
yra planuojama, bet ponai 
redaktoriai pamiršta, kad 
1960 metai, tai ne 1910 me
tai.

Nuo Naujų metų New 
Yorke įvyko 3,515 auto ne
laimių. Per tą laiką i98 žmo
nės užmušta ir 3,541 sužeis
ta.

Miesto majoras Wagne- 
ris sako, kad Flushinge, 
Queens, bus įrengtas base
ball stadionas už $5,000,000.

PIETINĖJE KORĖJOJE 
DEMONSTRACIJOS

Seoulas. — Kovo 15 d. 
Pietinės Korėjos diktato
rius S. Rhee “išrinktas” ša
lies prezidentu. Jo oponen
tas, pirm balsavimų, numi
rė. Rhee ir jo šalininkai gy
rėsi, kad jį žmonės “myli 
kaip tėvą”. Bet tos pasakos 
išsiblaškė. Visoje šalyje ple- 
čiasi liaudies protestai. 
Ypatingai jaunimas sujudo. 
Masano mieste demonst
rantai padegė policijos 
centra ir jų automobilius. 
Susirėmime vienas studen
tas užmuštas ir 14 sužeista.

KUBOS GERAS ŽVEJŲ 
KOOPERATYVAS

Havana. — Prieš 2 mėne
sius Kuboje, Surgidero de 
Batabano miestelyje, įsi
steigė žvejų kooperatyvas. 
Dabar jis jau turi 1,450 na
rių, 200 laivų ir laivelių. 
Laivus Kubos valdžia atė
mė nuo Batistos turtingų 
šalininkų. Tik per vieną sa
vaitę žvejai sugavo 10,000 
tonu žuvies..

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y. 

Pranešimas-pakvietima«
Balandžio 30 d. LDS litą kuopa 

ruošia šaunią vakarienę.
Sakoma, bus galima ir pasišokti 

po vakarienes. Tikimės svečių ir 
iš kitų miestų.

Bus gera proga susitikti su sve
čiais. Dalyvaukime visi.

Rengimo komisija (33-35)

Tąsa iš 1-mo pusi.) 
i norite, bet kviečiami aplanky- 
Iti tėvynę.’’

Tikrai “baisios’’ tos pinklės.
Pasirodo, kad “Draugas” 

I štai ko bijo. Daleiskime, vie- 
' nas kitas “dipukas,“ aplankęs 
; savo tėvynę, pamatys, kad tai, 
kas per desėtką metų buvo 
jam “Draugo’’ ir kitų panašių 

I laikraščių pasakojama apie 
j Lietuvą, yra netiesa, yra mc- 
1 las, kad ten naujasis gyveni- 
j mas gražiai vystosi. .Jis sugri- 
i žęs nebetikės “Draugo“ me- 
! lams apie Lietuvą, štai kur 
“pinklės“ !

Ar žinote, kad Amerikoje 
turime apie 16.000,000 žmo
nių, jau persiritusių per 65 
metų amžių?

Ar žinote, kad iš jų visi 60 
procentų neturi nė $20 per 
savaitę pajamų. įskaitant ir 
jų senatvės pensiją?

O didžiausia nelaimė kaip 
tik tame, kad to amžiaus

I žmogus nebegali didžiuotis 
'savo sveikata. Prie jo grei
čiau kimba visokios kvarabo^, 

štai kodėl taip svarbu ko
voti už Kongresai! Forando 
įneštą bilių, pagal kurį Į So-^ 
cial Security sistemą būtų 
įvestas ir medicininis pensi
ninkų aptarnavimas. Reikė
tų dėti visas pastangas, kad 
šis bilius virstų įstatymu.

Gėda prezidentui Eisenho- 
weriui, kad jis visomis ketu
riomis tam biliui priešinasi, 
šiuo savo nusistatymu jis pa
sižemins visų seno amžiaus 
žmonių akyse.

Drg Cedronas 
jau namie

Malonu pranešti, kad 
drg. J. Cendronas praėjusį 
šetadienį po operacijos ant 
akies jau sugrįžo namo, pas 

| savo giminaitę 914 E. 94th 
į St., Brooklyne., — sugrįžo 
j geru ūpu ir viltimi atgauti 
| regėjimą.

To jam širdingai link1’-

Motery atidai
Brooklyno lietuvių Mote

rų klubo susirinkimas įvyks 
| trečiadienį, balandžio 20 d., 
; 7:30, Kult. c. salėje, 102nd 
1 St. ir Liberty Avė. Ozone 
Bark, N. Y. Prašome skait
lingai dalyvauti. Reikės pa- 

' sitarti kaip atšvęsti Moti- 
' nos Dieną.

i Paieškojimas
Gerbiamieji: Prašau jūsų pa-

I dėti man suieškoti savo giminių 
Amerikoje. Apie juos labai mažai 
žinau, nes tai mano tėvelio gimi
nės, o mano tėvelis mirė 1935 m., 
kai man buvo metai amžiaus. Ži
nau tik tiek, kad mano dėdukas 
gyveno Čikagoje, jo amžius man 
nežinomas. Apie savo tėvą irgi

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., baland. (April) 19, 1960

labai mažai žinau, tik tiek kiek iš x ’, 
mirties liudijimo: Augustinas Kau- 
rakis, mirė 1935 m. balandžio 15 
d., Telšių mieste. 31 m. amž., Juo
zapo Kaurakio ir Leonoros Reime- 
raitės sūnus. šeimos liko žmona ’ ’’ 
Elena ir duktė Elcna-Danutė.

Tai visos mano žinios apie dėdu- .- 
kq Juozapą Kaurakj, kurį norėčiau 
surasti. Mano adresas. 

Elena-Danutė Kiaurakytė 
Kaunas, Centrinis paštas -C ’

Iki pareikalavimo 
Lithuania, USSR

Help Wanted—Female
YOUNG GIRLS 1H-24

Large Company interested in em
ploying European personnel. Must 
be free to travel and speak passable 
English. $50 per week to start 
while learning. Call SPRING - . 
7-4745 for personal interview, ą ■' \ 
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