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KRISLAI
Rašo A. Bimba

Po visų seimų I 
Džiaugsmo dienos. 
Fašizmas nebepraeis! 
Ką kitos šalys pasakys? 
Kodėl tik patarimas? 
Dar su dideliu “plus”. 
Nedaug bereikia.
Jie apie savuosius.

Puikus buvo LDS 14-sis sei
mas.

Šaunus buvo Lietuvių Lite
ratūros Draugios suvažiavi
mas.

Abudu sąskridžiai buvo di
desni, skaitlingesni ir gyves
ni, negu tikėjosi jųjų suma
nytojai.

Taip pat suvažiavimų pro
ga įvykę* parengimai pavyko 
visu šimtu procentų. Tas ryš
kiausiai parodo Amerikos lie
tuvių pažangiosios visuomenės 
“pajaunėjimą”. Kai sekasi, 
visi pasidaro .jaunesni ir gy
vesni.

Dabar tik reikia tų puikių 
suvažiavimų dvasios ir nuta
rimų nepamiršti. Tegu pagy
vėjęs darbas suklesti visose 
kuopose bei apskriytse!

Taip pat mes gyvename 
didžiulio džiaugsmo dienas 
darais tos pusės, kad jau pla- 

lįfai atsidarė durys ame riki e- 
f^ams turistams į Lietuvą. 
Jau išvyko ir Lietuvoje šiltai 
buvo sutikta viena skaitlinga 
grupė, tuojau seks kitos dvi.

Visiška: natūralu, kad tas 
baisiai nepatinka tiems, ku
rie dar ir šiandien tebespiau- 
do ant naujam gyvenimui pa
kilusios Lietuvos. Jų spaudą 
koktu ir i rankas paimti.

Prieš keturiasdešimt metų 
Italijos liaudis padarė klai
dą, kai leido Mussoliniui įsi
galėti. Už tą klaidą brangiai 
užmokėjo savo prakaitu, krau
ju ir gybybėmis.

Dabar kas kita. Ji nepa
miršo istorijos. Ji dabar stojo 
kovon prieš iš naujo keliantį 
galvą fašizmą.

Fašizmas Italijoje nebe
praeis! Taip sako komunistai 
ir kairieji socialistai. Strei
kais, demonstracijomis ir, jei 
bus reikalas, sukilimu jie jam 
pastos kelią.

A Ar kitos Lotynų Amerikos 
respublikos užgirs mūsų Jung- 

. tipių Valsitjų politiką link 
Kubos ?

Įdomus ir svarbus klausi
mas. Gali visko būti. Pavyz
džiui, m ū s ų kaimyniškoje 
Meksikoje labai rimti žmonės 
kalba prieš Kubos nukryžia- 
vojimą. Gali panašūs balsai 
iškilti ir kitose respublikose.

Lotynų Amerikos respubli
kų nacionalizmas reiškia išsi- 
liuosavimą iš Jungtinių Vals
tijų kapitalo dominacijos. 
Todėl bent jau tų kraštų liau
dyje per daug didelės meilės 
mūsų vyriausybės politika ne
gali turėti.

Ir vėl balsą ima Amerikos 
mokslininkai. Skaičiau jų il
gą manifestą. Jie pataria 
mokslininkams nesibijoti kiš
tis į socialinius ir politinius 
reikalus. Mokslininkai negali 
amžinai pasilikti užsidariu
siomis “domėmis”.

Patarimas sveikas, bet jo 
neužtenka, štai kai tik įžy
musis mokslininkas Linus 
Pauling pakėlė balsą prieš

6-tam pusi.)

Meksika užstojo 
Kubos respubliką

Mexico City. — EYnilio 
Sanchez Piedras, Parla
mento Komiteto pirminin
kas, pareiškė Kongreso na- 

iriams: “Augančiuose nesu
tikimuose tarpe Kubos ir 
Jungtinių Valstijų Meksika 
yra Kubos pusėje”. Jo pa
reiškimą Kongreso nariai 
pasitiko užgynimo šauks
mais ir plojimais.

Diena prieš tai iš Meksi
kos rašė Gerry Robichau. 
kad ten propaganda prieš 
Kubos respubliką neturi 
pasisekimo, kad Meksikos 

Į masės su pritarimu žiūri į 
Kubos pastangas tvarkyti

jau žuvo 33-cias 
didelis oro laivas

New Yorkas. — Suspro
gęs karinio laivyno “blimp” 
jau buvo 33-čias orlaivis su
degęs arba sulūžęs. Balioni- 
nčs rūšies orlaiviai pagar
sėjo laike Pirmojo pasauli
nio karo, kada vokiečių zep- 
pelinai bombardavo Angli
ją

Po karo didžiosios vals
tybės statė juos kariniais 
sumetimais, bet pasirodė, 
kad orlaiviai greitai sugen
da. Jungtinių Valstijų keli 
orlaiviai sugedo ir sulūžo. 
1933 metais sulūžo “Akron” 
ir žuvo 73 žmonės.

Kas pasipelnys dėl cukraus 
sulaikymo iš Kubos?

Washingtonas. — “Cu
kraus sulaikymas iš Kubos 
bus pelningas Jungtinių 
Valstijų sėbrams”, rašo 
Geo. Auerbach. Ir toliau jis 
priduria, kad Filipinų, Ha
vajų ir Puerto Rico salų 
cukraus gamintojai gaus 
progą jo daugiau parduoti 
mūsų šaliai.

Visi sostinėje sutinka, 
kad cukraus sulaikymas iš 
Kubos yra “nubaudimu ku
biečių”. Auerbach rašo, kad 
JAV tiek daug cukraus 
pirkdavo Kuboje tik todėl, 
kad “abiejų šalių buvo ge
ri santykiai”. Šios politikos 
šalininkai pasakoja, kad 
Kuba pelnydavo iš cukraus 
pardavimo Jungtinėms 
Valstijoms’, nes pagal su
tartį JAV pirkliai mokėjo 
virš penkių centų už svarą, 
kuomet dabar pasaulinėje 
rinkoje cukraus svaras yra 
parduodamas tik po 3 cen
tus.

Kubos vyriausybė sako, 
kad šis tvirtinimas nieko 
neturi su tiesa. Jungtinės 
Valstijos leisdavo iš Kubos 
įvežti 3,200,000 tonų cuk
raus ne dėl “draugiškų san
tykių”, bet todėl, kad Ku
boje cukraus plantacijas ir 
fabrikus turėjo Jungtinių 
Valstijų kapitalistai.

Kas dėl “Kubos pelno”, 
tai Castro vyriausybė sako, 

savuosius reikalus prieš 
užsienio kapitalistų norą.

Jis rašė, kad Meksikoje 
“antiamerikonizmas”, tai 
yra, nusistatymas prieš da
bartinę JAV politiką auga. 
Korespondentas žymėjo, 
kad bendrai kairiųjų įtaka 
labai didelė, nes net Mario 
Guerra Leal, vadas Tauti
nės Prieškomunistinės par
ti ios, ir tas kalbėdamas 
dangstosi kairiųjų frazė
mis. Meksikos sostinėje ko
respondentai numato, kad 
masinis žmonių pritarimas 
Kubos reikalams gali sulai
kyti užsienyje planuojamą 
intervenciją.

T. Sąjunga paskyrė 
ambasadorių į Kubą

Maskva. — Tarybų Są
junga savo ambasadoriumi 
Kuboje paskyrė Sergejų 
Kudriavcevą, kuris tuojau 
išvyks eiti pareigų. Vėles
niu laiku jis buvo TSRS 
ambasados nariu Paryžiuje.

Vakarų diplomatai skai
to,kad Kudriavcevas yra la
bai gabus ir patyręs diplo
matas. Amerikoje kai ku
ri spauda jo paskyrimą pa
sitiko piktai, nes jai nepa
tinka atsteigimas diploma
tinių ryšių tarp Kubos ir 
TSRS.

kad per dešimt metų cuk
raus išvežimas į Jungtines 
Valstijas Kubai padarė virš 
$600,000,000 nuostolių. Ku
ba ima dėmesin ne kiek 
Jungtinėse Valstijose buvo 
kada plantacijos ir cukraus 
mokama už įvežtą cukraus 
svarą, bet tiek, kiek tų pi
nigų buvo įdėta į plantacijų 
palaikymą, fabrikų įrengi
mą ir išmokėta kubiečiams 
už darbą. Kiti pinigai ėjo 
JAV kapitalistams, laivų 
kompanijoms, kurios cukrų 
į JAV pristatė, plantacijų 
savininkams ir JAV fabri
kantams, kurie turėjo fab
rikus Kuboje. Iš jų pelnų 
Kuba, kaipo šalis, jokios 
naudos neturėjo. Kubos vy
riausybė sako, kad dabar, 
fabrikai jau yra jos ranko
se, tai Kuba turėtų pelno, 
bet už tai ta prekyba ir nu
traukta.

KARO PRIEŠĄ DAR 
TEBELAIKO KALĖJIME
Washingtonas. — 1959 

metų pabaigoje nuteisė į 
kalėjimą Dr. Willardą Up- 
hausą, 69 metų senelį, už 
tai, kad jis atsisakė išduoti 
jam pažįstamųjų karo prie
šininkų vardus. Buvo kreip
tasi į JAV Aukščiausio 
teismo narį Felix Frank- 
furterį, kad daktarą paleis
tų po kaucija, bet teisėjas 
atsisakė.

Jau išlydėjome ekskursantų 
grupę j Tarybų Lietuvą

New Yorkas. — Praėjusią savaitę iš ketvirtadienio 
į penktadienį naktį didžiuliu sprausminiu Skandinavi
jos lėktuvų linijos* (SAS) lėktuvu išskrido į Tarybų Lie
tuvą net dvidešimt aštuoni Amerikos lietuviai. Į Inter
national Airport stotį juos atlydėjo jų artimieji ir drau
gai. Nuoširdžiai atsisveikinta ir dar kartą jiems palin
kėta laimingos kelionės ir laimingo sugrįžimo.

Išvyko sekami:
Ieva Mizarienė, Brooklyn, N. Y.
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y.
Steponas Večkys, Richmond Hill, N. Y.
Nastė Buknienė, Brooklyn, N. Y.
Povilas Venta, Jackson Heights, N. Y.
K. B. Karosiene, San Leandro, Calif.
Marytė Baltulioniūtė-Straus, San Francisco, Calif.
J. Vėbra, Cleveland, Ohio
Ign. Klevinskas, Scranton, Pa.
Jonas Portikas, Pittsburgh, Pa.
F. Imbraš, Pittsburgh, Pa.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.
B. Barkauskas, Elizabeth, N. J.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

Helen Žilinskienė, Worcester, Mass.
Uršule Daugirdienė, Lowell, Mass.
K, Churlis, Pattenburg, N. J.
Mr. ir Mrs. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y.
Lucė Raud.uvienė, Pittston, Pa. j
Mrs. M. Zleaikas, Brooklyn, N<Y. V
Povilas Rainis, Brooklyn, N^Y? V— 
Marijona Juškiene, Brooklyn, N. Y.
G. Gmdrikas, St. Petersburg, Florida
V. Bernotas, Worcester, Mass.
Elenora Belekevičieriė, Brighton, Mass.
K. R.ušinislkienė, Jackson Heights, N. Y.

/ J. Gaidis, Maynard, Mass.
■—■■ I ............................ ■ ■ ■■■ ■■■■ ■ 1 ■■■■*■■■ ■■■ ■ ■■■ 1

Amerikos lietuvių turistų
2-ji grupė jau Vilniuje

VILNIUS. — Šeštadienį, liepos 9 d., pusė po devin
tos vai. vakare, į Vilniaus aerouostą atvyko antroji da
lis Jungtinių Valstijų Pirmosios turistų grupės. Svečių 
sutikti į aerostotį su gėlėmis susirinko giminės, artimie
ji, pažįstami — šimtai žmonių. Atvykusius turistus taip 
pat sutiko Lietuvos užsienio reikalų ministras K. Preik
šas, H. Zimanas — “Tiesos” redaktorius, kultūros mi
nistro pavaduotoja M. Meškauskienė, Draugystės ir Kul
tūros Ryšių su Užsieniu Draugijos pirmininkas Povilas 
Rotomskis, tos pat Draugijos prezidiumo narys V. Zen
kevičius.

Turistus nuoširdžiai pasveikino Rotomskis. Už šiltą 
priėmimą susijaudinę padėkojo E. Mizarienė, K. Karo
siene, P. Venta, S. Večkys ir J. Grybas.

Tą pat vakarą iš Urugvajaus atvyko senas pažan
gaus judėjimo veikėjas Kazys Čyras.

A. Vaivutskas

Vėliausios žinios
Franklin Township, N.J. 

—Vengras pabėgėlis, vienas 
iš sukilėlių prieš liaudies 
valdžią laike 1956 m., nušo
vė du policininkus, kurie 
bandė jį areštuoti už va- 
žiuotės taisyklių laužymą.

New Yorkas. — Sustrei
kavo Long Island Co. gele
žinkeliečiai. Apie 100,000 
Long Islando gyventojų ne
teko susisiekijno su New 
Yorku. i

Maskva, -4 TSRS prem
jeras Chruščiovas pareiškė, 
kad socialistihės šalys gel
bės Kubai jos kovoje už 
teises tvarkyti savo ‘reika
lus. ;•

. ......................k. ! ! , —4

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos ištrauksi iš Japonijos 
savo “U-2” lėktuvus.

Newport, R. L — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad JAV neleis nei vieną 
šalį komunistams valdyti 
Vakariniame Žemės pusru
tuly, tai yra, Amerikos že
mynuose. Jis vėl tariasi 311 
Valstybės sekretoriumi ir 
karo specialistais.

Roma. — Italijoje laiki
nai riaušės baigėsi. Vyriau
sybė pasižadėjo per 15-ką 
dienų liaudies reikalavimus 
patenkinti.

Roma. — TSRS premje
ras Chruščiovas, kalbėda
mas Klagenfurte, Austrijo
je, persergėjo Italiją dėl 
JAV atominių bazių.

Havana. — Kubos prem
jeras Fidel Castro susirgo 
plaučių uždegimu.

Ko bos respublikos 
politika ir reikalai
Havana. — Kubos prem- vus, ir dar užsakė 100,000

j eras Castro kalbėjo Darbi
ninkų Palociuje. Jis sakė, 
kad Eisenhowerio patvar-1 
kymas nepirkti cukraus iš; 
Kubos “yra tik pradžia pa-1 
stangų sunaikinti Kubos re-1 
voliuciją”.

Castro sake, kad Kuba 
nori draugiškų santykių su 
visomis šalimis, o taip pat, 
ir su Jungtinėmis Valstijo
mis. Jis sakė, kad Kubos tą 
nusistatymą patvirtina ir 
tas, kad per vieną savaitę 
ji pirko net 150,000 maišų 
kukurūzų iš Jungtinių Vai-, 
sti jų, tai yra, du kartus; 
daugiau, kaip buvo plana-

Kiną nuamojiė reikale i 
nusiginklavimo

Hong Kong. —Kinijos ži- j 
nių agentūra paskelbė, kad į 
Kinija nepilnai sutinka su' 
Tarybų Sąjungos pozicija į 
nusiginklavomo reikalais. Į 
Kaip yra žinoma, TSRS šie-1 
kia susitarti su kapitalisti-' 
nėmis valstybėmis pati pir
moji mažindama savo gy
nybos jėgas.

Kinijos žinių agentūra 
sako, kad Vakarų valsty
bes greičiau eis prie susita
rimo tik tada, kada pama
tys, kad socialistinių šalių 
gynyba yra daug galinges-j 
nė.

maišų kukurūzų ir 800,000 
maišų ryžių.

Castro sakė, kad JAV 
atsinešimas linkui Kubos 
apsunkina jos padėtį, bet 
jis pasitiki tuos keblumus 
nugalėti.

Kubai yra reikalinga 
įvairių mašinų ir mechani
ku. Jai labai reikalingas 
gazolinas ir aliejus. Apie 20 
tarybinių tankerių liepos 
menesį pristatys 1,800,000 
bačkų aliejaus. Kubos vy
riausybė bando pirkti ar 
pasisamdyti kapitalistinių 
kompanijų tankerių, bet ne
tikra, ar tas jai pavyks.

Plienininką unija 
ir buvęs streikas ’

New Yorkas. — The Uni
ted Steelworkers unijos or
ganas “The Steel Labor” 
paskelbė finansinius rezul
tatus 1959 metų streiko. 
Pereitais metais buvo il
giausias plieno darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi per 
116 dienų.

Streiko laiku unijos fi- V 
nansai sumažėjo $26,440,- 
000, nes streikuojanti darbi
ninkai nemokėjo duoklių, 
o unija teikė jiems pagal
bos. Bet unijai nesusidarė 
finansinio pavojaus; nes ji 
gavo nuo kitų unijų virš 
$6,000,000 pagalbos.

/

Italijoje streikai 
ir demonstracijos

Roma. — Italijos liaudis 
masiniai stojo kovon prieš 
“naujų fašistų” įsigalėjimą. 
Masinės demonstra c i j o s 
įvyko Romoje, Reggio Emi
lia, Bolognoje, Turine, Mi
lane, Genoa, Florencijoje, 
Ferraroje ir kituose did
miesčiuose. Reakcinė Fer
nando Trambonio valdžia 
metė prieš demonstrantus 
policiją ir fašistinių gaiva
lu pulkus, šimtai žmonių 
yra sužeistų, apie 10 už
muštų ir šimtai areštuotų.

Komunistas senatorius F. 
Spezzano pareiškė Senato 
posėdyje, kad vien Romoje 
policijos eilėse yra šimtai 
Mussolinio ir Hitlerio buvu
sių policininkų ir “S.S.” ofi-

cierių. Kitas komunistas se- - 
natorius U. Terracini rei
kalavo tuojau suvaldyti po-' 
licijos žiaurumą, nes kitaip 
Komunistų partija ir darbo 
unijos iššauks generalinį 
streiką.

Liaudies kova prasidėjo 
prieš “naujų fašistų” sieki
mą paimti šalies galią į sa- < 
vo rankas. Fašistai šaukė 
savo suvažiavimą Romoje, 
kad pateikti Trambronio į
valdžiai reikalavimus. Į Ro
mą atvyko apie 10,000 bu
vusių partizanų, kvojusių 
prieš Mussolinio režimą, 
kurie suruošė demonstraci-. 
jas. Policijos užpuolimas- 
ant partizanų sujudino vi
soje šalyje darbo unijas ir / 
visas demokratines jėgas.

SUVAŽIAVO NET 5,500 
KORESPONDENTŲ

Los Angeles, Calif. — Į 
Demokratų partijos kon
vencija, kurioje bus nomi
nuotas kandidatas į JAV 
prezidentus, suvažiavo 2,- 
900 delegatų, o korespon
dentų net 5,500.

Viena. •— Austrija sutin
ka, kad Jungtinių Tautų 
organizacija apsvarst y t ų 
Tyrolio teritorijos reikalą. 
Už tą teritoriją ginčijasi 
Austrija su Italija.

Chicago, Ill.
Liepos 10 d. mirė plačiai 

žinoma lietuve Marijona 
Šarkiu nimė. Laidojama bus 
trečiadienį, liepos 13 d., 
Draugai ir pažįstami pra
šomi suteikti velionei pas
kutinį patarnavimą.

Leopoldville. — Kongo 
karia; baigė sukilimą prieš 
respublikos valdžią. Baltie- 
ji europiečiai bėga iš Kon
go į Anglijos kolonijas.

i < i .4
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NEJAUGI JIS TAIP 
BEGĖDIŠKAI 
IR KALBĖJO?

Už tai, kad pabėgėlis 
Juozas Kreivėnas aną die
ną paskolino keletą iš Lietu
vos gautų knygų “Vilnies” 
knygų parodai, jis iš reak
cinių elementų susilaukė

Aneurin Bevan - užgesusi {rūstaus prakeikimo. Neži-
v . v j- ° nia, ar tam, kad savo opo-zvaigzde mentams atsakyti, jiems

prisigerinti, ar juos nura- 
LIEPOS 6 D. PO ILGOS IR SUNKIOS LIGOS Lon-1 birželio 25 d. Krei- 

done ant visados akis užmerkė darbietis Aneurin Be-1 v§nas’ laįkęs paskaitą “Kul- 
van. Mirė sulaukęs 63 metų amžiaus. Iš visų Anglijos | tyrįnįų santykių su tėvy- 

ine klausimu. Apie tai ra- 
[ šo “Naujienos” (liepos 1 
{d.). Rašo ir giria Kreivė- 
Iną ir jo paskaitą. Tai bu- 
ivusi “gyva ir įdomi kalba”, i I

Tai ką gi p. Kreivėnas 
‘pasakojo? Pasak “N.” ko- 
! respondento, jis teigęs, kad 
Ijau ir dabar tarpe Tarybų! 
i Lietuvos ir Lietuvos išeivi-: 
jos eina platus kultūrinis 

i bendradarbiavimas: “Pa
vyzdžiui, kuri lietuviška 

! mokyklėlė nesinaudoja iš 
! Lietuvos gautais vaikams 
iliustracijų ir kt. leidiniais, 

’kuris lietuviškas radijo pus
valandis negroja iš tėvynės 

{Lietuvos gautas ir čia nere-l

‘ kampų tebeplaukia apgailestavimai. Giria dabar jį net I 
‘ sušilę ypač konservatoriai ir visi dešinieji. Apgailesta-i 
vimą ir simpatiją jo žmonai našlei pasiuntė ir karalie-' 
nė. Jo gyvenimą pagyrimu apvainikavo ir Jungtinių 
Valštijų ambasadorius milijonierius Whitney. Na, o bu- i 
vo laikai, ir dar taip neseni laikai, kai šis vyras tesusi
laukdavo ir teužsitarnaudavo iš tų pačių sluoksnių tik 
niekinimų ir pajuokimų.

Tai kas gi su velioniu Bevanu pasidarė? Nejaugi 
tie visi jo purvintojai staiga atsivertė prie dvasios šven
tos ir pamatė tiesą? Ne, taip neįvyko. Revoliucija įvyko 
Bevano karjeroje. Amžius ir laikai pavertė jį į politinę 
“košę”. Gaila, bet taip iš tikrųjų atsitiko. Ir Bevanas ne
buvo pirmas, neigi jis bus paskutinė auka tokios evo
liucijos, kuri kartais ir iš labai drąsaus ir ryžtingo ko
votojo padaro graboriumi kaip tik tų idėjų ir idealų, 
kuriuos pirmiau jis taip energingai propagavo-skelbė.

Aneurin Bevan buvo angliakasio sūnus ir pats vai
ku tebebūdamas turėjo kasti anglį. Darbas buvo sunkus 
ir pavojingas. Jis privertė jauną darbininką susirūpinti 
ne tik savo, bet visų mainierių likimu. Mes matome, kadrai nerrekorduotas plokšte- 
vos sulaukęs 19 metų amžiaus jaunuolis Bevanas jau , les; kuris choras ar ansam- 
vadovauja Valijos mainierių unijai su keturiais tūkstan- i bbs čia nedainuoja Lietu
čiais narių. O sulaukęs 30 metų amžiaus jis išrenkamas { vos kompozitorių komponuo- 
j parlamentą deputatu. Ten jis nepamiršta angliakasių, tų dainelių iš jų pačių pa- 
Ten jis juos ir visus darbo žmones karštai gina. Jis ■rašytų gaidų” ir tt. Tik 
tampa vienu iš drąsiausių darbiečių. Jis nesibijo vadin-; Kreivėnas šito proceso lie
tis socialistu. Jis nesibijo sudaryti opoziciją Darbo par- į vadinęs nei kolaboravimu, 
tijos dešiniąja! vadovybei. Jis net ir karo metu nepade-{nei bendradarbiavimu, o 

, “° 
|kąi kuriais atvejais stačiai 
! kultųrvagyste”.

mi-1 Kad j 

ten {pusvalandžių vedėjai1 bei jų 
su; I chorų ir ansanmblių vadei- 
uz |vos užsiimdinėja tokia kul- 

Pa“ | tūrvagyste,. tai visiems se-
j niai žinomas faktas. Kreivė- 
i nas pasakė tiesą. Bet prie 
tos tiesos jis pridūręs dar 
ir uodegą — purviną, ne
švarią uodegą, kuri, ma
tyt, labai pakvipo “Naujie
noms”. Jis pridūręs, kad 

SLl • šitai kultūrvagystei Krei-
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da į šalį klasių kovos vėliavos ir nesibijo parlamente su- {paprastu pasisavinimu, 
sikirsti su Churchillu. ‘ . .

Kai 1(945 metais konservatoriai pralaimi ir darbi o- i 
čiai sudaro vyriausybę, Bevanas tampa Sveikatos 
nistru. Paskui jis užima Darbo ministro postą. Iš 
pasitraukia, kai premjeras Atlee sukausto Angliją 
tartimis su Jungtinių Valstijų kapitalu ir pasisako 
apginklavimą Anglijos nuo kojų iki galvos, kai jis 
miršta darbiečių programą dėl suteikimo laisvės koloni- ; 
jų žmonėms. Bevanas paskelbia kovą ne ik konservato-1 
riams, bet ir dešiniesiems darbiečiams, kurių priešaky
je atsistojo Hugh Gaitskell.

Bet kaip tik šitame karjeros iškilime, ar dėl sveika- 
. tos pašlijimo, ar dėl politinio išsigimimo, mes matome 

kiekviename žingsnyje Bevaną besitraukiantį atgal iš 
visli tvirtų, kovingų, kairių pozicijų. Susitaiko jis 
Gaiskelliu, tampa jo pagelbininku Darbo partijos vado- v§no kolegos imą “pavyzdį

I iš pačių komunistų, kurie 
‘gi nuo pat savo atsiradimo 
' su svetima nuosavybe ir 
i teise nesiskaito, o imasi 
i viešai ir slaptai, legaliai ir 
Ivogčomis viską, ką pasiekia 
i ir pasitveria”.

Galimas daiktas, kad 
jo i “Naujienų” reporteris men- 

! ševikams įprastu būdu iš
kepė ir tuos nešvankius žo- 

: džius Kreivėnui į burną 
l įbruko. Bet jeigu iš tiesų 
! p. Kreivėnas šitaip šlykš
čiai apsimelavo apie komu- 

Kubaln^s^us’ tai jis tuoj turėtų ‘ -« •• 4- - i-v t i Imi

.yybėje. Pasisako jis už Anglijos militarmes sutartis, I 
prisiekia jis, kad jis nieko neturi prieš Amerikos vieš
patavimą kapitalistiniame pasaulyje, žodžiu, jis apsi-

- verčia aukštyn kojomis, jis tampa vienu iš “buvusių
• vadų”. Jis prieina išvados, jog šiais audringais laikais,
• kai visuose frontuose ir visose srityse kovoja už išliki
mą dvi socialinės santvarkos, daug saugiau ir pelnin
giau susikalbėti su kapitalo interesais. Jie laimėjo, 
palaužė ir paklupdė ant kelių tą Vali jos angliakasį, 
dabar gali didžiuotis savo auka. Jie dabar gali ant 
karsto ir prie kapo jam gėles kloti...

Jie

Baisus klaidingos politikos 
pavojus

MŪSŲ PREZIDENTAS JAU PRADĖJO 
ekonominiai kryžiavoti. Jis jau patvenkė, kad cukraus 
importas iš Kubos nukertamas net septyniais šimtais 
milijonų tonų. Iki pabaigos šių metų nebebus importuo
ta nė vienos tonos.

Šituo žygiu prezidentas siekia Kubą pasmaugti 
ekonominiai.

Tai klaidinga politika. Tai pavojinga politika. Tai 
..keršto politika. Ji negali laimėti. Tai bus dar viena ne
pateisinama ir daug kam nesuprantama mūsų dabarti
nes vyriausybės klaida. Klaida ant klaidos, pralaimėji
mas ant pralaimėjimo.

Kuba ieškos ir bus pateisinama ieškoti būdų ir ke
lių apsigynimui nuo šio ekonominio pasikėsinimo ant 
jos gyvybės.

hitleri-

Ten, kur buvo sudeginta 
.119 lietuvių

Vilniaus “Tiesa” praneša:
Įgyvendindami savo žmogėdriškus planus,

♦ įlinkai ir jų bendrininkai — buržuaziniai nacionalistai 
—1944 m. birželio 3 d. įvykdė Vruviną susidorojimą su 
beginkliais tarybiniais žmonėmis Pirčiupyje. Rudieji 
barbarai tą šiurpios tragedijos dieną suvarė į kluonus 
ir gyvus sudegino beveik visus to kaimo gyventojus—- 
119 žmonių

įžy-

ABEJOJĄ APIE 
AMERIKOS 
PASISEKIMUS

Komercinės spaudos
musis kolumnistas Walter 
Lippmann bara ' tuos, ku
rie veidmainiauja, girda
miesi gera Amerikos padė
timi pasaulyje. Apgaudinė
ja save ir apgaudinėja ki
tus tie, kurie laiko laimėji
mu prezidento vizito į Mas
kvą ir Tokyo atšaukimą. 
“Savęs apgaudinėjimas yra 
pavojingas tautai papro
tys”, rašo Lippmannas. “O 
pasidaro dvigubai pavojin
gesnis paprotys, kai po pra
laimėjimo oficialūs atsto
vai gąsdina savo oponentus, 
sakydami, -kad tikras pat
riotas privalo pralaimėjimo 
nevadinti pralaimėjimu.”

Kolumnistas Lippmannas 
mano, kad tiek Jungtinių 
Valstijų, tiek Tarybų Są
jungos interesai reikalauja 
taikos išlaikymo. Tarybų 
Sąjungai reikalinga taika 
dėl plačiausios statybos. 
Amerikai reikalinga taika, 
nes niuklinis karas reikštų 
sunaikinimą. Tuo būdu rei
kės atnaujinti derybas ir 
stengtis susikalbėti. Deja, 
tai būsią galima tiktai už 
kokių metų laiko.

Bet tuo tarpu pasaulinė BAŽNYČIA, MOTERIS 
padėtis nestovės ant vietos. 
Kaip tik to Lippmannas ir! 
bijo. Jis bijo, kad per tai 
laikotarpį Amerikos pozi
cija gali dar daugiau pa
blogėti. Jis visiškai neabe
joja, jog Vakarinėje Euro
poje militarinės sutartys 
atsilaikys prieš bet kokius 
spaudimus. “Bet perspek-

nei Amerikos šnipų agen
tūra (Central Jnteligence 
Agency), kuri atsargiai iš
tyrusi Tarybų žemės augi
mo tempus. Skaičiuojant 
doleriais, Tarybų Sąjungos 
gamybos produktų vertė 
1950 metais siekė tik 120 
bilijonus dolerių, 1960 me
tais jau pasieks 225 bilijo
nus, o 1970 metais pašoks 
iki 420 bilijonų. Tiesa, A- 
merikos produktų vertė 
šiandien yra 500 bilijonų 
dol., bet metinis prieauglis 
yra tik 3 procentų, o tuo 
tarpu Tarybų Sąjungos — 
net 8 procentais."

Geležinkeliečių laikraštis 
labai bijąs Tarybų Sąjun
gos gamybos augimo. Ji ga
linti Ameriką pasivyti. Ni
ksono optimizmas esąs pa
vojingas. Jo gyrimasis ne
pateisinamas.

“Labor” taip įsikarščia
vo, jog nušoko į labai senus 
laikus, kai Amerika dar te
bebuvo Britanijos kolonija. 
1775 metais, girdi, kai mū
sų šalis susidėjo tik iš try
likos mažų kolonijų, “jų 
obalsis buvo: ‘Susivienyki
me arba pražųsime!’ Taip 
lygiai mums šiandien reika-

ar-lingas šūkis: ‘Augkime 
ba mirsime!’”

i spciutuiuus. ptibpeiv-
reakciniai radijo I tyvos Azijoje yra visai ki

tokios ir.. netaip prielan
kios”, sako kolumnistas. 
“Sistema bazių nuo Turki
jos iki Japonijos nebe taip 
reikšminga po. to, kai Ta
rybų Sąjunga, i. pasigamino 
niuklinius ginklus. 0 nuo
tykis su U-2 ir įvykiai po 
to bazių sistemą palietė la
bai skaudžiai. Mūsų pozici
ja Azijoje griūva ir toliau 
grius, nebent kas labai ga
lima — kinai papildytų 
klaidą, kuri, kaip jų agre
sija prieš Indiją, išgąsdin
tų Azijos tautas”. Kaip ten 
bebūtų, Mr. Lippmanas 
reikalauja, kad mūsų kraš
to nusistatymas Azijoje bū
tų iš naujo peržiūrėtas, 
perkratinėtas, pakeistas.

or-

gauti nuo viso reakci
nio klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų bendro fron
to bulvinį medalį.

PATARIA NIKSONUI 
PERDAUG 
NESIDŽIAUGTI

Geležinkeliečių unijų
ganas “Labor” nesutinka 
su vice-prezidento Niksono 
pasigyrimu, kad . Tarybų 
Sąjunga niekados nepra
lenksianti Amerikos. Laik
raštis pastebi, kad su Nik
sono “filosofija” nesutinka

Nuo šios šiurpios tragedijos praėjo jau šešiolika 
metų. Tarybų valdžios padedami, pirčiupiečiai atstatė 
sudegintą kaimą ir kartu su kaimyninio Dargužiu kai
mo valstiečiais įsteigė “Pirčiupio” kolūkį, Jau kelinti 
metai jis yra vienas pirmaujančių kolūkių rajone.

Tarybų Lietuvos vyriausybės nutarimu įrengiamas 
muziejus Pirčiupio aukoms atminti. L

Prašomi atsiliepti visi žuvusiųjų pirčiupiečių gimi
nės ir pažįstami, kurie turi išlaikę medžiagą apie hitle
rininkų siautėjimą Pirčiupyje ir Valkininkų valsčiuje 
(dokumentai, nuotraukos), pirčiupiečių dalyvavimą par
tizaninėje kovoje (jų ginklai, partizaninės ^buities daik
tai, nuotraukos, dokumentai ir kt.). Busimajam muzie
jui reikalingos taip pat žuvusiųjų pirčiupiečių nuo
traukos, jų daiktai, laidotuvių nuotraukos ( ir kita me
džiaga. ' .

Kviečiame atsiliepti ir visūs Tarybų ijietuvos liau
dies menininkus, kūrie savo kūrinius pask; 
tragedijos aukoms atminti.

Apie turimą medžiagą prašome prah$ 
Vilnius, LTSR Valstybinis istorijos revo 
ziejus.

rrė Pirčiupio

‘šti adresu: 
iucijos miv

Vladas Mikelionis — Lazdijų rajono Kapčiamiesčio vidu
rines mokyklos direktorius, pirminės partinės organizacijos' 
sekretorius, agitatorių kolektyvo vadas.

Nuotrraukoje. Lazdijų rajono Kapčiamiesčio vidurinės mo
kyklos direktorius V. Mikelionis ir “Pirmyn” kolūkio parti
nės organizacijos sekretorė O. Matulevičiene, apsvarstę 
TSKP CK nutarimą “Dėl partinės propagandos uždavinių 
šiuolaikinėms sąlygoms”, sudaro darbo plano projektą.

IR KUNIGAVIMAS
Katalikų bažnyčios pase

kėjai turėtų pagalvoti apie 
tai, kas dedasi Švedijos 
liuteronų bažnyčioje. Tos 
bažnyčios sinodas neseniai ką‘smulkiai ištyriau/’išsi- 
nutarė suteikti ir moterims aiškinau.
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Pirčiupio kaimo baisioji 
tragedija

Pirčiupio kaimo tragedi-1kaimo keliu, ir du berniu- 
ja smarkiai sukrėtė visą|kus, atbėgusius čia gaisro 
Lietuvą. Šis šiurpus įvykis . pasižiūrėti. Tik devyniems 
ir mane ligi šiol tebejaudi
na. Mano tolimų giminių, 
bendrapąvardžių Pirčiupio 
liepsnose žuvo daugiausia 
—net 28 žmonės.

Mano senoliai kilę iš Pir
čiupio. Todėl dar prieška
riniais laikais ne kartą te
ko pro Pirčiupį pravažiuo
ti, su bendrapavard ž i a i s i suvarė į Antano Uždavinio 
pirčiupiečiais, tolimais gi-j kluoną. Durys užsisklendė, 
minaičiais susitikti. Rašy
damas knygutę apie Pir
čiupio kaimo tragediją, vis-

teisę būti kunigais, ir jau 
trys moterys tapo “įšven
tintos” į kunigus. Bet, pa-, 
sak kunigų “Draugo”, prieš, 
šitą nuorimą

'žmonėms pavyko ištrūkti iš 
šiurpaus mirties rato.

Sunku tiksliai nupiešti 
baisią Pirčiupio kaimo tra
gediją. Pirmiausia atrin
ko 15 stipriausių vyrų. Gal 
būt, fašistai tuo norėjo iš
vengti pasipriešinimo. Tuos 

{penkiolika “išrinktųjų” jie

Basus likimas ‘ištiko Pir
čiupį. Hitlerininkai visur 
žudydavo okupuotų kraštų 

nuorimą sukilo’ FGo- '’8yvent°jJus'. Bet Uad-gyvus 
therbergo vyskupas Giert- Į /mones degintų—to dar nie- 

‘kas negirdejo. Ir štai su-1 
liepsnojo du kruvini žmo-1 
nių laužai: Oraduro kai-!. 
mas Prancūzijoje ir 
sų Dzūkijos Pirčiupis

zas ir paskelbė nutarimui 
kovą. Kai buvo moterų 
“įšventinimas”, “Liunde bu
vo atlaikytos gedulingos 
pamaldos ir visoje vyskupi
jų eilėje paskelbtas visų 
moterų pastorių religinių 
veiksmų boikotas”.

Būtų gerai, kad ir katali
kų bažnyčioje prasidėtų ko
va už pripažinimą moters 
žmogumi, už jos teisę ne 
tik melstis ir poterius kal
bėti, bet ir kunigauti. Jei
gu vyrai turi teisę šinka- 
voti religinius burtus, tai 
kodėl moterims uždrausta? 
Kodėl vyrai turėtų turėti 
visą monopolį ant to taip 
riebaus biznio?

Hartford, Conn.
z

Svečiai
Drg. J. Šilko duktė, vyras 

ir jų du gražūs sūneliai at
vyko iš Kalifornijos į sve
čius pas savo tėvą. Duktė, 
žentas ir vaikučiai labai pa
sitenkinę Šilkų gražia rezi
dencija ir visa aplinka.

O. ir J. Šilkai liepos 4 d. 
turėjo ir šiaip svečių. Užsu
kus pas juos radome pilną 
kiemą žmonių iš Waterbu- 
rio, New Haveno, dar dasi- 
dėjome iš Kensingtono ir 
New Britaino. Svečiai turė
jo čia malonų popietį.

Vikutis

NAUJAS ČEKOSLAVŲ 
GAMYBOS PLANAS

Praga. —. Čekoslovakijos 
valstybe paskelbė naują 
penkerių metų planą, kuris 
iš eilės jau yra trečias. Pla
nas bus baigtas 1965 metų 
pabaigoje. Industrinė ga
myba siekiama pakelti 56 
procentais. Darbininkams 
bus pakelta algos ir dau
giau gaminama pragyveni
mo reikmenų.

Ir štai pradedamos svaidy
ti granatos, kluonas pade
gamas. Iš vidaus išsiveržė 
baisus degančių žmonių 
klyksmas, vaitojimas... Jie 
daužėsi į duris, sienas. Kai 
.kurie jau liepsnojančiais 
.rūbais, ^apsvilusiais pląu-•'? 
kais; bandė lįsti per stogą. 
Bergždžiai. Automatų se- 

j rijos skynė liepsnojančius 
į vyrus,, kurie krito atgal į 

Netrukus užsidegė 
mū- ■ visas kaimas. Į liepsnos 

A J apimtus namus fašistai su- 
; likusius žmo- 

Kas gali apsakyti tą 
vaizdą! Dega

biejų kaimų tragedija Ja- SrŪdo
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vo beveik tuo pat laiku. isiau.
Oraduras sudegintas 1944 zmonevs' Beviltiški pa- 

dieną S’a")os šauksmai, aimanos,

bai panaši, abu kaimai žu-

metais birželio 10 iuv*«į, 
taigi, tik savaitei praėjus 
po Pirčiupio kaimo sunai
kinimo. Oraduro kaime gy
veno 648 žmonės, o gyvi Ii- i 
ko tik šeši. Vyrus hitleri-! 
ninkai sušaudė. Moteris su | 
vaikais esesininkai suvarė i nos praėjo šešiolika metų, 
į kaimo bažnyčią, kuri buvo 
padegta. Maldos namuose 
ugnis nužudė motinas ir 
267 jų vaikus. Taip senieji 
krikščionybės skelbėjai su
sidorojo su savo “broliais ir 
seserimis Kristuje.”

verksmas... Visas kaimas 
liepsnoja. O aplink ramiai 
vaikštinėja fašistai,

! savo sukurtu gyvu mirties 
i paveikslu.

...Nuo tos šiurpiosios die-

gėrisi

Plynai nusiaubto Piričupio 
išdage vėl suklestėjo naujas 
gyvenimas. Tarybinei vy
riausybei padedant, išaugo 
naujas Pirčiupio kaimas. 
Iš mirties išvengusių p|- 
čiupiečių čia susikūrė 12

Pirčiupis buvo sunaikin- šeimų. Baisios tragedijos 
' > mirties i*

Už ką užsitraukė piemenukai — dabar jauni
— i v* t • 1717X10 1 To Irifii l/niiTHi lin

tas 1944 metais birželio 3 dienomis 
dieną.
okupantų rūstybę šis nedi
delis Lietuvos' kaimelis? 
Ne vienas vyras iš Pirčiu
pio išėjo į partizanus'Rūd
ninkų giriosna. Arklą pa
keitę ginklu dzūkai stojo į 
kovą prieš okupantus.

Hitlerininkai ir jie m s ; 
parsidavę lietuviškieji na
cionalistai nutarė sunaikin
ti nepaklusniuosius. Egze
kucijoje dalyvavo pats Ei
šiškių “lietuviškojo” sau
gumo viršininkas Ulbinas 
su savo . kruvinaisiais sėb
rais. Piričupio kaimo lieps
nose žuvo 119 žmonių: vy
rų, moterų, vaikų. Keturi 
kūdikiai sudegė su savo 
motinomis ant jų rankų. 
Ugnies, nasrai prarijo ir at- 
'sitiktinai į Pirčiupį pateku
sį seną kerdžių Jurgį Kaz
lauską, tris nežinomus vy
rus, dviračiais važiavusius

mirties išvengę

{vyrai. Iš kitų kaimų jie 
vedė žmonas. O išlikusios 
j au nos merginos i r našlės 
parsikvietė iš kitur užku
riomis vyrus. Valstybės lė
šomis Pirčiupyje pastatyta 
dviejų aukštų mokykla-mu- 

! ziejus, kyla mūrinė gyven
vietė.
kūręs “Pirčiupio 
kasmet tvirtėja, turtėja.

Fašistų sudegintas kai
mas atgijo naujam gyveni
mui. Tik savo vaikus ap
raudančios Motinos - Tėvy
nės paminklas, dideli sude
gintųjų žmonių kapinynai, 
primindami tą baisiąją die
ną, visam pasauliui skel
bia:

—'Žmonės, būkite bud-» 
rūs!

Šiose vietose susi- 
kolūkis

Vincas Uždavinys
Knygutės “Pirčiupio kaimo 
tragedija” autorius

2 p.-Laisve (Liberty)—A ntrad., liepos (July) 12, 1960
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Kai gimtojoj žemėj sodai žydi....

1

jog Lietuvoje dar yra trū- mano gimtoji šalis, 
' kūmų, bet gyvenimas taip 
smarkiai eina pirmyn, taip 
progresuoja, kad visokius 
trūkumus į dūmus paver-

I čia ir jie nepastebimai pra- 
i nyksta.

—Mes žiūrime pirmyn,
'o ne atgal!—išdidžiai pasa- 
’ kė jaunasis namų šeiminin- 
! kas, Henrikas Černiauskas.

Man įdomu buvo pasikal
bėti ir su kitais jaunais 

i žmonėmis, gimusiais ir au
dusiais Urugvajuje, Brazi
lijoje, Argentinoje, o dabar 
su savo tėveliais gyvenan- 

Dalis tų 
lanko

Kiti

Rojus Mizara

Atsakau į klausimus
Apie kai kuriuos i
grįžusi uosius

Pirmutinis, sugrįžęs į Ta
rybų Lietuvą iš Pietų Ame
rikos lietuvis, buvo Anta
nas Vaivutskas, žurnalis-1 
tas, b u v ę s urugvajiečių i 
“Darbo” redaktorius. < 
grįžo su žmona ir dukrele ' 
Dorita; grįžo prieš apie 8 j 
metus — sunkūs buvo tuo
met laikai. Bet visa tai jau 
praeityje. Šiandien A. Vai
vutskas tebedirba žurnalis
tu; jis dirba ir literatūros | 
srityje. Jau išvertė du 

i stambokus romanus iš ispa
nių kalbos; p—— — 
šiūrą. Jo straipsniai dažnai 
pasirodo Lietuvos žurna-1 motina gyvena kartu 
luose. Žadėjo jis rašyti ir 
romaną. Dorita, be kitko, 
lanko muzikos mokyklą; 
nori būti pianistė.

Pr. Ulevičius, — buvęs 
argentinietis, žurnalistas, 
visuomenės veikėjas, Ispa
nijos pilietinio karo dalyvis. 
Pokario metais, gyvenda
mas Lietuvoje, Pr. Ulevi
čius dirbo ir mokėsi neaki
vaizdiniu būdu; ir taip jis 
baigė aukštąją mokyklą. 
Šiuo metu Pr. Ulevičius 
yra vienas Tarybinės lietu
vių enciklopedijos redakto
rių. Neseniai išėjo iš spau
dos jo knyga apie Pietų 
Amerikos lietuvius.

Linas Valbasys, poetas, 
grįžo iš Brazilijos su žmo
na ir sūnumi. Jis pats šiuo 
metu darbuojasi žurnalo 
“Švyturio” redakcijoje, o 
Brazilijoje gimęs sūnus — 

- Vilniaus važiuotės sistemo
je. Kurį laiką buvo autobu
sų vairuotoju Vilniuje. Jau
nas, pilnas energijos, gerai 
lietuviškai kalbąs vyras.

Danielius Jakubonis, bu
vęs argentinietis, su šeima 
gyvena Kaune. Argentinoje 
jis buvo žymus veikėjas ir 
pažangiosios spaudos bend
radarbis; duoną pelnė dirb
damas audėju tekstilės fab
rike. Grįžęs į Lietuvą, tuo
jau buvo įdarbintas audėju 
viename tekstilės fabrikų 
Kaune. Dirbo Danielius iš
tikimai (man taip pasakojo 
kiti darbininkai) keletą me
tų. Ir dii-bdamas vis mokė
si, lavinosi. Pagaliau jis pa
kviečiamas į Grožinės lite
ratūros leidyklą techniš- 

’ kuoju redaktorium. Ir pali
kau jį ten bedirbantį.

Beje, Danielius Jakubo
nis yra gimęs Jungt. Valsti
jose, augęs Argentinoje, o 
dabar — Lietuvoje*

į Černiauskai
Gyvenant Argentin oje 

gerai pažinojau Černiauskų 
šeimą. Jis buvo geras bat- 
smvis, dargi man ir pusba- 

I čių porą pasiuvo kaip pre- 
-V ! žentą. Jiedu tuomet turėjo 
j-g J mažą sūnelį Henriką.

Prieš keletą metų į Lietu
vą grįžo visa Černiauskų 
šeima: tėvai, sūnus Henri
kas ir marti Janina. Sūnus 
ir marti abudu gimę Argen
tinoje jaunuoliai; jis —■ žy
mus technikas, specialistas, 
o ji muzikė—šiuo metu mo
ko Vilniaus Muzikos mo

paraše ir bro- kykloje.
Senis Černiauskas mirė;

su 
sūnum ir marčia ir jų ma
žyčiu kūdikiu. Būtinai rei
kalavo, kad aš pas juos pra
leisčiau nors vieną vakarą, 
kad prisimintume kartu 
anuos nelengvus laik u s, 
praleistus Argentinos sos
tinėje. Sutikau.

Įdomus man buvo šis va
karas tuo atžvilgiu, kad 
abudu jaunieji Černiauskai, 
gimę ir augę Argentinoje, 
dabar gyvena ir dirba Lie
tuvos sostinėje, ir naują 
gyvenimą labai gerai su
pranta! Toli gražu ne visi 
grįžusieji taip orientuojasi, 
taip supranta, kaip ši pora. 
Janina yra išrinkta, rodosi, 
į Vilniaus miesto tarybą.

Jaunoji 
dažnai - 
daugeliu
Jinai rašo 
gyvenimą Lietuvos sostinė
je, o anie jai apie gyvenimą 
Argentinos sostinėje, jos 
gimtajame mieste.

Jaunieji Černiauskai, 
kaip ir kiti plačiau matą 
žmonės, sako, pripažįsta,

Černiauski e nė 
susirašinėja su 
argenti n i e č i ų.

jiems apie

mano 
žemė, mano tėvynė! — sa
kė man architektas Vytau
tas Žemkalnis, grįžęs iš 
Australijos.

Su vienu pietamerikiečiu 
praleidome pokalbyje apie 
trejetą valandų. Pasakojo 
jis man apie savo nelemtis 
Pietų Amerikoje, apie tai, 
ką rado, sugrįžęs Lietuvon. 
Aš jam pasakojau apie sa
vo praeitį. Dėl kai Kurių 
dalyki} Lietuvoje mudviejų 
nuomonės supuolė, dėl kitų 
nesupuolė Savo pasakoji
mą bičiulis baigė:

—Kai kurie mūsų, grįž
dami Lietuvon, buvo įsi
vaizdavę rasią padėtį kito
kią negu rado. Galimas 
daiktas, juose bus kai ku
rio nepasitenkinimo lašas. 
Bet aš jiems sa^au: Bro
liai, mes grįžome namo, sa
vo kraštam Čia mūsų že
mė, čia mūsų tauta, čia mū
sų kalba, čia mūsų kultū
ra! Čia viskas mūsų! Nieks 
čia mūs nestumdo, nevadi
na gringomis, neišjuokia; 
kiekvienas turime lygią 
progą dirbti, kad savo ben
dru socialistiniu darbu pa
darytume savo žemę dar 
turtingesnę, dar gražesnę. 
Ko mums .daugiau berei
kia?! Užtikrinu jus, drau
ge Mizara, mes dirbsime 
dar geriau, kad gyvenimą 

padarytume dar 
ba (rodosi direktoriaus pa- mielesnį, dar turtingesnį 
dėjėju) J. Motuiza. Šis bu- sau ir savo vaikams!., 
vęs argentinietis nemaža Iš šito darbininko toMos 
pasaulio yra matęs. Kadai-i prakalbėlės aš nesitikėjau, 
se jis. tarnavo prekybinia-, _Kur dabar idgjo 
me laive, kursuojančiame j Lictllvos minvškos? 
tarp Buenos Aires ir Niu-' 
jorko uostų. Kai laivas pa-! 
siekdavo Niujorką, 
Motuiza man būdavo jau ir ' metais Lietuvoje

čiais Lietuvoje, 
jaunų žmonių jau 
Vilniaus universitetą, 
ruošiasi jin įstoti.

Vytautas šviesa, Brazili
joje buvęs kalintas, ir kan
kintas dėl to, kad dalyvavo 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongrese delegatu, šiaip

I taip per Lenkiją, pasiekė 
Vilnių. Šiuo metu su žmona 
laimingai gyvena Antakal
nyje, naujame, 
name.

J. Kibirkštis, 
nuo Merkinės”,
laikas kai grįžo iš Urugva
jaus, ir dabar tarnauja 
“Vilniaus” restorane pada
vėju (veiteriu). Linksmas, 
pasitenkinęs gyvenimu tė
vynėje.

“Neringos” kavinėje dir- tėvynėje

gražiame

“d z u k a s 
jau kuris

Asmuo, kuris šį klausimą 
tai J. j kelia, pats buvo praėjusiais 

’ ; turistu, 
skambina. Kartą jis buvo | bet, sako, neturėjo progos 
atvykęs ir į “Laisvės” Jei- apie vienuolių likimą pa- 

i dyklą. Buvo numatyta, kad'tirti.
per jį galėsime Argentinos 
lietuviams daug kuo padėti. 
Deja, užėjus karui, viskas 
nutrūko. Kaip smagu man 
buvo šį taurų draugą dabar 
sutikti Vilniuje!
Vienas pietamerikietis 

tarnauja Druskininkų res
torano rūbinėje.

Daug aš jų sutikau, bet
gi ne visus čia galiu išvar
dyti. Vieni buvusių pieta- 
merikiečių gyvena Vilniuje, 
kiti Kaune, treti Šiauliuose, 
dar kiti Panevėžyje bei ki
tuose Lietuvos miestuose.

Nereikia ir norėti, kad 
kiekvienas jų būtų šimtu 
procentų pasitenkinęs. Bet 
kiekvienas jaučia ir mato, 
jog Tarybų Lietuvoje vis
kas sparčiai vystosi pir
myn, gyvenimo lygis vis te
bekyla aukštyn. O tai reiš
kia, kad ir tie trūkumai- 
trūkumėliai, kuriuos 
dar jaučia, greit bus 
miršti.
Jų pačių išvados

Dauguma jų pripažįsta, 
kad nerado Lietuvoje upių 
pienu tekančių, kalnų me
dum kvepiančių, bet to ir 
nesitikėjo.

—Grįžau dėl to, kad tai

jis 
pa-

Geriau bus, jei aš į šį 
klausimą atsakysiu vieno 
aukšto Lietuvos katalikų 
dvasininko atsakymu.

Kai iš kitur atvykęs as
muo paklausė to dvasinin
ko, kas pasidarė su buvu
siomis Lietuvos vienuolė
mis, uždarius vienuolynus, 
tai jis atsakė:

—Visos ištekėjo, nes visos 
buvo gražios.

Neteko man sutikti nė 
vienos buvusios' vienuolės. 
Bet iš tikrų šaltinių paty
riau, kad nemaža dalis jų 
ištekėjo,.išėjo už vyrų. Vie
no kolūkio (arti Kauno) 
pirmininkas susituokęs su 
buvusia vienuole; jiedu tu
ri tris vaikus ir, pačios mo
tinos nutarimu, vaikai jau 
nebemokomi poterių!

Bet apie bažnyčios būklę 
Lietuvoje aš bandysiu pa
rašyti kitą kartą plačiau, 
atsakydamas į klausimus.

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičiio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

Lietuvos saviveiklininkes. Gera po repeticijos pailsėti žalioje vejoje;

ĮVAIRUMAI
šventam Jurgiui aukų, o 
paskui tas pačias norėjote 
atimti, lipote ant altoriaus 
ir uždegėte jo šventą kūną. 
Pabėgo šventas Jurgis ir 
niekad nebegrįš. Dabar jūs 
prakeikti esate. Sudėkite 
daug pinigų ir nupirkite 
kitą šventą Jurgį, tai die
vas jums dovanos šią nedo-

Dar ilgai kunigas plyšo
jo, bet kito auksinio Jur
gio žmonės nebenupirko.

(Iš latvių pasalai)

Krokodilai ir viena 
keista jų medžioklė

Niekur nėra tokių didelių 
roplių, kaip šiltuosiuose 
kraštuose.

Daugiausia roplių yra 
Afrikoje. Jos upėse, eže
ruose ir pelkėse gyvena di
džiuliai į driežus panašūs 
ropliai — krokodilai. Kro
kodilai kartais išgyvena 
daugiau kaip du šimtus me
tu. Kai kurie krokodilai iš
auga iki 6 metrų ilgio.

Šiltuosiuose kraštuose 
sausasis metų laikas kaita
liojasi su lietinguoju. Kai 
lyja, krokodilai labai gerai 

■jaučiasi: be vandens jie ne
gali gyventi. Vandenyje jie 

| vikrūs, judrūs, ir stiprūs, o 
* sausumoje nerangūs. Todėl 

į sausumą krokodilas išeina 
prie ! tiktai pasikaitinti karštuo- 
pui- se saulės spinduliuose. Sau-

Jūrininkas, jo du 
sūnūs ir ryklys

Mūsų laivas stovėjo 
Afrikos kranto. Buvo 
ki diena. Iš jūros pūtė gai- j suoju metų laiku, kai pel- 
vus vėjas, bet į pavakarę 1-"~ - ----—
oras pasidarė tvankus.

Prieš saulėlydį kapitonas 
išėjo ant denio ir sušuko:

—Maudytis!
Akies mirksniu jūreiviai 

skaičiuodavo juos sušoko į jūrą, nuleido į 
Špo- vandenį burę, bet burėje

l jiems buvo ankšta. Jie su
galvojo eiti lenktynių atvi
roje jūroje.

Vienas berniukas iš pra
džių pralenkė draugą, bet 
paskui ėmė atsilikti. Atsi- 
liekančiojo vaiko tėvas, se
nas artileristas, stovėjo 
ant denio ir stebėjo savo 
sūnelį. Kai sūnus ėmė at
silikti, tėvas jam šūktelė
jo:

—Nenusileisk! Paspausk !
Staiga ant denio kažkas 

suriko:
—Ryklys!
Vandenyje visi pamatėme 

jūros pabaisos nugarą. 
Ryklys plaukė tiesiai į vai
kus.

—Atgal! Atgal! Grįžkit! 
Ryklys! — sušuko artileris
tas. Bet vaikai negirdėjo, 
plaukė toliau, juokėsi, 
krykštavo dar linksmiau ir 
garsiau negu pirma. Arti
leristas išbalo kaip drobė. 
Jis nejudėdamas žiūrėjo į 
vaikus.

Jūreiviai nuleido valtį, 
sušoko į ją ir iš visų jėgų 
yrėsi prie berniukų. Ta
čiau jie dar toli nuo jų, kai 
ryklys jau buvo priplaukęs 
ne toliau kaip per dvide
šimt žingsnių.

Vaikai iš pradžių negir
dėjo šauksmo ir nematė 
ryklio. Bet paskui vienas iš 
jų apsižvalgė, ir mes visi 
išgirdome spiegiamą riks
mą. Berniukai nuniaukė j 
priešinga^ puses. Šis riks
mas tarytum pažadino 
artileristą. Jis šoko iš vie
tos ir nubėgo prie patran
kų Pasuko vamzdį, nutai
kė ir paėmė dagtį. Mes vi
si apmirėme iš baimės ir 
laukėme, kas bus

Padrioskėjo šūvis. Mes 
pamatėme, kad artileristas 
sukniubo šalia patrankos ir 
užsidengė rankomis veidą. 
Kas atsitiko su rykliu ir 
vaikais, mes pro dūmus ne
matėme.

Kai dūmai išsisklaidė, iš 
visų pusių suskambo gar
sūs džiūgavimo šauksmai.

Senasis artileristas ati
traukė nuo veido rankas, 
pakilo ir pažiūrėjo į jūra.

Bangose plūduriavo gel
tonas negyvo ryklio pilvas. 

Po kelių minučių valtis 
su vaikais priplaukė prie 
laivo.

(Pagal L. Tolstojų)

PASISKAITYKITE ŠIAS 
LIAUDIES PASAKAS
Žemiau padoudame ke

lias įvairių tautų liaudies 
pasakas. Jos taikomos ma- 
žaamžiam jaunimui, bet 
yra įdomios ir senimui.

Kaip dekanas ‘ sv.” 
Jurgį siuntė į dangų

Vienoje bažnyčioje buvo 
auksinė šventojo Jurgio 
statula, kuri viliojo ne vie
ną kleboną ir zakristijoną. 
Klebonas ją būtų seniai 
pardavęs, bet vis bijojo za
kristijono: išpasakos vi
siems, kad jis pardavė 
šventą Jurgį, ir davatkos 
apšauks jį šventvagiu.

Kartą į tą bažnyčią at
važiavo senas dvasiškasis 
tėvas dekanas, pavarde 
Špokas. Tai buvo nuolan
kus dievo tarnas, pinigų 
turėjo bankus prikrovęs. 
Jis graibydavo iš savo ave
lių ir
dienomis ir naktimis, 
kas pasišaukė zakristijoną 
ir sako:

—Matai šventą Jurgį?
—Matau, — atsakė za

kristijonas.
—Nuimk jį gražiai nuo 

altoriaus, paruošk ratus ir 
įdėk. Reikia jį išsiųsti į 
dangų, nes jis savo tarny
bą čia jau atliko.

Zakristijonas stebėjosi, 
kad bažnyčioje esąs gyvas 
šventasis Jurgis ir kad jis, 
baigęs savo tarnybą, ke
liauja pas dievą. Kadangi 
zakristijonui buvo įsakyta 
laikyti liežuvį už dantų, tai 
jis ir tylėjo. Taip auksinis 
šventas Jurgis išvažiavo į 
dangų.

Dekanas Špokas nuvežė 
šventą Jurgį' į miestą, par
davė ir parsivežė pilną mai
šą pinigų. Truputį kyštelė
jo zakristijonui ir prigrasė 
tylėti.

— Kai ateis balandžio 
dvidešimt trečioji ir laiky
sime ševnto Jurgio mišias, 
tai tu turėsi stovėti vietoj 
švento Jurgio. Tik niekam 
nė žodžio apie tai. Jei kam 
išsižiosi, tai dievas tave 
pragaran nugramzdins, 
joks kunigas neduos išriši
mo už tokią nuodėmę,—pri
grasino Špokas.

Zakristijonas, žinoma, 
laikė paslaptį. Maldinin- 
kės tačiau apsižiūrėjo, kad 
statulos nebėra bažnyčioje, 
bet nedrįso klausti. .

Atėjo balandžio dvidešimt 
trečioji ir zakristijonas, pa
puoštas švento Jurgio dra
bužiais, atsistojo ant alto
riaus. Davatkos labai nu
džiugo, kad šventas Jurgis 
grįžo į bažnyčią, todėl pri
nešė, prikrovė ant altoriaus 
dug valgymų. Dekanas Špo
kas laikė mišias, o davat
kos prie švento Jurgio al
toriaus. meldėsi. Zakristi
jonas labai išalko ir ėmė 
valgyti sudėtas ant alto
riaus gėrybes. Nustebusios 
davatkos, laikydamos tatai 
stebuklu, susikimšo prie alto
riaus ir apvertė degančias 
ant altoriaus žvakes. Ir už
sidegė švento Jurgio drabu
žiai. Zakristijonas, nebe
galėdamas iškęsti, šoko nuo 
altoriaus ir išbėgo iš baž
nyčios.

Davatkėles, pamačiusios 
dar didesnį stebuklą, išbė
go paskui Jurgį, bet šven
tasis staiga dingo.

Kitą sekmadienį Špokas 
iš sakyklos taip griaudėjo:

—Jūs bedieviai! Velniai! 
Tiek mažai tep r i n e š ė t e

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

3 pusi. Laisvi (Liberty). Antrad., liepos (July) 12, 1960

kės išdžiūsta, o upeliai nu
senka arba visiškai išdžiūs
ta, krokodilams būna riesta. 
Tada jie įsikasa į dumblą ir 
keliems mėnesiams užmie
ga.

Krokodilai minta įvai
riais gyvūnais. Alkani ėda 
ir dvėselieną. Krokodilas 
pavojingas ir žmogui. Suau
gęs krokodilas yra toks 
stiprus, kad gali nutempti 
į vandenį ne tik žmogų, bet 
ir asilą, bulių, net kupranu
garį

Vieną kartą atėjau prie 
upės ir pamačiau, kaip ke
letas žvejų tempė prie 
kranto ožiuką. Vienas žve
jys turėjo didelį durklą. 
Aš jį paklausiau, ką jie ke
tina daryti.

Žvejys atsakė, kad jie 
ruošiasi krokodilo medžiok
lei.

Aš pasilikau, norėdamas 
pažiūrėti šios medžioklės.

Žvejai pririšo ožiuką prie 
medžio, augusio maždaug 
už dvidešimties metrų nuc 
upės. Mes pasislėpėme ii 
ėmėme laukti pasirodan 
krokodilo.

Krokodilas pasižymi nuo
stabia savybe: kuriuo ke
liu išeina iš upės, tuo pačiu 
ir grįžta.

Mums teko laukti beveik 
valandą, kol iš vandens pa
sirodė krokodilo galva.

Męs prigludome, bet kro
kodilas vėl pasislėpė. Kaip 
tik tuo momentu ožiukas 
garsiai subliovė.

Praslinkus kelioms minu
tėms, krokodilas vėl iškišo 
galvą. Paskui neskubėda
mas išropojo ant kranto ir 
atidžiai apsižvalgė.

Po to krokodilas pradė
jo sėlinti prie ožiuko.

Tuo metu vienas medžio
tojas tykiai nuėjo prie 
kranto ir užkasė durklą 
toje vietoje, kur krokodilas 
išlipo iš vandens. Iš žemės 
kyšojo tiktai penkių centi
metrų ilgio ašmenys.

Kai žvejys sugrįžo, mes 
su lazdomis rankose šauk
dami puolėme krokodilą.

Jis išsigando, greitai nu* 
bėgo atgal į upę ir pasinė
rė vandenyje.

Vanduo toje vietoje pra
dėjo greitai rausti.

Mano žvilgsnis nukrypo j 
į durklo ašmenis. Aš paste
bėjau, kad jie visi kraujuo- ' 
ti. Nuo jų iki vandens tęsė
si kraujo pėdsakas.

Už penkiolikos dvidešim
ties minučių į vandens pa
viršių iškilo negyvas kroko
dilas. Jo pilvas buvo per
skrostas.

žvejai sėdo į valtį, nu
plaukė į upės vidurį ir sv 
tinklais ištraukė krokodih 
ant kranto. Vienas žvejy; 
tuojau nuskubėjo jauČii 
traukiamo vežimo. Kroko 
dilą įvertė į. vežimą, ir 
lėtai pajudėjo kaimo linl

u(Pagal čandrą)
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suvažiavimui
Lietuva paveiksluose Jie pradeda naują gyvenimą

BRIDGEVILLE, PA.
LLD 59 kp. draugai sveiki

na suvažiavimą ir linki pra
vesti kuo geriausius tari
nius mūsų brangios draugi
jos labui, ir kad “Šviesa” 
skleistųsi ant visados. Čia 
prisidedam su dovanom: R. 
Strelčiūmenė $10, S. U. 
Paich $$5. Viso $15.

CAN A DOS Lietuviu Li- v
Ve raturos Draugijos Centro 
Komitetas, per savo atsto
vą K. Kilikevičių, sveikina 
suvažiavimą su brolišku šir
dingumu ir linki geriausio 
pasisekimo kultu r i n ė j e 
veikloje. Taipgi pridavė ir 
finansinės paramos $25.

K. Kilikevičius
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. sveikina Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos seimą. Linki jam praves
ti geriausius tarimus ir pa
raginti draugijos kuopas ir 
pavienius narius - veikėjus 
energingiau darbuotis LLD 
labui ir apšvietai mūsų vi
sų. Taipgi ’ ragina Centro 
valdybą, kad stengtųsi pa
skleisti daugiau agitacijos 
tarpe LLD kuopų ir pavie

nių narių, kad daugiau dar
buotųsi tarp vietose gyve
nančių lietuvių. LLD 22 kp. 
su pasveikinimu skiria sei
mui $40 dėl draugijos fi
nansų sustiprinimo. Geriau
sios mūsų LLD ir seimui 
veikmės...

Fin. sekretorius
Julius Krasnickas

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. sveikina Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimą ir velija 
organizacijai gyvuoti dar 
Mmtą metų. Šiuomi kleda
re $25, kad pagelbėti įvyk- 
lyti tokią ilgą programą.

LLD 28 kuopos Valdyba
CHICAGO, ILL.

Sveikinam suvažiavimą 
su $10 ir linkime viso gero.

ALDU) 79 kp. Valdyba
WATERBURY, CONN.
Mes, Juozas ir Marijona 

Strižauskai, sveikiname su
važiavimą ir linkime ge
riausios sėkmės. Priside
dam su $5.

CAMDEN, N. J.
A. J. Pranaitis sveikina 

suvažiavimą ir LLD kaip 
kultūros ir apšvietos sklei
dėją, su $5.

ATLANTIC CITY, N. J.
P. ir B. Navalinskai siun- 

č i a m širdingus linkėji
mus visiems suvažiavimo 
dalyviams ir $5.

WATERBURY, CONN.
P. Marazas, LLD 28 kp. 

narys, sveikina suvažiavi
mą su draugiŠKais linkėji
mais ir auka knygų fondan 
$2.

GIRARDVILLE, PA.
LLD 124 kp. nariai: J. 

Kamarauskas ir A. Kuzmic
kas sveikina suvažiavimą 
suširdingais linkėjimais ir 
auka po $1. Viso $2.

BINGHAMTON, N. Y.
Mes, pažangūs vietos lie

tuviai, įvertindami LLD ap
švietus ir kultūros skleidi
mo darbą (knygų leidimą), 
sveikiname LLD suvažia
vimą, linkėdami jums nu
tiesti kelią, kad ir ateityje 
♦"'.s brangus-prakilnus ap- 

ietos r kultūros darbas 
•nustotų ėjęs. Siunčiame
mažą auką: M. Kazlaus- 

enė $3, Literatūros mylė
tas $3, O. Wellus $3. Po

$2: A. Žvirblienė, I. H. Vė
žiai. M. Kulbienė aukojo $1. 
Viso $14.

Draugiškai,
M. Kazlauskiene 

CHICAGO ir APYLINKĖ
LLD Pirmos Apskrities 

! Komitetas, atstovaujantis 
šios draugijos 12-ką kuopų 

ijr apie 500 geram stovy na- 
i rių, nuoširdžiai sveikina 
I Iii) jubiliejinį 45-metų su- 
i važiavimą, linkėdamas pra- 
(vesti gerus nutarimus ir 
l sklandžius planus sustipri- 
i nimui draugijos narių skai- 
■ čiumi ir pakėlimui apšvie- 
i tos ant aukštesnio laipsnio. 
O tai galima atsiekti, palai
kant ir plečiant kultūrinius 

i ryšius su Tarybų Lietuvos 
' talentuotais rašytojais, po- 
| etais ir visais kultūrinin- 
| kais. Su jų pagalba žurnalą 
i “Šviesą” galima būtų padi
dinti ir turinį pagerinti-pa- 

i tobulinti ir “Šviesa” švies- 
! tų daug skaisčiau, patrau
kiančiai! viliotų naujus na
rius stoti į mūsų gretas. Lai 
sustiprėja kultūrinis bend
radarbiavimas su Tarybų 
Lietuvos rašytojais; lai mū
sų Draugija rodo kovos ke
lią į šviesesnį ir geresnį 
liaudies rytojų.

Neužtenka gražių žodžių, 
su kuriais mes sveikiname. 
Reikalinga ir piniginė pa
rama. Dėl to I apskritis, per 
savo kasierių Apolinarą 
Grigą, įteikiam $10.

Apskrities Komiteto 
sekretorius S. Vešys

CHICAGO, ILL.
LLD 104 kp. turim 45 

narius. Susirinkimus lai
kom kas mėnesį. Veikloje 
dalyvaujam su visu pažan
giu judėjimu. Finansinio 
turto neturim. 104 kuopa 
sveikina suvažiavimą su 

i $5. Nariai sudėjo susirinki
me $5. Geras draugas ne 
narys A. Pužaitis su $5. Vi
so $15.

LLD 104 kuopos finansų 
sekr. K. Guzevich

WORCESTER, MASS.
Kaipo viešnia suvažiavi

me, A. Motiejaitienė svei
kina su $2.

CLEVELAND, OHIO
Viktorija Daraškienė ir 

j Anna Rodgers aukojo po $2.
PHILADELPHIA, PA.
Ona Rainienė sveikina 

suvažiavimą su $2.
Visi e m s sveikintojams 

LLD suvažiavimo už gra
žius linkėjimus ir finansinę 
paramą širdingiausias dė
kui! Širdingai kviečiu visus 
LLD narius, kaip kuopose 
priklausančius, taip ir pa
vienius stoti į veikliųjų ei
les, ir visur, prie kiekvie
nos progos, prisiminkite 
LLD kaipo kultūrinės veik
los organizaciją. Kvieskite 
kitus stoti į LLD gretas.

Visais reikalais rašykit: 
ALDLD sekr. J. Grybas 

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

Baltimore, Md.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Rašytoje korespondenci
joje apie įvykusį “Laisvės” 
naudai pikniką birželio 12 
d. • nepažymėta ąukavusio 
draugo K. Zambusevičiaus 
iš Reading, Pa., dvi bonkas 
dagtinės, už kurias pribu
vęs pelnas paliktas “Lais
vės” naudai.

Už tat draugą atsipra
šau. .. .

Vinco Duktė

Jurbarko rajono “Tėvynės” kolūkio kolūkietė Ona Obli- 
gaitienė su savo jauniausiąja dukrele Zitute. Apie šios kolū- 
kietės laimę, surastą Tarybų valdžios metais, neseniai rašė 
Vilniaus “Tarybinis mokytojas”, .

Kaišiadoriai statosi. Miesto statyba ypač padidės, kai bus 
baigta statyti plytinė. Jau šį rudenį ji duos statyboms 8 mi
lijonus plytų.

Nuotraukoja: geriausieji plytinės statytojai V. Balnys ir 
L. Vasiljevas darbo meut.

Vilniuje dvi savaites veikė Čekoslovakijos technikos paro
da. Ją aplankė ne tik mūsų respublikos daugelio įmonių ir 
gamyklų kolektyvai, bet ir ekskursantai iš Rusijos Federaci
jos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos. Iš viso parodo
je pabuvojo daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių.

Nuotraukoje: lankytojai parodoje.

SKUODAS. “Mosėdžio” kolūkio daržininkystės grandis 
įsipareigojo šiais metais gauti 50,000 rublių pajamų. Mosė- 
diečiai taip pat augins nemaža gėlių.

Nuotraukoje: daržininkė Justina Motiejūniene' laisto gėles.

Vilniaus Valstybinis dailės muziejus vis dažniau ruošia kil
nojamąsias parodas, darbininkams skaito paskaitas apie dai
lę. Neseniai Vilniaus “Puntuko” gamykloje atidaryta nuo
latinė dailės paroda. Dviejose salėse darbininkai susipažįs
ta su lietuvių tarybinių tapytojų ir grafikų darbais.

Nuotraukoje: “Puntuko” dąiles muziejaus salose..

Rokiškis. — Šiaurės rytų 
Lietuvos lygumose išaugęs 
nemažas Rokiškio miestas. 

‘Jahiė garsi savotišku goti
kos stilium įdomi bažnyčia 
ir greta miesto, dabar jau 
paties miesto ribose, yra 
buvęs dvaras. Seniau jis 
priklausė Tyzenhauzams, o 
vėlesniais laikais žinomiems 
Pšezdzeckiams.

Nuo amžių rokiškėnai 
šiame dvare baudžiavas 
ėjo, o baudžiavą panaikinus 
vis tiek valstiečiai dvari
ninkui žemai lenkėsi, dau
gelis jų už žemės gabalėlį 
ar ganyklą dvaro plotuose 
turėjo savo prakaitu ati
dirbti.

Nemaža rokiškėnų šeimų 
šiame dvare kumečiavo. 
Tarp kitų tokį kumečio 
jungą Rokiškio dvare vilko 
ir didelė Ramanausku šei
ma. Vilko tą jungą, sunkiai 
dirbo, skurdžiai gyveno, jo
kios gyvenimo prošvaistė- 
lės neturėjo, ir, ateityje nie
ko gera sulaukti nesitikė
dami, kumečiai Ramanaus
kai 1927 metais su visa šei

ma iš Pšezdzeckių dvaro 
pabėgo ir, agentų viliojami, 
į Braziliją emigravo.

Brazilijon nuvyko Rama
nauskai 10 asmenų šeima: 
tėvas., motina, penki sūnūs 
ir trys dukterys. Kaip ir ki
ti, taip ir Ramanauskai ka
binosi už Brazilijos žemės, 
už kavos steibų, už naujų 
ponų skvernų, ir pagaliau 
įsikabino... Senasis Rama
nauskas ir viena jo duktė 
Brazilijos žemėje kapines 
rado, apie Lietuvą svajoda
mi svetimam krašte savo 
kaulus paliko. Kiti Rama
nauskai tebegyvena ir dir
ba San Paulo mieste. Kai 
kurie jų jau su Brazilija 
tiek suaugo, kad ir į Lietu
vą grįžti nebemano. Tačiau 
vyresnieji, labiau gimtinės 
vaizdą savo atmintyje išlai
kę, ir toliau apie grįžimą 
svajoja, o dviem iš Rama
nauskų — tos svajonės rea
lybe virto.

Štai 11960 metų balandžio 
18 dieną į Vilnių atvyko du 
liekni gražūs vyrai, du bro
liai Ramanauskai. Tai tie

Tai dzūkų žemės dukra Genė Gaičienė. Ji—šauni Varėnos 
rajono “Dainavos” kolūkio paukščių fermos vedėja. Vien itk 
G. Gaičienės prižiūrimos baltaplunksnės šiemet kolūkiui duos 
apie 44 tūkstančius rublių grynų pajamų.

“Jaunosios gvardijos” kolūkio (Joniškio rajonas) melžėja 
Eugenija Rumbauskaitė. Ji Lietuvos geriausių melžėjų tarpe 
jau užima penktąją vietą.

lio masto statybos. Penkiuose dideliuose pastatuose, skirtuose 
bęndrabučiams ir valgyklai, vyksta montavimo ir apdailos 
darbai, tiesiama'kanalizacija, vandefitiekis ir/kt. Visi šie pa
statai jau šiemet bus atiduoti naudoti.

Smrkiai kyla į viršų ir centrinių rūmų sienos. Jau baigiami 
kloti antrojo aukšto perdengimai? Taip pat statomi pagalbi
niai pastatai, tiesiami keliai.

Nuotraukoje: LTSR žemės ūkio akademijos statybos prie 
Kauno.
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patys rokiškėnai, kumečio 
vaikai iš Brazilijos sugrįžo. 
Vienas jų — Petras Rama
nauskas. Jis gimė Pšez- 
dzeckoi kumetyne 1960 me
tais ir devynerių metų vai
ku 1927 metais su tėvais 
Brazilijon emigravo. Ten 
pradžioje kavos daigus- au
gino, pupeles rinko ir ligi 
1960 metų kovo mėnesio ne
lengvą emigranto gyveni
mėlį gyveno. Grįžo Petras 
Ramanauskas viengungis, 
šeimos nesukūręs, nors jau 
daugiau kaip 40 metelių iš
gyvenęs.

Antrasis brolis Ignas Ra
manauskas laimingesnis bu
vo tuo, kad Braziliją pasie
kė trejų metų vaiku ir iš 
pat pradžių dirbti neteko, 
tėvai ir vyresnieji broliai 
padėjo. Ignas, sulaukęs sep 
tynerių metų, mokyklą lan
kyti pradėjo ir pradinę sėk
mingai baigė. Norėjo Ignas 
toliau mokslo siekti, ir šiaip 
taip siekė. Nuo 13 metų am
žiaus pradėjo naktimis fab
rike dirbti, rūbams kabinė
ti kabliukus daryti, o die* 
nomis komercinę mokyklą 
lankė. Vėliau dirbo Fordo 
fabrike, automobiliams da
lis gamino. Ir čia naktimis 
dirbo — dienomis tolau mo
kėsi. Kol 18 metų sulaukė, 
vis už mokslo vargais nega
lais kabinosi, bet aukštes
nio išsilavinimo taip ir ne
pasiekė. Tik vis dėlto Igno 
akiračiai jau šviesesni bu
vo, darbas geriau sekėsi, iš
moko tekintojo - šlifuotojo 
amato ir geriau prasikūręs 
pats šeimą sudarė. Vedė Ig
nas ne lietuvaitę, jis su Is
panijos darbininke mergai
te susituokė.

Štai prieš mus Vilniuje 
jauna ispanė Berta Rama
nauskienė. Kokie gyvenimo 
keliai šią jauną moterį į 
Tarybų Sąjungą, į Lietuvą 
atvedė ?

Berta užaugo Ispanijoje) 
Negalėdama geriau įsikur
ti gimtojoje šalyje, 1952 
metais Berta išvyko iš tė
vynės į Braziliją. Čia, dirb
dama siuvyklose, susipaži
no su Ignu, ištekėjo už jo 
ir drauge su vyru bei duk
rele atvažiavo į Lietuvą.

—Mano svajonės išsipildė, 
sako ispanė Berta. — Aš 
esu ne tik savo vyro tėvy
nėje, aš esu nugalėjusio so
cializmo salyje ir aš labai 

džiaugiuos ir didžiuojuos. 
Dar aš silpnai kalbu lietu
viškai, man trūksta lietu
viškų žodžių, bet aš jau be
veik viską suprantu ir greit 
būsiu tikra lietuvaitė ir 
gera Tarybų šalies pilietė. 
Ir mano dukrytė tokia bus.

—Kuo vardu jūsų dukry
tė? — paklausėme.

—Penelope, mūsų mažoji 
Penelopytė.

—Labas, Penelope,—krei
piuos į .23 ėnesių mergytę, 
— duok rankutę, labas!

—Labas, — atsako Pene
lopė ir gracingai ištiesia 
rankutę.

Kumečio Ramanaus k o 
šeimos atskala ir Ispanijos 
darbininkė Berta, tapę pil
nateisiais Tarybų Lietuvos 
piliečiais, pradeda naują 
laimingą gyvenimą socialis
tinėje Tėvynėje.

Juozas Petronis

BUS JAU NAUJAS TSRS 
ATSTOVAS VENGRIJOJ
Maskva. — TSRS vyriau

sybė paskyrė Vladimirą Us- 
t i n o v ą ambasadoriumi į 
Vengriją. Iki dabar Ustino
vas ėjo Komunistų partijos 
sekretorių us pareigas 
Maskvos srityje, o Vengri
joje atstovu buvo generolas r 
T. F. Štykovas.

Maskva. —Kaliukė ’’Drą
sioji” jau šeštu kartu rake
toje bus iššauta į erdves.
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GYVYBĖ KITUOSE PASAULIUOSE
— A. JUŠKA —

mentų susidarymas, tokių 
kaip siera, fosforas, nikelis, 
kobaltas. Ir šitos žvaigždės 

! evoliucijos bėgyje išmeta 
medžiagos, iš kurios gali 
susidaryti trečios kartos 
žvaigždės.

Mūsų Saulė yra, greičiau- 
I šiai, tokia trečios kartos 
I žvaigžde. Kiek kokios kar- 
i tos žvaigždžių yra Paukš- 
I čių Tako sistemoje, tikslios 
I statistikos dar neturime. 
Bet panašaus į mūsų Saulę 
tipo žvaigždžių, bent toje 
mūsų, spiralinės Galaktikos 
šakoje, kur esame, yra la
bai gausu.

žvaigdžės būna arba vie
nišos, arba turi planetų sis
temas, kaip mūsų Saulė, 
arba sudaro dviejų, trijų ir 
retkarčiais didesnio skai
čiaus žvaigždžių sistemas.
SAULĖS SISTEMA NĖRA 

VIENINTELĖ 
GALAKTIKOJE

Tarpžvaigždiniai nuoto
liai yra tokie dideli, kad 
neįmanoma ir pro galin
giausius teleskopus nei pa
matyti, nei nufotografuoti 

i apie atskiras žvaigždes be-
■ sisukančių planetų. Todėl 
I neįmanoma atsakyti į klau-
■ simą, kiek yra sistemų, pa- 
i našių į mūsų Saulės siste- 
| mą. Tačiau galima spręsti,
■ ar yra panašių sistemų pa- 
i čių artimiausių žvaigždžių
tarpe.

Jei paimsime aplink mus 
esančią erdvę ligi tos vie
tos, iš kur šviesa ateina ne 
daugiau kaip per 16.6 me
tų, tai šiame rutulyje da
bar rasime 56 žvaigždes. 
Dauguma jų menkesnės ir 
raudonesnės už mūsų Sau
lę. Iš jų yra 2 trejetinės, 
10 dvejetinių ir likusios 30 
vienetinės žvaigždės. Tų 

i pastarųjų tarpę, atrodo, 
' keturios bus turinčios pla- 
I netų sistemas. Matome, kad 
! sudėtinių sistemų ne taip 
i jau reta. Jeigu laikysime, 
kad tik 1 procentas žvaigž
džių turi planetas, tai vien 
mūsų. Galaktikoje bus apie 
1 milijardą sistemų, pana
šių į mūsų Saulės sistemą.
GYVYBĖS ATSIRADIMAS 

ŽEMĖJE
Nors dar neturime teori

jos, kuri visais atžvilgiais 
išaiškintų, kaip susidarė 
mūsų Saulės sistema ir ko
kius vystymosi etapus,,išgy
veno mūsų Žemė, bet dėl 
bendrų Saulės sistemos ir 
Žemės evoliucijos bruožiu 
mokslininkai jau sutaria. 
Prieš 5-6 milijardus metų 
Saulė ii’ jos planetos foVma- 

i vosi iš kosminių dujų-dul- 
kių debesyno. Ar Žeme iš 
pat pradžių buvo, palygin
ti, gana karšta, ar ji, grei
čiausiai, paskui įkaito dėl 
sunkiųjų elementų —- ura
no, torio ir kitų, branduo
lio irimo reakcijų, — tai 
dar ne visai aišku. Tačiau 
aišku, kad Žemė kadaise 
buvo tiek karšta, kad joje, 
kaip ir žvaigždėse, gyvybė 
buvo neįmanoma. Niekas 
neginčija, kad kelis milijar
dus metų Žemėje nebuvo 
sąlygų gyvybei egzistuoti. 
Geologai pirmuosius gyvy
bės pėdsakus žemės plutoje 
randa tuose sluoksniuose, 
kurie susidarę ne seniau, 
kaip prieš vieną milijardą 
su trupučiu metų.

Yra įrodyta, kad gyvi or
ganizmai atsiranda tik ar
ba tėviniams organizmams 
dalijantis; arba vystantis iš 
porų, kiaušinėlių, sėklų, ku
rias pagamina taip pat tė- 
viniai organizmai. Be to, to
kie mokslininkai, kaip La- 
markas, Darvinas, Mičiuri- 

Kai visatos centras buvo 
Žemė, kuriai švietė ir ku
rią šildė Saulė, kol žvaigž
dės tebuvo maži dangaus 
skliauto žiburėliai, skirti 
tam, kad naktis žmogui ne
būtu visiškai tamsi ir nuo
bodi, klausimas, ar gali bū
ti kitu gyvenamų pasau
lių, buvo neaktualus ir ma- 
žai kam teateidavo galvon. 
Bet štai Kopernikas degra
davo Žemę į eilines plane
tas, įterpdamas ją tarp be
veik tokio pat dydžio Vene
ros ir už ją gerokai mažes
nio Marso. Greitai ėmė aiš
kėti, kad žvaigždės yra la
bai tolimos saulės, kad jų 
skaičius mūsų Paukščių 
Tako sistemoje, tobulėjant 
tyrimo priemonėms ir bū
dams, sparčiai didėjo iŠ 
šimtu tūkstančiu i dešimtis 
i.r šimtus milijonų, kol per 

/■pastaruosius dešimtmečius 
tas skaičius pasiekė dau
giau kaip šimtą milijardų. 
Bet ir Paukščių Takas, ar
ba mūsiškė Galaktika, nėra 
vienintelė žvaigždžių irdul- 
kių-dujų debesynų sistema. 
Dabar jau pasidarė priei
namos kitos daug tolimes
nės galaktikos, ir jų skai
čius ima pasiekti dešimtis 
milijonų. Argi toje visatos 
platybėje mūsų Žemė yra 
vienintelis kosminis kūnas, 
kuriame knibžda visokių 
didelių ir mažų gyvybių, 
kuriame viešpatauja žmo
gus, pajėgiąs ne tik pažinti 
gamtą, bet ir pajunti ją?

KAS YRA GYVYBĖ?
z Kiekvienas gyvas orga
nizmas yra sudarytas iš la
bai sudėtingų cheminių 

*’ mginių, kurių tarpe vy- 
aijanti vieta tenka balty- 

Cmams. Kad ir kaip sudė
tingos būtų chemiškai paė
mus atskiros organizmo da
lys, jos vis yra sudarytos 
iš įvairių kombinacijų tų 
pačių elementų, kurių tar
pe svarbiausias vaidmuo 
tenka deguoniui, angliai ir 
vandeniliui. Tačiau gyvoji 
ląstelė nėra paprastas įvai
rių tų ir kitų elementų 
kombinacijų junginys, bet 
kokybiškai sudaro aukštes
nę materijos organizacijos 
pakopą.

Gyvybei egzistuoti, svar
biausią vaidmenį kiekvie
name gyvame padare vai
dinantiems baltymams su
sidaryti reikal ingos tam 
tikros sąlygos, kurių tarpe 
svarbiausios yra tempera
tūra, skystas vanduo, at
mosfera — dujinis planetos 
apvalkalas.

Iš KO SUDARYTOS 
ŽVAIGŽDĖ?

; Spektrinė analizė parodė, 
kad vyraujantis žvaigždžių Į 
ir kitos kosminės medžia
gos elementas yra vandeni
lis. Jo atomo sandara yra 
paprasčiausia: vieno proto
no branduolys ir vieno elek
trono /apvalkalas. Susitel- 
k u s didelėms vandenilio 
masėms į masyvias žvaigž
des, aukštoje temperatūro
je jų gelmėse pra s i d e d a 
branduolinės reakcijos, ku
rių metu iš vandenilio su
sidaro iš pradžių helis, o 
paskiau ir kiti lengvesni 
elementai, jų tarpe anglis, 
azotas, deguonis. Vykstant 
branduolinėms reakcijoms, 
išsiskiria galybės energijos, 
kuri tam tikro tipo žvaigž
des tiesiog išsprogdina. To- 

|kiu būdu tarpžvaigždinėse 
' erdvėse ats i r a n da naujų 

sudėtingiausių dujų ir dul
kių debesynų, iš kurių gali 
formuotis antros kartos 
žvaigždės, kuriose gali jau 
vykti dar sunkesnių ele-

nas, ir žmonių veiklos prak
tika įrodė, kad organizmai 
keičiasi, vystosi, kad vysty
masis eina kylančia krypti
mi. Bet iš kur atsirado pir
mykštė gyvybė? Kintant 
fizinėms ir cheminėms są
lygoms Žemėje, pradžioje 
susidarė paprasčiausi orga
niniai junginiai — anglia
vandeniai (iš anglies, de
guonies ir vandenilio) ir jų 
dariniai, vėliau vis sudė
tingesni, panašūs į balty
mus, dar vėliau sudėtingi 
baltymai, koloidiniai dari
niai ir, pagaliau, papras
čiausi organizmai. Tas pro
cesas truko labai ilgai, gal 
būt, net ne vieną milijar
dą metų. Šiuo metu ekspe
rimentu pakartoti šio pro
ceso dar neįmanoma. Bet 
amžiais buvo neįvykdoma 
svajonė skristi tarpplaneti- 
nėmis erdvėmis, — štai to
ji svajonė ima kūnytis mū
sų akyse. Amžius ir giliau
si išminčiai negalėjo įžvelg
ti atominės - branduolinės 
energijos buvimo, o šian
dien ji pajungiama žmo
nijos tarnybai. Palaipsniui 
atsiskleidžia ir gyvybės at
siradimo, gyvai organizuo
tos medžiagos egzistavimo 
ir evoliucijos paslaptys. Il
gainiui mokslas jas visiškai 
atskleis ir eksperi m e n t u 
pakartos.
GYVYBĖ GALI BŪTI IR 

KITOSE MŪSŲ 
SISTEMOS PLANETOSE

Saulės sistema yra sudė
tinga: 9 didžiosios planetos, 
beveik 2,000 žinomų mažų
jų planetų, daugiau kaip 30 
didžiųjų planetų palydovų, 
apie 500 žinomų kometų, 
nesuskaitoma daugybė me
teorų įeina į jos sudėtį. 
Visuose mažesniuose siste
mos kūnuose nėra ir nebu
vo sąlygų gyvybei atsiras
ti. Tenai jos ir nėra. Iš 
didžiųjų planetų gyvybei 
sąlygų nėra Merkure, kuris 
neturi atmosferos ir sukasi 
apie Saulę, atgręžęs į ją vi
są laiką tą pačią pusę. Dėl 
to joje yra per karšta, o 
antroje pusėje, priešingai, 
per šalta. Nėra tokių sąly
gų ir tolimose planetose —- 
Jupiteryje, Saturne, Ura
ne, Neptune, Plutone. Te
nai per žema temperatūra. 
Tokiu būdu, be Žemės, be
lieka tik dvi planetos, ku
riose gali būti išsivysčiusi 
gyvybė: Venera ir Marsas.

Nors Venera yra mūsų 
artimiausia kaimynė, besi
sukanti apie Saulę, arčiau 
Žemės, tačiau apie fizines 
sąlygas, viešpataujan č i a s 
šiuo metu Veneroje, labai 
mažai težinome. Dalykas 
tas, kad sferos šydas, pro 
kurį *dar nebuvo galima 
įžvelgti, koks jos paviršius: 
kietas, apsemtas vandens, 
ar panašus kaip Žemės. Tė
ra ištirti tik viršutiniai jos 
atmosferos sluoksniai, ku-; 
rie labai skiriasi nuo viršu
tinių žemės atmosferos 
sluoksnių. J upse, pavyz
džiui, nerasta laisvo deguo
nies,. kuris atmosferoje at
siranda tik augalų dėka. 
Praskleisti Veneros veido 
dangą ir moksliškai spręs
ti gyvybės Veneroje klausi-- 
mą, matyti, pavyks tik ta
da, kai bus pasiųstos pir
mosios automatinės, o vė
liau ir su žmonėmis, rake
tos į Veneros aplinką, o gal 
ir pačią Venerą.

Praėjo lygiai 100 metų 
nuo to laiko, kai mokslinin
kai pįrmą kartą prabilo 
apie tai, kad M a r se gali 
augti augalai. Kai italų 
a s t r o n o mas Skiaparelis 
1877 metais pirmas paste

bėjo Marso paviršiuje plo
nų taisyklingų linijų tink
lą, — vadinamuosius kana
lus, imta kalbėti apie Mar

kso žmones, sukūrusius tą 
tinklą kaip prięmonę sau
sam Marsui drėkinti. Nuo 
to laiko visomis galimomis 
priemonėmis buvo tiriamos 
fizinės sąlygos Marse, aiš
kinamas gyvybės galimu
mas. Sąlygos gyvybei pasi
rodė nelabai džiuginančios: 
mažoka šilumos, didelis 
temperatūros svyravimas 
dieną ir naktį, vasarą ir 
žiemą; nėra ištisų vandens 
paviršių — jūrų ir vande
nynų, maža drėgmės ir at
mosferoje. Antra vertus, 
mes žinome, kad gyvybės 
formos, jos vystymasis la
bai priklauso nuo aplinkos. 
Gyvybės prisitaikymo ga
limumai yra labai platūs. 
Todėl neigti gyvybę Marse 
vien dėl to, kad jo klimatas 
žiaurus, nebūtų teisinga. 
Augalų augimą Marse la
bai remia sezoniškas Marso 
paviršiaus, ypač jo sauses
nių jų sričių, vadinamųjų 
jūrų, atspalvio kitimas. 
Marso jūros ir kanalai pa- 
vasarį pasidaro žalsvi, o 
rudeniop rusvėja. Žinomas 
Marso tyrinėtojas akademi
kas Tichovąs atliko daugy
bę aukštųjų Žemės plokšti- 
kalnių augalijos tyrinėji
mų, siekdamas pagrįsti gy
vybės galimumą Marse. Ta
čiau ar gyvenamas Marsas, 
kokios yra Marse ^ugalų, o 
gal ir gyvulių bei žmonių 
formos, klausimas tebėra 
toli gražu neišspręstas. To
dėl žmonija su dideliu ne
kantrumu laukia raketinių 
ekspedicijų į Marsą,
YRA ŠIMTAI MILIJONŲ 
GYVENAMŲ PASAULIŲ

Jeigu pasirodytų, kad nė 
viena kita Saulės sistemos 
planeta,- išskyrus žemę, ne
turi gyvybės, tai dar ne
reikštų, kad Žemė turi kaž
kokią išimtinę padėtį viso
je visatoje,?lęad kitų gyve
namų pasaulių negalėtų 
būti. Materija visur yra ta 
pati, panašios yra ir jos eg
zistavimo formos. Materi
ja kinta,' vystosi pagal sa
vo dėsnius. Esant tinka
moms sąlygoms, gyvybės 
atsiradimas yra ne tik gali
mas, bet ir būtinas. Todėl 
ne be pagrindo tokie ast
ronomijos autoritetai, kaip 
tarybinis mokslininkas aka
demikas Fesenkovas arba 
žinomas, galaktikų tyrinėto
jas Amerikos astronomas 
šeplis, tvirtina, kad dabar 
mūsų stebėjimams prieina
moje visatoje' yra šimtai 
milijonų pasaulių, kuriuose 
klesti gyvybė, kad gali būti 
milijonai ir tokių planetų, 
kur gyvybes vystymasis 
yra pasiekęs arba ir pra
lenkęs. tą stadiją, kurią mes 
šiuo metu matome Žemėje.

Prieš keturis šimtus su- 
viršum metų Kopernikas 
atėmė žemei jos be pagrin
do turėtą centrinę visatoje 
vietą, prieš du šimtus metų 
Heršelis įrodė, k a d Saulė 
yra viena žvaigždžių dide
lėje Paukščių Tako žvaigž
džių sistemoje. Pastarųjų 
dešimtmečių tyrimai paro
dė, kad Saulė yra vienoje 
spiralinės Galaktikos vijoje 
ir sukasi apie Galaktikos 
centrą 240 kilometrų per 
sekundę greičiu. Šiandien 
žmonėms reikia susitaikyti 
su mintimi,Jkad jau laikas 
galutinai atsisakyti antro
pocentrizmo (pažiūros, kad 
visatoje yra tik Žemės žmo
gus) ir pripažinti kitų pa
saulių gyvenamumą, dau
gybės įvairiose išvystymo 
pakopose egzistuojančių 
žmonių giminių' galimumą.

■ (“švyturys”)

Lawrence, Mass.
Kelione j Philadelphiją
Liepos pradžioje Phila- 

delphijoje įvyko LDS ir 
LLD suvažiavimai. Birželio 
30 d. rytą sėdau į autobusą 
ir iškeliavau. Vykstant per 
Naująją Angliją negalima 
buvo atsigėrėti gamtos 
gražumu. Visur matėsi pui
kiausi vaizdai, žaliuoją lau
kai ir miškai. Žaliuojanti 
kalneliai panašūs į žalias 
puokštes, taip ir traukia 
akį tas gamtos gražumėlis. 
Man atrodo,, kad Naujoji 
Anglija yra labai graži, ka
žin ar kitur yra taip gra
žu.

Apie trečią valandą pa
siekiau New Yorką, bet au
tobusas stovėjo tik 15 mi
nučių ir išvykome į Phila. 
New Yorke kimšatis buvo 
didelė. Iš miesto į New 
Jersey valstiją busas iš
važiuoja po vandeniu tu
neliu po Hudson upe. Tu
nelis ilgas.

Kelias į Phila labai geras, 
platus, autobusas važiuoja 
greitai, apie 60 mylių per 
valandą. Gamta čia jau nė
ra taip graži,kaip buvo va
žiuojant linkui New Yor- 
ko. Įvažiavome, į Camden 
miestą, o per tiltą ir į Phi- 
ladelpiją. Iš busų stoties 
taksiu per 10 minučių pa
siekiau Broadwood viešbu
tį, kuriame buvo šaukiami 
suvažiavimai.

Prie viešbučioo susitikau 
su Černiausku iš Roeheste- 
rio. Nors buvome nepažįs
tami bet viens ir antras 
supratome, kad esame dele
gatai ir tuojau susipažino
me. Viešbutyje susitikau su 
Paulina Jasilioniene, su ku
ria pereitais metais kartu 
vykome į Lietuvą. O netru
kus štai ir Šmitienė, Kristy- 
na Stanislovaitienė, na, ir 
daugiau pažįstamų.

Liepos 1 dė sutikau ir 
daugiau 1959 m. turistų, vy
kusių į Lietuvą, jų tarpe 
Merkį, Grigą, Julių Kras- 
nicką, J.'Mažukną, K. Pet- 
rikiėnę.. Susipažinau su E. 
'Žemaitiene ir J. Navalins- 
kiene iš Binghamtono, na

Waterbury, Conn.
Įspūdžiai iš LDS seimo ir 

LLD suvažiavimo
Birželio 30 d. 10 vai. ry

to pabeldžia į duris, atida
rau, stovi dvi draugės — 
Helen Bušas ir Christina 
Staneslow, ir sako: Na, 
drauge Strižauskai, ar jau 
pilnai esate prisirengę pra
dėti kelionę į LDS 14-tą 
seimą? Atsakymas, “taip”. 
Greitai susėdome automo- 
bilin ir leidžiamės į vaka
rų pusę, link Philadelphį- 
jos. Mašina gerai traukia, 
draugės Stanislovaitienės 
vairuojama, už trejetos va
landų sustojam New Jersey 
valstijoj pailsėti ir papie
tauti. Apie 4-tą valandą 
pasiekiame tą vietą, kur 
seimas turi įvykti — Hotel 
Broadwood. Užsisakome 
kambarius nakvynėms ir 
einame miesto pamatyti. 
Mieste švara labai apleis
ta.

Apie 7-tą valandą nuvy
kome pas Seną Vincą, apy
sakų rasėją, kuris neseniai 
buvo sunkiai susirgęs. Ra
dome vaikščiojant, ’ atrodo, 
kad jo sveikata eina geryn. 
Gyvena pas dukterį. Apie 
porą valandų praleidome, 
pasikalbėjome apie praeitus 
laikus, ir dabar mudu su 
draugu priėjome išvados, 
kad dabar žmonės daug ge
riau gyvena. Tas viskas at
siektas per kovas. Draugas 
Vincas daug pasakojo apie 

ir prasidėjo LDS 14-is sei
mas, pie kurį ja-pirmiau ra
šiau.

Liepos 1 d. sutikau ir 
prasidėjo Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mas. Speciali komisija re
gistravo delegatus ir prii
minėjo suvažiavimui pa
sveikinimo aukas. Matulis 
atidarė suvažiavimą, paaiš
kindamas LLD svarbią ro
lę ir perstatė Katriną Pet- 
rikienę, LLD Centro Komi
teto pirmininkę. Petrikienė 
trumpai apibūdinus organi
zacijos rolę ir suvažiavimo 
svarbą paprašė delegatus 
išsirinkti suvažiavimo ve
dėjus.

Pirmininku išrinktas J. 
Kunca, pagalbininku — A. 
Matulis, o protokolo užra
šyto] u A. Kandraška.x

K. Petrikienė išdavė įdo
mų raportą iš Draugijos 44 
metų gyvavimo ir apie jos 
nuveiktus kultūros srityje 
darbus. Jonas Grybas, LLD 
CK sekretorius, išdavė ati
tinkamą raportą.

Po to Antanas Bimba, 
žurnalo “Šviesos” redakto
rius, plačiai kalbėjo apie 
Draugijos nuveiktus dar
bus ir dabartines jos parei
gas.

Suvažiavimo eisenoje at
vyko ir Rojus Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, ku
ris Lietuvoje išbuvo šešis 
mėnesius. Suvažiavimo pir
mininkas pakvietė Mizarą 
pakalbėti, kuris daug naujo 
pasakė.

Prie pabaigos suvažiavi
mo atvyko Brooklyno Aido 
choro nariai ir vadovė Mild
red Stensler, kuri 1959 m. 
taip pat lankėsi Lietuvoje. 
Vakare prasidėjo koncer
tas, kuriame gražiai pasi
rodė aidiečiai Stensler va
dovybėje.

Tenka pasakyti, kad kaip 
■suvažiavimai, taip ir paren
gimai rūpestingai buvo pa
ruošti ir sėkmingai praėjo. 
Koncertinė programa labai 
patiko, kaip delegatams, 
taip ir kitiems svečiams.

S. Penkaus-kas

tuos laikus, kada jisai at
vyko į Philadelphią ir dir
bo prie laikraščio “Kovos’”, 
kokia padėtis buvo, ir kaip 
nusipirko žemės ir pradėjo 
ūkininkauti. Žemė buvusi 
labai kelmuota, o mašinų 
tais laikais nebuvo, kurio
mis kelmus būtų galima 
išvartyti.- Tas viskas buvo 
atlikta rankomis, kas ėmė 
daug laiko, keletą metų,

DETROIT, MICH.
šiuomi pranešame, kad Detroito pažangiosios organi

zacijos rengia spaudos paramai gegužinę' (pikniką), ku
ris įvyks sekmadienį, liepos-July 17 d., Urbontienės dar
že, Beach Nut Grove, prie Middle Belt kelio, i

Visi suprantame, kaip mums pažangiečiams yra svar
bu palaikyti savo spaudą, kuri teiktų visuomenei tęisinr 
gas žinias iš viso pasaulio šalių, taipgi ir iš Amerikos 
darbininkų judėjimo bei kovų už geresnę ateitį. Todėl 

' kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką ne tik iš Detroito, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų. Rūpinkimės visi palaiky
mu savo spaudos.

Rengimo 'Komisija
■t r'.-.jjs.”-ii, ■ i ar ' .i-gg

........ ' - ............1 ' '■ '

V akacijos pas Bekampius
Vanduo Atlant ike šiltas, vietą gerąf, patogi vakarį- 

joms. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti,

J. A. ir ELZ. BEKAMPIAI
147 13th St., Avalon, N. J. •

5 p.-LaisVė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 12, 1960

kas- šiandien būtų galima 
atlikti į keletą dienų.

Ant rytojaus, liepos 1 d., 
11 vai. ryte atidarytas L.D. 
S. 14-tas seimas. Delegatų 
buvo 93 nuo 41 kuopos. 
Seimo pirmininku buvo Jo
nas K. Mažukna, pagelbėjo 
J.z J. Kunca, sekretorius J. 
Siurba. Seimas tęsėsi dvi 
dienas. Buvo' keturios se
sijos. Seimas užsibaigė lie
pos 2 d., 5 vai. popiet.

Po seimo įvyko vakarie
nė, kurioj teko dalyvauti.

Sekmadienį, liepos 3, įvy
ko LLD suvažiavimas, ku
riame taipgi teko dalyvau
ti. Suvažiavimui pirminin
kavo J. J. Kunca, pagelbė
jo Matulis, sekretorius A. 
Kandraška. Delegatų buvo 
75. Sveikinimų buvo daug 
ir pinigų su sveikinimais 
$757.

Reikia pasakyti, kad 
abudu seimai buvo geri. 
Mane pilnai patenkino. Su
eita daug seniai matytų 
draugų ir sueita į pažintį 
su naujais.

J. Strižauskas
A __________

TSRS JAU NEŠAUDYS 
RAKETŲ Į RAMŲJĮ 

VANDENYNĄ
Maskva. — TSRS iššovė 

ir antrą raketą į Ramųjį 
vandenyną, kuri už 8,078 
mylių tiesiai pataikė į tai
komąją vietą. Todėl raketų 
šaudymas baigtas. Ir ant
rąją raketą matė Jungtinių 
Valstijų lakūnai, kaip pra
neša JAV Ramiojo vande
nyno laivyno komandierius 
admiroolas H. D. Felt.

AUTOMOBILIŲ 
GAMYBA LABAI 

NUPUOLĖ
Detroitas. — Per vieną, 

savaitę automobilių buvo 
pagaminta 92,000, o pir
miau pagamindavo virš 
125,000. Atrodo, kad “gerie
ji laikai” auto pardavimo 
jau pasibaigė.

LAIMĖJO PINIGŲ, TAI 
PAVOGĖ JO VAIKĄ r

Melbourne, Australija. — 
Prieš kiek laiko B. Thorne 
loterijoje laimėjo $220,000, 
tai niekšai pavogė jų 8 me
tų berniuką ir reikalauja 
$55,000 išpirkimo. Tai pir
moji vaiko vagystė Austra
lijoje.

Viena. — Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas, 
vie š ė d a m a s Austrijoje, 
įspėjo ją, kad Jungtinių 
Valstijų atomini^ ginklų 
bazės šiaurinėje Italijoje ■ 
sudaro ir jai pavojų. Jis ša-* 
kė, kad kilus karui raketos 
sunaikintų ir Austriją.

/
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MIAMI, FLA
Liepos 5 d. palaidojome 

dar vieną taurią lietuvę — 
A leną Kvederienę—A bra- 
maiČiukę. Iš Lietuvos paėjo

Worcester, Mass.
%

Sunkiai susirgo mūsų 
mylima veikėja Elzbieta Pil
kauskienė. Išvežta į Hol
den, Mass., ligoninę ir ten 
buvo operuota. Mes visi
esame susirūpinę, o jos gy-i iš Lygumos miesčiuko, ne- 
venimo draugas Antanas toli nuo Pakruojaus mies- 
pusetinai buvo sukrėstas. į0. j šalį atvyko dar 

Vėliname kad draugė . . .. nflqanlin. ka_
Pilkauskiene gerai susveik-1^ . v. J
tų, kad ir vėl galėtu veiki-susipažino su Pranu 
me dalyvauti kaip ir pra- Kvedera ir apsivedė. Drau- 
eityje. Visi . laukiame, ka- giškai abu išgyveno 49 me- 
da galėsim parengimuose ■ tus. Šeimos ■ nesugyveno, 
ją, kaip ir visada, matyti. Paliko liūdėsyj vyrą, sese- 

rį ir švogerį Potrelą, se
sers dukterį ir jos vyrą, 
Mr. and Mrs. Gorski ir

; brolienę Abramavičienę, 
i Newark, N. J.

Velionė tarp progresyvių 
lietuvių New Jersey vals
tijoje, kur jie ilgokai pra
gyveno, mažai buvo žinoma, 
nebent tarp, artimesnių kai- 

Panašiai buvo nukryžiavo- mynų. Sakoma, kad velio- 
tas Dr. Openheimeris. nė mylėjo gaminti pra-

O ką darė kiti moksliniu- Šmatnius valgius ir buvo 
kai? Nieko. .pagarsėjusi tarpe vietos

Neužtenka patarti kitiems. turtingesnių žmonių ga- 
būti drąsiais, reikia ir pa- minti jiems pietus, kada lu
tiems netylėti. . _ Į rėdavo svečių. Taip pasako-

Niekur dar nemačiau mū- j jQ Paukštaitienė, suku- 
sų mokslininkų galingo ir i riaį ve]iong su arti. 
bendro balso pries persekio- I . , /
jimą Paulingo. j™1. draugavo. Bet per pas-

_ skutimus 14 metų ją vargi-
- jno “artitis” ir kiti negala- 

nereikalavimą ! viniai. Atvažiavo čia — į 
liaudies respublikos Floridą apie pora metų at

gal, manydama, kad Čia

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) 

atominio karo grėsmę, tuojau 
atsidūrė Washingtone pas ra-; 
gangaudžius ant kilimo 
(“karpeto”). žmogų kryžia-
voja. žmogų persekioja.

Tysliava man pla-! 
už

KITI

Kviečiame j Laisves pikniką

Juozas 
ka kailį 
“Lietuvai 
teisių”.

Kam reikalauti to, ką ji oras ar kas kitas jai pagel- 
jau seniai turi? Būtų kvaila, j veltui, 2 d. liepos
būtų žiopla. i pabaigė savo vargus...

Lietuva turi visas liaudies j 
respublikos teises su plus. Ji J . Kadangi Kvederai 
dar turi ir tarybinę santvar- ■ palyginamai trumpą 
ką. O liaudies teisės plus ta-' ką pagyveno, o dar SU 
rybinę santvarką 
cializmą!

čia 
lai-

nuo-
reiškia so-' latiniu ligoniu, tai neturė-

Tas pats’Juozas, “apsidžiau
gęs”, kad Afrikos “puslauki
nės tautos kuria savo valsty
bes”, surinka:
- “Kaip gaila, kad 
negrai I”

Nežinau proceso, 
buvęs poetas galėtų
gru, bet puslaukiniu jis gali 
tapti labai lengvai. Jau ir da
bar skaitydamas Tysliavos ir 
jojo vienminčių 
ant Lietuvos,

mes

kuriuomi 
tapti ne-

spiaudymąsi 
aš dažnai pa

galvoju, kad čia mes turime 
reikalą su puslaukiniais žmo
nėmis.

Smetoninės “Dirvos” re
daktorius Balys Gaidžiūnas 
visiškai nebepasigaili smeto
ninės “Vienybės” boso Juo
zo Tysliavos. Jis jį priskaito 
prie melagių ir intrigantų. O 
Tysliavos “Vienybė”, girdi, 
virto “murzinu laikraščiu” 
(“D.”, liepos 6 d.).

Tas tik parodo, 
da ir Gaidžiūnas 
kyti į tašką.

kad kai ka- 
gali patai-

savo gazie- 
Chruščiovą,

Pijus, Grigaitis 
toje įkaitęs bara 
kam jis visur visiems pasako
ja, kad komunizmas anksčiau 
ar vėliau laimėsiąs. Komuniz
mas nelaimėsiąs jau dėl tos 
paprastos priežasites, kad jis 
nepatinka Grigaičiui ir men
ševikams. Dar daugiau: jis 
komunizmo labai bijąs!

Kur gi jūs matėte stebuklą, 
kad kur kas nors būtų stojęs 
kūnu prieš mūsų menševikų 
norus?!

Nikita Chruščiovas turėtų 
“susiprasti” ir mūsų menševi
kus su savo komunizmo 
mėjimais nebeerzinti!

jo progos kiek plačiau su
sipažinti su vietos lietu- 
lietuviais. Kadangi čia nuo 
seniai gyvena Kvedarų dar 
iš N. J. geri pažistami Juo
zas ir Marijona Paukštai
čiai, kur sykiu priklausė 
prie LDS 8-tos kuopos ir 
kitų, tai dabar, ištikus to
kiai nelaimei Kvedarus, 
Paukštaičiai ir atėjo jiems 
į pagalbą. Paukštaitis 3 d. 
liepos piknike pranešė apie 
Kvedarienės mirtį, kvies
damas, kam laikas leidžia, 
atlankyti velionę, bei paly
dėti į kapines. Paprašė d. 
E. Sliekienę pasakyti atsi
sveikinimo prakalbėlę prie 
velionės karsto ir tt. Ka
dangi palydovų buvo nadau- 
giausia, tik 10 mašinų, ir 
veik pusė svetimtaučiai iš 
giminystes pusės, tai nu
tarta atsisveikinimo pra
kalbėlę pasakyti tik anglų 
kalba, kurią draugė Slie- 
kienė ir atliko.

West Flegler kapinės yra 
labai gražios ir didelės, ve
lionė turės daug kaimynų, 
daug gražių medžių, o juo
se daug giesmininkų pauk- 

ten amžinai 
gražiai pa-

lai-

“Laisvės” piknikas.
Nepamirškite, draugai, 

šį sekmadienį, liepos 17 d. 
įvyks “Laisvės” piknikas. Pui
ki proga smagiai laiką pra- 

, leisti ir paremti savo laikraš-

kad

Nedaug parengimų mes be
turime, tai stengkimės, kad 
tie, kurie Įvyksta, būtų sėk
mingi. Stengkimės, kad šis 
piknikas būtų vienas iš ge
riausių, vienas iš skaitlingiau
sių. Kam tik laikas, sąlygos 
ir sveikata leidžia, dalyvau
kite I

ščių, kurie 
miegantiems 
čiulbės...

Sugrįžęs į 
Praną, jis, su Paukštaičio 
pagalba, gražiai visus pa
vaišino. Jis man sakė: ne
žinau, ką būčiau daręs, jei 
ne Paukštaičiai. Mąsčiau: 
“Nu, ką dabar daryti, nie
ko nepažįstu, kunigo šauk
ti irgi nuenoriu ,tai argi 
prisieis savo Alenutę taip 
palaidoti vien su savo arti
maisiais? O dabar, matai, 
kaip gražiai viskas išėjo!”

Pranas skaito “Laisvę” 
nuo jos “užgimimo” ir ža
da ją skaityti iki gyvas bus. 
Dabar jau gyvena iš pensi
jos. Jis dirbo Curtis orlai
vių dirbykloj 15 metų ir 9 
mėnesius. Dabar jau turi 
72 metus amžiaus. Iš Lie
tuvos paeina iš Linkuvos 
miesto.

namus pas

Palydėjęs

] VIENI Į KAPUS, 
Į DAUSAS

Šiandien, liepos 6-tą, or
laiviu išskrenda į Chicagą 
Anna Dykstra, po tėvais 
Martinaičiukė Dorothy ir 
Nancy motina, atsižymėju
sių chorų vedėjų. Ji pasi
ims dukteris iš Chicagos ir 
skubės į senąją Ameri
kos lietuvių šioj šalyj tėvy
nę, į kietosios anglies Penn- 
sylvanijos dalį, kur anais 
laikais organizavosi ir švie
tėsi mūsų broliai lietuviai. 
Ten pirmiausia tvėrėsi lie
tuviškos draugijos, išėjo 
bene pirmieji laikraščiai, 
ten gyveno Šliupas, ten jis | 
leido “Laisvąją mintį”; į jis iš tikrųjų tepakilo tik 
ten ėjo jo aštri kova su ku-iapie 1:15 vai. ryto. Neteko 

sužinoti pasivėlavimo prie
žasties.

Turistai ir juos lydį į 
Idlewild aerouostą pradėjo 
atvykti apie dviem valan
dom anksčiau. Visi keliau
ninkai buvo gražiai pasi
puošę, ypatingai materys! 
Tik žiūrėk j jas ir džiaukis! 
Visi gerai nusiteikę. Prade
da susipažinti, nes, reikia 
atsiminti, šitie 28 asmenys 
reprezentavo visą mūsų 
kraštą. Čia buvo atstovės 
ii iš Kalifornijos, buvo iš 
Floridos, buvo iš Massachu
setts ir Niujorko, ir iš kitų 
valstijų. Skaitytojas ras 
šiame “Laisvės” numery 
pilną turistų sąrašą.

Kai kurie mūsų turistų 
savo gyvenime dar nebuvo 
kojos įkėlę į lėktuvą. Taigi 
tokiems ši kelionė turėjo 
dvigubą svarbą: pirmą kar
tą jiems tenka lėkti orlai
viu, ir po ilgų metų pama
tyti Tarybų Lietuvą, savo 
gimtąjį kraštąYKai kuriuo
se turistuose pastebėjau lyg 
ir nuogąstį.

Vienas sakė: j .
—Kodėl gi aš nesidžiaug

siu šia kelione, jei už šešių 
valandų aš jau- būsiu Euro
poje, Kopenhagęne! O kai 
prieš daugelį metų iš Lietu
vos į Ameriką vykau, At
lantą perplaukti ėmė apie 
14 dienų!..

Tiesa!
Skandinavų linijos (SAS) 

lėktuvas —- sprausmin i s 
(jet). Naujas, jis naujutė
lis. Didelis, dailus— miela 
į jį žiūrėti. Jame telpa dau
giau kaip 12O.pasažierių.

Kadangi mūsų 
sudarė didelę grupę, 
juos buvo kreipiama spe
cialus dėmesis.. Visi buvo 
prie lėktuvo grupėje nufo
tografuoti, visi lietuviai tu
ristai pirmiausia buvo su
leisti į lėktuvą,, susodinti, o 
Union Tours agentūros dar
buotojas įteikė .jiems kelio
nei porą butelių degtinėlės, 
kad būtų linksmesni, kad 
liežuvius pašlapintų.

Kai jau visi pasažieriai 
buvo susėdę lėktuve, agen
tūros darbuotojas įvedė tu
ristų organizatorę Katriną 
Petrikienę, kad ji tartų 
jiems “laimingos kelionės” 
žodelį.

Jai išėjus iš lėktuvo, du
rys užsidarė, užsitrenkė. 
Lėktuvas pradėjo judėti. 
Atsargiai, tyliai jis slinko 
toli, toli, į kitą aerouosto 
galą. Ten apsigrįžo į tą pu
sę, iš kur vėjas pučia.

Mes, stovėdami ant tilto, 
atidžiai stebėjome lėktuvo 
judesius. Jis . pagaliau 
stojo ir lauke .įsakymo, 
da turi oran pakilti.

Staiga jis pradeda 
žiuoti. Kyla triukšmas, 
delis, ausį ' rėžiąs triukš
mas. Ir štai lėktuvas aki
mirksny ,pakyla ' ir greit 
dingsta mums iš akių kaip 
žaibas!

—- Gero veio, laimingos 
kelionės, mieli' drauges ir

Šį sekmadienį, liepos 17 d. įvyks Laisvės piknikas 
Kasmočiūtės Parkas, 91 Steamboat Road,i Vieta:

Greaat Neck, L. L, N. Y. Pradžia 1-mą vai. dieną.
Iš Brooklyno busas eis į pikniką nuo Lituanica 

Square, Union Avė. ir Stagg St. Išeis 12:30 P.M. Bilie
tas į abi puses (round trip) $1.75.

Prašome tuojau užsisakyti vietą važiavimui busu.

Kaip išlydėjome į Lietuvą 
mūsų turistus

Liepos 7 d. 28 JAV lietu
viai turistai išvyko aplan
kyti savo tėvų žemę, mielą
ją Tarybų Lietuvą.

Lėktuvas turėjo pakilti 
apie 12 valandą nakties, bet

draugai! — kiekvienas mū
sų, jei nesakėme, tai gal
vojome.

Oras buvo labai malonus, 
naktis 
niekur

graži. Padangėje 
nesimatė debesėlio.

ATMINIMUI

JUOZO KOVO
Liepos 
metai, 
brolis

Su

\i

3 dieną, 1960 metų, suėjo treji 
kai mirė mūsų mylimas pus-

JUOZAS KOVAS
giliu brolišku jausmu minime 

šią liūdną sukaktį.

MARY GURKLĮ S ir 
M ELE N CK E S KO

Mahanoy City, Pa.

nigais, ten atsirado daug 
laisvos minties veikėjų. Čia 
gimė ir augo mūsų Anna, 
čia ji augino savo dukreles, 
kurios vėliau taip pagarsė
jo kaip geros chorų vedėjos 
ir aktorės, nuo jų ne atsi
liko ir jų motina Anna.

Tegul joms pavyksta 
gražiai jų kelionė ir tegul 
jos pasilinksmina tenai 
gražiai. O kada Anna su
grįš, tada jos vyras Mr. 
Dykstra, vyks į Chicagą 
pas savo gimines. Laimin
go kelio ir jam.

Girdėjęs

žmonės 
susiėjus 
laika.

New Britam, Conn
Pavyzdinga sueiga

Švenčių proga 
mėgsta grupėmis 
praleisti maloniai
Mūsų meno ir Moterų Klu
bo mylėtoja Onutė Visoc- 
k’enė nujautė, jog jai vie
nai bus nuobodu. Tad ji pa- 
sikviętė grupę pas save 
Kensingtope liepos 3-čiąją 
pafraktųoti viešnias, sve
čius skaniomis vaišėmis, šie 
gi, jausdamies graži oje' 
nuotaikoje, užvedė įdomius 
pokalbius., Vieni išsireiškė, 
jog galėjo būti geras- LDS 
seimas, kiti apie LLD suva
žiavimą, kurio sesijos tęsė
si Philadelphijoje, dar kiti 
apie grupes lietuvių, kurie 
tuojau išskris į Lietuvą sa
viškius palankyti ir klestė- 
jančios Lietuvos pamatyti.

Tuo tarpu kilo sumany
mas paremti la'kraštį “Lai
svę” ir Apsigyni ra, lyg su
teikiant pagalba d. Visoc- 
kienei už jos malonų priė
mimą, ir tokias vaišes. Vi
sos šeimos šią mintį iš šir
dies parėmė, paklodamos 
ant stalo po penkinę. Štai 
šios šeimos: Ona ir Jurgis 
Šilkai, Elena ir Juozas Šo- 
liūnai, Rožytė ir Juozas 
Gailiūnai, ,Ona ir Antanas 
Latvėnai, Eva ir Vic Valley, 
ir pati šeimininkė Ona Vi- 
sockienė. Susidarė, suma 
$30. Pusė skirta “Laisvei”, 
kita pusė Apsigynimui.

Jūsų korespondentas ma
no, kad šie mieli svečiai la
bai gražiai atsirekomenda- 
vo, remdami svarbias įstai
gas ir pagerbdami visuome- 
nininkę Onutę šiuo žygiu. 
Dėlto, jei būtume kur kitur 
išvyką atlikę, veikiausiai 
būtume pasidarę daug di
desnių išlaidų sau.

Varde minėtų įstaigų di
delis dėkui už nuoširdų ran
kos ištiesimą, o d. Visockie- 
nei už pasikvietimą ir vai
šes. Tai pavyzdys kitoms 
tokioms sueigėlėms.

Beje, buvo malonu maty
ti po operacijos greitai 
sveikstantį George Silks iš 
Wethersfield. Atrodo ge
rai. Jis pats sako, jaučiasi < 
gana tvirtas. Laimingai su- - 
sveikti!

turistai
tai į

su- 
ka-

va- 
di-

Vikutis

Aido choro kelionė 
į Baltimorę

Birželio 12 d., prieš 9 v. 
ryto, Choriečiai susirinko
me prie Lituanica Skvero, 
Williamsburge, kelionei į 
Baltimorę, kur buvo ruošia
mas “Laisvės” naudai pik
nikas.

Tuojau ir išvažiavome. 
Važiavome didžiuoju New 
Jersey vieškeliu, kimšatės 
nebuvo. Autobusas važiavo 
po 60 mylių per vai., bet 
jame jautėmės patogiai.

Keleiviai vieni šnekučiuo
jasi, kiti užkandžiauja, bet 

| visi žvalgosi į žaliuojančius 
Lukus, kalnynus ir miškus. 
Neapsakomai graži gamta 
vasaros laiku, visur pjlna 
žydinčių gėlių, didesnių ir 
mažesnių.

Su ypatingu pasigėrėji
mu stebėjau gamtos grožy
bę. Štai tuojau pieščiau šį 
vaizdą, jeigu nebūčiau au
tobuse, bet jis greitai bėga 
ir gamtovaizdžiai keičiasi 
prieš1 akis: čia tik juos pa
matei, čia jie jau ir dingo, 
prieš akis‘jau kiti vaizdai, 
Vieni gražesni, kiti prastes
ni, na ir naujos galvoje 
mintys.

Taip stebėdami ir besigė
rėdami gražiąja gamta pa
siekėme ir Baltimorę, grei
tai susiradome ir pikniko 
parką. Ten radome phila- 
delphiečių autobusą ką tik 
atvykusį. Parkas didelis, 
daug didelių medžių, pavė
sis, pakankamai stalų ir 
suolų. Jau buvo geras būrys 
susirinkusių draugų, prasi
dėjo pasisveikinimai, nau
jos pažintys su naujais sve
čiais.

Gi pikniko šeimininkės 
buvo pagaminusios skanių 
valgių, kaip kokiam ban
ketui. O muzikantai jau 
groja lietuviškus suktinius 
ir valcus. Linksma, gražu 
ir laikas greitai bėga. Susi
tikau daug pažįstamų. Gra
žiai pasikalbėjome. Apie 
patį pikniką nerašysiu, nes 
jau kitų buvo parašyta.

Man autobusu dideliame 
draugų būryje pirmu kartu 
teko tolimą kelionę atlikti. 
Turiu pasakyti, kad ji buvo 
labai maloni, kaip į vieną, 
taip į kitą pusę.

Norėjosi piknike ilgiau 
pabūti, bet kelionė ilga, tai 
turėjome sutartu laiku pa
likti parką. Mums besiren
giant į autobusą susirinko 
ir didelė grupė piknikauto- 
jų atsisveikinti. Net gaila 
skirtis!

Atgal kelionė nebuvo jau- 
taip įdomi, nes pavakarė, 
o vėliau ir naktis uždengė 
gamtos grožį. Todėl chorie
čiai užtraukė dainas. Dai
nos pasibaigia, prasideda 
juokai, jie pasibaigia, vėl 
dainos. Dainų vadovavime 
pasižymėjo Buknjenė, Bun- 
kienė, Ventienė, Briedis, 
Grybas, Velička, Juška ir 
kiti. Gi juokdarys gabiau-

Aplankėme Juozą 
Steponaitį

Trečiadienį, liepos 6 d. ap-1J R^cigno," gyvenusius 27- 
ankeme Juozų Steponaitį, j 20 H t Ave Astoria 

kuris randasi Oxford Nur-|Wood tik paieistas iš kalė. 
sing Home, 144 ^o. Oxford kurjame išbuvo 1^ 

metų už pirmesenę žmog
žudystę. Sakoma, kad jįs 
jau nužudė 5 žmones.

I Policija areštavo F. Wood, 
j 48 m. amžiaus, kuris, sako- 
ima, prisipažino, kad jis nu- 
jžudė du senelius, F. Sess ir

St., Brooklyn, N. Y. Juo
zas, kaip paprastai, nenusi
minęs linksmas, gražiai at
rodo ir rūpinasi visuome
niškais reikalais.

Skundėsi, kad nuobo
džiauja. Iš draugų retai kas 
jį aplanko, o tai negerai. 
Patartina drugams, kurie 
tik turi progų, aplankyti' 
daugelio metų veikėją ir į 
nuoširdų laisvietj. Juozas 
sakė, jeigu būtų vedęs, būtų -Laisvės” skaitytojos ir rė- 

žmona mejos Amilijos Laurušaitie- 
nės dukrelė Mrs. Graibus 

Jai

Streikuoja 320 gazolino 
pristatytojų - vairuot o j ų, 
kurie jį pristatydavo į New 
York International orlaukį.

SERGA
Man pranešė, kad mūsų

linksmiau, nes su 
galėtų namie būti.

Pranas ir Ona iaįaį sunkiai susirgo.
černevičiai darė operaciją.

, Laurušaičiai su dukrele 
Newark, N. J. — Po pen-, įr žentu gyvena 4 Croyden

kių mėnesių kovos darbi-1 
ninkai laimėjo streiką 
prieš Commercial Can Co. 
Jie yra organizuoti į uniją. 
Darbininkai laimėjo algų 
pakėlimą 28 centus per va
landą, apmokamas vakaci- 
jas ir užmokėjimą už lega
li škas šventes.

sias W. Brazauskas. Jis jų 
daug žino ir jie jam sekasi. 
“Pastiprinimui”, ■ viena ar 
kitą iš choriečių padalina 
saldainių, pyragaičių arba 
kitokių skanėsių. Tą tėmi- 
jau ir gėrėjausi mūsų cho
riečių ir kitų svečių- dideliu 
sugabumu ir draugiškumu.

Kelionė visai neatsibodo, 
o todėl, kad kolektyviai bu
vo pasilinksminta. Taip be 
jokio nuovargio ir vėl pa
siekėme Lietuvių Piliečių 
klubo namą, nuo kurio bu
vome išvažiavę.
Mūsą kelionė į Philadelphią

Į Philadelphiją vykome 
liepos 3 dieną pildyti Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimo proga kon
certo programą. Mane ir 
mano žmoną nuvežė mūsų 
darbščioji choro mokytoja 
Mildred Stensler.

Mūsų kelionė į abi puses 
buvo linksma ir saugi, nes 
turėjome gerą atsargią vai
ruotoją.

“Pares” po praktiką
Birželio 17 d. buvo dide

lė šutra, didelis karštis, 
bet aidiečių nesulaikė nuo 
choro pamokų. Po pamokų 
draugai Briedžiai davė 
mums gražią “parinkę”. 
Buvo skanių užkandžių ir 
gėrimų. Man labai patiko. 
Aš tikiu, kad kitiems irgi 
patiko.

Kitą parę turėjome prieš 
važiavimą į Philadelphiją. 
Ją mums davė Jonas Gry
bas ir Petras Višniauskas. 
Taipgi labai gražiai visus 
pavaišino.

Beje, į chorą įstojo Chas. 
Karpavičius. Jis dainuoja 
prie “beisų”. Laimingo 
jam pasisekimo.

Choro korespondentas

Drive, North Bellmore, L.

Jonas Juška

Plymouth, Pa.
Plymouth© L.D.S. ir L.LJ 

kuopų gegužinė įvyks liepom 
17 dieną; KazlaUskų-Majaus- 
kų farmukėje, tai yra, toj pa
čioj vietoj, kaip ir pereiti pik- 
nikai-gegužinės įvykdavo.

Tikimės. kad diena bus 
graži, tad visus ir visas nuo
širdžiai prašome, iš arti ir 
toli dalyvauti mūsų rengia
moje gegužinėje.

Su valgiais ir gėrimais rū
pintis nereikės — bus įvalias.

Kviečia Rengėjai

REAL ESTATE
/

Highland Park apylinkėj, 2 šei
mų. Viskas moderniškai ištaisyta. 
10 kambarių. Ištaisytas skiepas, 
aliejus, puikiame stovyje. Įeiga 
$100. Arti visko. Parduodame pri
einamai. JO-BON REALTY, MI. 7- 
4242. (54-56)

Arlington apylinkėj. 3 šeimų, nau
jas gesinis pečius, varinis. 4 kam
bariai. Jeiga $125. Arti visko. Kam
bariai užimami kai namas nupirk
tas. Gera kaina. JO-BON REALTY. 
MI. 7-4242. (54-56)

PRANEŠIMAI .
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. su/irinkimas įvyks 
liepos 13 d., o ne liepos 7 d., 
kaip buvo pranešta anksčiau. Tai- 
ąi visi nariai esate kviečiami da
lyvauti, bus pranešta anksčiau. 
Taigi visi nariai esate kviečiami da
lyvauti, bus duodami raportai iš 
suvažiavimo. Vieta—102-02 Liberty 
Avė., 7.30 vai. vak. Komitetas.

(54-55)

MATTHEW A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArkėt 2-5172

426 Lafayette St.
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