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KRISLAI
Rašo R. Mizara

Kapsukui paminklas Maskvoj 
Mačiau tą vietą.
Leonaite grįš Lietuvon?
Daug žmonių vyksta. 
Respublikonų jomarkas.

. š. m. liepos 12 d. Novo-De- 
<V?|ės kapinėse, Maskvoje, 
buvo atidengtas Vincui Mic- 
ki vičiui-Kapsukui paminklas, 
sukurtas pagal architektų Vy
tauto ir Antano Nasvyčių ir 
skulptoriaus Vyšniausko pro
jektą.

Atidengimo iškilmių proga 
pasakė kalbą LKP CK pirma
sis sekretorius A. Sniečkus, 
buvęs Kapsuko sandarbinin- 
kas ir jo darbų tęsėjas. Iš
kilmėse dalyvavo daug žymių 
darbuotojų iš Lietuvos ir iš 
Rusijos.

Novo-Devičjės kapinės ne
paprastai įspūdingos. Ten yra 
palaidota šimtai žymiausių 
Rusijos žmonių; ten palaido
ta ir daug žymių kitų kraštų 
revoliucionierių; ten, beje, 
ilsisi ir IT. Eidukevičiaus-Ba- 
rana tiško palaikai.

1935 m. Kapsukui mirus, 
jo palaikai buvo su kremuoti 
ii- urna su pelenais buvo įdė
ta į marmurinę kapinių sieną.

Praėjusiais metais, būda
mas Maskvoje, ryžausi aplan
kyti V. Kapsuko amžiną poil
sio vietą. Bet kaip ją pasiek
ti?

Vilnietis Ričardas Vaigaus- 
kas paprašė savo brolį, inži
nierių, gyvenantį Maskvoje, 
kad jis mus savo mašina nu
vežtų į kapines. Malonus vy
ras tai ir padarė.

Bet nelengva buvo surasti 
vietą, ties kuria buvo Kapsu
ko pelenai su urna. Pasiro
dė: didžiulėje, ilgoje sienoje 
yra šimtų mirusių revoliucio
nierių pelenai su urnomis 
įkeygti.

R. Va i gausk o ryžto ir su
manumo dėka, tuoj surado
me, ko ieškojome. Kapsuko 
urna buvo sienos gale, aukš
tokai.

Padėjau ties ja puokštę gė
lių.

Netoli tos sienos buvo nu- 
I ymėtas žemės plotas, kuria
me turėjo būti pastatytas V. 
Kapsukui paminklas.

Na, ir jis dabar ten jau pa
statytas — tarp vešlių me
džių, tarp žydinčių gėlių, tarp 
daugelio kitų Įžymių vyrų ir 
moterų, miegančių amžinu 
miegu.

Antkapio plokštėje iškalti 
žodžiai: “įžymiajam revoliu
cinio judėjimo veikėjui, vie
nam Lietuvos komunistų par
tijos organizatorių V. Micke- 
vičiui-Kapsukui, 1880-1935.”

“Vilnies” korespondentas 
skelbia, kad Regina Leonaitė, 
kuri 1960 m. sausio 22 d. iš 
Lietuvos atvyko į Čikagą pas 
tėvus, dabar jau nusitarė 
grįžti atgal į Lietuvą.

Sako, gyvenimas JAV jai 
svetimas, jinai prie jo nebe
gali pritapti. Be to, Lietuvoje 
Regina paliko savo mylimąjį, 
studijuojantį muziką.

Nesistebiu, jei Regina bus 
^nadariusi tokį nuosprendį!..

Į Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio minėjimo iškilmes 
nuvyko ir Didžiosios Britani
jos lietuvių grupė.

Nuvyko ten ir Kanados lie

Skausmuose gema 
Kongo respublika

Jungtinių Valstijų lietuviai 
turistai buvo Kaune

Lotynų Amerika ir
Jungto Valstijos

Leopoldville. — Atvyko 
Tunisijos ir Maroko pesti- 

‘ ninku būriai,, kuriuos pri
siuntė Jungtinės Tautos. 
Miesto gyventojai karštai 
sveikino karius ir kartu 
šaukė: “Laukan belgų 
žmogžudžių armiją!” Nu
matoma, kad greitoje atei
tyje ir daugiau pribus 
Jungtinių Tautų pasiųstų 
karių iš Afrikos ir Azijos 
valstybių.

Jungtinės Tautos reika
lauja, kad Belgijos kariai 
pasitrauktų iš Kongo, bet 
jie mieste stato Įsitvirtini
mus ir juos apveda spyg
liuotų vielų tvoromis. Tuo 
pat kartu Belgija įdūko 
prieš Tarybų Sąjungą, kuri 
užsistojo už Kongo ir nu
traukė diplomatinius ry
šius.

Tarybų Sąjunga siunčia 
Kongo respublikai 10,000 fo
tonų maisto. Ji pažadėjo

Kanados lietuviai 
turistai Vilniuje

Vilnius, liepos 16. —Va
kar į geležinkelio stotį at
vyko dar viena užsienio lie
tuvių turistų grupė — sve
čiai iš Kanados. Juos sutiko 
užsienio reikalų ministras 
Preikšas, Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Šalimis Draugi
jos pirmininkas P. Rotoms- 
kis, šios draugijos prezidiu
mo narys V. Zenkevičius, 
spaudos, kultūrinių įstaigų 
atstovai, giminės.

Kanados turistų grupėje 
Emilija Byrienė, Kazys

20,000 MASKVIEČIŲ 
SVEIKINO CLIBURNĄ
Maskva. — Lenino Spor

tininkų Palociuje įvyko 
koncertas, kuriame pianu 
skambino amerikietis Van 
Cliburn. Susirinko apie 20,- 
000 maskviečių, kurie karš
tai sveikino pianistą. Prieš 
keleris metus Maskvoje 
Van Cliburn laimėjo pirmą
ją dovaną už skambinimą
Čaikovskio muzikos.

tuvių grupė.
Be abejojimo, bus svečių ir 

iš Lotynų Amerikos, žodžiu 
iš viso pasaulio.

O JAV turistų antroji gru
pė ruošiasi išvykti į Lietuvą 
liepos 27 d.

Antradienį, liepos 26 d., 
“Laisvės” salėje bus suruoš
tas jiems išleistuvių pobūvis.

1 •
Na, tai sekamą savaitę Či

kagoje prasidės Respublikonų 
partijos jomarkas-suvažiavi- 
mas. \

Visi ženklai rodo, kad R. 
Niksonas bus nominuotas pre
zidento vietai. Tačiau, yra 
ženklų, kad Nelsonas Rocke
fellers dės visas pastangas 
iš Niksono nominaciją i pa
veržti. Už kulisų gal jiedu 
gerokai pasipeš.

Respublikonų vadovai ėda
si, bet ne dėl principo, o dėl 
šiltų vietų.

naujai valstybei ekonominę 
ir kitokią pagalbą. Jungtinė 
Arabų respublika, Tunisija, 
Marokas, Gana ir kitos Af
rikos respublikos skuba su 
pagalba Kongo respublikai.

Tuo pat kartu Vakarų 
suokalbininkai stengiasi su
skaldyti Kongo rspubliką. 
Katanga provincijoje reak
cininkas Moise Tshombe su
organizavo provincijos val
džią ir paskelbė, kad atsi
meta nuo Kongo, Jis jau sa
vinas! Kivu ir Kasai, Kon
go provincijas. Jo pasielgi
mą, kaip Vakarų agento, 
jau pasmerkė socialistinės 
šalys ir daugelis Afrikos 
valstybių.

Kongo labai didelė šalis. 
Ji užima 904,760 ketv. my
lių plotą, turtinga gamti
niai ir turi 15,000,000 gy
ventojų. 1876 metais ten 
įsigalėjo belgai ir dabar ne
nori pasitraukti.

Luška, Stepas Karvelis, 
Petronėlė Kisielienė, Albi
na Maldeikienė, Akvilė Ru
sienė, Julija Svirplienė it’’ 
Petras Suplevičius.

Į Rotomskio sveikinimą 
atsakydami nuoširdžius lin
kėjimus perdavė montrea- 
lietis Suplevičius, vinsorietė 
Svirplienė ir montrealietė 
Kisielienė. Paviešėję Vil
niuje svečiai vyks aplanky
ti savo giminių.

A. Vaivutskas

Reikalauja šalinti 
religiją iš mokyklą

Miami, Fla. — Penki vie
tos gyventojai reikalauja iš 
viešų mokyklų vedėjų, kad 
religijos mokymas būtų pa
šalintas iš mokyklų, nes tai 
yra laužymas JAV Konsti
tucijos. Jie sako, kad mūsų 
šalyje religija yra atskirta 
nuo valstybės, todėl viešose 
mokyklose ji negali būti 
skiepijama vaikams.

Skundėjų advokatas pa
reiškė, kad jeigu mokyklų 
vedėjai ir vietos valdininkai 
nesulaikys kišimo religijos, 
tai dalykas atsidurs Jungti
nių Valstijų Aukščiausiame 
tedsme.

SAKO: REGINA LEONAS 
GRĮŠ I LIETUVĄ

Chicago. — Leonams at
sikreipus pas Chruščiovą 
buvo išleista iš Lietuvos jų 
dukra Regina, 20-ties metų, 
ir sūnus Tarnas^ 17-kos me
tų, kurie ir'atvyko į Chica- 
gą.

Bet dabar paaiškėjo, kad 
Regina ruošiasi grįžti į 
Lietuvą. Sako, kad ji ten 
turi mylimąjį Stasį Bikul- 
čių.

Liepos 14 d. į Kauną at
vyko JAV lietuviai turistai.

Svečius šiltai priėmė 
miesto vykdomojo komite
to pirmininkas Vladas Ku
činskas, kuris papasakojo 
istorinę Kauno praeitį, apie 
šlovingas miesto revaliuci- 
nes tradicijas, apie darbo 
žmonių laimėjimus.

Užsimezga pokalbis. Sve
čiai iš Amerikos teiraujasi, 
kaip renkami atstovai į 
miesto tarybą, vykdomąjį 
komitetą, kaip vyksta sta
tybos...

Jiems atsakinėja Kauno 
miesto vykdoma j o komite
to pirmininkas, jo pavaduo
tojai Janina Narkevičiūtė, 
Borisas Rilys, partijos 
Kauno miesto komiteto sek
retorius Julius Mikalaus
kas.

Raibuliuoja Kauno jūra. 
Vėjas kiek šiaušia jos . pa
viršių. Pasižiūrėti šio tary
binio žmogaus rankų ir 
proto kūrinio ir atvyko 
Amerikos lietuviai turistai.

Dunda turbinos mašinų 
salėje. Ir jis valdo vienas 
Bronius Janulis, budintis 
mašinistas. Pasigirsta

Iš Anglijos atvyko
lietuvių grupė

Vilnius, liepos 14. —Šian
dien ryte iš Leningrado at
vyko Anglijos lietuvių tu
ristų grupė. Gelžkelio stoty
je svečius sutiko užsienio 
reikalų ministras Preikšas, 
Kultūrinių Ryšių su Užsie
niu Draugijos pirmininkas 
Rotomskis, miesto kultūros 
įstaigų, spaudos, visuome
nės atstovai.

Didžiosios Britanijos tu
ristų grupę sudaro Bellshil- 
lio rajono, esančio netoli 
Škotijos uosto ir pramoni
nio centro Glasgow, lietu
viai: Aleksandras Bartkus, 
Antanas Bauraitis, K. Ba
kelis, Ona Bukelienė, Agota

Vėliausios žinios
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų Saugumo Tary
boje Kongo resppublika rei
kalauja, kad kuo greičiau
siai belgų armija pasitrauk
tų. Belgijos atstovas grasi
na, kad jeigu J. T. imsis 
atitinkamų žingsnių prieš 
ją, tai ji gal pasitrauks iš 
Jungtinių Tautų.

Maskva. — Sulaukęs 74 
metų amžiau^ mirė astro
nomas profesorius Jonas 
Jakuškinas. Jis yra para
šęs 260 knygų ir brošiūrų.

Londonas. — Liverpoolio 
prieplaukoje streikuoja vįrš 
1,000 laivakrovių.

Catania, Sicilija. — Su 
didele jėga>išsiveržė Etna 
vulkanas. , 

skambutis, tai valdymo pul
tas jam praneša, kad maši
nos pasiekė reikiamą ap
krovimą. Susidomėję JAV 
lietuviai apžiūrinėja pasta
to vidų, klausinėja apie 
įrengimus, apie HES pajė
gumą.

Užlipus ant pylimo, kur 
netrukus bus nutiesta auto
strada, visus sužavi jūros 
platybė.

—Kokia platybė, — sako 
Kazimieras Čiurlys, buvęs 
Singerio siuvimo mašinų 
fabriko ilgametis darbinin
kas, dabar pensininkas. — 
O elektrinė! Yra ko pasi
žiūrėti.

—Galva sukasi nuo nau
jovių, tempų, 1 — įsiterpia 
Albinas Petronis. — Kai 
kurie melagiai mums pri
šnekėjo, kad čia žmonės ba
dauja. Kai kas patikėjo ir 
įsidėjo dešros... Sakė muilo 
Lietuvoje nėra, atsivežiau. 
Juokėsi iš manęs giminės, 
kai parodžiau. Pamačiau, 
kad puikus, veržlus jūsų 
gyvenimas. Ir žmonės jūsų 
gyvena gerai, šviesiai.

Turistų ■ grupe " 'pabyra.
(Tąsa 6-tam pusi.)

Gudinienė, Kristina Malo
ne, Helen Martin, Juozas 
Mocevičius, Vladas Pilipai- 
tis, Kazys Pridotkas-Grant, 
Ona Pridotkienė, Konstan
cija Tomspn - Patamčiūtė, 
Jonas Verbickas, Anė Ver- 
bickienė. Pažymėtina, kad 
Bukelis su Bukeliene Lietu
voje jau lankėsi praėjusią 
vasarą.

Svečiai šiandien ir rytoj 
susipažins su Vilniumi. Po 
to vyks pas savo gimines, 
aplankys svarbesnius Lietu
vos miestus, dalyvaus Tary
bų Lietuvos dvidešimtmečio 

iškilmėse.
A. Vaivutskas

Merrill, Wis. — Departa- 
mentinėje krautuvėje įvy
ko sprogimas ir gaisras. 
Nelaimėje žuvo 6 žmonės 
ir 20 apdegė.

Roma. — Rezignavo F. 
Tambroni ministerija. Nau
ją ministeriją sudarys iš 
keturių partijų A. Fanfani.

Chattabooga, Tenn. — 
Baltųjų gauja apstojo neg
res mokytojos Espey namą, 
apipylė gazolinu ir jį sude
gino. s 

—i----
New Yorkas. — Dar vis 

streikuoja Long Island Co. 
geležinkeliečiai.

Bonna. — Ir Vakarų Vo
kietijoje studentai jau ne
rimauja prieš karo kursty
tojus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pra
šys Kongreso, kad paskirtų 
Lotynų Amerikos šalių pa
galbai $500,000,000. Iš Jung
tinių Valstijų 1960 metų pa
skirtų virš trijų bilijonų 
dolerių užsienio valstybių 
pagalbai, tai Lotynų Ame
rikai yra paskirta tik $131,- 
000,000. JAV politiniai ir 
ekonominiai vadai priėjo 
išvados, kad Lotynų Ame
rikos valstybėms .per ma
žai buvo skirta pinigų.

Lotynų Amerika vadina
mos visos Centrinės ir Pie
tinės Amerikos valstybės, 
kurių yra dvidešimt, nes 
ten gyventojai kalba lotynų 
kalbomis.

Jungtinės Valstijos per 
šimtmetį iš tų valstybių 
įveža sau reikalingiausių 
medžiagų, kaip tai ir dabar 
apie 70 procentų išvežamos 
kavos iš Guatemalos, Haiti,

raisameiop.

Žalgirį
Vilnius, liepos 15.—Šian

dien Tarybų Sąjungos, Len
kijos ir Čekoslovakijos tau
tos pažymi Žalgirio mūšio 
550 metines. Mūsų sostinėje 
įvyko iškilmės. Prie Gedi
mino pilies buvo iškilmin
gai atiengtas paminklinis 
akmuo Žalgirio mūšiui. Mi
tingą atidarė miesto majo
ras Vildžiūnas, kalbas pa
sakė prof. Žiugžda, Minist
rų Tarybos pirmininko pa- 
vad u o t o j a Deržinskaitė, 
lenkė mokytoja Pimsonok 
ir “Žalgirio” staklių ga
myklos darbininkas Volko
vas.

Iškilmėse taip pat daly
vavo Anglijos lietuvių tu
ristų grupė.

A. V’aivutskas.

Mišios, Kuba ir 
tarčių politika

.Havana. — Romos kata
likų bažnyčios vadai jau 
veikia prieš Kubos respub
liką. Vietos katedroje, bai
giantis mišioms, kurios bu
vo laikomos “už komuniz
mo aukas”, tuojau atsirado 
tokių, kurie šaukė prieš 
Kubos vyriausybę ir Tary
bų Sąjungą.

Bet už katedros sienų mi
nia šaukė: “Tegu gyvuoja 
Kuba, tegu gyvuoja drau
giškumas su TSRS ir JAV 
žmonėmis!’”

Sakoma, kad po mišių 
buvo areštuoti apie 20 as
menų, kurie išstojo prieš 
vyriausybę.

Maskva. —* Atvyko Raul 
Castro, Kubos gynybos mi
nistras, premjero Castto 
brolis.

Tokio. —H. Ikeda jau su
darė Japonijos ministrų ka
binetą..

EI Salvadoro ir Brazilijos, 
apie 70 procentų vario iš 
ČJės, 60 procentų išvežamų 
bananų iš Honduraso, 92 
procentus išvežamo aliejaus 
iš Venezuelos ir panašiai. 
Lotynų Amerikoje industri
nė gamyba ir gamtos turtų 
gavyba daugumoje yra 
JAV kapitalistų rankose.

Bet dabar tų šalių gyven
tojai nori patys tvarkytis. 
Todėl Lotynų Amerikoje 
auga nepasitenkinimas iki 
dabar buvusia padėčia, o 
prie to akstiną ir Kubos 
pastangos tvarkyti savus 
reikalus. JAV ir Lotynų 
Amerikos santykius W. 
Eenton sekamai apibūdi
na:

(a) Jungtinių Valstijų 
kapitalistų industrija Loty
nų Amerikoje yra jiems la
bai pelninga, nes darbinin
kai mažai apmokami, o 
gamtiniai turtai labai dide
li.

(b) Lotynų Amerikos gy
ventojai mano, kad jie už 
kavą, varį, cunkrų, skardą 
ir kitus gamtos turtus galė-> 
tų daug daugiau gauti pa-

. šaulio rinkoje, negu nuo 
JAV kapitalistų.

(c) Jungtinėj Valstijos 
desperatiškai garsina “ge
rus santykius su kaimynais, 
laisvą prekybą ir demokra
tiją”, bet Perų respubliko
je Bentonui sakė, kad’ tai 
tik žodžiai, nes už šviną, va
rį, cukrų ir kitus turtus tos 
šalies gyventojai gauna tik 
tiek, kiek nori mokėti JAV 
turčiai.

(d) Lotynų Amerikoje 
didelis nepasitenkinimas, 
kad ją JAV užsienio politi
koje “pamiršta”, kad JAV; 
kapitlistai pastoja kelią tų 
šalių industrijos besivysty- 
mui. Benton numato, kad 
Lotynų Amerikoje auga nu
sistatymas prieš JAV poli
tiką ne dėl komunistų agi
tacijos, bet dėl esamų sąly
gų.

I  * •

JAV, T. Sąjunga ir 
Kubos reikalai •

New Yorkas. — Kubos 
skundas Jungtinėms Tau
toms prieš JAV perduotas 
Amerikos valstybių organi
zacijai. Kuba kaltina, kad 
JAV kišasi į Kubos vidaus 
reikalus ir prieš ją vartoja 
ekonominio spaudimo poli
tiką.

Raul Roa, Kubos užsienio 
ministras, sakė, kad Ame
rikos valstybių organizaci
ja yra JAV kontrolėje. .

Sobolevas, TSRS delega
tas sakė, kad TSRS niekam 
negrąsina, bet lai JAV ne
puola Kubą, nes ir kitos 
valstybės turi ginklų.

--------------------------------- - ’ .į'

Bedford, Mass. — JAV 
astronomai sako, kad at
mosferoje jau sudegė, Ta
rybų Sąjungos “Sputnikas 
IV”, kuris buvo virš l(į- 
0000 svarų.
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Tarybų Lietuvos 
dvidešimtmečio proga

VAKAR, LIEPOS 21 d., sukako lygiai 20 metų, kai 
Lietuvos Liaudies Seimas, susirinkęs Valstybiniame 
teatre, Kaune, pirmajai sesijai, priėmė deklaraciją, ku
rioje buvo Lietuva paskelbta Tarybų Socialistine Res
publika.

Tą pačią dieną buvo priimta ir kita Deklaracija, 
kurioje prašė TSRS Aukščiausią Tarybą priimti Lietuvą 
į broliškąją tarybinių tautų šeimą.

1940 metų rugpiūčio 3 d. TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos sesijoje, Maskvoje, Lietuvos Liaudies seimo pra
šymas buvo patenkintas: Lietuva tapo priimta lygiatei
se sąjungine rrespublika.

Tokia, trumpai suėmus, yra tų įvykių istorija.
Ir tie svarbūs lietuvių tautai įvykiai šią savaitę bu

vo iškilmingai visoje Lietuvoje atžymėti. '

. PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ mes sakėme ir rašė
me, kad su šiuo taip svarbiu posūkiu, dabar lietuvių 
tautai susidarė visos progos suklestėti—suklestėti eko
nomiškai ir kultūriškai, nes Lietuva įstojo į socialistinį

Ir jei ne fašizmo suruoštas baisusis karas, šiandien 
mūsų tėvų žemė veikiausiai jau būtų pralenkusi pačias 
toliausia pažengusias kapitalistines šalis. Deja, Lietuva 
ir visa Tarybų Sąjunga buvo užpulta ir turėjo gintis, tu
rėjo eikvoti savo turtą, turėjo paaukoti labai daug žmo
nių gyvybių.

Daugiau kaip ketverius metus Lietuva buvo oku
puota žiauraus priešo, vokiškojo fašizmo. Jos kaimai, 
miesteliai ir miestai, fabrikai ir mokyklos buvo degina
mi, griaunami, o gyventojai žudomi.

Karas Lietuvai padarė baisias žaizdas, už šimtus 
bilijonų rublių buvo padaryta medžiaginių nuostolių, 
paaukota apie puse milijono žmonių gyvybių, o kiek 
žaizdų buvo palikta visam kultūriniam gyvenimui!..

- -r- TARYBINEI ARMIJAI sumušus priešą, išlaisvi
nus Lietuvą, josios liaudis pirmiausiai turėjo aukotis, 
kad atstatytų į griuvėsius paverstus miestus ir mieste
lius, fabrikus ir mokyklas. Tai buvo herkuliškas darbas!

Tam darbui dirbti kurį laiką trukdė vokiškųjų fa
šistų apginkluotas ir paliktas Lietuvoje priešas — bur
žuaziniai nacionalistai, banditai. Kol jie buvo sulikvi- 
duoti, ne vieną gerą lietuvių tautos sūnų ir dukrą nužu
dė; ne vieną ramių, nuoširdžių gyventojų sodybą sude
gino !..

Tačiau Lietuva,. padedama kitų tarybinių respubli
kų, sugriautą kraštą atstatė, karo paliktas žaizdas už- 
gydė ir šiandien ji daro milžiniškus žingsnius pirmyn 
ekonomikoje, moksle, mene, bendroje kultūroje!

/ Dėl to ir toji šventė, tasai džiaugsmas, pareikštas 
Tarybų Lietuvos dvidešimtmečio proga, mes tikime, pa
čioje Lietuvoje buvo nepaprastas, didelis, iškilmingas.

—Ar iš tikrųjų Lietuvos 
žmones, gyveną miestuose, 
turi kokią nors privatinę 
nuosavybę?

Klausėjas primena, kad 
jam rašęs giminaitis iš kai
mo, būk tik kaime žmonės 
turį teisę turėti savo nuo
savus namus ir kitus pa
status, o miestuose —ne.

Lietuvos miestuose, kaip 
i ir kaime, darbo žmonės tu- 
i ri teisę, ir ta teise naudo
jasi, turėti nuosavus viso
kius dalykus, reikalingus 
gyvenimui. Pavyzdžiui, gy
venamuosius namus, dvira
čius, motociklus, šaldytu- 

(vos, skalbiamas mašinas, 
I automobilius.

Vilniuje, Kaune, Klai- 
| pėdoje ir kituose miestuose 

i tūkstančiai ir tūkstančiai 
darbininku šeimų turi nuo
savus namus; ir kas metai 
jų vis daugiau ir daugiau 

i statoma' Tarybinė vyriau
sybė ragina žmones pirktis 
nuosavus namus, ir jiems 

! teikia finansinę talką, jei 
i tik jos prašo.

Duosiu kelis pavyzdžius, 
1 man geriausia žinomus. Vil
niuje, palei Panerius (labai 
'graži vieta!) gyvena mano 
j giminaitis Vytautas Miza- 
: ra su žmona. Jis pats— 
i smulkus tarnautojas, jo 
i žmona, Julija, rūbsiuvė, dir- 
į ba “Lelijos” fabrike. Jie tu- 
[ ri du vaikus, ir su jais gy- 
i vena senutė jo uošvė. Na
mas, tiesa, jau ne naujas, 
bet jaukus. Turi daržą, o 
jame nemaža bičių kelmų. 
Jis, mat, bičių ūkį gerai pa
žįsta, nes baigęs bitininkys
tės kursą. Medaus turi už
tenkamai ne tik sau, o ir ki
tiems parduoda arba duoda 
kaip dovaną draugams. Jo 

i namuose yra radijas, yra 
televizorius. Kitais žo
džiais: gyvena kultūriškai, 
gerai.

Alytuje gyvena jo sesuo 
Regina Bernotavičienė su 
vyru Aleksu, su dviem 
dukrelėm ir senute Alekso 
motina. Aleksas dirba fab
rike, mūsiškai būtų: mašin- 
šapėje, o ji — siuvimo fab
rike, nelabai seniai Alytuje 
pastatytame. Jų namas nė
ra didelis, rodosi, tik ketu
rių kambarių, jis stovi la
bui dailioje vietoje: ant Ne-

tūli 
per

' pasiųsti į Lietuvą savo 
giminėms ar draugams do
vanėlių, mano nuomone, vi
suomet buvo ir tebebus la
bai gražus, žmoniškas da
lykas. Ar gi nemiela mums' 
gauti dovanėlių iš pačios; 
Lietuvos? O mes jų gauna
me ir ateityje gausime dau
giau. Tai kodėl gi mes ne
galime pasiųsti dovanų, sa- 
v:esiems į Lietuvą?

Bet aš manau, kad 
amerikiečai lietuviai
daug, be jokio reikalo, bru
ko visokius ryžtis, kai buvo 
galima juos siųsti.

Tuojau po karo, kai visa 
šalis buvo sugriauta, aišku, 
Lietuvoje visokių dalykų 
nebuvo pertekliaus — grei
čiau buvo jų stoka. Žmonės 
buvo pavalgę, buvo apsi
rengę, tačiau šventadieniš
kų rūbų, puošmenų, nebuvo 
jau taip lengvą gauti. Ir 
tuo metu pasiuntimas savo 
giminėms į Lietuvą dovanė
lių buvo geras, gražus daly
kas.

Bet kai kurie žmonės da
rė neapgalvoję, ką jie daro. 
Jie pradėjo siųsti ne po vie
ną siuntą, o net po kelias 
dešimtis: jie patapo auko
mis kai kurių savanaudžių- 
spekuliantų, norinčių poniš
kai gyventi.

Štai vienas pavyzdėlis: 
užeinu aš su vienu kaunie
čiu į “Tulpės” kavinę 
kandžių. Mums 
jis man sako:

—Matote, ana 
stalo sėdi vienas 
trys moterys.

—Matau. Kas jie tokie?
—Dviejų moterų nepažįs

tų; pažįstu tik vyriškį ir jo 
žmoną. Jis nieko naudingo 
nedirba, o valgo: ir nema
žai geria kasdien restora
nuose bei kavinėse; Dažnai 
pasikviečia ir kompanijo-

uz- 
bevalgant,

ten prie 
vyras ir

Koks gi doras žmogus, mylįs savo tautą žmogus, tokiais kranto, palei -didelį, 
laimėjimais, tokiais didžiuliais pasiekimais nesidžiaugs!

Ir kekvienam, kuris turi ausis ir akis, aišku, 
tai, kas padaryta, — tik pradžia, gera pradžia: Socialis
tinė Lietuva žygiuos vis pirmyn ir pirmyn!..

ža vejantį pušyną. Ir Alytų- 
jog yra šimtai darbo žmonių, 
.iii neseniai pasistačiusių savo 

'nuosavus panašius gyvena
muosius namus.

Kaune, štai, gyvena Pr. 
Buknio švogerka, Černiaus
kienė. Ji taipgi turi savo 
nuosavą namą, kuriame gy
vena ji pati, sūnus, dukra 
ir anūkė.

i Suminėjau šituos pavyz- 
stato proletarinį internacionalizmą, tautų draugystę, | 
begalinį atsidavimą didžiajai socialistinei Tėvynei, ta- 
rybinį patriotizmą...”

Vadinasi, Lietuva, prieš 20 metų 
lyje yra įsitvirtinusi, labiau negu bet 
juo eiti į priekį, į dar gražesnį, dar 
komunizmą.

Mūsų tauta pergyveno didelius,
Bet tai nereiškia, kad ji jau nebeturi priešų. Ne! Prie
šų ji turi užsienyje, kurie daro visą, kad jai pakenktų. 
Yra dar ir pačioje Lietuvoje — tai senovės liekanos, tai 

j buvusieji dvarininkai ir fabrikantai, kurie, įmanytų, vi- 
j są dalytų, kad būtų grąžintas jų viešpatavimas. Bet to 

nebus. To negali būti!
Mes manome, kad Motiejus šumauskas, Tarybų Lie

tuvos ministrų tarybos pirmininkas, labai teisingai pa
sakė :

“Lietuvoje sukurta socialistinė santvarka, pagrįsta 
visuomenine gamybos priemonių nuosavybe; amžiams 
nugrimzdo į praeitį vieno žmogaus Išnaudojimas kito 
žmogaus ir visiškai panaikintos šį išnaudojimą sukepan
čios priežastys...” z

> NE PER SENIAI A. SNIEČKUS sakė: “Tarybų 
Lietuvoje nugalėjo didysis revoliucinis darbininkų kla
sės mokslas—marksizmas-leninizmas. Ryžtinga kova su 
buržuazinės ideologijos liekanomis yra svarbi sėkmin
go mūsų žygiavimo į komunizmą sąlyga. Buržuazinei 
ideologijai, pasireiškiančiai tiek buržuaziniu naciona
lizmu, tiek kosmopolitizmu, darbininkų klasė priešpa-į

pasirinktame ke- 
kada pasiryžusi 
puikesnį rytojų,

baisius pavojus.

• DORI, IŠTIKIMI savo tautai lietuviai, nežiūrint, 
kur jie begyventų,. Tarybų Lietuvos dvidešimtmečio pro
ga, siunčia jai savo karščiausius sveikinimus ir taria: 
Klestėk ir žydėk. Tarybų Lietuva!

nomiausi. Kaip minėjau, 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
yra žmonių, turinčių savo 
privatinius namus visuose 
miestuose.’ Šiuo metu stato
mi komunaliniai gyvena- 
namieji namai, statomi ir 
privatiniai. Statosi inteli
gentija, statosi darbininkai, 
statosi tarnautojai; statosi 
nuosavus namus net ir ku
nigai.

. Kai kurie išnuomoja, ki
tiems kambarius. Tūli žmo
nės, kurie nuomoja butus 
pas privatinius namų savi
ninkus, net man skundėsi, 
kad per daug turi jiems 
mokėti nuomos.' Dalykas, 
mat, tas: kol miestuose bu
tų bus jaučiama stoka, tol 
kai kurie savanaudžiai ja 
naudosis.

—Ką jūs galvojate apie 
siuntinėjimą pundelių į Lie-

jau 
pono 

kad, girdi, 
kompartija, 

jaunuolių 
vidurinią-

galvos nei

nes.
—Iš kur jis gauna pini

gų? — teiravausi.
—Iš Amerikos. Tuojau po 

karo kaž kokie/ jo giminės 
pradėjo varyti jam paketus. 
Gavo jis jų apie 50! Kadan
gi drabužių tuomet pas mus 
pagaminta buvo nedaug, tai 
šis pilietis pardavinėjo, 
gautus iš Amerikos, jau pa
nešiotus skarmalus kitiems. 
Na, tai dabar jis ir turi už 
ką uliavoti, nieko naudingo 
nedirbdamas! Keistų ir jūs 
ten, Amerikoje, turite žmo
nių...

—Tamsesnius žmones pas 
mus,—atsakiau jam, — ap
gavo prieš Lietuvą nusi
statę gaivalai. Jie buvo pra
dėję skelbti, būk Lietuvoje 
žmonės vaikščioja nuogi, al
kani. Lengvatikiai jiems 
patikėjo, na, tai ir padėjo 
kai kuriems beširdžiams 
pas jus pralobti.

Tą patį galima pasakyti 
apie vaistus

Lietuvoje daivyra ne vie
nas sergąs žmogiūs, manąs, 
jog amerikoniški vaistai 
juos pagydytų. “Skęstantis 
ir už britvos griebiasi”, sa
ko žmonės. Sunkiai susir
gęs asmuo, norįs pasveikti, 
ieško visokių būdų, visokių 
vaistų, kur tik jį: gali gauti.. 
Tuo nieks ir nesistebi.

Bet yra Lietuvoje žmo
nių, dar galvojančių, būk 
amerikietiški Vaistai galį 
juos išgydyti net ir iš vėžio 
ligos!.. Bendrai, yra ten 
žmonių, manančių, jog pas 
mus gaminamą , kaž kokia 
panacėja — vaistas nuo vi
sokių ligų. Nesąžiningi gy
dytojai, prie tokios nuomo
nės skleidimo . prisideda. 
Užtylima tas faktas, kad 
Amerikoje niio Visokių ligų, 
ypatingai nuo širdies ir Ve-
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Ponas Galva galvojo 
niekus išgalvojo

(Laiškas iš Lietuvos)
Prieš kurį laiką teko 

sklaidyti “Draugo” pusla
pius ir pastbėjau straipsnį 
su parašu “Gediminas Gal
va’”. O kai perskaičiau, pa
galvojau, kad taip gali tik 
visiškas pusgalvis rašyti. 
Arba toks, kurs kitus pus
galviais ir nedakepėliais 
laiko.

Sumanė ponas Galvo nag
rinėti statištikos duomenis 
apie, išsilavinimą Tarybų 
Sąjungos respublikose ir 
nusiplepėjo. Girdi, kaip tai 
išeina, kad Tarybų Lietu
voje žmonių su viduriniuo
ju mokslu žymiai mažiau, 
negu kitose tarybinėse res
publikose. Jas baigusių 
skaičius toli atsilikęs nuo 
Latvijos, kurioje 344 baigę 
gimnaziją tenka 1,000 gy
ventojų, Estijoje — 304, 
Gruzijoje — 315, Armėni
joje — 289, Baltarusijoje— 
285, Rusijoje — 263, Turk
mėnijoje — 256 ir 1.1.

Bet dar keistesnė, 
tikrai pusgalviška 
Galvos išvada, 
kalta esanti... 
kuri “daugeliui 
užkirto kelią į 
sias mokyklas”.

Jau tikrai nei 
gėdos reikia neturėti tokius 
niekus rašant. Kaip tik to
ji statistika parodo didelį 
išlavintų žmonių skaičiaus j 
išaugimą Tarybų Lietuvo
je palyginti su buržuazinės 
santvarkos metais. Toji sta
tistika rodo, kad ll939 me
tais Lietuvoje tūkstančiui 
gyventojų teko vos tik 2. 
žmonės su aukštuoju ir1 64( 
žmonės su vidujiniu o j ir 
mokslu. O 1959 metais ";š 
1,000 gyventojų buvo 13 
žmonių su aukštuoju ir- 
175 žmonės su viduriniu iš
silavinimu. Tai reiškia, kad 
per tar y b i n į laikotarpį 
aukštąjį mokslą išėjusių 
žmonių padidėjo pusseptin- 
to karto, o vidurinį išsilavi
nimą įgijusių padidėjo be
veik tris kartus.

Mūsų kova su praeities 
atsilikimu

Kitų tarybinių respubli
kų žmonių išsilavinimo au
gimas buvo natūralūs ir 
suprantamas. Ypatingai jis 
nuostabus tokiose Viduri
nės Azijos respublikose, 
kaip Kazachijos, Turkmė
nijos, Tadžikijos ir kitų, 
kur caro Rusijos laikais 
beraščiai sudarė 90—97 
procentus, taigi, raštingų 
iš šimto žmonių tik keletas 
tebuvo. O tarybinėje san- 
tarkoje tos tautos taip pa
kilo išsilavinime, kad pra
šoko Lietuvą.

Tarybų Lietuvos valsty
bės žmonės ir kultūrininkai 
dažnai dar nusiskundžia, 
kad ne taip lengva nugalė
ti Lietuvoje iš buržuazijos 
laikų paveldėtą atsilikimą.

Apie tą buvusį Lietuvos 
kultūrinį atsilikimą gerai 
žino ir ponai Galvos ir Gal
vi lauskai. kai jie buvo Lie
tuvoje. Visi, kas tik gero 
norėjo Lietuvai, sielodavo
si, kad buržuazinėje san-1 
tvarkoje kultūra vėžlio

žio, kas metai miršta bai
siai daug žm&hiųk.

Kalbėjausi tuo klausimu 
'su daugeliu Lietuvos žmo
nių ir jiems tai aiškinau. 
Sakiau: yra Amerikoje ge
rų vaistų, yra Tarybų Są
jungoje gerų vaistu bet 
kiekvienas vaistas turi būti? 
naudojamas su atsarga ir; 
tik su 'gydytojo nUrodyJ 
m.ais.

tempais auga, o klerikaliz
mo ir fašizmo pinklės ir tą 
menką pažangą trukdo.

Ar ponas Galva užmiršo, 
kad vidurinis mokslas, jau 
nekalbabnt apie aukštąjį, 
Lietuvos darbo žmonėms 
nebuvo prieinamas, kad 
taip mažai tebuvo gimnazi
jų ir progimnazijų? Bet ir 
tai tautininkų bei klerikalų 
laikraščiai rėkdavo, kad in
teligentų jau esą perdaug. 
Jie ne tik rėkė, bet jau pra
dėjo stabdyti vidurinių mo
kyklų plėtimą, varžė priė
mimą į vidurinės ir aukštą
sias mokyklas. Paskutiniais 
buržuazijos- viešpatavimo 
metais gimnazijų ir pro 
gimnazijų mokinių skaičius 
pradėjo mažėti. O Kauno 
universiteto studentų skai
čius, kurs 1932 metais sie
kė 4,500 vis mažėjo ir 1938 
metais nukrito ligi 3,000. 
Reikia pripažinti, kad Lat
vijoje is Estijoje, kur kle
rikalizmo įtaka buvo žy
miai mažesnė, o fašistinės 
diktatūros įsigalėjo žymiai 
vėliau, padėtis švietimo sri
tyje buvo geresnė.

žalinga katalikybės įtaka
Lietuvių tautos istorinis 

likimas susidėjo taip, kad 
dėl žalingos liaudies švieti
mui katalikybės įtakos bei 
dėl spaudos draudimo ji 
žymiai atsiliko nuo savo 
kaimynų kultūroje. Tai tie
siog diktavo reikalą spar
čiau kelti švietimą. Bet 
buržuazinės santvarkos są
lygos Lietuvole nebuvo tam 
palankios if pažengesniųjų 
veikėjų balsai tuo reikalu 
likdavo' tyruosė; 1 šaukiam' 
čiais balsais. ; / * - •3; \ 1 k 
. 'DM 1 tų p 
voje' buržūažijcs1 \ Viėšpaįd- 
vimo laikais liko taip daug 
ne 'tik vidurinių bei aukšto
jo mokslo neragavusių, -bet 
ir apskritai mokyklos ne
laukusių žmonių. - Didžioji 
dauguma darbininkų ir dar
bo valstiečių vaikų: turėda
vo pasitenkinti vieną kitą 
žiemą lankę mokyklą, vos 
išmokę rašyti ir skaityti. 
Todėl ne stebėtina, kad 
1940 metais, tarybų valdžią 
paskelbus, padarytasis su
rašymas parodė, kad Lietu
voje tada buvo apie 300,000 
beraščių. Taigi, dėl atliliki- 
mo švietimo srityje, palygi
nus su kitomis tarybinėmis 
respublikomis, kaltė tenka 
buržuazijos viešpatavimo, o 
taip pat hitlerinės okupa
cijos laikams.

Tie šimtai tūkstančių, 
gal milijonas žmonių, ku
riems buržuazija sutrukdė 
įgyti mokslą, taip ir lieka 

[mažaraščiais, negi suaugu
sius visus pasodinsi į1 mo
kyklos suolą. Gi nereikia, 
užmiršti, kad hitlerininkai' 
kartu su lietuviškais nacio- 
nąlžudikais išžudė Lietuvo
je šimtus tūkstančių žmo
nių, kurių tarpe buvo daug 
inteligentų.
Jų nieko neverti plepalai
Tik laisvę atgavusi, savo 

tarybinę santvarką atkūru
si, lietuvių tauta tegalėjo 
visa jėga išplėsti sparnus 
visose srityse. Tik tada pra
sidėjo jos spartus kultūri
nis kilimas. Ko verti ponų 
galvų ir kitokių kūno dalių 
pliurpalai prieš tą vieną 
paprastą palyginimą, kad 
būfžuazijai viešpataujant 
gimnazijų ir progimnazijų 
mokinių buvo tik apie 28,-. 
060, o dabar atitinkamų 
klasių (V-XI klasių) moki
nių skaičius Tarybų Lietu
voje yla arti 200,000!
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" Kaip tik' šiandieną Žemes 
Ūkio Akademijos dėstytoja 
A. Gulbinskienė “Tiesoje” 
patiekia kai kuriuos duo- - 
menis, kurie verti čia pri
minti.

Skaičiai ir skaičiai
Buržuazinėj santvarkoj 

per 15 metų į Žemes ūkio 
akademiją buvo priimta 
860 studentų, o diplomus 
per tą laiką apgynė tiktai 
125 studentai O tarybiniais 
laikais nuo 1944 m. ligi 1959 
m. Žemės ūkio akademija 
paruošė 3,074 specialistus, 
Veterinarijos akademija — 
1,106 specialistus. Tuo būdu 
vien Lietuvoje ; paruošta 
4.180 žemės ūkio specialis
tų. Be to, 161 specialistas 
baigė kitas Tarybų Sąjun
gos'aukštąsias mokyklas ir 
dirba mūsų respublikoje. Su 
viduriniu mokslu pokorio 
.metais paruošta 9,143 že
mės ūkio specialistai:

Kaip smarkiai išaugo kic-' 
kis įvairių specialistų su 
aukštuoju ir viduriniu spe
cialiuoju mokslu, liudija 
tai, kad 1941 metais jų liau
dies ūkyje ir kitose ’srityse 
dirbo 21,200, o dabar jų 
skaičius pasiekė 81,100, Tai 
pereitų metų duomenys, o . 
šiuo metu tas skaičius bus 
žymiai didesniss.

Teko sužinoti, kad šiemet 
Lietuvoje aukštąjį mokslą 
baigusių skaičius pasiekė 
4,000 žmonių. Koks Tai mil
žiniškas išaugimas, jei pri- , 
siminsime, kad buržuazinės 
valdžios metais • aukštąjį 
mokslai per metus baigdavo 
vos apie 200 žmonių, o kiek ; 
būdavo aimanavimų, kad 
esą- perdaug • Jntęlig/entų. 
Spęcialines vidurines, bąi- . 
gūsių skaičius šiemet.pasie
kė apie 5,000 (jžniopių; o 
bendrąsias.- yidurines m.Qn 
kykląą, baigė ■ arti . Į3,C0& < 
abiturientų,... Tai .nepąprąs- 
tąs išaugųnas, nes/buržua- 
zijąį viešpataujant bųdąvų, 
didžiuojamasi,. Jei abituri
entų.,skaičius pakildavo lįki. 
pusantro tūkstančio.

Tik viename rajone
Arba štai vaizdas iš vie

no rajono. Būtent, Ramy
galos rajono teritorijoje 
buržuaziniais laikais buvo 
tik 3 žmonės su aukštuoju 
mokslu — klebonas, vikaras 
ir gydytojas. Dabar tam ra
jone dirba 34 mokytojai su 
aukštuoju mokslu, 19 žemės 
ūkio specialistų, 11 gydyto
jų. Ir toks vaizdas ne tik 
Ramygalos, bet ir kiekvie
name Lietuvos rajone nau
jam gyvenimui einant,

Visa tai parodo, kad tik 
tarybų valdžios ir kompar
tijos vykdoma švietimo po-r 
litika plačiai atidarė Lietu-, 
•vos žmonėms plačiausius 
kelius į mokslą, į šviesą, į 
kultūrą.

Visiems laikams praėjo 
galybė tų juodųjų jėgų, ku
rios visas pastangas nu
kreipdavo į liaudies tamsi- 
nimą, savo juodomis su ta- .. 
nomis ir frakais uždengda
vo šviesos saulę Lietuvos ' 
liaudžiai. Tuščios dabar 
įvairių galvų ir pusgalvių 
pastangos šmeižti ir iškrai
pyti tiesą apie Lietuvos so
cialistinį gyvenimą ir jos 
kultūros sparčiausią kilimą.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1960. VI. 26.

JAV ŽADA INFORMUOT 
ANGLUS APIE LŪKIMUS 

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų komanda suti
ko informuoti Angliją apie 
Amerikos karo lėktuvų 
skridimus iš Anglijoje esat, 
•mų bazių. Sako, kad tai 
rezultatai TSRS * protestu 
reikale JAV “RB-47” lėk
tuvo.

2 p.-Laisve (Liberty)—Venk ta d., liepos; (July) 22, 1960
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Mokslo šviesa nušvito 
mūsų Dainavos šalyje 

iK, KLIMAVIČIUS LTSR nusipelnęs mokytojas

— . — L?- (Specialiai

VeržJus Tėvynės pavasa
ris džiugesiu pripildo šir
dis. Matai, kaip kasdien 
auga, gražėja tėvynė, kaip 
skleidžiasi nauji žiedai, di
džiųjų septynmečio žings
nių ritme. Žydi, klesti, mū
sų Tėvynė, naujomis dar
bo dovanomis ją kasdien 
puošia tarybiniai žmonės. 
Ir šiandien, kada mes šven
čiame Tarybų Lietuvos šlo
vingąjį Jubiliejų — 20-ą- 
sias metines, širdis negali 
neprabilti džiaugsmu.

Aš mokytojas. Ir todėl 
man ypač norisi pakalbėti 
apie puikaus tarybinio mo
kslo šviesą, kuri su naujo 
gyvenimo ritmu skaidria 
ugnimi suliepsnojo ir nuo
šaliausiame Dzūkijos kam
pelyje, Dainavos šalyje, 
kurioje anksčiau 
liūdnos dainos apie 
dzį vargų”,
muneliu patvinusias...

Ir kaip nesidžiaugti pui
kia tikrove, dar nuostabes
ne ateitimi.
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ

Prieš akis man iškyla to
limų metų prisiminimai. 
Štai 1919 metai, rugpjūčio 
mėnuo... Kraštas, iškankin
tas karų, vokiškųjų oku
pantų ir jų pakalikų siau
tėjimo, kėlėsi iš 
Ir kada atvykęs 
pradėjau kartu 
pažangiausiais 
tais
visoje apskrityje 
ją. Nejaukiame kareivinių 
pastate, su išdaužytais lan
gais, išlaužytomis durimis, 
įsikūrė pirmosios dvi. kla
sės. Susirinko tada . apįe 
60 moksleivių. Aš su moky
toja Butauskaite išegzami- 
navome juos, pradėjome 
darbą. Mums į pagalbą at
ėjo ir mokytojai — Slavė
nas, Balynas, Gavelis. Trū
ko visko — vadovėlių, lė
šų, nebuvo, tinkamų darbo 
sąlygų. Vertėmės visaip — 
net ir gyventojų aukomis— 
1919 metais aukų surinko
me 753 auksinus... Nuo
1925 metų gimnazija perė
jo valstybės žinion. Bet ar 
rūpėjo buržuazinei vyriau
sybei liaudies švietimas? 
Galima atsakyti, kad ne iš 
didelio rūpesčio, bet bijoda
ma, kad nebūtų perdaug 
šviesuomenės, 
po fašistinio
1926 metais
pradėjusią veikti mūsų ap
skrities Merkinės progim
naziją... Tik 1926-27 moks
lo metais išleidome pirmą
ją abiturientų laidą — 17 
moksleivių, iš jų 4 mergai
tes...

Tik žymiai vėliau gim
nazija padidėjo iki 400 
moksleivių. Bet kas joje ga
lėjo mokytis — tik pasitu
rinčių tėvų vaikai, o darbo 
žmogui kelias į mokslą bu
vo uždarytas. Jiems veikė 
keliolika pradinių mokyklų 
apskrityje. Štai ir galima 
sakyti visas švietimas.

ŠIŲ DIENŲ TIKROVĖ
Drąsiai galiu tvirtinti, 

kad per visus buržuazinio 
valdymo metus nepasiekta 
liaudies švietimo srityje 
tiek, kiek per keletą tary
binės santvarkos metų. Iš
augo naujų mokyklų pasta
tai, erdviose, šviesiose kla
sėse šiandien semiasi moks
lo žinių vien tik Alytaus 
miesto keturiose vidurinė-

sklido 
“dzi- 

ašarėles Ne-

griuvėsių, 
į Alytų, 

su vietos 
inteligen- 

organizuoti pirmąją 
gimnazi-

buržuazija 
perversmo 

uždarė vos

pa- 
net 
jau 
mo

savo

“Laisvei”)

se mokyklose, dviejose dar
bo jaunimo mokyklose dau
giau kaip 3,000 moksleivių, 
juos moko 150 mokytojų. 
Mieste yra septynmetė mu
zikos mokykla, kurią lanko 
daugiau kaip 100 jaunųjų 
alytiškių ir sporto mokyk
la. jaunieji moksleiviai pa
grįstai didžiuojasi savo 
puikiais pionierių-mokslei- 
vių rūmais. Dabar įsikuria 
mechanikos technikumas. 
Žemės ūkio technikumas 
išleido pirmąsias jaunųjų 
specialistų laidas. Rajone 
veikia 103 įvairios bendro
jo lavinimosi mokyklos. Jo
se daugiau kaip 10,000 
moksleivių. Juos moko 700 
mokytojų kolektyvas. Te
gul kalba kai kurie skai
čiai

Štai aš minėjau, kad pir
moji Alytaus gimnazijos 
laida — 17 abiturientų. Ne 
kažinkiek buvo gausesnės 
ir vėlesnės laidos. O šiais 
metais vidurines mokyklas 
baigė daugiau kaip 300 
abiturientų. Rajone, kuris 
yra žymiai mažesnis už bu
vusį Alytaus apskritį, vei
kia 12 vidurinių, 23 sep
tynmetės, 63 pradinės, 4 
vakarinės vidurinės ir va
karinė septynmetė mokyk
la. 9 milijonus rublių kas
met skiria švietimui valsty
bė —tai 42 proc. viso ra
jono biudžeto.

MEILĖ DARBUI
Ką ruošdavo buržuazinės 

mokyklos? Nesuklysiu 
sakęs — kad dažnai 
baltarankius, o dabar 
mokykloje moksleiviai 
komi pamilti darbą, i 
darbu būti naudingais tė
vynei. Štai Alytaus I vidu
rinėje mokykloje veikia 
spaustuvininkų klasė, kur 
moksleiviai įsigyja spaus
tuvininko specialybę, mo
kiniai atlieka praktiką duo
nos gamybos kombinate.

Puikių pasiekimų turi 
moksleiviai. Štai Alytaus 
II vidurinės mokyklos jau
nieji technikai jau tris 
kartus iš eilės iškovojo gar
bingą Visasąjunginės Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dos Maskvoje dalyvio var
dą. Vis labiau siejamas 
mokyklos ryšys su gyveni
mu ir todėl nenuostabu, 
kad daugelis moksleivių, 
įgiję brandos atestatus pa
reiškia norą eiti į gamybą, 
ir čia dirbdami toliau mo
kytis neakivaizdiniu būdu 
aukštosiose mokyklose.

O kiek šiandien buvusių 
Alytaus rajono mokyklų 
abiturientų įžymių gamy
bininkų, mokslininkų, gy
dytojų, inžinierių, aukštų
jų mokyklų dėstytojų.

Visi pasiekimai — tai ta
rybinės santvarkos metais 
suklestėjusio darbo žmonių 
gyvenimo išraiška, tai be
galinis rūpestis darbo žmo
gumi, jo kultūrinio, mate
rialinio lygio kėlimu.

BUS DAR RYŠKESNI!
Negaliu neišreikšti 

džiaugsmo ir tuo, kad liau
dies švietimo žingsniai ar
timiausiais metais bus dar 
ryškesni. Štai Alytaus mie
stas gaus 920 vietų naują 
vidurinę mokyklą, 300 vie
tų bendrabutį, rajone pa
gausės aštuonmečių mo
kyklų skaičius, dar labiau 
pagausės mokinių.

lyviu buvo ir pats autorius. 
Antras nemažiau reikšmin
gas įvykis lietuvių literatū
roje — Justino Marcinke
vičiaus poemos “Kraujas ir 
pelenai” pasirodymas. Joje 
autorius apdainuoja lietu
vių tautos kovą prieš hitle
rinius okupantus.
knygynuose pasirodys Al
fonso Maldonio eilėraščių 
rinkinys, baigia spaudai 
savo kūrinius Juozas Bal
tušis, Ieva Simonaitytė, Te
ofilis Tilvytis ir kiti rašy
tojai.

Kai kurie svarbiausieji 
mūsų literatūros kūriniai 
išspausdinti specialioje ju
biliejinėje serijoje. Tai Ed
uardo Mieželaičio “Broliš
koji poema”, Justino Mar
cinkevičiaus “Dvidešimta
sis pavasaris”, vienas ge
riausių Jono Marcinkevi
čiaus romanų “Benjaminas 
Kordušas” ir kt.

Tačiau ši vasara derlin
giausia pjesėmis. Reikalas 
tas, kad dar 1959 metais 
buvo paskelbtas konkursas 
sukurti dramos veikalus, 
kurių tematika aprėptų lie
tuvių tautos gyvenimą per 
paskutiniuosius dvidešimt 
metų. Konkursas dar nesi
baigė, bet jau dabar res
publikos Kultūros ministe
rija ir Rašytojų sąjunga 
gavo 15 naujų pjesių. Jau 
išvydo rampos šviesą pir
mosios pjesės. Be jau žino
mų dramaturgų ateina 
naujos jėgos. Panevėžio te
atras pastatė vilniečio gy
dytojo Jono Skliutausko 
pjesę “Vaikinas su velnio 
plauku”. Ja jau susidomėjo 
Latvijos teatrai. Pjesė ver
čiama į latvių kalbą ir bus 
statoma Rygos ar Liepojos 
teatruose. Plungės viduri
nės mokyklos mokytojas 
Juozas Montvila sėkmingai 
debiutavo net su dvejomis 
pjesėmis: vieną jo 'pjesę 
“Kryžkelės” pastatė Šiau
lių dramos teatras, o antrą

Greit
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Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas Justas Paleckis

Dosni mūsų menui vasara
(Pasikalbėjimas su 
tarybinių rašytojų sąjungos

valdybos sekretoriumi
Alfonsu Bieliausku)

Lietuvos;— Telšių liaudies teatras.
Kauno dramos teatras 

pastatė jaunojo rašytojo 
i Vytauto Bubnio pjesę “Ko
i'vos draugai” ir ruošiasi 
statyti Kazio Inčiūros pjesę 
apie Kauno HES statytojus 
— “Mūšis prie Nemuno”, 
Kapsuko (buv. Marijampo
lės) dramos teatras stato 
vilkaviškiečio pjesę “Eldo- 

i radas”, kurioje vaizduoja- 
1 mas išeivijos gyvenimas. 
, Klaipėdos dramos teatras 
! stato dramaturgo V. Miliū- 
I no pjesę iš žvejų gyvenimo 
“Žuvėdros palydi”. Naujai

(Specialiai “Laisvei”)

Lietuvos literatai, kaip ir 
visi respublikos darbo žmo
nės, šiais metais dirba la
bai pakiliai, stengiasi pra
turtinti mylimosios Tėvy
nės literatūros lobyną nau-j 
jais romanais, pjesėmis, ei
lėraščiais — tikrai meniš-; 
kais visų literatūrinių žan-j 
ru kūriniais. c

Iš tokių kūrinių pažymė- įsteigtas Kauno lėlių teat- 
tinas Antano Venclovos ro- ;
manas “Gimimo diena”. Jis v. Miliūno pjese 
ypač vertingas tuo, jog pir- nuotykiai mėnulyje”, 
mą kartą lietuvių literatu- pjese susidomėjo ir už res- 
roje vaizduoja 1940 metų publikos ribų. Jų statys 
įvykius, kurių aktyviu da- Latvijoje ir Vengrijoje. 1 • 1 • 1 I •

ras atidarytas premjera — 
i pjese “Mūsų 

Šia

Žada būti įdomus naujas 
(rudens) teatrų sezonas, 

j Naują pjesę,,“Vieną sekma
dienį” Vilniaus akademi
niam dramos teatrui įteikė 
rašytojas A. Gricius. Kau
nietis dramaturgas J. Gru
šas parašė naują istorinę 
dramą apie Sierakauską. 
Dramaturgas J. Chlivickas 
— naują pjesę apie tautų 
draugystę ‘Skersgatviai”. 
Naujus dramos kūrinius 
turi parašę V. Sirijos Gi
ra, J. Mackonis, I. Josadė, 
R. Mikalauskaitė ir kiti 
Tarybų Lietuvos rašytojai 
—• dramaturgai.

Vaisingą literatūrinį dar
bą dirba Mykolaitis—Puti
nas, Gudaitis—Guzevičius, 
Antanas Jonynas, Eugeni
jus Matuzevičius, Vladas 
Mozūriūnas ir kiti Lietuvos 
rašytojai.

New Yorkas. — Roose
velt ligoninėje mirė daini
ninkas Lawrence Tibbett.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos penktojo šaukimo trečioji sesija.
Deputatų grupe sesijos pertraukos metu. Nuotraukoje (iš kaires) : Kauno VIII 

vidurinės mokyklos direktorė A. Milkevičienė, Šilutės rajono “Lankstėnų” kolūkio 
agronome !Z. Bartkienė, Kauno statybos tresto mūrininkas, Socialistinio Darbo 
Didvyris S. Maižrimas, Kauno “Inkaro” kombinato brigadininke E. Gasiūnienė, 
Kauno. ‘‘Drobės” kombinato audėja B. Abraziūnienė.

Buckus skurdo nebereges
(Specialiai “Laisvei”)

Anądien užėjom pas savo 
bičiulį Vladą Buckų, gyve
nantį prie pat Neries upės 
gražiame šešių aukštų na
me. Buvo šiltas birželio pa
vakarys. Pro atvirą langą 
iš Lenino aikštės veržėsi 
besiruošiančių žydėti kašto- 
tonų kvapas, linksmas pra
eivių klegesys ir juokas.

Pas Buckų radome besi
svečiuojantį jo artimą gimi
naitį, Radviliškio geležin
kelio ligoninės gydytoją 
Tautvilą Galinį. Vyrai var
tė albumą, kuriame, tartum 
dienraštyje, atsispindėjo il
gas ir nelengvas Buckaus 
gyvenimo kelias. Prie vie
nos iš pageltusių nuotrau
kų šeimininko žvilg s n i s 
kiek ilgiau apsistojo. Matė
me, kaip jo veidu nuslydo 
tamsus šešėlis, o kaktoje 
įsirėžė gili, statmena raukš
lė.

Gydytojas pasiteiravo:
—Kur čia taip ilsitės?
Šeimininkas atlaid ž i a i 

šyptelėjo ir, atsiremdamas, 
į kėdės atkaltę, pasakė:

—Geras “poilsis”! Šita 
fotografija daryta tuo me
tu, kai Buenos Aires mies
te aš buvau bedarbis. O ši
tie, va, du draugai — irgi 
buvo tokie pat bedarbiai, 
kaip ir aš...

Darbas... Dėl jo Buckui 
šiandien netenka drebėti. 
Jis, vos grįžęs į gimtąją že
mę, pradėjo dirbti Vil
niaus Eidukevičiaus vardo 
odos-avalynės kombinate, 
moteriškų batelių skyriuje. 
Čia jis dirba ir dabar.

teiraujamės.
—Kur čia nepatiks, 

fabrike dirba beveik vien 
jaunimas. O, žinote, kur 
jaunimas, ten ir smagu... Ir 
ypač smagus mūsų fabriko 
jaunimas po darbo, kai su
sirenka į klubą. Šoka, dai
nuoja, vaidinimus ruošia ir 
daug kitokių pramogų pra
simano. Žiūriu aš į juos ir 
galvoju: ė, vyručiai, nežino
te kaip aš jaunystę leidau... 
Mano tėvas visą savo amže
lį buvusiame Rukšių dvare 
arklius ganė, o aš vaikščio
jau iš kaimo į kaimą šiau- 
čiaudamas, arba bernauda
mas pelniausi duonos kąs
ni. Atsimenu, viena vasarą L 7 M v
Vilių kaime bernavau pas 
bagočių ir apie jokias links
mybes negalvojau — nebu
vo kada. Dirbau kaip juo
das jautis, o užsidirbau ži
not ką? Ogi padėvėtą ar
moniką...

Buckus atsistoja, perei
na per kambarį, ir staiga 
visai kitu tonu:

—Nors aš eilinis darbi
ninkas fabrike, bet mano

rankos nuo 
nesugrubę.
kaip tavo, 
čia Buckus

darbo, žiūrėkit, 
Beveik tokios, 
daktare, — ir 

nusikvatoja. — 
Matai, daugumą darbų ma
žiuos atlieka. Geros, moder
niškos mašinos.

Pamažu kalba užsimezga 
apie Buckaus giminaičio 
chirurgo T. Galinio šeimą. 
Panemunėlio bežemių vals
tiečių Galinių šeimoje augo 
trys sūnūs. Kągi jiems da
vė Tarybų valdžia? Ogi tai, 
kad Vytautas baigė veteri
narijos mokslus, Vladas 
mokosi statybos techniku
me Vilniuje, o Tautvilas, 
kaip minėjome, dirba chi
rurgu. Jis dažnai aplanko 
savo giminaitį Buckų.

—Kartą atvykęs, — pasa
koja chirurgas Galinis, — 
radau dėdę neįprastai geroj 
nuotaikoj. Pasirodo, kad tą 
dieną jis buvo priimtas į 
komunistų partijos gretas.

Čia Buckus įsiterpia:
—O kaipgi, tai buvo dide

lė šventė mano gyvenime. 
Aš . didžiuojuos ir džiau
giuos, kad mano pastangos 
iš visos širdies dirbti naujai 
—tarybinei Lietuvai drau
gų buvo suprastos ir įver
tintos.

Tuo tarpu į Buckaus 
kambarį įėjo jo dukra Olga.

<—O, režisierius! — links
mai šūktelėjo Buckus.

Olga šiuo metu dirba Ra
dijo ir televizijos komitete 
režisieriaus pavaduotoja. 
Įdomus, turiningas jos dar
bas. Olga, kartu su kitais 
savo bendradarbiais ruošia 
televizijos laidas, supažin
dina žiūrovus su naujai
siais respublikos darbo 
žmonių pasiekimais kultū
ros, mokslo, ekonomikos ir 
kitose srityse.

—Beje, tėveli, mes netru
kus pradėsime dirbti tik 
septynias valandas per die
ną, — džiūgauja Olga.

—Pasakė naujieną,! — 
sodriai nusikvatojo Buc
kus. — O mes jau nuo ryt
dienos...

Buckus džiaugiasi ne vien 
tik darbo dienos sutrumpi
nimu mūsų šalyje. Nebetoli 
ir tas laikas, kai jam, vargo 
blaškytam, emigracijos ne
gandus pergyvenusiam 
žmogui Tarybų valdžia pa
skirs pensiją ir tuo pačiu 
užtikrins ramią senatvę.

O labiausiai Buckų džiu
gina tai, kad jis vėl gyvena 
savo tėvų žemėje, kurioje 
jau niekad daugiau nebe
reikės patirti karčios sam- 
dino dalies, į kurią niekad 
nebegrįš skurdas ir tamsa.

A. Vaivutskas 
P. Raščius

1960. VI. 28

Daug pažadų
Liepos 12 d. Los Angeles 

(Kalifornijoj) demokratų 
partijos konvencijoj priim
ta programa, kurioj nepa
sigailėta gausybės visiems 
labai skambių pažadų — 
saldžių pažadų. Tojį^ ilgoje 
programoje pasižadama: 
stambiajam kapitalui dau
giau pelnų; karotroškoms 
sustiprint militarizmą —* 
padaryt Ameriką stipriau
sia karine valstybe pasau
lyje, kad komunizmą būtų 
galima tiesiog praryt; tai
kos norėtojams prižadama 
išlaikyt taiką — tankus ir 
kitokius pabūklus perdirbt 
į reikmenų gaminimo įran
kius; ūkininkams (farme- 
riams) padidint įplaukas, 
o darbininkams uždarbius 
padaryt 1 dol. 25 centus į 

(valandą. Tada Kiniją pri
imt į Suvienytas nacijas; 
su Sovietų S-ga vest susi
tarimo derybas, bet ne pa
taikau! Chruščiovo užma
čioms. Daugiau mokyklų, 
ligoninių, kelių, namų, įmo
nių pribūdavo!; padaryt 
prieinamesnį mokslą jauni
mui ; negrams duot dau
giau laisvių.

Visi tie ir tūkstančiai ki
tų pažadų siūlomi visiems, 
kad demokratus pastatyt 
valdžion, nes respublikonai 
su savo nelemta politika 
privedė šalį prie gėdiškos 
padėties.

Esą, turime eit prie Roos- 
eveltinės politikos, nes ki
taip komunizmo nebu^ ga
lima sulaikyt. Mat, Sovietų 
Sąjunga savo mokslinin
kais, technikais teikia daug 
pagalbos atsilikusioms ša
lims, ir todėl tas šalis So^1 
vietai vis labiau privilioja' 
į savo pusę. Taip sak 
grama.
.: Kada buvo perskaityta 

nauja 1960 m. demokratę “ 
platforma, tai pietinių vaL" 
stijų atstovai pareikalavo, ” 
kad paragrafas apie,civiles 
teises būtų išbrauktas, nes;" 
esą, jis priešingas Teisiųv 
biliui ir J. V. Konstituci-' 
jai. Esą, priėmus civilių 
teisių paragrafą, mums bū
tų įvesta vergija. “Mes— 
esą—nedasileisime, kad kas 
nors iš lauko mums d i k- - t 
tuotų, kaip mes turėtume 
savo valstijas tvarkyti.” O 
vienas iš Virginija valst. 
kalbėtojas pabrėžė, jog ” 
“pastaraisiais keleriais me-' 
tais mūsų valstijoje (Vir-' 
ginijoje) nei vienas negras 
nebuvo nulinčiuotas”.
tas vėl plepėjo, 
galime duoti 
balsavimo teisę, 
ma jų nemoka 
rašyt.”

Klausantis tų verginin- 
kų kalbų, šiurpas nukrečia,” 
kaip antroje pusėje dvide
šimtojo šimtmečio J. A. 
Valstijose vergiškos nuo-- 
taikos tebeviešpatauja, o 
ką bekalbėti apie paverg
tąsias kolonijas! Hartietis
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' Ki- 
“Kaip mes 
(negrams) 

kad didžiu- 
skaityt nei'

Skaityto jy balsai
Lietuviška radijo 'Valan

da iš Framingham, Mass., 
stoties — melų ir painiavos 
programa.

Liepos 17 d. kaip netikė
tai atsisukau priimtuvą ir 
pasiklausiau tos malimalie- 
nės. Anaunseris išmiklintą 
liežuvį turi, Lietuvą šmei-. 
žia ir iš tos “pavergtos” 
Lietuvos plokštelėmis mu-< 
zika ir dainomis naudoja-,., 
si.

Tas anaunseris daug pur^ * 
vinos agitacijos varo per 
tą stotį oro bangomis prieš 
Tarybinę

/



Dabar visi keliai atviri
(Specialiai “Laisvei”)

Paspaudžiu rankeną ir 
didžiulės, sudėtingos teki
nimo staklės, sunkiai dūg- 
zdamos, sustoja, tarsi atsi
dūsta po įtempto darbo die
nos. Kartu su jomis neju
čiomis atsidustu ir aš. Te
paluota, metalo dulkėmis 
apkritusia ranka, nubrau
kiu nuo kaktos prakaitą. 
Šiltas, malonus jausmas 
užlieja krūtinę. Tokį pasi
tenkinimą jaučiu visada, 
kai darbas sekasi, kai stak
lės dūzgia laikrodžio tiks
lumu.

Apžiūrėjęs staklės, jas 
nuvalęs, perduodu pamai
nos draugui, o pats, paka
binęs spintelėj kombinezo
ną, patekom is skubu į du
šą. Šaltas trykštantis van
duo tarsi nuplauna nuo
vargį. Išėjęs vėl pasineriu 
į vasaros kaitrą. Gatvėse 
žydi liepos, kuriose dūzgia j 
tūkstančiai bičių. Padange1 
plaukia reti, balti debesys. 
Pūsteli gaivus vėjo gūsis 
Vasara. Mano dvidešimto
ji vasara.

Koks buvo mano kelias į 
šią gražią dvidešimtąją gy
venimo vasarą? Jis dar 
toks neilgas, jokiais dides
niais darbais nepapuoštas. 
Nebuvo jis sunkus, vin
giuotas ar skaudžiais ak
menimis nusėtas. Tiesa, 
kartais užslinkdavo debesė
lis, bet ir vėl saulė, giedras 
dangus... Šita saulė man 
buvo Tarybų Lietuva, kuri 
tarsi liauną palaukės uose
lį mane augino ir į gyveni
mą lydėjo. Ji nutiesė man 
pirmą takelį į mokyklą,
įdavė į rankas knygą. Kai' 
1957 metais, baigęs Ko- 
varsko vidurinės mokyklos 
aštuonias klases, atvykau į 
Vilnių, į Geležinkelininkų

mokyklą, Tarybų Lietuva 
vėl mane apgaubė rūpesčiu 
ir motinos meile. Nemoka
mai gavau ne tik mokslą, 
bet ir maistą, drabužius, 
bendrabutį. Mano tėvams 
nereikėjo rūpintis ar jų sū
nus pavalgęs, apsirengęs. 
Neap vyliau savo antrosios 
motinos — Tėvynės. Stro
piai mokiausi,- dirbau ir 
baigiau mokyklą, įsiūda
mas geležinkelininko spe
cialybę.

Panašiu keliu į gyvenimą 
ėjo ir’ mano vyresnioji se
suo, Stasė, kuri baigusi 
Kauno žemės ūkio techni
kumą, dabar dirba Kalva
rijos rajono “Tiesos” kolū
kio agronome ir neakivaiz
diniu būdu studijuoja Že
mės ūkio akademijoje. Toks 
kelias, tur būt, bus ir ma
no mažosios sesutės Rimu
tės, kuri dar tebesimoko 
ketvirtoje klasėje.

Gavęs diplomą, pradėjau 
dirbti Vilniaus geležinkelio 
stoties vagonų depo tekin
toju. Uždirbu neblogai, 
gaunu apie 1000 rublių per 
mėnesį.

Bet kai esi jaunas, kai 
širdyje dega jaunatviška 
širdis, negali stovėti vieto
je — kelias vilioja toliau 
žengti, siekti, nugalėti. Įs
tojau į Vilniaus septintąją 
darbo jaunimo vidurinę 
mokyklą, kurią žadu baigti 
kitais metais. Mano svajo
nė — neakivaizdiniu būdu 
baigti aukštąjį mokslą ir 
įsigyti geležinkelininko-in- 
žinieriaus specialybę. Noriu 
būti naudingas • Tėvynei, 

' kuri man nieko ■ negailėjo 
ir nesigaili/

ANTANAS DEDELA, 
Vilniaus geležinkelio stoties vagonų 

depo tekintojai

LIETUVA

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos penktojo šaukimo trečioji sesija. Deputa
tai sesijos pertraukos metu (iš kairės) : K. Petrauskas, A. Žmuidzinavičius, K. 
Kaveckas.

LAISVĖS REIKALAI
Per pikniką liepos 3 d., Montello, Mass., P. Buknys

gavo aukų sekamai:
G. Gitzus, Bedford, Mass............................... $11.00
A. Skirmontas, Brockton, Mass...................... 10.00
Lawrence ir Nashua, nuo buso ........................ 8.00
J. Niuro, Wakefield, Mass............................... 6.00
Mary Vilkauskienė, Nashua, N. H.................. 6.00
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass........................ 5.00
M. Gutauskienė, Stoughton, Mass...................... 5.00
Chas. Žukauskas, Westwood, Mass.................... 5.00
Al, Venskevičius, Stoughton, Mass.................... 5.00
M. Stašienė, Cambridge, Mass........................... 3.00
Petras Galinis, Lawrence, Mass............................3.00
M. Albertas, Lawrence, Mass............................. 2.00
Ig. Chulada, Lawrence, Mass. ........................ 2.00
Po $1: J. A. Egeris, Hudson, N. H.; Ona Mažuikie- 

nė, Dorchester, Mass.; J. Kavolius, Stoughton, Mass.; 
C. Kaloscz, Dorchester, Mass; J. A. Samulėnas, Fitch
burg,- Mass.

PRIETELIŲ KLUBAS
Jonas Marcinkevičius, Harrison, N. J...........$25.00
Jurgis Kairis, Kearney, N. J........................... 25.00

Iš lietuvių poezijos dekados Rusijos Federacijoje. Nuotraukoje ma
tome lietuvių rašytoją A. Venclovą, rusų poetą N. Tichonovą, Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininką J. Paleckį ir Lie- 
vos Rašytojų sąjungos pirmininką poetą E'. Mieželaitį.

Kitos aukos gautos sekamai:
New Jersey vajininkai (per T. Kaškiaučių) $40.06

Pagarsėjęs darbo meistras. Tai Kėdainių rajono “Pakel
tos velėnos” kolūkio kalvis Simas Ramanauskas. Jį čia ma
tome remontuojant šienapiovę.

Lietuvos žemdirbiai domisi Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos trečiosios 
sesijos medžiaga.

Vilkaviškio rajono “I komunizmą” kolūkio žemdirbiai (iš kairės) : V. Viltrakis, 
S. žemaitaitis, A. Sajonas, J. Bitkauskas laisvalaikiu skaito laikraštyje praneši
mus apie sesijos darbą.

Anna Rodgers, Cleveland, Ohio .................... 25.00
J. D. Mankauskai, Cleveland, Ohio ...................25.0'0
Nuo Connecticut laisviečių (per V. J. Valley) 15.00 
Ona Stelmokaitė, Stirling, N. J....................... 15.00
Bostonietis ...............................................  10.00
Jonas Wanagas, Catskill, N. Y......................... 6.00
Juozas Boubonis, Kenosha, Wis. .................... 6.00
A. Krajewska, Peabody, Mass........................... 6.00
Frank Zavis, Bethlehem, Pa...................   6.00
J. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y............................. 6.00
Roman Stashis, Yucaipa, Calif.........................  6.00
E. Jeskevičiūtė, Whitestone, L. 1.....................  6.00
A. Laszas, Lake Worth, Fla............................... 6.00
Mary Gurklis, Mahanoy City, Pa...................... 5.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H................................  5.00
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.......... ........... 5.00
P. Gavin, Courtland, Canada ...................... •.. 5.00
K. Mugianienė, Oakland, Calif.........................  5.00
Chas. Vachunas, Harrisburg, Ill........................ 5.00
S. Bolovinas, Bronx, N. Y.........................  5.00
F. Nevardauskas (per J. Bekampį), Phila, Pa. 5.00
F. Balch, San Leandro, Calif............................. 4.00
M. Shukaitis, Woodhaven, N. Y.......................  4.00
J. Maslauskas, Pennsburg, Pa........................... 3.00
Dėdė W., Philadelphia, Pa................................. 3.00
E. Gavėnas, Pittsfield, Mass............................... 3.00<
J. Evans, Gardner, Mass.................................... 3.00
S. Aliukonis, Paterson, N. J............................... 2.00
J. Shagas, Oakdale, Pa........................................ 2.00
M.- Shablinskas, White Plains, N. Y.................... 2.00
E. Fisher, Great Neck, N. Y............................. 2.00
C. Daniels, Aliquippa, Pa...................................2.00
Po $1: A. B. Rudis, Middleboro, Mass.; J. Raulinai- 

itis, Worcester, Mass.; Mrs. J. Krauch, Great Neck, N. 
Y.; F. Yankovskes, Hayward, Calif.; V. J. Pshalgaus- 
kas, Fitchburg, Mass.; Jonas Alleshunas, New Haven, 
Conn.; M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.; S. Druzas, Nor
wood,. Mass.; A. Dulsky, St. Petersburg, Fla.; P. čečeta, 
Ben Brown, A. Navickas, Haverhill, Mass.; Antanas P., 
Brooklyn, N. Y.;-P. Alekna, New Hyde Park, N. Y.; 
Ona Zeidat, Seaford, L. I.; Ch. Urban, Brockton, Mass.; 
J. Gustaitis, So. Boston, Mass.; J. Tamulionienė,. P. In- 
drulienė, Scranton, Pa.; A. Zalderienė, Collinsville, 
Ill.; A. Abromaitis, Brooklyn, N. Y.; Martha Šaltis, Ben
ton, Ill.; F. Petkunas, Worcester, Mass.

Viršminėtiems aukotojams didelis ačiū už gražią 
paramą (laikraščio. . Laisves Administracija

•■Anicetas Jonušas ir Jonas Paulauskas — seni pažįstami. 
Drožinėti medį pamėgo jie dar vaikystėje, piemenaudaihi.

Abu draugai vėl susitiko Telšių Kraštotyros muziejuje. 
Skuodo, rajono “Kovo aštuntosios” , kolūkio kąlūkįėtiąi A. Jo
nušas dabar pagarsėjęs Žemaitijos medžio drožinėtojas. Ne 
kartą jo medžio drožiniai buvo išstatyti respublikos liaudies 
meno parodose, jo dirbiniai buvo eksponuoti ir Lenkijoje su-, 
ruoštoje lietuvių liaudies meno parodoje. ,Į Telšių Krašto- 

> / tyros muz-iejuje atidarytą tarprajoninę liaudies meno paro- 
/f dą A. Jonušas pristatė 20 savo medžio drožinių. ,

Nuotraukoje^ liaudies menininkai telšietis Jonas Paulau
skas ir kolūkietis Anicetas Jonušas (dešinėje/, prie Vieno pa* 
rodos stendo.

> ... .-------vy—----------------------- . ........ o

Eišiškių rajono “Pirčiupio” kolūkyje akėjami kukurūzų pasėliai.
Nuotraukoje: traktorininkas Juozas Jankaitis kukurūzų pasėlių laukuose dar

tie's “Orei” vieningojo žemės ūkio kooperaytvo vaikų darže
lio auklėtinius. z

bo metu.

Juodšiliuose (Vilniaus rajdnas) statoma n'auja mokykla.
.........----------- ... a... ................ - ■ .. ................... . . „
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Iš įvykusio SLA seimo
Pittsburgh, Pa. — Pir-lkėjo, kad SLA turi 11,578 

*madienį, liepos 11, Roose-j narius, priskaitant ir vai- 
velt Hotel, prasidėjo SLA kus. Dar 1950 metais SLA 
51-mas seimas. Pradedant turėjo 13,300. Gi po kiek- 
1924 metais Wilkes-Barre | vienų metų vajų, tiek šauki- 
SLA seimu ir per daugeli ano, kad SLA “auga, auga”, 
kitų seimų aš dalyvavęs de-' o kaip tik atbulai yra. Ko- 
legatu sumaniau ir šiame dėl SLA taip smunka na- 
scme būti, nors kaip stebė- riais? Juk atmenam, kad 
tojas. Stebint seimo eigą, tų SLA turėjo dusyk tiek na- 
vlsų politiškų ceramonijų rių. Tiesa, 1930 m. Chicago 
neminėsiu, tik tiek pasaky-1 SLA seime skilimas labai 
siu, kad šis SLA seimas la-' pažeidė SLA, bet dar dau
bai daug skyrėsi nuo pir-'g’au pažeidė, tai ta “kon- 

a mesnių SLA seimų. Pir-• versija”, nes per prievartą 
minusia: seime tarp delega-1 SLA nariai buvo priversti 
tų nematai jaunų linksmų! nusimažinti savo pomirtinę 
veidų, kai]) kad pirmiau I arba mokėti dvigubas po- 
būdavo. Kur tik pažvelgsi mirtines mokestis. Pakal- 
visur matos’ didžiumoje se-įbėk dabar su tų nuskriaus- 
neliai ir sen .lės su raukšlė-i tų narių giminėmis ar pa
tais ir išbliškusiais veidais. • žįstamais ir pakalbink pri- 
Jų ūpas ar tai dėl senatvės; sirašyti į SLA, tai tu išgir- 
ar organizacijos ateities' si ko negirdėjai. Tiesa, 
buvo prislėgtas. Seniai jau, kiek geriau gali pasigirti 
buvau matęs nuolatinius savo turtu, kuris siekia 
SLA seimo delegatus: Ge-ivirš 3-jų milijonų dolerių, 
gūžį, Grigaiti, Montvidą ir j Bet panagrinėjus sekr. Vi- 
kitus. Tai tikrai jau verti Įniko raportą ir ten rasi 
pasigailėjimo delegatai, ro-j skylių. Pavyzdin: Pirkta 
dus, jie jau ištiesia savo bonų W. Virginia Turnpk 
rankas, siekia pomirtinės' už $50,375.00, o dabar tų bo- 
izdą; kad dabar ją pačiupt.' nu vertė nukritus iki $28.- 
Pats seimo ir organizacijos j 000. Louisiana Power and 
pirmininkas Dargis ir sekr. Light co. pirkta bonų ir 
Vinikas. irgi nekaip atrodo' mokėta $14,140.00, o dabar 
— “pavargę.” i jų amortizuota vertė tik

Tuo laiku seime delegatų! $10,071. Yra ir daugiau pa- 
užsiregistravusių buvo 130. | našaus “turto”, bet čia ne- 
Didelės organizacijos tiek' cituosiu.
daug kuopų turinčios tik Bendrai žiūrint į SLA, 
1301 delegatų ’ | gaila, labai gaila, kad mūsų

IŠ organizacijos stovio ir SLA eina silpnybės keliu, 
sekretoriaus raporto paaiš- Senas SLA Narys

Lowell, Mass.
Liepos 3 d. girtas auto 

vairuotojas suvažinėjo V. 
Čiuladą. Jis be sąmonės bu- 
yo -nuvežtas į šv. Jono ligo
ninę. V. Kazlauskui supara- 
lyzavo kojas. J. Zuprauskas 
ir M. Perednienė jau senas 
laikas, kai nesijaučia. Visi 
suminėti v r a “Laisvės” 
skaitytojai. Kam tik laikas 
leidžia, aplankykite sergan
čius. Linkiu jiems greitai 
pasveikti.

Birželio 23 d. įvyko dide
lis gaisras Rex užeigoje-val- 
gykloje. Ugniagesiai dirbo 
per 21 valandas, kol gaisrą 
užgesino. Sudegė daug in
ventoriaus.

Mieste nakties laiku jau 
nėra saugu vienam vaikš
čioti. Apsiginklavę vaikėzai 
daro užpuolimus ir atima 
pinigus.

Liepos 10 d. mudu su J. 
Blažoniu, vykdami iš mau-
dynių, sustojome M a p 1 e j 
parke, Methuen. Ten pa- i 
linksnyje radome gražų bu
ri lawrenciškių laikančių! 
susirinkimą “kempės” rei-i 
kalais. Vieni iš jų nori par-' 
duoti kempę, o kiti palaiky
to Pasiteiravus, ar turi ne- 
dateklių, gavau atsakymą, 
kad biznis duoda pelno.

Mano patarimas — laiky
ti kempę ir tolesniam lai
kui. Nuostolių nėra, o turi
te kur susirinkti ir susitik
ti

Mes, Lowellyje, pirmiau 
turėjome klubą, tai turėjo
me kur susieiti. Netekus jo 
esame pakrikę, neturime' 
kur susitikti, nelaikome nei j 
susirinkimų. Labai nenore-1 
čiau, kad ir lawrenciskiai 
tokios padėties susilauktu
mėte, kaip mes.

Lowcliietis

Rotterdamas. — Hollan- 
di jos laivai Arabų jūroje iš
kėlė Jungtinių Valstijų lai
vą “Exchequer”, 6,500 tonų 
įtalpos. Laivas buvo dalinai 
nuskendęs. Jie bando jį 
nuvilkti į Bombėjaus prie
plauką, Indijoje.

So. Boston, Mass.
Ačiū už dovanas .

Didelis ačiū už suteiktas 
■dovanas Moterų stalui laike 
, “Laisvės” pikniko, įvykusio 
, liepos 3 d., Montello, Mass.

Dovanų gavome nuo: M. 
Laurienė ir V. Mineikienė 
—tris kugelius, dvi dėžes 
makaronų kepinių ir 2 py
ragus.

LLD 11 kuopa, Worces
ter, du baksus gruzdu. P. 

lYasinskas — du sūrius ir 2 
I kvortas agurkų, P. Usevi- 
čienė — pyragą, B. Navic
kienė — keiką, M. Walant 
—du tuz. kiaušiniu, N. Gri- 
galiūnienė — 2 pyragus, S. 
Budrevičienė L pyragą, M; 

I Trakimavičienė bapką, J. 
Šleivienė—sūrį, LLD 9 kp. 
(Moterų skyrius) mėsos 
kepsnį ir 3 tuz. kiaušinių, J. 
Petrus — du tuz. kiaušinių, 

i P. Žukauskienė — keiką, E. 
| Petrauskienė — pyragą, M. 
. Misevičienė — pyragą, Na

Smarkiai išaugs šiemet Vilkaviškio rajono kolūkio “Į komunizmą” galvijų 
banda. Fermą papildys 140 pas kolūkiečius sukoncentruotų veršelių.

Šiandien ypač laiminga diena viršininkei O. Kružinauskaitei. Veršeliai plauk
te plaukia prie erdvios, šviesios veršides, štai iš ratų išritino savo jUodiftargį ver
šį senutė A. Urbonavičienė. Laukuose ji jau nepajėgia dirbti, o Veršelį, Įžiūrėk, 
koki išaugino. Fermos vedėja V. Mozūrienė pati jį pasvėrė ir rado 49 kilogramus. 
Urbonavičienė gaus už veršį 343 rublius

Savo eilės laukia ii’ kolūkietis S. Kukaitis, žiūri jis į Urbonavičienės veršį ir 
galvoja, kad jo margšis nė jkiek neblogesnis. .

Į fermą vežami ne tik buliukai, bet ir telyčaitės. Per metus galvijų banda iš
augs beveik dvigubai. ; '

Nuotraukoje (iš kairės): viršininkė O. Kruožinaūskaitė, fermos ■ vedėja V. 
Mozūrienė, kolūkiečiai A. Urbonavičienė ir S. Kukaitis. \ '

vickienė keiką, Ona Gricie
nė — kv. degtinės, Marija 
Stašienė kv. degtinės ir H. 
Thomas — pyragą.

Maisto nupirko Moterų 
stalui už sekamas pinigų 
sumas: V. Vaškienė —$2, 
E. Lekienė — $1.50, H. Že- 
konienė — $1.50, M. Damb
rauskas — $2, B. Čiuber- 
kienė — $1.60, E. Belekevi- 
čienė — $1 ir S.Einengis — 
$1. .

Piknike pinigais stalui 
aukojo: M. Vilkauskienė 
$3. Po $2: Mrs. Gitzus, P. 
T. Niukai, Helen Rendzevi- 
čienė, R. Čiuladienė, gi K. 
Kazlauskienė $1.

Visiems ir visoms nuošir
džiai tariame ačiū!

Moterų Stalo Komitetas

Waterbury, Conn.
Jono Gabrėno antkapis
Liepos 1 d. teko būti lie

tuviškose kapinėse ir maty
ti Jono Gabrėno antkapį, 
kuris puošia lietuvių kapi
nes. Tas antkapis yra pa
statytas visuomenės auko
mis kaipo visuomenininkui. 
Taigi komisija visiems, ku
rie prisidėjo prie pastaty
mo antkapio, taria nuošir
džiai ačių.

Čionai seka vardai tų, ku
rie prisidėjo: J. ir M. Stri- 
žauskai, K. Jankeliūnienė, 
K. Krasnitskas, V. Kras- 
nitskas, M. Vosylius, Maro- 
zai, P. Bokas, B. Vikšrienė, 
H. Buzienė, A. Visockienė, 
M. Valinčius, J. J. Mockai- 
tis,K. Janusevičius, J. Zale- 
nekas, A. Ablazienė, V. Ya- 
kubonis, K. Danisevičius, J. 
Rušinskas, J. Vaitonis, B. 
Martinionis, V. Mališaus
kas, A. Macijauskas, M. 
Ciplijauskas, K. Astraus
kas, K. Karčiauskienė, J. 
Waiciulionis, A. Dapsienė, 
K. Lukas, S., Kutelis.

Parengimai
Teko nugirsti, kad mūsų 

gerosios moterys rengia 
draugiškus pietus rugpiūčio 
7 d. pas daktarą Joną ir 
Kristyną Stanislovaičius — 
jų gražiame sode. Taigi, 
bus gera proga praleisti die
ną gražioje vietoje ir tyra
me ore.

Taipgi turiu pranešti, 
kad rugsėjo 26 d., 103 Lie
tuvių svetainėje įvyks drau
giški pietūs. Rengia Lietu
vių Kapinių Komitetas ka
pinių naudai.

J. Strižauskas

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

Philadelphia, Pa.
1

RCA inžinierių streikas 
pasibaigė. Sutarties nepa
skelbė. Spaudos pranešimu, 
jų metinis uždarbis — nuo 
šešių iki 20-ties tūkstančių 
dolerių. Ką jie laimėjo, ne
teko patėmyti.

Viešbutis, kuriame mūsų 
organizacijos laikė suva
žiavimą, nustojo veikęs. 
Spaudos pranešimu, jis tik 
miestui taksų skolingas 
virš 31 tūkstančio dolerių. 
Esą ir kitų skolų.

Seimo rengimo komisija 
irgi turėjo nesmagumų.
Dalykai betgi likosi užbaig
ti, nors nevisai aiškiai. 
Viešbutis uždarytas liepos 
15 dieną.

Pennsylvanijos valstijoje 
yra įstatymas, kad, norin
tieji gauti leidimą vairuoti 
automobilių, turi pereiti 
daktaro egzaminaciją. Įs
tatymui įėjus prieš porą 
mėnesių, iš virš dvylikos 
tūkstančių gavusių leidi
mus vairuoti automobilius 
tik 12 neperėjo daktaro pa
tikrinimų. Nuostabu tas, 
kad vienas senis 85-kių me
tų gavo leidimą.

Levitt kompanija, Levit
town, N. J., buvo pasižadė
jus neįsileisti juodveidžių 
pirkti namus.. Dalykai pa
siekė valstijos aukščiausią 
teismą, ten ji pralaimėjo. 
Nuėjo į šalies aukščiausiąjį 
teismą, irgi pralaimėjo.

Na, ir jaw pora juodvei
džių nusipirko čia nuosa
vus namus ir gyventojai 
nieko nesakė. Reiškia, daly
kas baigtas.

Pennsylvanijos valstijoje 
per gegužį įį vidurį birže
lio mėnesio nedarbas padi
dėjo 47,000. Nedarbo prie
žastį suverčia ant studen
tų, kurie, pasibaigus moks- 
slui, ieško darbo.

Bet svarbiausia priežas
tis, tai plieno industrija, 
kuri esą nupuolusi iki 1958 
metų skales. < Darbo sekret.: 
Batt sako, kad per paskuti
nius kelis mėnesius plieno 
industrija Ms atleidinėja 
darbininkus.

Už liepos 16 d. “Laisvė
je” korespondencijoje pra
leidau keletą asmenų, ku-; 
rie aukojo po 2 dol. lėšų pa
dengimui laike LLD kon-; 
certo. Tai Grigai, Klimas, 
Agota Motiejaitis ir Dr, 
Repshis. Atleiskite.

Mano vardu A. Skairius 
iš Elizabeth, N. J., 
siuntė Special delivery lai
šku į Broadwood Hotel $8 
LLD suvažiavimui pasvei
kinti. Nei laiško nei pinigų 
nesu gavęs. Draugas Skai
rius, jeigu turite siuntimo 
pinigų paliudijimą, tai ieš
kokite, gal jį kas iškeitė, 
ar kur nors dingo. Aš apie 
tai nieko nežinau.

(A. Skairius sakė, kad 
tas laiškas grįžo.— Red.).

Teko nugirsti, kad Be
kampiai ketina kitą mėne-
sį rengti kitą pažmonį pas 
save ir geram tikslui. Die
nos nežinau, bet tai tą jie 
patys padarys. Jų pirmas 
pažmonys 29-tą gegužės 
buvo sulytas.

Na, ir draugai Bekam
piai tikisi svečių iš arti ir 
toli, kad tik nelytų ir būtų 
graži diena. Draugė Be- 
kampienė vis dar turi sun
kumų su sužeista ranka. 
Ji buvo delegatė seimuose, 
bet nesugijus rankai, neda
lyvavo. Pilietis

Worcester, Mass.
Is LLD 11 kp. siisirinkimo

Liepos 11 d. įvyko LLD 
11 kuopos susirinkimas. 
Nutarta daug veikti. Rug
piūčio 13 d., bendrai su L. 
D.S. 57 kuopa, surengti 
pasitikimo parę sugrįžu- 
siems iš Lietuvos W. Ber
notui ir H. Žilinskienei. Pa
re įvyks Olympia Parke, 
pradžia 5 vai. popiet.

Liepos 31 d., Olympia 
Parke, įvyks 11 kuopos me
tinis piknikas. Nutarta 
kviesti programos išpildy
mui Aido choro Moterų 
grupę, vadovaujamą Jono 
Dirvelio. Išrinkta skaitlin
ga komisija ir gaspadinės.

Kuopa nutarė surengti 
rudeninį spaudos paramai 
pikniką, kuris įvyks rugsė
jo 18 d. Į pikniką kviečia
mi visi lietuviai. Pikniko 
reikalais rūpinsis visos 
Mass, valstjos lietuvių ko
lonijos.

Liepos 11 d. staigiai mi
rė Pilypas Yucius, sulaukęs 
66-ių metų amžiaus. Lie
pos 14 d. iškilmingai palai
dotas. Velionis prigulėjo 
prie pažangiųjų organiza
cijų ir prenumeravo pažan
giąją spaudą. Paliko nu
liūdime žmoną (Lazarau- 
čiutę), dukterį žentą, du 
anūkus, daug giminių, 
draugų ir pažįstamų. Pa
laidotas laisvai. Nuo kapi
nių palydovai buvo pakvie
sti į Lietuvių Svetainę ir 
atatinkamai pavaišinti. Vi
si apgailestauja netekę 
gero draugo. Reiškiame jo 
žmonai ir giminėms užuo
jautą. J. D.

Brockton, Mass.
Antanas Wallant, tėvas 

dainininkės Aldonos, lie
pos 11d., namuose, sunkiai 
susižeidė dešinę koją. Že
miau kelio prakirto gyslę 
iki kaulo. Pirmąją pagal
bą gavo namuose. Buvo ma
nyta, kad pavojus jau pra
ėjo ir liepos 13 d. nuėjo į 
darbą. Bet jau antradienį, 
liepos 14 d., iš dirbtuvės 
buvo nuvežtas į Phaneuf 
ligoninę, kur yra gydomas 
Dr. A. Waitkaus.

Manau, kada skaitytojus 
pasieks ši žinia, tai Anta
nas jau bus namie, nes jo 
sveikata eina į gerą pusę. 
Raginami aplankyti. Jis 
gyvena 121 Hovendon Avė., 
Brockton.

Geo, Shiviaitis

WORCESTER, MASS.

MIRUS

PILYPUI YUCUI
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Margaritai, dukrelei Shirley, žentui Robert Pa
quette, anūkam, giminėms ir draugams.

J. H. Raulušaičiai J. Narva iša
J. K. Sabaliauskai A. Vasilienė
p. O. Skralskiai M. Green
J. M. Petkūnai V. Žitkus
p. D. Yelskiai J. L. Ausiejai
J. U. Yaškevičiai E. Kanapkienė
w. B. Dupšai P. Sadauskas
J. M. Kižiai B. Kukaitis
R. E. Januliai K. Kasulis
J. P. Bakšiai J. D. špakauskai
A M. Sukaskai

Brighton, Mass.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju LLD 
2-ros kuopos draugėms E. 
Freimontienei, B. Čiūber- 
kienei, V. Mineikienei, M. 
Paurienei ir E, Tumėnas už 
surengimą man išle^tuvių 
parės, kuri įvyko birželio 
25,318 Broadway, So Bosto
ne. Parė buvo surengta 
man vykstant su turistų 
grupe į Lietuvą.

Dėkoju už dovanas sūnui 
Edmontui ir marčiai, E. 
Tumėnas, E. Freimontienei, 
K. Kazlauskienei ir visiems 
dalyviams už bendrą dova
na. Ačiū Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubui už suteiki
mą parengimui svetainės. 
Dėkui visiems ir visoms už 
atsilankymą.

Elena Belekeviciene

Wethersfield, Conn.
Padėka

Malonu, pranešti visiems 
draugams ir draugėms, 
kad aš po sunkios ligos ir 
operacijos jau randuosi na
mie. Nors dar esu po dak
taro priežiūra, bet sveika
ta taisosi.

Tariu širdingiausią padė
ką visiems, kurie mane at
jautė ligoje, pirmiausiai 
korespondentui V. Valley 
už pranešimų, “Laisvėje”. 
Dėkoju Laisvės chorui už 
dovaną. Didelis ačiū Valai- 
čiams iš New Britain, Pa
liūnams iš New Haven, 
Lukštams — Windsor, Gi- 
raičiams —• Wethersfield, 
Bogan — Middleton, Mr. 
ir Mrs. Tomas — S. Wind
sor, K. Wilkas — E. Hart
ford, Mrs. ir Mr. Žilinskai 
—Rocky Hill. Ačiū Mr. ir 
Mrs. Yuška iš Rocky Hill 
už pagalbą ir dovaną, taip
gi broliui ir brolienei iš 
New Haven už gražią dova
ną. Didelis nuoširdus' ačiū 
visiems ir visoms už asme
ninį aplankymą, parašymą 
laiškų ir užuojautos atviru
kų.

Jurgis šilkas

Jakarta. — Indonezijos 
Komunistų partija perserg- 
sti vyriausybę, kad kai ku
rie karininkai suokalbiauja 
prieš respubliką.

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 11 kuopos piknikas įvyks sekmadienį,

liepos—July 31 dieną, Olympia Parke. -. ’

Kviečiame visus atsilankyti į šią mūsų gegužinę, tu-- 
vėsite sau daug malonumo, nes apait kitų, įdomumųybiVF 
ir graži programa, kurią atliks AIDO CHORO MOTERŲ 
GRUPĖ, vadovaujant mokytojui Dirveliui. Atsilankę pra

leisite dieną tyrame ore, ant ežero kranto. >
Kviečia Rengėjai į

5 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 22, 1960

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20-tos kp. veikimo

Birželio 20 d. LLD 20-ta 
kuopa laikė susirinkimą A. 
Klimo studijoje, 315 Clin
ton St. Narių, kaip visada, 
atsilankė nedaug, bet buvo 
padaryta gerų nutarimų. Į 
LLD suvažiavimą delega
tėmis išrinktos A. Žemai
tienė ir J. K. Navalinskie- 
nė. Nutarta suvažiavimas 
pasveikinti su $10 auka.

Susirinkimas nutarė pa
aukoti $15 paramai anglų 
kalboje laikraščio, $5.00 
“Liaudies Balsui” ir $5.00 
Pietų Amerikoje einančiam 
laikraščiui. Reiškia, viso 
išaukavo $35.00.

Nutarta parsitrąukti pla
tinimui 15 knygų apie Lie
tuvą, kurią parašė Dr. A. 
Margeris ir J. Jokubka. 
Partrauks H. žukienė.

Sekamas kuopos susirin
kimas bus sušauktas rug
piūčio mėnesį.

J. K. Navalinskienė, 
užrašų sekretorė

SERGA
Serga sekami LDS 6-tos 

kuopos nariai: E. Okulia- 
vičienei padarė operaciją, 
jai nupiove koją. Randasi 
General ligoninėje, Bing- 
hamtone. Birželio 27 d. su
sirgo A. Klimas, jį ištiko 
paralyžius. Jis randasi 
Wilson Memorial ligoninė
je. Lankytojai mano, kad 
verta persikelti į Veteranų 
ligoninę, nes liga rimta.

Liepos 1 d. padarė ant 
rankos operaciją Annai 
Bakai, Povilo Mikalajūno 
dukrai. Vėlinu visiems ser
gantiems greitai pasveikti.

ATOSTOGOS
J. ir K. Vaičekauskai iš

vyko su turistais į Lietuvą, 
kurioje bus apie mėnesį 
laiko. John ir Nell Stroliai, 
Joseph ir Edna Stroliai iš
važiavo į Kanadą sveČiuos- 
na pas Strolių sesutę ir 
švogerį. Bill ir Jane Bak- 
shai, savo lėktuvu, išskrido 
į Floridą. Linkiu visiems 
vakacijas sėkmingai pra
leisti.

Josephine
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j MARIJONAI SARKIŪNIENEI
j Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyruii Juozui, dukroms Estelei ir Violai, ir visiems 
J artimiesiems.
J R. ir E. Mizarai

Jungtinių Valstijų lietuviai 
turistai buvo Kaune

( i ąsa iš pirmo pusi.) 
Vieni šnekasi su darbuoto
jais, o Antaną Žiniauską 
patraukia žybčioja suvirini
mo aparatai. Jis ima į ran
kas aparatą ir suvirina kelis 
strypus naujajam tiltui vir
šum Kauno HES. Mat, sve
čiui ilgus metus teko dirbti 
techniko darbą. Malonu jam 
tėvų žemėje palikti atmini
mą.

Ant jūros bangų supasi 
kateris “Nemunas”. Juo 
svečiai plaukia palei naujo
sios jūros krantus.

Vakar turistai taip pat 
lankėsi Istoriniame ir M. 
Čiurlionio vardo dailės mu
ziejuose.

Netikėtai liepos 15 d. 
Kauno rajono “Gintaro” 
kolūkio laukuose suskambė
jo daina. Sužavėti kolūki
nių laukų, naujo gyvenimo, 
čia apsilankę svečiai iš 
Amerikos neišlaikė ir už
traukė smagią sutartinę.

Graži per pastaruosius 
kelerius metus išaugusi ko
lūkio gyvenvietė su tiesio
mis gatvėmis, mūriniais na
mais, traukia kiekvieno 
akį.

—Tai galvijų ferma? — 
nustemba N. Buknienė.

Svečiai apžiūrinėja pa- 
'štatus, užeina į kolūkio san

Įvairios Žinios
Pakels cukraus 
gamybą ir kainą

Washingtonas. — Agri
kultūros departam e n tas 
praneša, kad Utah, Colora
do, Idaho, California ir ki
tų valstijų farmeriams bus 
leista daugiau auginti cuk
rinių runkelių, kad JAV 
per metus galėtų pasiga
minti dar 400,000 tonų cuk
raus prie dabar pagamina
mo. Tatai daroma todėl, 
kad sekamais metais nebus 
perkama cukraus iš Kubos.

Tuo pat kartu Agrikultū
ros viršininkai sako, kad, 
galimas daiktas, jog cuk
raus kainos tuojau pakils.

SUSIDŪRĖ DU JAV 
KARO LAIVAI

Newport Beach, Calif. — 
Susidūrė du Jungtinių Vals
tijų karo laivai — naikintu
vai “Amm'en” ir “Collett”. 
Nelaimėje žuvo- 10 jūrinin
kų ir buvo daug sužeistų.

BELGIJOS KARIAI, 
; KONGO IR TSRS

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba svarstė Kongo skundą 
prieš Belgiją. Belgijos at
stovas sakė, kad jos kariai 
jau traukiasi iš Kongo. Ta
rybų Sąjungos delegatas 
reikalavo, kad iš Kongo pa
sitrauktų ir JAV karinin
kai.

Ankara. — Turkų keturi 
karo lėktuvai privertė ang
lų “Britannia” lėktuvą nu
sileisti. Jis skrido į Pakis
taną su 130 keliauninkų ir 
užklido ant militarinių 
įrengimų.

dėlius, kur aruodai jau pa
ruošti naujajam derliui. Ta
čiau dar daug aruodų pilni 
kviečių ir kitų grūdų.

—Tokiu laiku, anksčiau 
pas paprastą ūkininką grū
dą jau neberasdavai, — sa
ko Povilas Venta.

Susidomėję svečiai apžiū
ri kiaulių fermą.

Su gėlėmis rankose ir uo
gomis apkrautu stalu 20 
hektarų kolūkio sode turis
tų iš JAV jau laukia kolū
kiečiai. :

Svečiai pasuka į kolūkio 
ganyklas.

—Ar skamba dabar lau
kais dainos? — klausia Ma
rija Zeikus.

Geriausias atsakas į jos 
klausimą buvo “Gintaro” 
kolūkio merginų ansamblio 
pasirodymas.

Atsisveikindamas kolūkio 
pirmininkas D. Lebedevas 
įteikia svečiams prisimini- 

! mui dailią kraitinę skryne- 
jlę ir tautinę juostą. Svečių 
Į vardu už viską dėkoja Ste- 
I ponas Večkys.

—Išsivežame kuo geriau
sią įspūdį, turėsime kuo pa
sidžiaugti Amerikoje, — 
sako jis.

Kita svečių grupė vakar 
buvo Kauno rajono “Per
galės” kolūkyje.

D. Repšienė

ANGLIJA, JAV IR 
TARYBŲ SĄJUNGA
Newport, R. I. — Prezi- 

d e n t a s Eisenhoweris ir 
JAV Valstybės sekretorius 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
daro neparemtų kaltinimų 
Jungtinėms Valstijoms. An
glijos premjeras Macmilla- 
nas pasiuntė TSRS laišką 
reikale tarptautinių santy
kių. Tarybų Sąjungos val
džia sako, kad Vakarai su
daro taikai pavojų.

SUAUGĘS ŽMOGUS, O 
UŽPUOLĖ MERGAITĘ 
Rahway, N. J. — Antho- 

nv La Rocca, 53 metu am- 
žiaus, laivakrovis, viliojo 8 
metų mergaitę Mary Czo
pek važiuoti su juo “pasiva
žinėti automobilyje”. Mer
gaitei atsisakius, jis peiliu 
ją taip sužalojo, kad ligoni
nėje reikėjo padaryti 150 
“stičių” susiuvimui žaizdų. 
La Rocco suimtas.

Washingtonas. — JAV 
armijos komanda siunčia į 
Europą dar 4,500 karių, į 
Panamą — 1,000 ir Pietinę 
Korėją — 3,000.

Leningradas. — Anglijos 
karo laivas “Apolo” atplau
kė išvežti piešinius. Pieši
nių paroda buvo Maskvoje 
ir Leningrade.

Detroitas. — 1960 metais 
per penkis mėnesius iš Eu
ropos buvo atgabenta į 
JAV 227,400 automobilių. .

Geneva. — Tarybų Są
junga atsisakė siųsti savo 
mokslinikus steb ėjimui 
Jungtinių Valstijų atomi
nių sproginimų.

Redakcijos Atsakymai
Petrui Sluckiui, Hart

ford, Conn. — Jūsų klausi
mas yra toks, į kurį mes 
tikrai negalime atsakyti. 
Turėtumėt tuo reikalu tei
rautis Tarybų Sąjungos 
ambasadoje.

DAR YRA VERGŲ
Londonas. — Lordų po

sėdyje lordas V. Mougham 
pareiškė: “Pereitais metais 
aš nusipirkau vergą Sacha
roje už $105 lygiai, kaip 
kad būčiau pirkęs mėsos 
gabalą”.

Jis pirko vergą Ibrahimą, 
kuriam vėliau suteikė lais
vę. Pirko įrodymui, kad 
Arabijoje ir kai kuriose 
kitose valstybėse Afrikoje 
dar vis vergais prekiauja.

KELS KAINAS Už 
VAŽIUOTŲ

Washingtonas. — Pen
kiolika geležinkelių kompa
nijų iš rytinių valstijų krei
pėsi į vyriausybę, prašant 
leidimo pakelti kainas už 
važiuotą. Kompanijos įro
dinėja, kad prie dabartinės 
kainos jos negali geležinke
lių operuoti, nes turi nuo
stolių.

Roma. — Komunistų par
tija užprotestavo prieš pa
skalas, būk tai ji kursto 
liaudį į demonstracijas ir 
riaušes. Liaudis demonst
ruoja prieš nepakeliamas 
gyvenimo sąlygas ir fašistų 
įsigalėjimą.

Washingtonas. —E. Hoo
ver, FBI viršininkas, pasa
koja, būk JAV komunistai 
turi didelės įtakos tarpe | 
studentų.'Jis sako, kad “ko
munistų sukurstyti” stu
dentai demonstravo San 
Francisco mieste prieš 
Priešamerikinį komitetą.

Lisabonas. — Portugali
ja jau dreba dėl savo kolo
nijų Afrikoje. Ji ten valdo 
milžiniškas Angola ir Ma- 
zanbika kolonijas, kurios 
užima apie 800,000 ketv. 
mylių ir turi 15,000,000 gy
ventojų.

Maskva. — Sibire, netoli 
Lenos upės, surasta įšalęs 
mamutas, k u r i s gyveno 
prieš 12,000 metų.

Washingtonas. — JAV 
atšaukė kelis savo narius iš 
ambasados Kuboje. Sako
ma, kad jie palaikė ryšius 
su kubiečiais.

Azuma, Calif. — Virš 
2,000 žmonių gesina miško 
gaisrą. Jau išdegė apie 
6,000 akrų plotas.

Briuselis. — Kongo res
publikoje susidaužė lėktu
vas ir užsimušė 34 belgų 
kariai.

Londonas. — Dienraštis 
“The Telegraph” išeis ir 
sekmadieniais.

Havana. — Tarybų Są
junga sumokėjo Kubai $45,- 
500,000 už 700,000 tonų cuk
raus.

Ankara. — Surado alie
jaus versmių į šiaurę nuo 
Adana miesto.

Uvalde, Texas. — Buvęs 
JAV viceprezidentas John 
Nance Gardner sulaukė 91 
metų, amžiaus.

Washingtonas. — 195i9 
metais Jungtinių Valstijų 
kalėjimuose trumpiau ar il
giau kalėjo 207,513 žmonių.
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Po miestą, pasidairius
Sustreikavo lakūnai EI 

Al Israel Airlines (žydų 
valstybės). Todėl lėktuvai 
stovi . orlaukyje.

Abram Jarber, 72 metų 
amžiaus, aštuonių namų sa
vininkas, Brooklyne, rastas 
kaltu už aštuonis prasikal
timus netaisymo gyvenimo 
namų. Dar prieš jį yra kiti 
32 kaltinimai, kad netaiso 
namų. Skundėsi rendaunin- 
kai nuo Joralemon St.

Miesto sveikatos skyrius 
praneša, kad 1959 metais 
paralyžiumi susirgimai bu
vo daug mažesni, negu pir- 
mesniais metais.

New Yorko majoras 
Wagneris sako, kad jis 
smarkiai darbuosis už iš
rinkimą prezidentu Kenne
dy, Demokratų partijos 
kandidato.

Pirmadienį apie 500 ku
biečiu entuziastiškai de- 
mostravo už Kubą prie 
Jungtinių Tautų buvainės. 
Jie nešiojo vėliavas su obal- 
siais: “Viva Cuba.. Viva 
Fidel Castro!” “Hands off 
Cuba!” Tuo kartu Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje svarstė Kubos skundą 
prieš Jungtines Valstijas.

Ant Linden St. ir Cent
ral Avė., Brooklyne, Polici
ja areštavo 10 jaunuolių 
tarp 16-kos ir 18 metų am
žiaus. Jų tarpe yra ir viena 
mergina. Jie buvo pasiruo
šę muštis su kita jaunuolių 
gauja. Pas juos rasta dide
lių peilių, geležgalių ir šau
namų ginklų.

Važiuotės viršininkai sa
ko, kad pavertimas į “one 
way” Lexingtpn Ave. davė 
gerų rezultatų. Jie mano ir 
daugiau gatvių paversti va
žiavimui tik į vieną galą.

Per vieną savaitę New 
Yorke įvyko 1,663 automo
bilių nelaimės, ir žuvo 5 
žmonės, o sužeistų buvo 
virš 600. Nuo Naujų metų 
auto nelaimėse jau užmušė 
505 žmones ir sužeidė 37,- 
060.

Brooklyne rastas nužudy
tas taksio vairuotojas I.S. 
Davis, 47 metų amžiaus. 
Taksio registėris rodė, kad 
įvažiavęs $1.20 su paskuti
niu pasažyriumi. Tai jau 
ketvirtas taksio vairuoto
jas nužudytas 1960 metais. 
The Metropolitan Taxicab 
Co. siūlo $5,000 už suteiki
mą žinių apie žmogžudį.

Neklauso Standard 
aliejaus karalių

New Yorkas. — Kubos 
vyriausybė perėmė į savo 
rankas New Jersey Stan
dard Oil Co. aliejaus išva
lymo fabrikus. Standard 
Oil savininkai labai supyko 
ir pareiškė, kad jeigu alie
jaus gabenimo laivų (tan- 
kerių) kompanijos nuomos 
savo laivus Tarybų Sąjun
gai, tai ši kompanija su jo
mis neturės biznio.

E. A. Morrow, tų reikalų 
žinovas, sako, kad Standard 
Oil Co. grasinimas nieko 
nepaveikė. Anglai, italai, 
norvegai, graikai * ir kiti 
tankerių savininkai randa- 
voja laivus TSRS aliejaus 
gabenimui. Graikų Starvos 
Niarchos Co. sutiko iki 
1962 m. pergabenti 2,000,- 
000 tonų tarybinio aliejaus.

r

Nariai patenkinti 
Seimo tarimais

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko liepos 8 d., Liet. 
Kult. Centre, Ozone Parke.

Sekr. F. Yakštis raporta
vo, kad nariai gerai mokes
tis mokasi. Kuopa turėjo 
porą ligonių, tai dabar ir tie 
pasveiko.

Seime dalyvavę kuopos 
delegatai Briedis, Briedienė 
ir Bimba plačiai raportavo 
apie seimą . Seimo tarimai 
nariams labai patiko, ypač 
patiko, kad centras primo
kės kuopų fin. sekreto
riams,taipgi pagamins ligo
niams geresnes užsimalda- 
vimo ir atsisakymo blankas, 
o naujus narius priims be 
daktaro egzaminacijos. De
legatai gavo iš kuopos po 
$15 ir vėliau dar gaus iš 
Apskrities po $10.

Kalbėta apie vasarinio 
pikniko surengimą. Kasmo- 

|čiaus daržas jau užsakytas. 
Prie pikniko rengimo prisi
dėjo ir LLD 1 ir 185 kuo
pos, tai bus trijų kuopų 
piknikas. Kaip geriau tą 
pikniką paruošti, nusitarta 
tą reikalą aptarti sekama
me kuopos susirinkime.

Tad prašome visų kuopos 
narių nepamiršti, kad seka
mas susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 3d., Kultūriniame 
Centre. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Narys

Du svarbūs piknikai 
rugpjūčio mėn.

Rugpjūčio 14 d. įvyks 
LLD-rosios Apskrities me
tinis piknikas. Jis bus la
bai svarbus tuomi, kad ja
me dalyvaus ir raportuos 
J. Grybas ir kiti turistai, ką' 
tik grįžę iš Lietuvos. Vėl 
išgirsime naujausių žinių 1 
iš Lietuvos. O tos žinios vi
siems labai svarbios.

Rugp. 28 d. įvyks trijų 
kuopų piknikas. Rengia jį 
bendrai LLD 1 ir 185 kuo
pos, taipgi LDS 13 kuopa.

Abu piknikai įvyks Kas- 
močiūtės sode, Great Neck, 
N. Y. Svarbu tas dienas 
pasižymėti ir juose daly
vauti. Rep.

H. T. Luckett, 26 metų 
amžiaus, areštuotas už 14 
metų merginos išprievarta
vimą. St. Albans miesto da
lyje mergina su jaunu jū
rininku ėjo iš filmų teatro. 
Luckett, grasindamas dide
liu peiliu, nuvijo jūreivį, o 
merginą nusivarė į tuščią 
lotą. Šalimai gyveną žmo
nės išgirdo jos šauksmą ir 
pašaukė policiją. Pribuvę 2 
policininkai areštavo Lu- 
ckąttą. Iki teismo jis paleis
tas po $12,500 kaucijos.

KRIAUČIŲ METINIS

PIKNIKAS
Šeštadienį, Liepos-July 30

1960

Polish Nationl Park, Ine.
108-11 Sutphin Blvd., Jamiaiea, N. Y.

Pradžia 2 vai. dieną —- Įžanga 90c.
Maloniai kviečiame dalyvauti siuvėjų parengi

me, jaunus ir senus. Gražiai pasilinksminsite 
prie grynai lietuviškos orkestros.

' Kriaučių Lokalas 54-tas

Už kelią dieną išleisime 
Lietuvon antrąją 

turistų grupę
Brooklyniečiai ir apylin

kės lietuviai nuoširdžiai 
esate kviečiami dalyvauti 
antrosios brooklyniečių tu
ristų grupės išleistuvėse 
į Lietuvą.

Šiame turistų būryje yra 
taip pat graži grupė jums 
visiems pažįstamų brookly
niečių. Dalyvaus nemažai 
svečių turistų iš tolimų 
miestų. Turėsime malonių 
susitikimų.

Turėsime ir vaišių.
Kad vaišes . galėtų visi 

kartu pradėti ir anksti už
baigti, taupant laiką trum
pai programai, vaišės šiose 
išleistuvėse bus paduotos 
ant stalų. Vaišių pradžia 7 
vai. Prašome nesivėluoti.

Išleistuvės įvyks liepos 
26-tos vakarą, Lietu v i ų 
Kult. Centre, kampas 102 
St. ir Liberty Avė., Ozone 
Park.

Independent Fulton lini
jos Lefferts traukinys pri
veža prie pat durų. Išlipti 
Oxford Ave. stotyje.

Įėjimas nemokamas. Kvie
čia visus

LLD Pirmoji Kuopa

Kas kaip gina 
demokratines teises
Malonu susitikti tokius 

rėmėjus, kurie be agitaci
jos vertina demokratinių ir 
sveturgimių teisių gynimo 
darbą ir išstoja su dovana. 
Kiti jau nebe su pirma pa
rama prisidėjo. Tikrai ma
lonu juos pažinti ir su jais 
kitus supažindinti. Va jie:

Richmondhillietis $100.00 
Kolektyvas .. J... 37.00 
Jankė, Stamford ...15.00 
P. Butkevičia, Saint

Petersburg, Fla. 10.00
K. Zambusevičia,

Reading, Pa.........5.00
A.K. per A. Philipse 5.00 
K. Dzevečka ...... 2.00
Visiems šiltas dėkui už 

tokią gausią paramą. Ją di
džiai įvertinsime ir ateity
je. Lauksime, kad ir kiti tą 
padarytų.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jones, 345 Lin
den St, Brooklyn 27, N. Y.

Komitetas

1 New Y o r k o Welfare 
(šalpos) skyriaus komisijo- 
nierius Dumpson sako, kad 
1959 metais miestas išmo
kėjo šalpomis $311,000,000. 
Komisijonierius ketina “su 
šaknimis išrauti žulikavi- 
mą”, tai yra, sudaryti są
lygas, kad šalpos negautų 
tie, kuriems jos tikrai ne
reikia.

Geri suvažiavimo 
raportai

LLD 185 kp. mėnesinis* 
susirinkimas įvyko liepos 
13 d. Narių dalyvavo gra
žus būrelis. Sekr. Briedis 
raportavo, kad visi nariai 
jau pasimokėjo savo mokes
tis ir kad kuopos suruoštos 
turistams išleistuvės liepos 
6 d. labai gerai pavyko, da
lyvių buvo daugiau, negu ti
kėtasi.

Iš LLD suvažiavimo, ku
ris įvyko liepos 3 d. Phila- 
delphijoje, delegatai Keršu- 
lienė, Tamelienė, Briedis ir 
Bimba plačiai raportavo. Iš 
raportų paaiškėjo, kad mū
sų draugija gerai verčiasi 
ir dabar gauna nemažai 
naujų narių.

Pikniko rengimo klausi
mas aptartas, bet galuti
nam sutvarkymui paliktas 
sekamam susirinkimui. Su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 
10 d. Liet. Kult. Centre. 
Prašome visų narių tai pa
sižymėti ir susirinkime da
lyvauti.

Narys

Mirė
Liepos 13 d. mirė Mrs. 

Catherine Lelis, gyv. 703 
McDonough St, Brooklyne. 
Ji mirė sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota 
Shalins Funeral Home. Pa
laidota liepos 16 d. St. 
Charles kapinėse, L. I.

Liūdesyje liko dvi dukte
rys, Mrs. Catherine Zor- 
land, iš Ozone Park, ir Mrs. 
Edward Morkus, taipgi 
žentas E. Morkus iš Flush
ing; taipgi liko sūnus Jo
nas, sesuo Elena Petkus, iš 
Maspetho, keturi anūkai it 
septyni proanūkiai.- ‘

E'. Morkus

iš Williamsburgo
Nelabai gerai jaučiasi 

Elzbieta Zizienė. Ji dėl cu
krinės ligos neteko abiejų 
kojų. Negalėdama tinka
ma pasimankštinti, užėjus 
vasaros karščiams, skun
džiasi vidurių skausmais.

Dabar Mds. Zizienė sve
čiuojasi pas savo gerą drau
gę Mrs. Gražienę. Nors ir 
netoli nuo savo namų, ta
čiau vis pakeitimas namų 
nuobodumo jai suteikia mo- 
ralio pasitenkinimo.

Br. B.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Jonas Rušinskas, iš Jack- 

son Heights, N. Y, išvyko 
porai savaičių atostogų. 
Apsilankys Šenadoryje, Mi- 
nersvillėje ir kituose Penn- 
sylvanijos miesteliuose kie
tosios anglies kasyklų sri
tyje.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojamas vienas fornišiuotas 

kambarys, su teise naudotis virtu
ve, arba be virtuves, su garažu ar 
be garažo. Richmond Hill, prie 
parko. Skambinti: Virginia 6-0467.

(58-59)
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