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KRISLAI ‘Kuba rodo kelią Lotynų 
Amerikai’, - sako Castro

Kubos respublika ir 
Jungtinės Valsfiiįos

J. Valstijų turistai buvo 
Neringoje ir PalangojeRašo J. Gasiūnas

Svarbi 225 m, sukaktis.
Didmiesčiai mažėja.
New Yorką dusina.
Pirma tokia moteris.
Ką dipukas pergyveno?
Stambiausia gamyba.
N^Jgimjngas senelis.

Š^/^etvirtadienį, rugp. 4, su
kanka. lygiai 22.5 metai, kai
“New York Weekly Journal”
redaktorius Peter Zenger lai
mėjo spaudos laisvei pergalę.

Atvykęs iš Vokietijos 13 
metų amžiaus, už kelių metų, 
būtent 1726 m., įsteigė mini
mą laikraštį tikslu kovoti 
prieš kolonialinę administra
ciją, prieš anglų uždėtą ame
rikiečiams priespaudą ir .sau
valę.

Zenger buvo areštuotas 
173.4 metais ir be teismo ka
lėjime išlaikytas 10 mėnesių.
Jis buvo kaltinamas adminis
tracijos apšmeižimu, prieš
anglus sukilimo skiepijimu.

I

I
I

Betgi teisme įrodyta, kad re
daktorių persekiodama, ad
ministracija varžo spaudos 
laisvę. Teismą jis laimėjo.

Tai buvo didžiulė spaudos 
laisvės pergalė, kuria ameri
kinė spauda per 225 metus 

remia.

Census biuras, suskaičiavęs 
visų šios šalies gyventojų re
gistraciją, atžymi, kad keli 
didieji miestai nupuolė gy
ventojų skaičiumi. Sumažėjo 
sekami miestai: New Yorkas, 
Chicaga, Philadelphia, Detro
itas, Baltimore, Clevelandas 
ir dar keli.

Gyventojų skaičius, abelnai 
imant, gerokai pakilo. Tai ko
dėl tie didmiesčiai gyvento
jais sumažėjo?

Viena priežastis, tai nesvie
tiškas didmiesčiuose susikim
šimas, butų stoka, dujomis 
oro užteršimas — veja gyven
tojus užmiestin, j mažesnius 
miestus.

Antra, nemažai pramonių 
įmonių iš didmiesčių keliasi į 
pietines ir vakarines valsti
jas, na, ir gera dalis darbi
ninkų keliasi ten, kur gali 
darbą gauti.

Yorko ribose dabar 
gy\<na 7,710,346 žmonės. 
Bet visai artimai, už miesto 
ribų — beveik kita tiek. Ben- 

K įrai jau susidarytų apie 14 
milijonų gyventojų. O tie 
priemiesčiai, nors už N. Y. 
miesto ribų, labai arti su New 
Yorku susiję, milijonai gy
ventojų kasdien vyksta į New 
.Yorką visokius darbus dirbti.

Taigi, New Yorkas yra 
centras keturiolikai milijonų 
gyventojų. Susidaro dabar 
didžiulė problema, kaip tuos 
gyventojus aptarnauti, ypač 
transportacija, kuri šiandien 

, New Yorką tiesiog dusina.

Naujas Ceilono premjeras 
—. Sirimavo Bandaranaike, 44 
metų amžiaus moteris. Tai 
pirma moteris tokią svarbią 

. vietą užima.
Nuo pereitų metų rugsėjo 

'mėnesio, kai jos vyrą premje
rą .nužudė vienuolis, šios res
publikos valdžią pasigavo de- 
iUmeji. Bet dabar kairesnės 
jfartijos sudarė koaliciją, ku
rion įeina ir socialistai, ir ko
munistai, ir trockistai. Tai 
toji koalicija ir pasiskyrė na
šlę Bandaranaikę premjeru.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Sierra Maest-I periaiizmoHavana.
r: kalnuose, kur buvo susi
rinkę virš 500,000 kubiečių, 
Fidel Castro sakė virš dvie
jų valandų kalbą. Jis nuro
dė tuos Kubos laimėjimus, 
kurie pasiekti per pusantrų 
metų po Batistos diktatū
ros nuvertimo. Darbinin
kai ir žemdirbiai masiniai 
pritarė kalbai ir šaukė: 
“Mes laimėsime... Šalin už
sienio imperializmas!”

Castro sakė, kad Sierra 
Maestrą kalnai virto Kubos 
liaudies pagarbos kalnais, 
nes ten prasidėjo kovos už 
šalies laisvę, o netrukus to
kiais pagarbos kalnais bus 
ir Andesų kalnai, kada ir 
kitos Lotynų Amerikos ša
lys atsikratys užsienio im-

Dėl Izraelio jau 
skaidosi arabai

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika nutraukė ry
šius su Iranu (Persija) ir 
įsakė Irano ambasadoriui 
tuojau, išvažiuoti. Dabar 
Arabų Lyga, kurią sudaro 
arabų valstybės, paskelbė 
Iranui ekonominį boikotą.

Iranas, kuris yra JAV po
litinėje įtakoje, dar 1950 
metais de-fakto pripažino 
Izraelio valstybę, o kitos 
arabų valstybės nepripažįs
ta. Dėl to tarp Nasserio ir 
Irano karaliaus prasidėjo 
nesutikimai.

Liaudies vadai vėl 
turėjo pasitarimą

Kijevas. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas, Vengrijos liaudies va
das Janos Kadaras ir Rytų 
Vokietijos komunistų yadas 
Walteris Ulbrichas .laikė 
pasitarimą.

Sakoma, kad dalyvavo ir 
kitų žymių veikėjų. Pasau
linė padėtis labai rimta* to
dėl liaudies vadai ir tarėsi.

Mirė dailininkas
J. Vienožinskis

Vilnius. — Liepos 29 d., 
po sunkios ligos, mirė įžy
mus Lietuvos dailininkas, 
Valstybinio Dailės Institu
to profesorius Justinas Vie
nožinskis. Jis gimė 1886 me
tais, Rokiškio apskrityje, 
Obelių valsčiuje, valstiečio 
šeimoje.

1940 m. Lietuvos Tarybų 
valdžiai įsteigus Vilniuje 
institutą, Vienožinskis va
dovavo jo tapybos skyriui. 
Po karo jis vėl yra Institu
to profesoriumi — tapybos 
katedros vedėju. 1949 m. 
Vienožinskis išeina į pensi
ją. Kaip dailininkas ir ta
pytojas Vienožinskis la
biausiai pasireiškė portreto 
ir peizažo žanruose.

A. Vaivutskas

viešpatav i m o. 
Jis sakė, kad Kuba rodo ke
lią visoms Lotynų Ameri
kos šalims, kaip reikia išsi
laisvinti iš JAV imperializ
mo. Susirinkę saukė: Yan
kees go home!”

Kada Kuboje buvo mini
ma liepos 26-tos dienos su
kaktis, tai tuo pat kartu 
Venezueloje įvyko demon
stracijos, reikalaujant, kad 
užsienio imperialistai nesi
kištų į Kubos vidaus reika
lus.

La Paz, Bolivijos sostinė
je, prie namo, kuriame yra 
JAV ambasada, buvo pri
klijuota plakatai su obal- 
s.'ais: “Gringos go home!” 
ir “Galas imperialistų prie
spaudai”.

Afrikos ir Lotyną 
vadai Kinijoje

Pekinas. — Atvyko žy
mūs politiniai veikėjai iš 
Bolivijos, Kongo, Sudano ir 
Zenzibaro. Draugiškai juos 
pasitiko Kinijos veikėjai.

Vėliau svečiai ilgai tarėsi 
su Kinijos Komunistų par
tijos vadu Mao Tse-tungu, 
šalies prezidentu Liu Šao- 
čl, premjeru Chou En-la- 
jum ir kitais Kinijos va
dais.

Naujos valstybės Afriko
je gauna žymios pagalbos 
iš Kinijos. Lotynų Ameri
kos šalys plečia prekybą su 
Kinija.

KĖSINOSI PAVOGTI 
SUKARNĄ

Jakarta. -— Indonezijos 
teismas pasiuntė į kalėjimą 
septynis vyrus nuo šešerių 
iki penkiolikos metų. Jie 
buvo sudarę planą pavogti 
Indonezijos prezidentą Su
kamą.

INDONEZŲ REAKCIJA 
KELIA GALVĄ

Jakarta. — Indonezijos 
armijos reakciniai vadai 
prieš kelias dienas uždarė 
“Liaudies dienraštį”, o da
bar “Bintang Timurą”. Jie 
sako, kad būk minimi laik
raščiai spausdino neteisin
gus pareiškimus.

VAKARŲ VOKIETIJOJE 
SUSIMUŠĖ JAV KARIAI

Frankfurtas. — Netoli 
nuo šio miesto, JAV Hanau 
kareivinėse, susimušė ka
riai. Kada militarinis poli
cininkas darė tvarką, tai jį 
užpuolė devyni kariai. Vie
ną iš jų, N. B rower j, polici
ninkas nušovė.

APDOVANOJO 
SUKARNĄ

Jakarta. — Tarybų Są
junga suteikė Lenino vardo 
taikos medalį Indonezijos 
prezidentui Sukamo. Kar
tu su medaliumi jam sutei
kė ir $25,000 piniginę dova
ną.

Havana. — “Numatoma,j 
kad tarp Kubos respubli
kos ir Jungtinių Valstijų 
bus nutraukta diplomati
niai ryšiai”’, rašo D. Bonafe
de. Jungtinių Valstijų san
tykiai su Kuba nuolatos 
blogėja, nes prieš Kubą: 
vartoja ekonomini ir politi
nį spaudimą.

Kuba iš savo pusės į 
JAV piliečius žiūri kaip ir 
jos nedraugus. Galimas 
daiktas, kad ii kietai suvar
žys JAV korespondentų 
veiklą. Kelis iau išvarė iš 
Kubos. Jos valdžia kaltina, 
kad Jungtinėse Valstijose 
nevaržomai veikia Kubos 
priešai. Į Miami buvo nuvy

Pirmoji JAV lietuvių turistų 
grupe jau grįžta į namus

Gavome sekamą telegra
mą:

JAV lietuvių turistų gru
pė grįžta namo; Idlewild 
aerodrome bus ketvirtadie
nį, rugpiūčio 4 d., kai 9:20 
v. vakaro.

Ieva Mizariene
Vadinasi, šiton grupėn 

įeina tie turistai, kurie iš
skrido į Lietuvą liepos 7 d.

čikagiečiai jau grįžo
O čieagiečiai lietuviai tu

ristai, prie kurių buvo pri
sidėję ir trys detroitiečiai, 
jau grįžo. Jų lėktuvas pa
siekė Idlewild aerodromą 
praėjusį penktadienį, lie
pos 29 d.

Iš čia čikagiečiai nuvyko 
i LaGuardia aerodromą ir 
iš ten pasileido link namų 
kitu lėktuvu. Pasiliko vie
nai dienai tik “Vilnies” re
daktorius Levukas Jonikas 
—pasiliko jis pas savo sū
nų, su šeima gyvenantį 
Niujorke.

Man teko kalbėtis su L. 
Joniku apie jų kelionę. Sa
kė:

Antroji J. Valstijų lietuvių 
turistų grupe jau Vilniuje

Vilnius. — Penktadienį, 
liepos 29 d. vakare, atvyko 
gausi Jungtinių Valstijų 
lietuvių turistų grupė net 
39 asmenys. Jie iš Maskvos 
atvyko dvięmis specialiais 
lėktuvais.

Svečius pasitiko Zenkevi
čius, Lietuvos Kultūrinių 
ryšių Draugijos prezidiumo 
narys, Vilniaus majoro pa
vaduoto j as Smilgevič i u s, 
Inturistų Vilniaus skyriaus 
valdytojas Sutkus, giminės 
ir žurnalistai. Svečius pa
sveikino Vilniaus mieso ma
joro pavaduotojas Smilge
vičius.

Svečių vardu padėkojo 
N. Pakalniškis,, šešelgis, 
Aleknienė, Ramanauskienė, 
Bernotas, Jokubonis ir BuD 
kus.

■A. Vaivutskas 

kęs Italijos ambasadorius, 
kai jis parvyko Kubos vy
riausybė kaltino jį, kad jis 
ten lankėsi kontr-revoliuci- 
jos reikalais.

Kubos ir JAV nesutikimo 
reikalas perkeltas į Ameri
kos valstybių organizaciją. 
Bet ta organizacija gali tik 
pasisakyti prieš Kubą, o ne
gali fiziniai veikt'.

Lotynų Amerikoje tarp 
darbo žmonių Kuba gauna 
vis didesnio pritarimo. Tą 
parodo įvykusios demon
stracijos Meksikoje, Vene
zueloje, Bolivijoje ir eilėje 
kitų Lotynų Amerikos res
publikų prieš JAV politiką.

—Kelionė buvo laimin
gi, viskas sėkmingai ėjosi.

—Kaip patiko Lietuva?
—Lietuva, po kurią pla

tokai pakeliavome, labai pa
tiko visiems. z

—O: kaip Žemaitija? — 
klausiau jo. — Juk pats esi 
užsigrūdinęs žemaitis.

—Puiki! Susitikau daug 
giminių, pas kuriuos pralei
dau penkias dienas.

—Kaip dainų diena Vil
niuje?

—Stebuklinga! Virš 30,- 
000 dainininkų choras, tai 
ne juokas! Tokio dalyko 
mes savo gyvenime nebuvo
me matę ir gal nematysime.

Čikagiečiai per kurį laiką 
buvo susivieniję su kita 
turistų grupe ir keliavo po 
Lietuvą kartu dviem auto
busais. Be kitų miestų, ap
lankė Klaipėdą, Nidą, Pa
langą; buvo ir senuosiuose 
Trakuose, kur turėjo gerus 
pietus, tik lietus biskelį 
juos ten sučiupo.

(Tąsa 6-tam pusi.)

(Nuo red. Vaivutskas te
legramoje pranešė visų at
vykusių turistų var d u s. 
Juos čia nekartojame, nes 
pereitame “Laisvės” nume
ryje tilpo, po išleistuvių).

AUSTRALŲ STREIKAS
Sidnėjus. — Sustreikavo 

IMvakroviai ir pakraščių 
jūrininkai. Vien Sidnėjaus 
uoste suparalyžavo apie 50 
laivų. Streiką paskelbė algų 
reikale.

, Bonna. —Anglijos, Fran- 
euzijos ir Jungtinių Valsti
jų viršininkai draudžia va
kariniame Berlyne sulaiky
ti “komunistų propagan
dą”. Jie sako, kad Vakarų 
Vokietija netuuri tam auto
riteto.

Aidi pionieriški trimitai 
Nidos pionierių savykloje. 
Vorele išsirikiavę vaikai 
sveikina į svečius atvyku
sius Amerikos lietuvius.

—Kaip marių smiltelė 
priglusta prie kojų, kaip 
gintarėlis prie Baltijos 
kranto, ar ne taip gimtinės 

' išsiilgo jūsų širdys... —de
klamuoja Rita Jančiulytė, 
Kauno trečios septynmetės 
mokyklos moksleivė.

Skamba švelnus vaikiš
kas mergaitės pasveikini
mas, o daugelis svečių brau
kia a5arą. Susijaudinęs vir
pa ir Ksaveros Karosienės 
balsas:

—Labai troškome pama
tyti laisvą Lietuvą, mes ją 
išvydome. Pamatėme ir jus, 
vaikai, Lietuvos ateities

Dėl belgu gali 
kilti karas

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje kalbėjo Kongo respub
likos premjeras Lumumba. 
Jis sakė, kad jeigu nebus 
Belgija priversta ištraukti 
savo armiją iš Kongo, tai 
gali kilti pasaulinis karas.

Buvo užklausta: Ar Kon
go rengiasi pakviesti Tary
bų Sąjungos karo jėgas iš
varyti belgus? Lumumba 
sakė, kad tai Kongo val
džios reikalas. Jis grįš į 
Kongo rugpiūčio 6 dieną ir 
jeigu iki to laiko belgai bus 
nepasitraukę, tai Kongo 
vyriausybė imsis tokių prie
monių, kad juos išvaryti.

Ekstra
Maskva. — Milicija buvo 

sulaikius tris JAV, vieną iš 
Vakarų Vokietijos ir vieną 
Anglijos turistus, kurie 
gatvėse pardavinėjo JAV 
atstovybės žurnalą “Ame
rika”.

Ankara. — Tarpe Turki
jos ir TSRS pasienio karių 
įvyko susišaudymas Juodų
jų jūrų pakrantėje.

Cape Canaveral. — Iš
šaunant “Titan” raketą ji 
sudegė.

statytojai. Užaugę ją pada
rysite dar gražesnę. Mes 
pasistengsime visa širdimi 
dirbti taikai, kad to, ką ma
tė jūsų tėvai, netektų išvys
ti jums.

Svečiai drauge su stovyk
los viršininke Irena Pilai
tiene apžiūrinėja valgyk
lą, miegamuosius kamba
rius, žaidimų ir sporto aikš- _ 
teles.

—Pavyzdingai auklėja
mi jūsų vaikai, — kalba tu
ristai.

Stovykla įsikųrusi* ant 
Kuršių marių kranto, ap
augusio pušimis. Ir tai ža
vi kiekvieną atvykusį.

—Puikios vietos atosto
goms, — šneka Kazimieras 
Čiurlys.

Patiko svečiams pionie
rių stovykla, kurioje vasarą k 
ilsisi respublikos tekstiles’, . ■; 
lengvosios pramonės ęlar- 
buotojų vaikai.

| Paplaukioję Kuršiu ma
riomis, pasigrožėję Nerin
gos kopomis, turistai iš 
Amerikos nuvyko į Palan
gą. Čia jie domėjosi, kaip 
ilsisi darbo žmonės. Turis
tus lydėjo miesto vykdomo-, 
io komiteto pirmininkas 
Petras Mičiūnas. JAV lietu
vi af padėio gėles prie pa- j- 
trinkio Didžiojo Tėvynes 
karo aukoms — kritusiems 
tarybiniams kariams. Gėlių 
puokštės sumirgėjo ir toje 
aikštėje, kur 1941 metų bir
želio 22 rytą fašistai su
bombardavo vaikus pionie
rių stovykloje.

—Ėjo žmogžudžiai, kas 
po kojų pasipynė — žuvo/ 
—kalba apie tai Ieva Miza
rienė.—Čia gal visų liūd- 
niausioii vieta Lietuvoie.

Autobusai su turistais 
važiuoja ūksmingomis ku
rorto alėjomis. Svečiai užli
pa ant Birutės kalno, vaikš
čioja po tiltą jūroje.

—Ir pernai buvau Palan
goje, bet pasikeitimas jau 
žvmus, — stebisi Algirdas 
Margeris, matydamas nau
jai statomas vilas, poilsio x 
namus.

Susipažinę su gintariniu .
Baltijos pajūriu, Amerikos ' 
lietuviai liepos 20 d. išvyko 
į Vilnių.

D. Repšienė

Budapeštas. — Teismas 
pasiuntė aštuoniems me
tams į kalėjimą vokietį 
Karlą Heidtą. Jis apkaltin
tas šnipavime Vakarų nau
dai.

Varšuva. — Trims me
tams į kalėjimą pasiuntė 
katalikų kunigą Janą Kusą. 
Kunigas slapstė moteriškę, 
kuri buvo prasikaltusi ir 
milicijos ieškoma.

Maskva. — Tarybų spau
da rašo, kad JAV atstovas 
Lodge Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybo je pasako- 
į o netiesą apie lėktuvą 
“RB-47”.

Newark, N. J. į
Mirė T. Mitkus . <

Sekmadienį, liepos 31 d., 
mirė Tam Mitkus, kuris 
gyveno Farmingdale, N. J, 
Pašarvotas M. Buyus (Bu
kausko) šermeninėje, 426 
Lafayette St., Newark, N. 
J. Bus palaidotas trečiadie
nį. rugpiūčio 3 d., 11 vai. 
ryto.

Paliko nuliūdime žmaną * 
Anną, sūnų Arthrą, dukrą 
Laurą, marčią Petricą, žen
tą Hassan, 2 anūkes ir 1 ? 
anūką. Buvo progresyvis ir 
draugiškas žmogus, skaidė 
ir rėmė “Laisvę”. t

B. Skubliskas

V! A
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Kandidatai prezidento vietai
NA, TAI JAU IR po Respublikonų partijos suva

žiavimo. Jis buvo nepaprastai plačiai reklamuotas, po
puliarintas. Populiarino jį stambioji spauda, radijas ir 
televizija. Didesnių armyderių jame nebuvo, — iš tikrų
jų nieko įdomaus nebuvo.

Tiesa, rinkiminės platformos sudarytojai truputėlį 
pasipešę dėl civilinių teisių skyriaus, bet ir tai praėjo 

• sklandžiai. Niujorko valstijos gubernatorius Nel
sonas Rockefelleris suvažiavime pasirodė pačiu kairiau
siu !

Dar prieš suvažiavimą Rockefelleris slapta susitiko 
su Niksonu ir abudu nusitarė padaryti rinkiminę plat
formą tokią “kairią” —tokią, kokią anksčiau buvo pa
skelbęs Demokratų partijos suvažiavimas.

Na, o kairei kandidatų prezidento vietai—nebuvo 
jokių rimtesnių peštynių. Iš anksto buvo paskirtas vice
prezidentas R. Niksonas—Niksonas ir buvo vienbalsiai 
užgirtas kandidatu.

Ką gi tai parodo?
Tai parodo, kad Amerikos stambusis (monopolistic 

nis) kapitalas jaučiasi toks stiprus, kad jis nenori pa
kęsti jokių “nesusipratimų”. Paskyrė jis Niksoną, na, 
ir respublikonų partijos suvažiavimas turėjo jį nomi
nuoti! Niksonas, vadinasi, kandidatu buvo pastatytas 
jau seniai, ir tie, kurie jį pastatė, žinojo, kad šis šuva-, 
žiavimas užgirs, kadangi Respublikonų partija—stam
biojo kapitalo partija.

Panašiai, žinoma, buvo ir Demokratų, partijos suva
žiavime. Ten taip pat iš anksto buvo nustatyta, kad sen. 
Kennedy turi būti kandidatu, tai jis juo ir buvo. Bet 
visgi dėl svieto akių Demokratų partijos suvažiavime 
Kennedžiui buvo šiokia tokia opozicija. Tačiau ir Demo
kratų partijoje laimėjo stambusis kapitalas, kadangi ir 
toji partija nėra liaudies partija, nors kai kurie sako, 
kad ją reikėtų tokia padaryti.

ABIEJŲ PARTIJŲ suvažiavimai, abiejų “taktika” 
rodyte rodo, jog Amerikos liaudžiai būtinai reikalinga 
trečioji partija—liaudiška, besirūpinanti ne kapitalo ir 
kapitalistų reikalais, o liaudies. Reikalinga partija; ku
ri kovotų už taiką. Reikalinga partija, kuri apie civili
nes žmonių teises ne tik kalbėtų, o už jas ir kovotų. To
kioje partijoje, aišku, neturėtų rasti vietos rasistai, ku
rie negrus skaito ne žmonėmis.

Ar tokia partija kada nors bus? Be abejojimo bus. 
Kai kurie toliau numatą darbo unijų veikėjai jau ir da
bar apie tokią partiją galvoja. Deja, kol darbo unijų, vir
šūnėse sėdės tokie, kaip Meany, nelengva bus liaudies 
partiją įkurti.

h Tik pagalvokime, kokios atmainos amerikinėje pa
dangėje pasireikštų, jei, sakysime, apie 20 milijonų or
ganizuotų darbininkų įstotų į tokią partiją, jei jie pa
trauktų savo pusėn biednuosius farmerius, jei įtrauktų 
į tokią partiją t. v. baltakalnierius!

Daugiau turistŲ j Lietuvą
PRAĖJUSĮ TREČIADIENĮ Sabena linijos spraus- 

miniu lėktuvu iš Niujorko aerouosto išlėkė į Lietuvą 
dar 39 JAV lietuviai turistai.

Vadinasi, šią vasarą jau bus ten išskridę apie 100 
JAV lietuvių. Tūli pirmesnieji jau grįžta.

Bet tai ne viskas. Girdėjome, kad organizuojasi ir 
trečia JAV lietuvių turistų grupe. Ji, sakoma, į Lietuvą 
išlėks kito mėnesio antroje dalyje. Numatoma į tą gru
pę įtraukti taipgi apie 40 žmonių.

Tai didelis, labai svarbus dalykas! Mes dažnai kal
bame apie kultūrinių ryšių su Lietuva palaikymą, apie 
jų išplėtimą. Mūsų turistų nuvykimas į Lietuvą, susipa
žinimas su josios pasiekimais, kaip tik ir padeda tvir- 
tesniems kultūriniams ryšiams .stiprėti.

Na, o kai sulauksime daugiau svečių-turistų iš Lie
tuvos, tie ryšiai dar labiau sutvirtės. Bet apie tai kitą 
karta.v

Naujas viešbutis Vilniuje
“TIESOJE” SKAITOME, kad Vilniuje neseniai at

sidarė naujas viešbutis, pavadintas “Neringa”. Taip pat 
tame pačiame Stalino prospekte atidaryta ir nauja val
gykla — “Šešupė”.

“Laisvėje” buvo rašyta, kad Vilniuje dar per mažai 
viešbučių, o turistų, svečių, žmonių iš kitur į sostinę at
vykstančių kas metai vis daugėja. “Tiesoje” skaitome:

“Naujojo viešbučio kambariai išdėstyti trijuose 
aukštuose. Kiekviename kambaryje gyvena po vieną-du 
svečius. Atskiruose aukštuose įrrengtos svetainės, tar
nybinės patalpos. Sienos, kaip senovės menėse, apkaltos 
lakuotomis pušies lentelėmis. Viduriniajame aukšte vie
na siena išklota raudonomis plytomis, o jos nišoąe — ke
ramikos dirbiniai. Gyvenamuose kambariuose yra visi 
patogumai, radijo aparatai, televizoriai ir kt. šio vieš
bučio įrengimo projekto autoriai — architektai broliai 
A? ir V. Nasvyčiai?’ ............. r

112.00
$6.50

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months
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Kaip jie mulkino ir žudė 
Lietuvos liaudį

kurios

Visa ši medžiaga parem
ta vien dokumentais. Jie 
pasakoja, kad reakcingoji 
dvasiškija visuomet steng
davosi pastoti liaudžiai ke
lią jos kovoje prieš išnau
dotojus, kovoje už naują, 
laimingą gyvenimą.

MEILĖ “ŠVENTAJAM”...
PINIGŲ MAIŠUI

Buržuazijai valdant Lie
tuvą, bažnyčia turėjo did
žiules privilegijas,
leido jai čiulpti iš darbo 
žmonių jų sunkiai uždirb
tus skatikus. Vienas pel
ningiausių jos biznių buvo 
Lietuvos fašistinės vyriau
sybės visiškai į bažnyčios 
rankas perduotas visų civi
linių aktų surašymas. “Lie
tuvos dvasiškija įgaliota 
vesti gimimo ir krikšto,
jungtuvių ir mirimo užra
šus” — skaitome 1927 me
tais Smetonos vyriusybės 
su Vatikanu sudarytame 
konkordate.

Be to, buržuaziniai Lie
tuvos vadeivos pagal kon
kordatą iš valstybės biudže
to mokėjo algas vysku
pams, įvairiems vyskupijų 
kurijų darbuotojams, ku
nigams, rėmė kunigų se
minarijas ir t.t. Bažnyti
ninkams priklausė stam
būs žemės plotai, kurie pa
gal tarybinės žemės refor
mos komisijų duomenis 
1940 metais sudarė net 
19,124 hektarus.

Visa tai buvo neišsekan
tis pasipelnijimo šaltinis. 
Kuklūs iįr . gana atsargūs 
apskaičiaVimąi rodo, kad 
vieno kunigo mėnesio paja
mų vidurkis turėjo 'siekti 
1,500—3,000 litų.-

Prieš dvidešimt metų Lie
tuvos liaudžiai paėmus val
džią į savo rankas, dvasiš
kiai neteko daugumos savo 
pajamų šaltinių. Vyskupas 
V. Baranauskas 1947 me
tais rašė: “Visa Lietuvos 
dvasininkija, nekalbant 
apie neskaitlingas išimtis, 
Sovietų valdžios atžvilgiu 
buvo nepalanki. Priežastis 
to. nepalankumo buvo nete
kimas privilegijuotos pa- 
dėties, kuria naudojosi bur- 
žuažinėje santvarkoje, ne
tekimas materialines para
mos iš vyriausybes pusės", 
(mūsų pabraukta. — red.). 
Ir tik paskutinėje vietoje 
vyskupas paminėjo “idėji
nį” veiksnį — tai dvasiškių 
“idėjiniai-religiniai įsitiki
nimai, priešiški materialis
tinei pasaulėžiūrai”.

MULKINTOJAI
1 Marijampolės Marijonų 

vienuolynas turėjo 13 mili
jonų litų vertės turtą, ta
čiau “broliukai” nesigėdijo 
ir toliau, mulkindami tikin
čiuosius, glemžė jų turtą. 
Štai Marijonų vienuolyno 
įsipareigojimas, kuriame 
rašoma:

“Perėmęs A. Mykolaity
tės turtą valdyti, vienuo

lynas turės šiuos įsiparei
gojimus: 1) nupirkti kars
tą, atlaikyti pomirtines pa
maldas, keturnedėlį ir me
tines (anniversarium). 2) 
Mano intencija vienuoly
nas turės atlaikyti 500 mi
šių (toliau išvardinta į. 
kuriuos šventuosius ir po 
kiek — red.).

Jei atsitiktų nelaimė tur
tui sudegti, tuo atveju, ir 
šie įsipareigojimai atitin
kama proporcija sumažė
tų”.

Kelio į dangų kaina tvir
ta. Neatidūosi vienuolynui 
viso turto — neteksi “ati

tinkamos proporcijos” dievo 
malonės.
. POPIEŽIAI KEIČIASI, 

O POLITIKA?..
Popiežius turi neapribo

tas teises bažnyčioje, bet jis 
visada priklauso nuo vie
nos ar kitos imperialisti
nės valstybės ar jų gru
pės ir vykdo jų politiką.

Lietuvoj susikūrus Tary
bų valdžiai, Romos popie
žium buvo Pijus XII. Jis 
žinomas kaip hitlerinės Vo
kietijos, Mussolinio Itali
jos, o fašizmui subankru
tavus, — JAV imperialistų 
tarnas.

Pijus XII buvo vienas 
iš aršiausių Tarybų val
džios priešų, žvėriškai ne
apkentė pirmosios pasauly
je darbininkų ir valstiečių 
valstybės — Tarybų Sąjun
gos. 1957 metais vienoje 
savo kalbų popiežius reika
lavo kovoti su komunistais 
“visomis priemonėmis”. Jis 
jėzuitiškai nutylėjo, kokias 
priemones turėjo galvoje. 
Užtat Vakarų Vokietijos 
teologas Moncelis iš Miun
cheno “paaiškino” nesu
prantamiems, kad panau
dojimas atominio ir vande
nilinio ginklo kovoje prieš 
socialistines šalis visiškai 
“derinasi su krikščionių 
tikyba”.

Pijaus XII nuomone, kal
bos apie taiką, yra tolygios 
“komunistinei propagan
dai”. Todėl nenuostabu, 
kad tuometinis popiežius 
nepatvirtino vyskupo Palta
roko įšventinto Kauno vys
kupu kanauninko Stankevi
čiaus tik todėl,.' kad pasta
rasis buvo ' pasirašęs Stok
holmo Taikos šalininkų 
kreipimąsi.

Daug kalbų sukėlė 1958 
metais tapęs popiežium Jo
nas XXIII. Kalbėta apie 
“naująjį kursą”, tačiau ne
trukus pats popiežius Jo
nas XXIII pareiškė, 
“popiežius naujas, bet 
veiklos kryptis sena”.

KĄ IŠPRANAŠAVO 
PIJUS XII

Nedažnai lietuviai susi
laukdavo popiežiaus “ga
nytojiško” dėmesio. Bet ši 
padėtis iš pagrindų pasi
keitė, kai Lietuvos liaudis 

20 metų nusimetė 
buržuazinį jungą ir pasu
ko tarybiniu keliu. Tada 
pasipylė laiškai, kuriuose 
popiežius kurstė tikinčiuo
sius, skleidė niekšingiau
sius prasimanymus apie 
tariamą tikinčiųjų perse
kiojimą...

Tačiau tuose laiškuose 
būdavo ir kitokių dalykų. 
Prieš pat hitlerininkų už
puolimą popiežiaus Pijaus 
XII laiške buvo rašoma:

“Pagaliau pakėlę į dangų 
rankas m-es labai maldauja
me už Jūs, gerbiamieji bro
liai, ir už jūsų ganomuo
sius, prašydami taip pat 
užtarimo Švenčiausios pa
nos, kuri, būdama martirų 
(kentėtojų) karaliene, žino 
jūsų rūpesčius. Greitai te
virsta pas jus tamsybė — 
šviesa, nuliūdimas -džiaug
smu,. audra— ramios tvar-l 
kos malonumu”.

Po įprasta bažnytine bib
lijinę frazeologija čia slė
pėsi pranešimas apie Hitle
rio ruošiamą TSRS užpuo-, 
limą... Kad Pijus XII kaip 
tik tai turėjo galvoje,, pa
tvirtina ir arkivyskupas J. 
Skvireckas, kuris užsimin
damas apie šį^jaišką 1942 
m. kovo 21 dienos rašte,, iš-

kad 
jo

prieš

sireiškė: “... dabar, atėjus 
numatytam (mūsų pbrauk- 
ta—red.) Pijaus XII laikų 
pagerėjimui, mes turime 
parodyti didesniais darbais 
savo ištikimybę...” Ir po- 
piežus, ir vyskupas gerai 
žinojo, kad toji “šviesa” ir 
“rami tvarka” buvo Pane
riai, Osvencimas, IX for
tas... Be jie nesmerkė tos 
“tvarkos”, o visaip sten
gėsi parodyti savo ištiki
mybę Hitleriui.

IŠTIKIMI ŽUDIKŲ 
TARNAI

1940-1941 metais katali
kų dvasiškiai ' per sakyklą 
ir ypač per klausyklą vedė 
aršią antitarybinę propa
gandą tikinčiųjų tarpe, tel
kė buržuazinius nacionalis
tus į slaptas organizacijas. 
O prasidėjus Didžiajam 
TJėvynės karui žymus skai
čius dvasiškių aktyviai pa
sireiškė hitlerininkų suor
ganizuotame “aktyvistų 
fronte”. Pagal jų nurody
mus būdavo suimami bei žu
domi tarybiniai žmonės. To
kiais buvo Skaisgirio komen- 
dorius Pranys, Kurklių kleb. 
Katinas, Balninko — Šūs
nys, Luokės kunigas Šikš
nys, Viekšnelių kunigas 
Būdvytis, Plungės klebonas 
Puknys ir nemaža kitų. 
Ne vienas tokių kunigų tu
rėjo “teisę” vykdyti' net 
mirties nuosprendžius.

Arkivyskupas ir metro
politas J. Skvireckas, Kau
no vyskupas V. Brizgys, 
Kauno arkivyskupijos ge
neralvikaras pralotas K. 
Šaulys karui prasidėjus pa
siskubino per radiją pa
reikšti, kad “galingoji Vo
kietijos kariuomenė sunai
kino pas mus įsitvirtinusią 
bolševikų santvarką... Da
bar mūsų tautai atsiveria 
vėl naujas gyvenimas!” 
Vilniaus arkivyskupas M. 
Rainys iškilmingai, daly
vaujant okupacinės kariuo
menės aukštiems karinin
kams, atlaikė padėkos mi
šias.

Ar galėjo okupantai no
rėti geresnio . pasitarnavi- 
mo!
“Bažnyčios kunigaikščiai'' 

kelia kardus...
Tarybinės Armijos per

galių, partizaninio judėji
mo' pasėkoje braškėjo fron
tas, braškėjo “geležinė” 

Namų komiteto prie Kauno namų vai-, 
dybos Nr. 10 Kęstučio g. Nr. 52 pirminin
kė Ana Tomsienė. Ji—pensininkė, šiuose 
namuose ji gyvena jau penkiolika metų. 
A. Tomsienė yrą tikras namų valdybos pa
galbininkas. Ji mobilizuoja gyventojus už 
pavyzdingą kiemo ir butų priežiūrą, šva
rą ir tvarką. '

2 p.-Laisve (Liberty)—Ant r a d., rugP. (Aug.) 2, 1960

tvarka okupuotose teritori
jose. Reakcingieji dvasi
ninkai visomis priemonė
mis stengėsi padėti oku
pantams. Pakėlė savo kar
dus ir “bažnyčios kuni
gaikščiai” — v.y s k u p a i. 
“Mes turime padaryti visa, 
kas nuo mūsų pareina, kad 
panašus pavojus (Tarybų 
valdžia — red.) nebegrįž
tų”, — maldavo savo gany
tojiškame laiške tikinčiuo
sius metropolitas J. Skvi
reckas.

Štai ką vėliau sakė apie 
paskelbto pirmojo savo 19- 
43 metų liepos 8 d. ganyto
jiško laiško turinį Telšių 
vyskupas V. Borisevičius: 
“Aš griežtai kritikavau 
Tarybų valdžios organų 
veiklą. Norėdamas nuteikti 
tikinčiuosius prieš bolševi
kus, tarybinę valdžią, aš 
tvirtinau, kad Tarybų val
džia vei 1 žmones elgtis 
priešingai jų sąžinei, sklei
džiau gandus apie tai, jog 
bolševikai masiškai naiki
no lietuvius, niekino tikybą 
ir maldos namus, suiminė
jo kunigus tariamai už tai, 
jog jie atlikinėjo tikybines 
apeigas”.

Bažnytininkams visos 
priemonės, kuriomis vie
naip ar kitaip būtų galima 
apšmeižti liaudies valdžią, 
buvo geros.

Tarybinei Armijai išvi
jus okupantus iš mūsų kra
što kai kuriems kunigams 
labiausiai su okupantais 
susidėjusiems, nieko kito 
neliko, kaip tik bėgti kartu 
su savo šeimininkais. Taip 
pasielgė arkivyskupas J. 
Skvireckas, vyskupai 
Podolskis, V. Brizgys, 
mažas būrys mažesnio 
go bažnytininkų. Kiti,
žiau susitepę rankas bend
radarbiaudami su okupąn- 
tais, liko. Bet ir jų daugu
ma užsibrėžė x tikslą kenkti 
liaudžiai, statančiai laisvą 
nuo išnaudotojų gyvenimą.

Kartu, su banditais
Galima išvardinti ne vie

ną dešimtį kunigų, jų tar
pe vyskupus V. Borisevi- 
čių, V. Ramanauską, T. 
Matulionį, M. Rainį, kurie 
palaikė tiesioginius bei ne
tiesioginius kontaktus su 
buržuazinių nacionalistų 
gaujomis, siuntė susikom
promitavusius dvasininkus, 
kapelionus į banditų bū
rius, r ė m ė žmogžudžius 
maisto produktais, padėjo 
jiems palaikyti ryšius su 
užsienio žvalgybomis.

Štai ką patys dvasininkai 
pasakė apie savo tuometinę 
veikla, o

ne-
ran-
ma-

kad juos išklausyčiau

Vyskupas V. Ramanaus
kas: “Kiek teko patirti, 
tarpininkaujant vyskupui 
Borisevičiui, produktų ha A 
ditams atvežė Tirkšlių 
klebonas Kirba Antanas ir 
Žemaičių Kalvarijos klebo
nas kun. Polonskis Vladas. 
Tai iš jų pačių girdėjau... 
Negalima užginčyti fakto, 
jog buvo kunigų, kurie tu
rėjo su banditais ryšius...”

Kunigas L. Puzonas (bu
vęs Čiobiškio klebonu): 
‘Kartą rudenį per atlaidus 
vakare tais metais (1944 
m.—red.) į kleboniją atėjo 
daug vyrų. Su jais buvo ir 
“Žaliasis velnias”. Jie pra
šė 
su kitu kunigu išpažin
ties... Aš su Paparčių kle
bonu Petru Valatka nuėjo
me ir išklausėme apie 40 
asmenų išpažinties ir davė
me komuniją...”

Tūkstančiams žmonių 
kainavo gyvybę ši 
ninkijos pozicija, nes be jų 
materialistinės ir mbrail- 
nės paramos banditų bū
riai, sudaryti iš hitlerinių 
okupantų padlaižių, nebūtų 
galėję vykdyti savo niek
šiškų darbų.

“Petrapilio apaštalai"
Tuoj po hitlerinių fašis

tų užpuolimo vyskupas T. 
•Matulionis popiežiaus Pi
jaus XII buvo paskirtas 
apaštališkuoju Petrapilio 
(Leningrado) administra
toriumi, t. y. dvasiškuoju 
valdytoju. Vyskupas Matu
lionis netgi parašė arkivys
kupui J. Skvireckui laišką, 
kuriame prašė kortiandi- 
ruoti jo žinion visus iki 
Spalio revoliucijos ten dir
busius dvasininkus. Juokioji 
reakcija planavo naujus 
kruvinus darbus.;.., 11

Nepavyko. Tarybinė Ar
mija sutriuškino hitleri
ninkų gaujas, * o su jomis 
žlugo ir vyskupo Matulio
nio viltis sėdėti apaštališ
kame soste Leningrade.

Tai tik kai kurie faktai 
iš reakcingosios dvasinin
kijos antiliaudinės veiklos. 
O visų jų ištisose knygose 
nesurašyti! Jie akivaiz
džiai rodo, kaip reakcingoji 
dvasininkija mulkino ir žu
dė Lietuvvos liaudį.

Knyga apie 
užjūrio lietuvius

Kodėl lietuviai masiškai 
emigravo į Brazilijos fa
zendas? Kokios buvo Lietu
vos išeivių ekonominės ir 
buitinės gyvenimo sąlyjh’3 
Argentinoje, Brazilijoje^Tr 
Urugvajuje? Kas žinoma 
apie pažangųjį lietuvių ju
dėjimą bei kultūrinę veiki#* 
Pietų Amerikoje?

Į šiuos ir kitus klausimus 
išsamiai atsakoma knygoje 
“Pietų Amerikos lietuviai”, 
kurią šiomis dienomis išlei
do Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla Vilniuje. Knygos au
torius — Pranas Ulevičius, 
kadaise taip pat ilgus me
tus gyvenęs emigracijoje.

Knygoje keturios dalys: 
1) Lietuvos darbo žmonių 
emigracija buržuazijos val
dymo metais, 2) Ekonomi- 
nės-buitinės lietuvių emi
grantų sąlygos, 3) Pažan
gusis judėjimas ir kultūri
nis gyvenimas, 4) Niekuo
met nereikės emigruoti-ieš- 
koti darbo ir duonos svetur.

“Pietų Amerikos lietuj* 
viai” — kruopščiai parašy
ta, vertinga knyga. Leidi
nys gausiai f iliustruotas 
nuotraukomis iš lietuviui 
emigrantų gyvenimo Pietų 
Amerikoje. A. V.
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Rojus M i žara

Atsakau į klausinius
f . —Ar Lietuvoje yra nusi
kaltimų, ir kokie jie?

Taip, jų dar yra. Tary
bų Lietuvos žmones dar ne 
angelai, o pagaliau, kaip 
sako krikščionių “mokslas”, 
velniai taipgi yra kilę iš an
gelų.

Jeigu yra teismai, jeigu 
yra milicija, jeigu dar yra 
ir kalėjimų, tai, aišku, yra 
ir nusikaltimų. Kokie tie 
nusikaltimai? Yra dar viso
kių ir aš čia neisiu į smulk
menas.

Kadaise rašiau “Laisvė
je” apie atsilankymą Lukiš
kių kalėjime Vilniuje. Jis 
—apytuštis, bet vis tik dar 
radau “įnamių”, kurių vie
ni buvo teismo nubausti, o 
kiti dar laukė teismo.

Aš manau, jog kalėjimai 
Lietuvoje neužilgo išnyks, 
pasiliks tik pataisos namai, 
kuriuose nuteistieji už vi
sokius nusižengimus patal
pinti. Jie dirba, ir už savo 
darbą gauna lygų užmokes
ti su tais, kurie tokį pat 
darbą atlieka būdami lais
vėje.

Nusikaltimu ska i č i u s 
Lietuvoje mažėja ir jis ma
žės su žmonių gyvenimo ly
gio kilimu aukštyn. Mokyk
linis auklėjimas, spaudos, 
literatūros įtaka žmones gi
liai veikia, tad ir tie, kurie 
ar mano sukčiavimu, vagi- 
šiavimu arba kitokiais ne
gražiais veiksmais užsiimti, 
mokosi, palaipsniui persi- 
auklėia, darosi padoriais 
socialistinės šalies pilie
čiais

Man labai patinka Lietu
voje ne per seniai atsiradę

omeniniai teismai.
Ką gi tai reiškia?
Visuomeniniai teismai tai 

ne valdiniai. Valdiniai teis

mai žmones teisia sulyg 
įstatymais, kuriems teisia
masis nusikalto. Nori ar ne
nori, teismas tokiam teisia
majam ir bausmę pritaiko 
sulyg tuo įstatymu.

Žinoma, neretai pasitai
ko, kad teismas, atsižvelgęs 
į aplinkybes, kuriomis tei
siamasis nusikalto, jo pasi
gaili ir nebaudžia. O vis dėl 
to visuomeniniai arba drau
giški teismai, mano nuomo
ne, yra patys geriausi. Ka
da nors jie galės būti vie
ninteliais teismais. Žinoma, 
ne rytoju ir ne poryt.

Visuomeniniai teismai 
gali suvaidinti didžiulę rolę 
žmonių perauklėjime.

Sakysime, darbovietėje at
siranda asmuo, kuris mėgs
ta išgerti, o savo šeima ne
sirūpina, nedaboja vaikų, 
gi žmonai kai kada dar ir 
sukerta. Aišku, tokiu atve
ju žmona gali eiti į teismą 
ii per jį reikalauti, kad vy
rą suvaldytų. Bet ar nebūtų 
geriau, jei žmona kreiptųsi 
pas tuos žmones, su kuriais 
jos vyras kartu dirba, ir pa
prašytų, kad jie patys jį 
teistų, suvaldytų? Tokie 
teisėjai, asmeniškai silpna
valį pažindami, gali jam 
duoti nemaža naudingų, 
draugiškų pastabų, reikalus 
išaiškinti ir reikalauti, kad 
nusikaltėlis pasitaisytų.

O kai kada net pasitaiko, 
kad vienas kitas darbinin
kas, iš dirbtuvės ar iš įstai
gos kokį daiktelį pasiima, 
pasivagia. Ar verta tuojau 
tokį asmenį duoti valdiniu 
teisman? Ne, toki dažnai 
teisia patys žmonės, su ku
riais jis dirba, ir reikalau
ja, kad nusikaltėlis pasitai
sytų.

Pasitaiko, kad čia ir ten 
žmonės išsikolioja, susimu

ša? Ar ne geriau tokius 
teisti visuomeniniuose teis
muose, užuot leidus bylinė
tis valdiniuose?

Dar nėra išnykusi pas 
Lietuvos žmones bylinėji
mosi “tradicija” . /Kad tik 
kiek, tuojau “eisiu į teismą 
teisybės ieškoti”. Einant į 
teismą, tenka sugaišti ne
mažai laiko, kurį būtų gali
ma sunaudoti naudingiems 
tikslams. Na, o tuos nesusi
pratimus, kuriuos turi, čia 
pat vietoje, galėtų atlikti 
visuomeninis teismas.

Susitikau aš Vilniuje vie
nos įstaigos tarnautoją — 
rodosi, buhalterio padėjėją. 
Jis man bėdavojo:

i

—Šiandien parnešiau iš 
banko keletą tūkstančių 
rublių, padėjau juos į seifą, 
na, o vakare, atidarau sei
fą, ir pinigų jau nebėra!

—Kaip tai galėjo būti? 
—stebėjausi.

—Nežinau. Seifą gali ati
daryti tik kitas tarnauto
jas, tik mudu du žinome, 
kaip jį atidaryti...

Aišku, tuojau buvo su
prasta, jog tas, kitas as
muo, ir tegalėjo pinigus 
pasiimti. Kas gi kitas?

Po kurio laiko aš ir vėl 
susitinku tą asmenį, iri 
klausiu jo, ar surado pini- j 
gus, ar atsirado asmuo, ku
ris juos paėmė.

—Taip, atsirado. Tas 
pats, apie kurį galvojau. 
Kai tik pasakiau atsakomin- 
giems pareigūnams, jie tuo
jau nuvyko pas jį ir jis dar 
tuos pinigus pas save turė
jo. Vadinasi, neprapuolė 
nei vienas rublis.

—Kodėl jis taip darė? 
Kodėl jis ėmė?

—Kas gi žino! Sako, tu
rėjęs skolų, tad norėjęs 
įstaigos pinigais jas atmo
kėti ?

—O dėl ko jis turėjo sko
lų, žinote?

Mėgo prašmatniai gy
venti, mėgo paūžti, — buvo 
atsakymas. — Žinote, pas 
mus dar yra žmonių, kurie 
galvoja šitaip: kaip rytoj 
bus, taip bus, o šiandien, jei 
aš galiu, tai ir ūllosiu.

Klausiau, ką gi dabar 
mano su anuo asmeniu da
ryti. Atsakymas buvo toks:

—Aš manau, mes jam su
ruošime visuomeninį teis
mą, t. y., įstaigos tarnauto
jai bus sušaukti ir ten vi
su aky regyje jį apklausinė- 
sime, ir žiūrėsime, ką jis 
pasakys, kaip jis pasiaiš
kins. Būtų galima paduoti 
jį prokuratūrai ir lai teisia, 
bet pas mus kyla klausimas, 
ar verta tai daryti?

Nežinau, kuo visa tai 
baigėsi, kadangi aš tuoj po 
to išvykau iš Lietuvos. Bet 
man šito tarnautojo nuomo
nė labai patiko: geriausiai 
būtų, jei toks nusikaltėlis 
būtų teisiamas visuomeni
nio teismo, pačių žmonių, 
su kuriais jis kartu dirba. 
Toks teismas, žinoma, tei
siamojo neteistų į kalėjimą, 
o tik šiaip sau duotų jam 
gerą lekciją, kad jis ateity
je pasimokytų ir vengtų 
daryti tai, kas yra bloga.

Tokių visuomeninių teis
mų, girdėjau, vyko jau ne 
vienas ir ne viename mies
te. r

ALDLD REIKALAI

2,000 mokslininkų posėdžiavo ir svarstė.
Tarptautinė stotis ap

skrieja Mėnulį ir perduoda 
Žemei jo nuotrauką; atomi
nis laivas “Leninas,” laužy- 

? damas šiaurės ledus, tiesia 
kelią laivų vilkstinėms; 100 
metrų .aukščio Bratsko hid
roelektrinės užtvanka pri
vers Angaros vandenį suk
ti turbinas ir tarnauti žmo
gui; Maskvoje statomas di
džiausias pasaulyej, pusės 
kilometro aukščio televizi
jos stiebas.

Ne vienas skaitytojų tuoj 
pat paklaus: o ką bendro 
tarp savęs turi šie reiški
niai bei statiniai, argi ga
lima kuo nors gretinti tarp- 
planetinę stotį ir hidroelek- 

i trinės užtvanką? Galima. 
Įsigilinę pamatysime, kad 
tiek raketos, tiek laivai, už
tvankos, inžinieriai stati
niai ar mašinos yra veikia
mi jėgų ir atlieka tam tik
rą mechaninį judesį. Tiek 
pats judesys, tiek sąlyginė 
ramybė turi būti pakanka
mai pastovūs ir iš anksto 
apskaičiuoti. Visus šiuos 
klausimus nagrinėja moks
las apie paprasčiausią ma
terijos judėjimo formą — 
mechaninį judesį.

Mechanikos istorija, kaip 
ir kitų gamtos mokslų is
torija, glaudžiai susijusi su 
visuomenės vystymosi isto
rija. Štai jau trečiame 
šimtmetyje iki mūsų eros 
Archimedas sprendė sverto 
^uždavinį — kaip, panaudo
jant nedidelę jėgą, pakelti 
sunkų krūvį. Tačiau me
chanikos pagrindai buvo 
padėti tik septynioliktame 
amžiuje genialiojo Gelilė-

jaus. Jis nustatė kūnų kri
timo dėsnį, įvedė pagreičio 
sąvoką ir suformulavo iner
cijos dėsnį — pirmąjį dina
mikos dėsnį. Jam mokslas 
turi būti dėkingas už pir
muosius sijų stiprumo bei 
skysčių pasipriešinimo ju
dantiems kūnams bandy-

I mus.
Taip, bet nuo Archimido 

iki Galilėjaus praėjo dvide
šimt šimtmečių. Nejaugi to 
meto statiniai pastatyti be 
skaičiavimų? Kuo paaiš
kinti kad ir tokį faktą. Prie 
Maskvos, Kolomensko kai
me stovi nežinomo statyto
jo kūrinys —■ cerkvė. Jo
sios sienos taip ekonomiš
kai suprojektuotos, kad ir 
dabar, naudojant labiausiai 
išvystytą inžinerinį staty
binės mechanikos aparatą, 
ekonomiškiau jų suprojek
tuoti nebūtų galima. Arba 
nuostabūs indų ir kinų 
bokštiniai pastatai — pago
dos. Ar tai sukurta be in
žinierių skaičiavimų?

Vis dėlto, jokių rašytinių 
dokumentų apie mokslą, 
nagrinėjantį pastatų stip
rumą bei pastovumą, iš to 
meto neišliko. Tikriausiai 
jų ir nebuvo. Statytojai, 
gal būt, intuityviai, o gal 
ir sąmoningai taikė tam 
tikrus mechanikos princi
pus ir vadovavosi taisyklė
mis, besiremiančiomis šiais 
principais. Konstravimo pa
tyrimas eidavo iš kartos į 
kartą. Žinoma, neapsieita 
ir be, katastrofų ir nelai
mių. Romėnų istorikas Ta
citas rašo apie katastrofą, 
įvykusią imperatoriaus Ti
berijaus laikais (mūsų eros

pradžioje). Gladiatorių im
tynių metu, griuvus amfi
teatrui, žuvo ar buvo suluo
šinta apie 50 tūkstančių 
žmonių.

Viduramžiais tiltai griū
davo taip dažnai, kad net 
atsirado paprotys, prieš ei
nant per tiltą, kalbėit už
keikimus ir maldas. Laikui 
bėgant kaupėsi žmogaus 
patirtis, ir tuo pačiu kūrė
si mechanikos mokslo pa
grindai. Po Galilėjaus mes 
matome daug įžymių var
dų, įnešusių begaliniai daug 
į mechanikos mokslą: Niu
tonas, Hukas, Eileris, Ru
lonas, O s t r ogradskis, Žu
kovskis, Liapunovas, Ciol- 
kovskis, Čaplyginas ir eilė 
kitų.

Tuo laiku progresyvaus 
kapitalistinio gamybos bū
do vystymasis, šalia jūrei
vystės bei sausūmos trans
porto, kėlė uždavinius ir 
kitoms technikos šakoms. 
Šie visi uždaviniai vieno
kiu ar kitokiu būdu buvo 
surišti su mechanika. Ne
įkainuojamą indėlį į me
chanikos mokslo išvystymą 
įnešė Rusijos mokslininkai. 
Sunku būtų išvardinti šio 
straipsnio apimtyje mūsų 
šalies mokslininkų vardus 
ir darbus, atliktus mecha
nikos srityje...

Po Didžiosios Spalio soci
alistinės revoliucijos atsivė
rė plačios persp e k t y v o s 
'mokslui vystytis. Ekonomi
niai pertvarkymai, iki šiol 
pasaulio istorijoje nežino
mi statybos bei pramonės 
vystymo tempai, naujos 
technikos įdiegimas į liau
dies ūkį, kosminiai skridi

KAS GREIČIAU 
MIRŠTA?

Naudojantieji alkoholį 
dažniau miršta nuo užkre
čiamų ligų. Tai patvirtina 
bandymai su triušiais: vie
na jų gruuė buvo norma
liai maitinama, o kita su 
maistu kas dieną per 4 mė
nesius buvo duodama por
cija alkoholio. Po to abi 
grupės triušių buvo apkrė
stos džiovos bacilomis. Nuo 
dižovos daugiau žuvo alko
holio gavusių triušių.

LLD SUVAŽIAVIMUI 
PRAĖJUS

Džiaugiamės, kad suva
žiavimas buvo sėkmingas: 
gera atstovybė, raportai ir 
jautrūs suvažiavimui svei
kinimai. Visa tai sudarė 
dalyviams gerą nuotaiką.

Jau praslinko po suva
žiavimo netoli mėnuo laiko, 
gi spaudoje, apart oficialių 
redakcijos pranešimų, apie 
suvažiavimo atliktus pliu
sus bei minusus, niekas dar 
nerašė. Be abejo, tai prisi
deda vasaros sezonas. Visgi 
kai ką reikėtų pakalbėti.

Mano supratimu, nėra 
gera, kad suvažiavimas vy
ksta tokiomis paskubomis. 
O gal mes dar neišmokome 
Draugijos reikalus kiek 
standžiau sukoncentravę 
gvildenti? Viena diena, kol 
visi formalumai atliekami, 
maža laiko lieka platesniam 
reikalų gvildenimui.

Vidutiniai gerai padisku- 
suota žurnalo “Šviesa” rei
kalas. Visų mintis buvo, 
kad žurnalas turi būt padi
dintas, jame reikia dau
giau raštų iš Amerikos ir 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Redaktoriaus nusi
skundimas, dėl stokos ben
dradarbių, pilnai pateisi
namas. Gal ne visų bendra
darbių rašiniai tiktų žur
nalui, bet daug kalbėjusių 
nei nebandė rašyti. Tiki
masi, kad reikalai pagerės.

Permažai suvažiavime 
kalbėta - apie naujų narių 
įrašymą ir abelnai Draugi
jos veikimo pakėlimą. Per
daug domės skiriama se
natvei ir mirtims.

Faktai rodo, kad visai 
apsnūdusioje . kolonijo j e, 
kur “tikrai nieko negalima 
veikti”, apsigyvena iš kitos 
kolonijos asmuo ir ten jau 
viskas pagyvėja. Asmuo su

daugelio metų įgytais vi
suomeninio darbo patyri
mais, negali ramiai tūnoti; 
nors ir mažame draugų 
tarpe vis ras visuomeni
niais klausimais kalbų.

Dabar daug kas gauna iš 
Lietuvos nuo giminių ar 
draugų gerų knygų. Kiti 
net stato klausimą: “Ką 
daryt su tomis knygomis?” 
Knyga yra toks daiktas, 
kuris neturi abejonės ką su 
ja daryt. Planavau šį rei
kalą iškelti suvažiavime, 
bet laiko nebuvo. Keliose 
kolonijose yra suorgani
zuoti knygynėliai. Kitur 
gan daug gerų knygų pelė- 
ja. Kur sunku įsteigti 
knygynėlį, dalinkimės kny
gomis susirinkimuose; dau
giau kalbėkime apie knygą.

Dalis draugų skundžiasi 
silpnom akim. Vykinkim 
knygų skaitymo sueigėles. 
Malonu yra klausyti, kada 
balsiai kas skaito. Perskai
čius paragrafą, diskusijas 
galima išvystyti ir būtų 
daug naudingiau, negu tū
zais kirsti.

Nesiūlau, kad mūsų drau
gijos nariai savo liuoslaikį 
praleistų vien tiktai knygų 
skaitymui, reikalingi ir ki
tokie pasižmonėjimai, bet 
kaip kur knygai permažai 
duodama atydos.

Suvažiavimą sveikino ga
na daug kuopų ir pavienių. 
Visi siūlė pakelt draugijos 
aktyvą. Dabar LLD vys
tant platesnius kultūrinius 
ryšius su Lietuva, ypač 
ten vykstančios -ekskursi
jos, išryškina daug visokių 
abejonių. Senesnieji Lietu
vos emigrantai sugrįžę 
parveža daug neužginčija
mų žinių-faktų. Nevisi tu
ri laimės nuvykt į Lietuvą. 
Negana išgirsti jau žinomo- 
kalbėtojo pranešimus, reik

išgirsti kožno ten lankiusio 
mintis.

Lietuvoje vyksta didelės 
pakaitos, palyginus su te- 
naitiniu gyvenimu, kada 
mes augome. Tokie pokal
biai viešose sueigose arba 
mažuose suėjimuose įneš 
įdomių diskusijų.

K. Petrikienė
P. S. Daugiau suvažiavį-’ 

mui sveikinimų.. Sveikini-; 
mai pavėluotai priduota’, 
per J. Skairių: po $1: A.' 
Skairius, P.Poškus, K. Pa- 
ciūnas, B. Makutėnicnė, 
W. Paulauskas, S. J. Liut
kus, J. Gredaitis, Ig. Be-' 
chis. Viso $8.

Ačiū už sveikinimus.
K. P.

Kodėl mes geriame 
vandenį?

Į klausimą daugelis atsa
kys: vandenį geriame, kad 
gerti norime. Bet kodėl no
rime gerti? Pūstelėkime 
šaltą stiklą: stiklas apra 
sos, ant jo atsiras vandem 
lašelių. Iš kur atsirado van
duo? Aišku, kad iš mūsų 
kūno. Arba šiltą vasaros 
dieną mes prakaituojame. 
Iš kur atsirado prakaitas- 
vanduo? Aišku, kad iš mū-' 
su kūno.

Per vieną parą žmogus 
netenka apie dvylikos stik
linių vandens. Suprantama, 
jis tiek turi ir vandens iš
gerti. Bet daugelis žino, kad 
tiek vandens neišgeria, tai 
kaip vanduo patenka į žmo 
gaus kūną? Jis patenka s« 
maistu.

Mėsa, daržovės, duom 
turi daugiau vandens, negu 
kietos medžiagos. Mėsoje 
vandens yra tris kartus 
daugiau, negu kietos m 
džiagos. Agurkas beve 
visas iš vandens, h < t ■ ■ *

Žmogus vandens turi i 
veik tiek, kiek žalias agi 
kas. Žmogaus kūne apie ao

mai — visa tai iškėlė , nau
jas problemas mechanikos 
mokslui. Naujoms proble- 

'moms spręsti neužtenka at
skirų pavienių mokslininkų 
darbo, kaip būdavo ikirevo
liuciniu laikotarpiu. Dabar 
o r g h nizuojami institutai, 
kuriuose atskiras proble
mas nagrinėja ištisi kolek
tyvai.

Ir štai j pirmąjį Visasą
junginį mechanikų suvažia
vimą, įvykusį šių metų sau
sio 27 ir vasario 3 dienomis 
Maskvoje, susirinko du 
tūkstančiai delegatų. J ų 
tarpe 35 akademikai, 310 
mokslo daktarų, 870 moks
lo kandidatų.

Problemų, kurias nagri
nėja mechanika šiuo metu, 
yra tiek daug, ir jos tokios 
įvairios, kad ir dirbančiam 
toje srityje’ specialistui sun
ku orientuotis visose iš kar
to: pavyzdžiui, vienodai ge
rai žinoti aerodinamikos ir 
gruntų mechanikos klausi
mus, tai yra skaičiuoti ra
ketos skridimo trajektoriją 
ar įtempimus po užtvankos 
pamatais. Suvažia v i m a s 
dirbo trimis sekcijomis, 
bendrosios ir pritaikomo
sios mechanikos, skysčių ir 
dujų mechanikos ir kieto 
kūno mechanikos. Šiose 
sekcijose buvo sudaryta 16 
pasekcijų, kuriose perskai
tyta 650 pranešimų.

Reikia pažymėti, kad 
kiekvienos pasekei jos tema
tikoje, ar tai būtų grynai 
teorinė, kaip kad analitinės 
mechanikos ir judėjimo pa
stovumo teorijos pasekcija, 
ar labiau praktinė, kaip 
statybinės mechanikos pa
sekcija, atsispindėjo šian
dieniniai technikos ir liau
dies ūkio Uždaviniai. Pa

vyzdžiui, naftos gavimui 
yra svarbūs filtrą c i n i ų 
skysčių ir dujų judėjimo 
korėtuose kūnuose klausi
mai. Judėjimo pastovumo 
klausimai didelę svarbą tu
ri automatinio reguliavimo 
teorijoje. Suspaustų dujų 
judėjimo klausimai esant 
dideliems greičiams—suda
ro pagrindinę dujų dinami
kos problemą, vieną svar
biausių kosminių skridimų 
klausimų.

Į mūsų buitį įeinant nau
joms sintetinėms medžia
goms — plastmasėms, rei
kalinga nauja konstrukcijų 
ir mašinų detalių iš šių me
džiagų skaičiavimo teorija, 
įvertinanti jų darbą laiko 
bėgyje. Be to, apie medžia
gų stiprumą spręsti šiuo 
metu vien iš mechaninių 
bandymų yra perdaug ne
tikslu. Jei mes įvertinsi
me jų struktūrą ir chemi
nę sudėtį, tai galėsime gau
ti ir norimo stiprumo me
džiagas. Pastarieji klausi
mai, tarp kitų, buvo svars
tomi kieto kūno mechanikos 
sekcijos darbe.

Suvažiavime dalyvavo 
daugiau kaip 40 užsienio 
šalių mokslininkų. Dauge
liui jų suvažiavimo mastas 
bei jo tematika buvo tikras 
atradimas. Pavyzdžiui, JAV 
teorinės ir pritaikomosios 
mechanikos nacionalinio ko
miteto prezidentą N. Hofą, 
kuris pats darė pranešimą 
šuvažiavime apie strypų 
pastovumą esant valkšnu- 
mui, nustebino šios srities 
darbų gausumas Tarybų 
Sąjungoje, apie ką jis anks
čiau -visai nežinojęs. Be to, 
būdipga, kaip pastebėjo jis, 
kad daugumą pranešimų

padarė ne tik Maskvos ir 
Leningrado mokslininkai, 
bet ir iš įvairių šalies vietų 
atvykę atstovai. Tai rodo, 
kad visose Tarybų Sąjun- 

|gos respublikose ir tautose 
vienodai vystoma kultūra 
ir mokslas, kad visi dirba 
kaip vienas kolektyvas. Tai 
nebloga atestacija svečio iš 
šalies, kurioje taip neseniai 
vos ne juokais buvo laikomi 
mūsų šalies pasiekimai.

Gyvename .tokiu laikotar
piu, kai kiekviena diena at
neša nuostabius technikos 
laimėjimus, su kuriais žmo
gus jau apsiprato. Štai, kad 
ir neseniai paleista Tarybų 
Sąjungoje balistinė raketa, 
kuri nuskriejo 12,500 kilo
metrų ir pataikė į nustaty
tą rajoną tik 2 kilometrus 
nukrypusi nuo centro. Koks 
neįtikinamas tikslumas! Ir 
daugelis tai perskaitė visai 
ramiai. O jeigu mes rastu
me laikraštyje žinutę, kad 
atsirado žmogus, kuris, iš 
15 metrų atstumo mesda
mas mažytį šratelį, pataiko 
į einančią siena musę — 
būtų fenomenalu. Tačiau
tai yra maždaug tas pats 
santykis tarp nueito kelio 
ir kritimo ploto skersmens.

Taip, bet daug kas pasa
kys, kad raketos trajekto
riją galima apskaičiuoti, 
sukurti pastovią valdymo 
sistemą ir panašiai. Aišku, 
visa tai galima padaryti. 
Tačiau prieš apskaičiuo
jant, reikia sukurti skaičia
vimo teoriją ir duoti būdus 
bei priemones skaičiavimui 
atlikti. Tai pirmas padarė 
tarybinis žmogus. Ir tuo 
reikia didžiuotis.

Doc. A. ČYRAS

tuonis kartus daugiau van
dens, kaip kietos medžia
gos. Jauni žmonės turi da 
giau vandens, o seni m; 
žiau.

Tai kodėl vanduo neišs 
lieja, kodėl žmogus neiš 
skysta? Čia yra svarba ta 
me, kad vanduo, kaip mėso 
je, taip ir agurke nėra pa
laidas. Jis užsidaręs į atski
ras ląsteles. Tą galima ge
riausiai matyti valg aut 
apelsinus (“orančius”). Įsi
žiūrėkite, kad skystis yra 
užsidaręs plėvelėmis iš visų 
pusių. Taip yra su vandeniu, 
ir žmogaus kūne. Gal būti 
visi esame patyrę, kad iš- 
spaudžiant spuogą pasioodo | 
vanduo. Kodėl? Todėl, kad 
spaudžiant sutreškiame ląs
teles ir vanduo išsilieja. 
Daktarai ir pataria vengti, 
spaudimų, nes tokiais žy
giais tik daugiau sužei
džiame skaudančią vietą.

Taigi nėra nuostabu, kad 
žmogus be maisto gali daug 
ilgiau išgyventi, negu be 
vandens. Be vandens jis ga
li išlaikyti tik kelias dienas.

DIDŽIAUSIA ' i
Apie 60 mylių nuo Maw 

soro — vieno seniausių* 
Indijos miestų — 983 me
tais buvo pastatyta didžiu
lė Budos statula. Jos aukš
tis apie 20 metrų. Tai di
džiausia pasaulyje statula, 
padaryta iš vieno akmens 
gabalo.

Norint pakilti iki statu
los kojų, reikia įveikti net 
620 laiptų pakopų. Aplink z 
Budos statulą yra daugiau, 
kaip 70 dievų ir demon 
skulptūrinių atvaišdų

3 pusi. Laisva (Liberty). Antrad., OTUgp. (Aug.) 2,



SENELIO MIRTIS
Vilnietis poetas G. Kano

vičius paraše apysaką “AŠ 
žiūriu į žvaigždes” kuri 
netrukzis išeis iŠ spaudos 
lietuvių ir rusą kalbomis. 
Apysakoje vaizd u o j a m a 
sunki žydą berniuko dalia 
buržuazinėje Lietuvoje.

•

Antra savaitė mano se
nelis nebesikelia iš patalo.

Antra savaitė nebegirdi 
linksmo jo plaktuko tauk
šėjimo.

Senelis serga . . . Labai 
serga . . . • •

Sinagogos tarnas Joinė, 
apie kurį miestelyje sako
ma, kad esąs labiau kurčias 
nei viešpats aukščiausia
sis, sėdi greta senelio lo
vos ir sūpuojasi į šalis lyg 
laikrodžio švytuoklė.

—Ar atmeni, Šimėnai, — 
šapena Joinė, — kaip mes 
stovėjom Bobruiske? At-

r kažkokias kaltybes mėto že
mėn . . .

Jeigu taip, tai kodėl gi 
žemėje taip maža žvaigž
džių?

Nusikalsti galiu aš, Vin
cukas, Moiškė Šarka, nusi
kalsti gali net senelė!.. 'O 
kuo gali nusikalsti žvaigž
dės?.. Jos elgiasi gražiai... 
Jos niekam nieko pikto ne
daro ... Jos šviečia sau 
viršum girių, laukų, ke
liu . . . v

Dėdė Motelis Gudragal
vis tikina, kad akmenys — 
tai nukritusios žvaigždės.

Girdėjot tokią naujie
ną?! Nukritusios žvaigž
dės!.. Tai argi tam, kad 
taptum akmeniu, privalai 
pirma žvaigžde būti?

—Ar tiesa, seneli?
Senelis tyli.
Senelė ir dėdė Motelis iš

ėjo gydytojo.

kieno batelių, stovi atsikišę 
aulai. Tarp kitų—ir veži
ko Ickaus auliniai.

Aš gražiausiai atmenu, 
kaip Ickus juos atnešė. Jis 
įėjo, garsiai nusičiaudėjo 
ir, rodydamas surištus ba
tus, paklausė:

—Kur juos padėti?
Senelis nusišiepė ir dro

žė:
—Ant kamodos.

Ant komodos stovėjo 
šventadienės žvakės ir sena 
senelės fotografija. Joje 
senelė buvo labai gera ir 
labai jauna.

—Ne, geriau čia, — su
glumo Ickus ir pamažu pa
dėjo batus žemėn.

Senelis švytėjo smagumu. 
Aš niekad nebuvau matęs 
jo tokio smagaus.

—Neįsižeisk, Ickau . . . 
Aš pajuokavau.

Senelis gerbė vežiką dėl

JONAS JŲSKAį ~ -----------

Kai aš buvau Lietuvoj
(Aš čia rašau tik tą, ką tikrai mačiau pernai, važi
nėdamas su turistais po Tarybų Lietuvą) . - ■

neni?
Senelis užsimerkia.
Senelis tarytum atsimi- 

limuose pasineria . . .
—O ar atmeni Brochę- 

Leją Bobruiske? Kokia tai 
gražuolė buvo! Mūsų un- 
teris Zozulia būtų sutikęs 
dėl jos pas mohelį eiti. At
simeni?

(Mohelis — žydą tikybos 
kzdto tarnazdojas, kur is 
vykdo berniuką apipiausty- 

apeigas.)
Senelis tyli.
Aš pasilenkiau prie Joi- 

ičs ausies ir kuždu:
—Atmena . . .
Senelis ir Joinė — seni 

Iraugai.
Dėdė Motelis tikina, kad 

Joinė kažkada buvo karei
vis pėstininkas ir nebuvo 

irčias. Dabar iš jo ka- 
iviavimo bėra likę pora 
dietas žodžių kalboj ir 
dalis.
Kartais Joinė nei iš šio, 

•ei iš to kad krioktels ant
Įos sinagogos:

' —Smirno!
Arba:
—Šagom marš!..
O medalio Joinė niekam 

?rodo. Dėdė Motelis tei- 
1a, kad jame esąs šitoksai 
irašas, žodis į žodį:

“Narsiajam žydui, Jev- 
ampijui Fiodorovičiui Ic- 
covičiui— nuo Nikolajaus 
II.”

Jevlampijus Fiodorovi- 
čius — tai Joinė ... O Ni
kolajus II—tai Rusijos ca
ras, kurio numeris, pasak 
dėdės Motelio Gudragalvio 
žodžių, buvo paskutinis .. . .

—Duos dievas, pasveiksi, 
Šimėnai, — šniaukroja si
nagogos tarnas, — ir mudu 
važiuosim pas mano svainę 
į vestuves. Ji vesdina savo 
benjochidą (vienturtį). Va
žiuosim?

Senelis tyli.
—Važiuosim, —■ atsakau 

už jį aš.
—Tai ir gerai ... O da

bar, Arėmele, palydėk ma
ne, senį. ..

Aš išleidžiu sinagogos 
tarną pro duris.

—Blogai tavo seneliui, 
blogai,—sustoja prieduryje 
Joinė ir slepia nuo manęs 
akis. — Gęsta jo žvaigždė, 
gesta . . . Prašyk dievo, 
kad visai neužgestų

Ir be prašymo neužges!..
Žvaigždės iš viso neges

ta .. .
i Jos'šviečia ir dieną, tik 
■niekas jų nemato, tiesą sa
kant, matyti mato kai kas, 
bet nieko nesako...
I žvaigždės krinta. Aš ne
žinau, kodėl jos krinta, bet 
krinta . . .

Dėdė Motelis Gudragalvis 
teigia,' kad jos ne šiaipsau 
trinta, kad dievas jas už

—Aš vienas .... Su ma
nim tik senas sieninis laik
rodis, kuris amžinai skuba, 
taip pat, kaip senelė . . .

Laikrodis — nepaprastas 
daiktas!..

M»an, pavyzdžiui, vis vie
na, ar jis yra, ar ne. Bet 
štai dėdė be jo gyventi ne
gali. Keliasi — žiūri, pie
tauja — žiūri, eina gulti— 
žiūri. Tiktai kai knarkia, 
tada nežiūri į laikrodį . . .

jo nepaprąsto stiprumo ir 
gerumo. Jis net į vežiko 
batus kreipdavosi vardu.

—Na, Ickau, — murmė
davo jis, laikydamas prieš 
save jo batą,—kame buvai? 
Ka matei?

Ir man atrodė, kad pur
vini vežiko batai pasakoja 
seneliui linksmų linksmiau
sias istorijas.

Kartą pats girdėjau, kaip 
senelis sunkiai atsiduso ir

—Hm, hm,—murma dak
taras . . .

—Seneli, seneli, kodėl 
Šulmanas, kai ateina, sako 
ne “Sveiki gyvi,” bet “hm 
hm...”?

Senelis tyli.
Man darosi baisu... Kam i darbo

aš neprikalbinau 
kad pasėdėtų dar.
Joinė ir kurčias, bet visgi 
žmogus. Ir dar kareiviu 
buvęs.

Tiksi laikrodis . . .
Tiksi širdis . . . Rodosi, 

ims ir iššoks iš užančio... 
Prisidedu ranką. Laikau 
ją, laikau . . . Širdis pana
ši į laikrodį . . . Tik mu
ša kitaip . . .

Tiksi laikrodis . . .
Tiksi širdis . . .
—Atsimerk, seneli! At

simerk, — rėkiu, mėlynuo
damas iš siaubo ...

Senelis pabunda, atsi
merkia, ir tuoj pasigirsta 
pilna visokių garsų. Aš 
girdžiu, kaip liepoje straz
das gieda ... Aš girdžiu, 
kaip grindiniu pasagos 
džerkši . . . Aš girdžiu, 
kaip žuvininke Sara šau
kia Benckę:

—Bencele, Bencele, kur 
tu, cholera!..

Senelis guli ir nekruta. 
Jis nieko nekalba, nieko ne
klausia. Jo neskustu veidu 
rieda ašaros, keistos kažko
kios ašaros — stambios ir 
drumzlinos.

—Neverk, neverk,—mal
dauju aš . . .

Bet senelis manęs negir
di .. .

—Abrėmele!
—Ką?
—Eik ten ... į mano ka

marėlę . . . Ten yra plaktu
kas . . . Pakaukšėk . . .

—Kam?
—Pakaukšėk . . .
—Bet senelė sakė, kad 

tylu būtų . . .
—Tylu?.. Mūsų namuo

se neturi būti tylu . . . Net 
kai aš išeisiu . . . Girdi, 
Abrėmele!... Mūsų namuo
se turi būti batsiuvys. Tu
ri .. .

Aš stoviu ir nesiryžtu.
—Nu,paragina senelis.
—O jei senelė . . .
—Eik, — nutraukia jis 

mano kalbą.
. . . Senelio kamerėlėje 

kaip visada primėtyta kaž-

tarė:
—Ėhė, nemeluok . . . Te

nai tai jūs nebuvot ir nebū
sit.

Nuo to laiko aš pajutau 
pagarbią meilę jiems. Bū
davo, prieinu prie senelio 

staliuko, čiupinėju
Joinės, j visko mačiusią odą, glau- 

Ndrs džiu jos ausis, bet bataidžiu jos ausis, bet batai 
tyli.

Aš pykstu ir lendu į akis 
seneliui: ■ .

—Kodėl Ickaus batai su 
manim nekalba??

—Kvailiuk, su kuo gi jie 
kalba?..

—Su tavim.
—A! Jie manęs klauso... 

Ir niekad mano kalbos ne
pertrauki nė j a . . .

. . .Aš išsitraukiu iš vi
sokios avalynės krūvos Ic
kaus batus, pasidedu ant 
kelių, imu plaktuką.

—Dar kartą dėsim — ir 
kulną pridėsim, — rodos, 
girdžiu senelio balsą.

Taukš, taukš . . .
Taukš, taukš . ...
Ar girdi mane, seneli?..
Aš nematau, per ką mu

šu ... Aš stengiuosi—bal
siau, balsiau, balsiau . . .

Kaip ilgai nepareina se
nelė ir dėdė Motelis!.. Ne
jau būtų neradę gydytojo 
namie?

“Taukš, taukš,” — kalba 
plaktukas . . .

Ir kas iš to mano taukšė
jimo?... Batsiuviu juk aš 
vis tiek nebūsiu?? Nebū
siu . . .

Kuo gi aš būsiu? Kuo?
Gera būti vežiku!.. Sėdi 

sau vežėčiose ir važiuoji, o 
pro tave bėga medžiai, na
mai, kelias ... Iš paskos 
tave vejasi vaikai, o tu tik 
niūki arklį, šūkauji: “Na! 
Na!”

Ar girdi senelis? Tai ne 
plaktuko taukšėjimas ... 
Tai kanopų kaukšėjimas...

Cit! Kažkas ateina . . .
Dėdė Motelis Gudragal

vis! Bet ko jo toksai baisus 
veidas? Ko jam rankos dre
ba?

Jis greitai prieina prie 
manęs, ištraukia plaktuką 
ir, krūpčiodamas nuo verks
mo, sako:

—Ko tu taukši, nenau
dėli!.. Ko tu taukši!.. Sene
lis .. . senelis mirė ... .

Vertė D. Urbas

Kai aš pernai nuvažiavęs 
Žengiau žemėn Lietuvos 
Ir kai žmones paregėjau 
Mūs gimtinės mylimos:

Mano ašaros riedėjo 
Žiūrint į juosius visus, 
Nes aš jų buvau nematęs 
Per labai ilgus metus.

Mane meiliai' pasitiko
Broliai, seserys, draugai, 
Ir nors ašaros riedėjo 
Bet jaučiaus labai gerai.

O kai Vilniaus įdomybių 
Pažiūrėti važiavau, 
Tai aplankęs, apžiūrėjęs 
Aš labai gi nustebau:

Vokiečiai čia, mat, išžudė 
Daugel tūkstančių žmonių 
Ir tą liudija teisingi 
Parašai ant kapinių.

Bet dabar jau pilnas miestas 
Ir žmonių, ir trobesių 
Ir jau beveik nesimato 
Baisaus karo griuvėsių.

Žmonės puošniai apsirengę,
Ir batukai neprasti, 
Laikrodukai ant jų rankų, 
Ir malonūs jie visi.

O kiek čia visokio meno, 
Kiek skulptūrų, piešinių!
Ir ne kad tiktai muziejuos, 
Bet dar ir ant kapinių.

. Čia aikštė vado Lenino, 
Ir paminklas jo gražus. 
Žolynai aikštę dabina, 
Parkas ir labai švarus.

Toliau bokštas Gedimino, 
Kunigaikščių steigmena, 
Steigta apsigynimui, — 
Kultūrinė liekana.

Kiek toliau gi pavažiavus,
Buvo baisūs reginiai,
Nes, mat, Pirčiupiu kaimelis
Likęs vien tiktai kapais.

/it • ■
Kitą dieną pavažiavus — 
Panerių didi laukai 
Ir čia ilsis kare žuvę 
Mūs brolelių palaikai.

Čia mat ir, naciai išžudė 
Daugel tūkstančių žmonių, 
Dar ir šiandien stūkso, kyši 
Jųjų kaulai tarp griovių.

O čia jau gražus miestelis, 
Tai garsieji Anykščiai!
Ir čia garsus jo šilelis
Ir Šventosios pakraščiai.

Ant Šventosios upės kranto,
Ir ant kalno patogaus,
Stovi didelis paminklas
J. Biliūno mūs brangaus.

Baranausko gi klėtelė 
Tebestovi čia šalia — 
Viskas stovi kaip ir buvo 
Ir ardyt ją nevalia.

Čia gyveno Baranauskas,
Rašytojas mūs darbštus, 
“Anykščių šilelį” rašė 
Ir kitus svarbius raštus.

O kitoj pusėj šilelio
Tai vieta, kur aš gimiau, 
Ir Butėnų gimtam kaime 
Brolį, sesę dar radau.,

Čia linksmai sau pauliojęs
Tarp draugų ir giminių, 
Važiavau žiūrėt, lankyti 
Ant tėvelių kapinių.

Ir kai dėjau gi vainiką
Ant tėvelių antkapių;
Tai man jų tiek, daug pagailo, 
kad nors imk ir gulk prie jų.

O paskui Butėnų kaime
Jau sudie visiems sakiau
Ir visus juos pabučiavęs, V 
Kauno link išvažiavau.

Kaunas miestas kaip ir Vilnius 
Gražus ir pilnas žmonių.
Čia yir daug kare pražuvo, 
Bet dabar nėra žymių.

Mieste puiki ligoninė,
Kauno klinika šviesi,
Kurioj gydosi ligoniai 
Dovanai visad visi.

\ *

Mes gi daktarus užklausėm, 
Ko dąr jiems čionai reiktų,

O jie tik prašė nesiųsti
Iš Amerikos vaistų.

Čia ir Hidroelektrinė, 
Dar ji buvo nebaigta 
Varys Nemunas ją smarkiai. 
Švies, žibės čia elektra.

Teatre Dainų Ansamblis
Davė koncertą dėl mūs, 
Vadovybėj Jono Švedo, 
Gardžiai linksmino visus.

Švedui įteikėme puokštę 
Gražiai žydinčių gėlių, 
O jis mums nesigailėjo 
Savo žodžių malonių.

Taipgi ir kiti artistai
Mums vaidino teatrus,
Bet argi čia suminėsi, 
Surašysi juos visus.

Vėliau buvom nuvažiavę, 
Kur kalėjo mūs draugai, 
Kur Devinto forto laukas, 
Kur mirties šalti urvai.

Čia fašistai smerkė, žudė 
Šimtus tūkstančių žmonių, 
Ir ši žemė yr’ persunkta 
Krauju brolių lietuvių.

Linkui Klaipėdos važiuojant, 
Užvažiavom į namus, 
Kur vaikai atostogauja, 
Kur mokina ten anuos.

- Jie mus sveikino, dainavo,
Ir aprišo ribinais,
O mes juos gi pavadinom
Puikiais Lietuvos žiedais.

Panašių parkų, darželių
Daug Tarybų Lietuvoj, 
Kur vaikučiai auga, žaidžia 
Kuo geriausioj priežiūroj.

Klaipėda, tai iš didžiųjų 
Trečias miestas Lietuvos, 
Čia yra gi labai svarbios 
Pabaltijos prieplaukos.

Statykla čia taipgi randas, ■ 
Kur pastato daug laivų, 
O toliau žvejų kolūkis, 
Kur pagauna daug žuvų.

Čia ir Palangos miestelis
Ir jo smilčių pamarys,
Ir taip pat Birutės kalnas,
Ir jos kapo antkapis, 

r
Čia ir Palangos maudynės, 
Kur mes maudėmės per dien. 
Ir nei kiek nenusibodo — 
Čia norėtum būt kasdien.

Bet vėliau, tai atvažiavom
Į miestelį, į Telšius,
Pažiūrėti, atlankyti
Mūsų brolius, žemaičius.

Čia jie mus šiltai sutiko
Ir vaidino teatrus,
Čia pirmiau garsi Žemaitė 
Rašė, kūrė mum raštus.

Čia jie turi ir audyklą,
Kur išaudžia daug šilkų, 
Bet dar reikia padirbėti 
Kad užtektų dėl visų.

Veik visų miestų, miestelių 
Centruos gražūs pastatai, 
Juose salės ir muziejai, — 
Tai kultūros gi namai.

Mums mergaitės lietuvaitės
Visur davė daug gėlių 
Ir mes jųjų daug uždėjom 
Ant herojų antkapių.

Laukais grįžtant linkui Vilniaus, 
Mačiau traktorius visur, 
O arkliuką vargdienėlį 
Temačiau tik kur-ne-kur.

Dar yra ir daugiau vietų,
Kurias reiktų suminėt,
Bet reikėtų daug rašyti,
Kad jas visas čia sudėt, ■

Štai ir ta diena atėjo, - 
Kurią reikia išvažiuot, 
Ir jau Vilniaus aerodrome 
Reik visiems atsibučiuot.

Palydovai mūs gailėjo,
Prašė likt dar ant ilgiau,
Mano ašaros riedėjo,
Bet šiuos žodžius jiems tariau: 

Sudie, broliai ir seselės! 
Sudie, žemė Lietuvos!
Aš jus vis širdy turėsiu, 
Neužmiršiu niekados.

Liepos 25, 1960
Richmond Hill, N. Y.

- Italų naujas laivas 
“Leonardo da Vind”

>

Tarp Italijos ir New Yor- * 
ko pradėjo plaukioti naujas 
italų laivas “Leonardo da 
Vinci”. Tai moderniškas, 
gražus ir patogus 33,000 to
nu įtalpos laivas, kuris yra 
761 pėdos ilgio, šeštas pa
saulyje iš didžiųjų laivų.

1957 m. birželio mėnesį, 
Genoa prieplaukoje, pradė
jo laivą statyti. Jo pastaty- s 
mui ir įrengimui buvo iš
leista $35,000,000. Jis gali 
vienu kartu vežti apie 1,400 
keliauninkų ir arti 1,000 tu
ri įgulos narių. Laive yra 
moderniški patogumai. Jis 
ir geriamąjį vandenį gau
nasi iš jūrų vandenio ir 
per parą pasigamina 750 to
nų.

Tai antras italų laivas to
kiu pat vardu. Pirmasis 
“Leonardo da Vinci” buvo 
pastatytas 1925 metais. Jis 
buvo tik 7,500 tonų įtalpos. 
Tais pat metais pirmu kar
tu atplaukė į New Yorką.

1041 m., laike Antrojo pa
saulinio karo, anglai tą lai
vą pačiupo ir vartojo armi
jos gabenimui. 1954 jis buvo 
paverstas į metalo laužą.

Italijos laivų kompanijos 
stengiasi pasigaminti dide-. 
lių keleivinių laivų. Po 1932 
metų turėjo 51,000 tonų 
įtalpos laivą “Rex” ir kitą 
“Conte di Savoia”, 48,500 
tonų. Mussolinio režimas 
juos vartojo fašizmo garsi
nimui.

Po Antrojo pasaulinio 
karo italai buvo pasigaminę 
gražų laivą “Andrea Do
na”, bet 1956 m. jis, netoli 
nuo New Yorko, susidūrė 
su švedų laivu ir nuskendo.

. ~ V:
Briedžiai Lietuvoje

Į šiaurę nuo Panevėžio 
miesto plačiai nusidriekia 
Žalioji giria. Kas jos neži- 
no plačioje apylinkėje? čia 
baravykai kaip kepures virs
ta nuo storų kotų. Čia rau
donikiai kaip liepsnelės 
stiepiasi iš po samanų. O 
riešutų! Iki vėlyvo rudenė
lio lankstyk lazdynus. Nie
kados negrįši tuščias.
' Garsi Žalioji giria ir žvė
rimis. čia nuo seno gyvena 
briedžiai.

Štai sušlamėjo krūmai ir 
išniro briedžio galva —- pa
kelti į viršų nasrai, užvers
ti ant pečių ragai. Ne ra
gai, o ištisas krūmas. Tai 
Briedžių papuošalas ir 
ginklas. Jie kasmet ragus 
meta ir kasmet juos ataugi
na.

Iškišo briedis galvą ijr 
sustingo — klausosi. Pavo
jaus nėra. Išlindo iš krūmų. 
Koks jis rustus, didingas! 

| Krūtinė plati, kojos ilgos; 
kaip žardai. Galva didelė, 
ilgu, žemyn pariestu snu
kiu.

Štai briedis įžengė į ber
žynėlį. žilos jo kojos susi
liejo su balkšvais beržiukų 
kamienais. Neatskirsi, kur 
koja, o kur.medelis.

Vėl sušlamėjo krūmai ir 
išlindo briedė, visai panaši 
į briedį, tik mažesnė ir be 
ragų. Ji ne viena —• su ma
žiuku. Briedės, kai jos su
vaikais,— pavojingos. Ma
nydamos, kad gresia pavo
jus jų vaikams, briedės už
puola ir žmones. Jauną brie
džiuką briedė vedžioja pri
dengdama kaklu. Vėliau 
jauniklis seka paskui moti
ną. Be motinos mažas brie
džiukas paprastai žūva. ? y

• Briedis gana greitai pri
siriša prie žmonių. Prijau
kintą brįedį pašaukus, jis 
tuojau atliuoksi.

4 Laisvė (Liberty)— Antrad., rugį (Aug.) 2, 1960
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MIRĖ

VACLOVAS CHULADA
Palaidotas liepos 25 d., Lowell, Mass. Netekome 

dar vieno gero Laisvės rėmėjo ir skaitytojo. Liepos 
4 d., parvažiavo nuo Laisvės pikniko iš Montello, 
išlipęs iš buso, ėjo skersai gatvę, pagavo mašina ir 
pavojingai sužeidė. Po 18 dienų mirė.

Sekanti draugai reiškia gilią užuojautą jo gimi
nėms ir artimiems draugams.

B. A. Chulada A. Drazdauskas
Ig. Chulada P. Lipsevičius
T. Tartoms M. Karnila
L. A. Groos A. Krajauskas
S. Penkauskas Ch. Kojutis
J. M. Milvidas V. Kralikauskas
J. Daugirdas J. Rudis
J. F. Kodis J. šleivis
A. Stravinskas

kad S.

X

BOSTON, MASS
MŪSŲ APYLINKĖS 

ĮVYKIAI
Aną vakarą piknikui 

ruošti komisijos ir jame 
būsimų darbininkų turėjo
me pasitarimą. Tai galuti
nai nutarėme ką duosime 
valgyti ir gerti atvykusiem 
į So. Bostono piliečių klubo 
rengiamą pikniką, Olympia 
parke, Worcesteryje. Jau 
apie tai ex-worcesterietis, 
dabar pas mus gerai vei
kiąs draugas Skliutas Lai
svė jei rašė. Tačiau, yra sa
koma, jei nori geriau pasi
garsinti, tankiau kalbėk. 
Jei oras bus gražus, atsi- 
vežkite maudymosi kostiu
mus, eisime virš vandens 
lenktynių. Be abejo rengia- 

prie didelės gegužinės, 
J. ‘bus pirma bostoniš- 

kiams ši išvyka, tai yra 
mūsų vienų rengiamas pik
nikas. O no, be worceste- 
riečių pagalbos mes su- 
klimptume iki ausų į skolą, 
gal teisingiau pasakyti, 
skylę. Todėl kviečiame vi
sus, kas tik dar turi “ok- 
vatos” sueigas lankyti, į 
šią gegužinę rugpiūčio 7-tą 
dieną atvykti ir su progre
są mylinčiais draugais 
praleisti vieną pusdienį.

Prieš išvykstant į Lietu
vą draugė Belekevičienė pa
sižadėjo ne tik raportuoti 
apie tai,, ką matė mūsų 
gimtinėj, bet dar ir dirbti 
šiame piknike. Atrodo, kad 
turėsime užtektinai darbi
ninkų ir be parvažiavusios 
keliauninkės. Jei tik suspės 
sugrįžti, priimsime ją kaip 
viešnia. «•

jau būsite 
pasakotojas

konferenci- 
kad

klausyti. Kai 
prasti apie ką 
kalba.

Kalbant apie 
jas, turiu pripažinti,
buvo puikūs, skaitlingi, en
tuziastiški Amerikos pa
žangiausių lietuvių, Atlan
to ir Pacifiko krantus sie
kiančių kolonijų atstovų 
suvažiavimai. Iš tikrųjų 
stebėtina, iš kur tie mūsų 
amžiumi senstantieji vei
kėjai įgauna tą neišsemia
mą energiją! Taigi, drau
gės ir draugai ir progresy- 
viškos veiklos 
nepamirškime 
karto paremti 
pasišventusiai
nės gerovės veikia.

Forest, Ontario, 
Canada

S. KARVELIS IŠVYKO 
Į LIETUVĄ

Forest, Ont., Canada. — 
Steponas Karvelis, kuris 
prieš 10 metų čia apsigy
veno ir čia pat užlaiko val
gyklą, liepos 12-tą dieną 
kaip KLLD delegatas išvy
ko į Lietuvą. Jis taipgi ti
kisi pasimatyti su broliais 
ir sesutėmis, kuriuos pali
ko Lietuvoje prieš 33 me
tus.

Tenka pažymėti,
Karvelis tarpe šio miestu
ko gyventojų turi gerą au
toritetą — gražų vardą, ,

Prieš išvykstant į Lietu
vą jam buvo surengtas iš
leistuvių vakaras, buvo 
įteikta dovanų. Tūlame an
glų kliube jis buvo kviestas 
ir atsilankė kaip “guest of 
honor”.

Forest miestukas randa
si ant 21 Highway, apie 4 
—5 mylios nuo Huron eže
ro. Apgyventas anglais. 
Gyventojų yra apie 2,000. 
Čia yra dvi dirbtuvėlės — 
krepšių ir trailerių.

F. Gutauskas

mirė
72

simpatikai, 
karts nuo 

tuos, kurie 
dėl visuome-

Miami, Fla.
Liepos 26 dieną 

Franeiškus Venckus, 
metų, buvęs chicagietis.

Miamės mieste jis išgy
veno 17 metų. Buvo ščyras 
žemaitis. Iš amato siuvėjas 
ir gabus “dizaineris”. Bu
vo laisvamaniškų pažiūrų, 
su visais mylėdavo drau
gauti ir visuose parengi
muose dalyvauti.

Pastaruoju laiku gyven
davo iš pensijos ir sutau- 
pų. Sunkiai sirgo apie me
tus laiko.

Tapo pašarvotas Lithow 
šermeninėje. Aplankė jo 
pažįstamieji, draugai.. Pa
liko nuliūdime savo jauną 
žmoną Valeriją ir sesutę..

uz-

Birželio mėn. mirė Abe 
Aronavitz, 62 mptų. Mirė 
nuo širdies smūgio. Jis yra 
buvęs miesto majoras ir 
gabus advokatas, labai ge
rai pažįstamas visiems lie
tuviams. Buvo žydų tauty
bės.

V. J. Stankus

7tą. 
vai.
pra- 
nuo

Pora dienų prieš gegu
žinę,. rugpiūčio (August) 
4-os dienos vakare, bus ra- 

! poi’tai iš atsibuvusių Phi- 
ladelphijoj LDS ir LLD 
konferencijų. Žinau, kad 
daugelis jau būsite spaudo
je skaitę apie tai, kas dis- 
kusuota ir nutarta suva
žiavimuose, bet gal dar ne 
viskas aišku, todėl ateikite 
ir žodžiu pasakojimą pa
skaitę, tai bus lengviau su-

Waterbury, Conn.
Pranešimas Connecticut 

lietuviams
Jau per daugelį metų mes 

Conn, lietuviai susirenkam 
sykį į metus pas Stanislo- 
vaičius, Prospect, Conn, 
kad draugingai pavalgyti 
“pietus po medžiu”, kaip 
vienas newbritanietis 
vardijo tuos pietus.

Pereitą vasarą neįvyko 
todėl, kad Stanislovaičiai 
buvo išvažiavę į Lietuvą, 
kad Lietuvoj valgyti “pie
tus po medžiu”. Bet šiemet 
komisija nutarė surengti 
tokius pietus nedėldienyje, 
August (rugpiūčio) 
Pietūs prasidės 1 mą 
dienos laiku. Tikietus 
šome iš anksto įsigyti
Strižauskienės, nes kitaip 
liksite be kugelio, jeigu pa
skutinę minutą ateisite ir 
manysite dar tikietą gauti, 
nes- bus tik tiek valgio, kiek 
numatoma tikietų išdalinti.

Katrie jau dalyvavote pa
našiuose parengimuose ki
tais sykiais,, žinote, kad 
valgio bus visokio ir labai 
skanaus, o gero alučio irgi 
nestokuos..

Neužmirškite — rugpiū
čio 7-tą pirmą valandą pri
būti. Rengimo Komisija

SCRANTON, PA.

MIRUS

Petronėlei Galinauskienei
Reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą jos vyrui 

[ Antanui, jo šeimai ir visiems artimiesiems liūdesio 
[ valandoje.

F. Mankauskai
V. Žilinskai
L. Truikiai
E. Geležauskienė
A. Medelienė

I E. Sakevičiutė

J. Gluoksniai 
P. Indriulienė 
D. Elinskienė 
P. Pėstininkas
K. , Genys

Binghamton, N. Y.
MIRĖ J. MATULIS

Birželio 27 d. staigiai mi
rė Juozas Matulis. Jis jau 
buvo 71-nų metų amžiaus, 
pensionierius, dirbinėjo ap
linkui namus. Jam dažant 
garažą pajuto didelį galvos 
gėlimą ir skausmą krūti
nėje. Jis įėjo, į stubą ir nu
siskundė sūnui, kad,labai 
serga, paprašė pašaukti da
ktarą., Bet kada daktaras 
atvyko, tai jis jau buvo mi
ręs.

Matulis seniau gyveno. 
Lewistone, Me., į šį mies
tą atvyko 1926 m. Visą lai
ką dirbo apavų gaminimo 
fabrike. Nuliūdime paliko 
dvi dukras, Mary Lindley 
ir Mrs* Josephine Johnson,, 
sūnų Joną, švogerką Mrs. 
Bagdonienę, kitų giminių 
ir draugų.

Per 9 metus buvo našliu,, 
priklausė prie LDS 6 kuo
pos. Buvo geras ir drau
giškas žmogus. Palaidotas 
į. Kalvarijos kapus šalia jo 
žmonos. Reiškiu giminėms 
užuojautą.

J. K. Navalinskienė

LIGONIAI IR KITKAS
Mrs.. Eva Slesoraitienė 

jau sugrįžo iš ligoninės* 
Fotografas A. Klimas vis

dar yra Wilson'Tigonineje, 
E. Okulevičienė- taipgi.

Vietinį lietuvių kleboną 
A. Krencevičių iškelia į ki
tą miestą. Jis čionai išbuvo 
per T8 mėtų.

Iš Lansing, Mich:, sve
čiavosi Al. Šulskis su savo 
žmona ir dukrelėmis pas 
jo motiną K. Juozapaitienę 
ir jos draugą. Iš St. Peters
burg, Fla., svečiavosi Mrs. 
Klikūnienė pas savo sūnų 
ir kitas gimines.

Eva Čekanauskienė, jos 
sūnus Ed. ir jo šeima sve
čiuojasi pas gimines Bloom
sburg, Pa. J. ir A. Kirei- 
liai, iš Johnson City, sve
čiavosi pas savo sūnų Ka
rol Kanadoje.; U. šimoliū- 
nienės dukra Alice išvyko 
vakacijoms į New Yorką, 
kur praleis apie 10 dienų.

Josephine

, ROCHESTER, N. Y.

MORTA BENIKAT
Mirė liepos 18 d.

J. Sav- 
Buvo 

giminių, 
110 kuo-

Rochester, N. Y.
Liepos 18 d. mirė Marta 

Benikat-Šiurkienė, po tė
vais Geležinaitė.

Ji gimė Lietuvoje 1898 
m. — Viekšnių miestelyje, 
Akmenės rajone. Amerikon 
atvyko 1913 m.

Buvo laisvų pažiūrų. Su 
visais gražiai sugyveno. Pri
gulėjo prie LLD moterų 
kuopos ir prie LDS 11 kuo
pos.

Buvo pašarvota 
age šermeninėje, 
daug gėlių nuo 
draugų ir moterų 
pos.

Palaidota liepos 21-mą d. 
Laidotuvių direktorius J. 
Savage pasakė atsisveikini
mo kalbą. Velionė buvo su- 
kremuota White Haven ka
pinėse, E. Rochester, N.Y., 
nes taip buvo’ padariusi tes
tamentą. Palydovai buvo 
sukviesti į Gedemino salę 
ir tinkamai pavaišinti. Dir
bo jaunoji D. Waltiene, V. 
Bulienė ir K. Žemaitienė.

Velionė paliko nuliūdime 
sūnų Šiurką, marčią, anū
kus, posūnį Benikat ir se
serį A. Gužauskienę.

Velionės šeima prašo 
priimti širdingiausią padė
ką giminėms, draugams ir 
pažystamiems už gėles ir 
už visokią paguodą 
liūdesio valandoje.

Paliekame didžiai

mūsų

nuliū-

pasakė 
kapinė-
Abudu

šeima, 
su

žmona, 
Sesuo A. Guzauskienė 

su šeima.

Sūnus Šiurka su 
Posūnis Benikat

Reiškiame didelę užuojautą jos sūnuj Šiurkai ir 
jo šeimai, posūniui Benikat ir jo žmonai, taipgi se- 
serei A. Gužauskienei ir jos šeimai.

S. Gendrėnas 
J. Daukus

Augustus 
Kurkulis 
Andriušūnai 
Waliuley 
Vilimaitienė 
Duobiene 
Bačiuliai 

A. Bekešius 
W. Cherney 

Duobiene 
Malinauskai 
Barzdaitienė 
Žukauskas

A. Baltakienė 
A. Galinaitienė 
K. Žemaitienė 
V. Balienė 
M, Waills 
Mrs. Greibienė
O. Balzarienė
P. Siadwik 
O. Gricienė 
G. Labeikienė 
F. J. Kantėnai 
A. Usevič
J. Stanley 
A. Orlauskai 
J. Mockiaučius 
J. Vaitas

F.

O.

P.

SO. BOSTON, MASS.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 

RENGIA SAVO

METINI PIKNIKĄ
OLYMPIA PARKE, WORCESTER, MASS.

Rugpjūčio-August 7
Kviečiame visus dalyvauti. Turėsime skanių 

valgiu ir gardumynų. — Kom. Rengėjai

Lowell, Mass.
MIRĖ VACLOVAS 

ČIULADA
Šių metų liepos 3 d. gir

to vairuotojo vairuotas au
tomobilis sužalojo Vaclovą 
Čiuladą. Buvo nuvežtas į 
ligoninę, kur liepos 22 d. ir 
mirė.

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
pusseserė Stefanija Boumi- 
lienė. Laidojimo direktorius 
buvo J. Sadauskas. Palai
dotas liepos 25 d. Fochvell 
kapinėse. Palaidotas lais
vai. Išlydint kalbą 
V. Kralikauskas, o 
se—S. Penkauskas. 
iš Lawrence, Mass.

Palydovų buvo gražus bū
relis. Draugai suteikė mi
rusiajam paskutinį patar
navimą.

Velionis V. Čiulada pri
klausė prie LDS 110 kuo
pos ir prie LŲD 44 kuopos. 
Skaitė “Laisvę” nuo pat 
jos pradėjimo eiti. Buvo 
geras darbininkų judėjimo 
rėmėjas.

Nuliūdime liko sesuo ir 
švogeris Kornilai; jie gy
vena Kalifornijoje. Sesuo 
laidotuvėse nedalyvavo, nes 
pati serga, guli ligoninėje. 
Švogeris tai dalyvavo.

Lai būva tau, drauge Va
clovai, lengvas amžinas po
ilsis, o tavo artimiesiems 
— gili, užuojauta.

Pas mus daug žmonių 
serga. Petras Bląžonis ir 
jo žmona abudu ligoninėse; 
Kas išgali, kam laikas lei
džia, turėtų aplankyti ligo
nius. Linkiu, abiems greit 
pasveikti.

Philadelphia, Pa.
Susirgo ir tapė išvežta į 

ligoninę plačiai žinoma ir 
veikli pažangietė Helen Ple- 
tienė. Ji randasi Women’s 
Hospital, Preston ir Par
rish Sts., Room 615. Linki
me jai greitai ir pilnai su- 
gyti.

A. Zalneraitienė

IŠVYKO INDUSŲ ŽEMĖS 
ŪKIO DELEGACIJA

New Delhi. — Plati indu- 
sų žemės ūkio delegacija iš
vyko į Tarybų Sąjungą. Ji 
ten plačiai važinės ir tyri
nės kolūkių tvarką. Taip
gi stengsis susipažinti su 
žemės ūkio mašinerija.

Bukareštas. — Rumuni
jos liaudies respublika nu
mušė kainas nuo 10 iki 20 
procentų ant įvairiausių rū
šių reikmenų, kaip tai 
maisto, drabužių, avalynės 
ir kitokių.

Pas Bekampius Vėl Pokilis
Sekmadienį, Rugpjūčio-August 21 d. pas Bekampius, 

147 13th St., Avalon, N. J., įvyks smagus pokilis. Bus 
puikiai paruošti pietūs ir gražūs pokalbiai* Kaip nauja- 
nybė čia dalyvaus tik dabr grįžę iš Lietuvos turistai. Jie 
papasakos daug įdomių naujienų.

Elzbieta ir Juozas Bekampiai kviečia atsilankyti į šį 
gražų pobūvį Dabar pats geriausias Atlanto jūros van
duo maudytis. O prie pat Bekampių rezidencijos yra 
puikiausios maudynes. Atvažiuokite šeštadienį, turėsite 
daugiau laiko' poilsiui. O jei kurie norėsite ilgiau pa
būti, gerai, yra gražios vietos.

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

liepos—July 31 dieną, Olympia Parke.

Kviečiame visus atsilankyti į šią mūsų gegužinę, tu
rėsite sau daug malonumo, nes apart kitų įdomumų bus 
ir graži programa, kurią atliks. AIDO CHORO MOTERŲ 
GRUP®, vadovaujant mokytojui. Dirvelių!. Atsilankę pra

leisite dieną tyrame ore, ant ežero kranto.
\ Kviečia Rengėjai

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Prošvaistes
< • • • f | Ą l

Šioje knygoje yra paduoti, žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Męs negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- 

' dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai vidumis apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo- 

f miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.
Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime, ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jptraštais apšvįe- 
toB ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:
i Laisvė

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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Brockton, Mass.
Apie “Laisvės” pikniką
Liepos 3—4 del, Ramova 

parke, įvyko “Laisvės” pik
nikas. Pasitaikė graži diena į 
ir jis buvo sėkmingas. Sve-1 
eių atvyko vietinių ir i.s ki-į 
tų kolonijų. Iš toliau buvo: . 
Apšegienė ir Steponaičiai išĮ
Lewiston, Me.; P. 0. Kli
mai iš Floridos, Lukai iš 
Californijos.

Pikniką rengė LLD kuo
pa. Komitete buvo Geo Shi- 
maitis, B. Kašėtaitė, K. Če- 
reškienė, K. Kalvelienė, O. 
Chesnut, ir A. Kukaitienė. 
Moterys visos dirbo ir vir
tuvėje maisto pagaminime, 
pagelbėjo P. 'Sinkevičienė, 
Ver. Mineikienė, L. Ausė- 
jienė ir parko savininkė A. 
Gurskienė.

Prie bačkučių dirbo S. 
Rainardas, o bartenderiais 
buvo G. Steponauskas, A. 
Wallant, F. čereška ir K. 
Ustupas. Prie Moterų stalo 
dirbo H. Tamašauskienė, B. 
Čiube^kienė, M. Paurienė, 
Eva Likase ir H. Žekonis.

Suteikė išleidimui dova
nas: Iš Bostono — J. Rai- 
nardiene, E. Framontienė ir 
E. Belekevičienė; iš Cam
bridge — Moterų klubas ir
N. Grigaliūnienė; iš Hing
ham—B. Tamašauskas ran
ku darbo klėtką paukš
čiams; iš Norwoodo — N. 
Grybienė ir M. Krasauskie
nė; iš Worcester — LLD 11 
kp.. o išleido U. Vaškevičie
nė ir L. Ausėiienė; iš Law
rence — Čiuladai rankinį 
laikrodėli, kurį išleido Ka
minskienė. Liepos 4 d. T. 
Kaminskienė dar dvi dova
nas išleido.

Montellietės dov anojo 
valgių: K. Kalvelienė — 2 
sūrius ir 2 pyragus, K. Če- 
reškienė — pyragą, P. Sin
kevičienė — babka, Mrs:,M. 
Valant — du tuz‘. kiaušinių,
O. Chesnut — sūrį, B. La
pinskienė — sūri, o Mon
tello Moterų klubas pinigais 
$10.

Prie vartų tikietus parda
vinėjo J. Yaskevičius. V. 
Žitkus ir pagalbėio J. Žeko
nis. Dovanų tikietu reika
le pagalbėio Lukienė ir J. 
Petruškevičius.

Tie, kurie laimėio dova
nas prie įžangos tikietų ir 
dar neatsiėmė, tai rugpjū
čio 7 d., Olvmpia parke, pik
nike matykite J. Yaskevi- 
čių ir jis nurdys, kur jas 
gauti.

Rengimo komitetas dėko
ja visiems ir visoms už do
vanas, darbą, visokią pagal
bą ir atsilankymai Jeigu 
kas praleista, tai prašau 
pranešti, bus pataisyta.

Dovanas laimėjo
“L” piknike sekami lai

mėjo dovanas:
Lmą A. Yurkštas, Bridge

water, Mass.
2- rą E. Zalesky, Brock

ton, Mass.
3- čią Zawabah, Worces

ter, Mass.
4- tą H. Rinke v i č i e n ė, 

Brockton, Mass.
5- tą M. Pačesas, Worces

ter, Mass.
6- tą B. Skerston, Ran

dolph, Mass.
7- tą J. Bizokas, Hudson, 

Mass.
Geo. Shimaitis

ALŽYRIEČIŲ VADŲ 
PAREIŠKIMAS

Tunisas. — Alžyro liau
dies vyriausybė pareiškė, 
kad Francūzijos siūlomos 
sąlygos užbaigimui karo Al
žyre yra nepriimtinos. Al
žyriečiai sako, kad Francū- 
zija nori ir ant toliau tą ša
lį palaikyti kolonijos pade- 
tyje.
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusk)

Užimdama šią strateginę 
vietą, ji pareiškė, kad .jos val
džia laikysis neutralumo ir 
taikos.

Ceilonas randasi Azijoje, 9 
milijonu gyventojų valstybė.

Lenkas dipukas Juozas Dut-
i kaničius daug ką pergyveno. 
'Karo metu jis dirbo Vokieti- 
j joje verstinus darbus. Po ka
rui atvyko Amerikon, čia bu
vo kelerius metus be darbo. 
1951 metais buvo pašauktas

' kariuomenėn ir i.šveštas Va
karų Vokietijon tarnauti. Pas

I jį atvyko jo žmona ir trys v.ai- 
’ kučiai.

Vieną gražią šių metų die
ną jis su savo šeima slaptai 
perėjo “geležinę uždangą” ir 
atsidūrė Tarybų Sąjungoje.

Dabar Dutkaničiai rašo, 
kad jiems patinka gyventi so
cialistiniame krašte, kad jis 
nuolatiniu darbu aprūpintas, 
o vaikai gali mokslintis.

Vilniaus elektros skaitiklių 
gamyba, kaip rašo’ vilniškė 
“Tiesa”, išleidžia šiuo metu 
daugiau elektros skaitiklių, 
negu bet kuri tokia įmonė 
pasaulyje.

Tai stambiausia pasaulyje 
elektros skaitiklių gamyba. 
Tai pasididžiavimas Lietuvos 
liaudžiai.

Dabar toji įmonė, kaip ir 
daugelis kitų įmonių, įsiparei
gojo iki 1965 metų padvigu
binti gamybą.

Nelaimingas Jacob Max 
Fisher, 71 metų ami i a us 
Brooklyno gyventojas. Aną
dien eidamas iš duonkepyk- 
los, kurioje jis šiuo metu dir
ba, pasiėmė duonos, šaltako- 
šės ir kitų dalykėlių $6 dol. 
vertės. Na, ir pakliuvo į poli
cijos rankas. Dabar’ kaltina
mas vagystėje.

Vedamas kalėjimai! jis sakė 
pirmą sykį savo gyvenime tai 
padaręs ir to jam perdaug. 
Už kelių valandų rado jį ka
lėjime pasikabinusi. Bet dar 
laiku išgelbėtas ir atgaivin
tas.

Dabar jis ir vėl pakartojo, 
kad su šiuo prasikaltimu jo 
gyvenimas esąs baigtas.

ANTROJI TURISTŲ 
GRUPĖ VILNIUJE
Tąsa iš 1-iųo pusi.

Šiemet Lietuvoje lietinga 
vasara. Šienui suimti pa
kenkė.

Incidentai
L. Jonikas sakė, kad rim

tai buvo susirgusi E. Pau- 
liukienė, “Vilnies” admini
stratoriaus žmona. Panevė
žio ligoninėje ji išgulėjo 
apie savaitę laiko. Buvo rei
kalinga transfiuzijos. Bet 
Lietuvos gydytojai ją pilnai 
išgydė ir parvyko namo 
sveika.

Kitas nesmagumas buvo 
tas: čikagiečiai vyko per 
Varšuvą, bet neturėjo 
Lenkijos vizų. Dėl to, kai 
jie pasiekė Varšuvą, buvo 
sulaikyti, turėjo ten gauti 
vizas ir už jas sumokėti po 
$9. Ant rytojaus, tačiau, 
atlėkė iš Vilniaus lėktuvas
ii juos pasiėmė.

Agentūra, kuri organiza
vo čikagiecių kelionę, ma
tyt, nežinojo, kad Lenkija 
reikalauja vizų iš kiekvie
no, j Lenkijos Liaudies Res
publiką atvykstančio.

Maskvoje čikagiečiai bu
vo tik vieną dieną ir ten jie 
buvo susitikę su grupe lie- > 
tuviu turistų (39), kuriuos 
išleidome liepos 27 d.

Reporteris

New Yorkas. — šeštadie
nį, liepos 30 d., buvo ilgas 
ir smarkus lietus. Iškrito 
beveik penki coliai vandens. 
Daug žemesnių vietų van
duo apsėmė ir padarė žmo
nėms žalos.

įvairios Žinios
JAPONIJA UŽMOKĖS 

JAV KAPITALISTAMS
Tokio. — Japonijos vy

riausybė sutiko išmokėti 
Jungtinių Valstijų kapita
listams $li9,400,000. Jiems 
bus atmokėta už jų nuosa
vybę, kuri Japonijoje buvo 
sunaikinta laike Antrojo 
pasaulinio karo, daugumo
je pačių amerikiečių bom
bardavimu.

NUKIRTO GALVĄ 
ŽMOGŽUDŽIUI

Paryžius — Giljotina nu
kirto galvą G. Rapinui, tur
čiaus sūnui. Jis įstojo į po
žeminio pasaulio gaują ir 
nužudė du žmones. Jis sude
gino gazolino patarnautoją, 
peršovė merginą, dar gyvą 
apipylė gazolinu ir sudegi
no.

SAKO, KAD ŽMONĖS 
IŠLAIKYS TAIKĄ

Pekinas. — Atvyko Ka
nados delegacija, jos tarpe 
ir W. Irvine, Kooperatyvų 
vadovas. Juos pasitiko ir 
sveikino Čen-Yi, Kinijos 
užsienio ministras. Jis sa
kė, kad “Amerikos imperia
listai yra didžiausias taikai 
pavojus, bet pasaulio žmo
nės taip labai trokšta tai
kos, kad karo kurstytojai 
nedrįs jį pradėti”.

MAURETANIA GAUS 
NEPRIGULMYBĘ

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė pareiškė, kad su 
lapkričio 28 diena Maureta- 
nijai bus suteikta neprigul- 
mybė. Mauretanija randasi 
Afrikoje, prie Atlanto van
denyno. Ji užima 415,900 
ketv. mylių plotą, bet gy
ventojų turi ’tik apie milijo
ną.

Leopoldville. — Kongo 
respubllika reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos tuojau 
pasiųstų savo karius į Ka
tanga provinciją ir pasto
tų kelią skaldymui Kongo.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pareiškė, kad neiš- 
traukimas Belgijos karių iš 
Kongo sudaro pasaulinei 
taikai pavojų.

Munichas. — Vakarų Vo
kietijoje atsidarė 37-tas Pa
saulinis katalikų kongre
sas. Atidarymo apeigose 
dalyvavo 60,000 žmonių.

Buikavas. — Kongo res
publikos kariai maršūoja į 
Kivu provinciją, kad iš ten 
išvaryti belgų karius.

Halifaksas. — Jungtinių 
Valstijų , lėktuvnešis “Es
sex” atsimušė į prieplaukos 
sieną, ir apsilamdė.

MIRĖ
Lietuvoje gegužės 30 d., 

š. m., mirė Vincas Navic
kas, sūnus Marės ir Jokūbo 
Navickų. Jo gyvenvietė — 
Vilkaviškio rajonas, Barti
ninkų paštas, Pagernevės 
kaimas, Amžiaus turėjo 
apie 60 m. Jis gaudavo laik
raštį Laisvę, ir labai mėgo 
skaityt.

Velionis paliko žmoną, 
tris dukteris, sūnus ir tris 
anūkus. Taipgi brolį Kazį, 
gyvenantį Dalgėnų kaime. 
Amerikoj liko sesuo Magdė 
Navickaitė-Milbut, gyve
nanti Tamaqua, Pa.

Liūdime netekę mielo 
brolio. Ilsėkis ramiai miela
sis savo tėvynės žemėje.

Anna M. Nardini,
Hazleton, Pa.

TAI BENT NAMAS
Ispanijoje randasi Esco- 

rial palocius, kuriame yra 
3.000 kambarių, 2,673 lan
gai, 12,000 durų, kurios sve
ria 15,400 svarų. Palociaus 
koridoriai turi 100 mylių il- 
giO.

Hyanis Port, Mass. —Ad- 
lai Stevensonas ragina sa
vo pasekėjus remti Demo
kratų partijos kandidatą į 
prezidentus J. Kennedy.

St. Johns. — Newfound- 
la ndo žvejai sako, kad jie 
mažiau žuvų pagauna, kaip 
pirmiau pagaudavo.

Gary, Ind. — Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė or
kestro vedėjas Desire De
fa uw.

Washingtonas. — Per 
vieną savaitę JAV aukso 
rezervas sumažėjo $70,000,- 
000.

Dublinas. — Iš Airijos į 
New Yorką jau skrajos 
“jet” rūšies “B-707” lėktu
vai.

Varšuva. — Krokuvos 
srityje įvyko potvyniai. Lai
kinai apie 30,000 žmonių tu
rėjo išsikraustyti . iš gyve
nimo namų.

New Yorkas. — Aštuonių 
gazolino kompanijų specia
listai skrenda į Tarybų Są
jungą.

Havana. — Kuba atidėjo 
šaukimą Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos valstybių 
konferencijos.

Bulavajo. — Vėl pasikar
tojo riaušės Pietinėje Rho
des! joję.

New Delhi. — Naga tau
tos žmonės nori gauti ne
priklausomybę nuo Indijos.

Londonas. — Sulaukęs 90 
mietų amžiaus mirė anglų 
artistas A. E. Mathews.

BŪNA IR TAIP
Gatvės buvo asfaltuoja

mos dar senovės Babiloni
joje. Vėliau asfaltas liko 
užmirštas. Tiktai 1712 m. 
Šveicarijoje jis vėl panau
dotas statyboje, o 1822 m. 
juo pradėti asfaltuoti ke
liai.

Pasimatysime su 
turistais

Sekmadienį, rugp. 14, bus 
grįžusi iš Lietuvos pirmoji 
turistų grupė. Tai bus gera 
proga su turistais pasima
tyti piknike Kasmočiūtės 
sode, Great Neck, N. Y.

Šį pikniką ruošia LLD 
2-roji Apskritis.

Piknike galėsime skaniai 
pasivaišinti, pasilinksminti 
ir tuo pačiu metu išgirsite 
turistų kalbas, ką jie dabar 
matė Lietuvoje.

Iš Williamsburgo busas 
išeis nuo Lituanica skvero 
12.30 valandą.

O tie, kurie vyksite auto
mobiliais, prašomi tuo lai
ku sustoti Lituanica skve
re ir paimti tuos, kuriems 
buse jau nebebus vietos.

Taigi, visi pasižymėkite 
rugpjūčio 14 dieną. Daly
vaukite piknike.

Rep.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti š] 
rudenį Laisvė^j,vajų gavimui 
naujų skaitytųjų.

Dar vienas kapas 
laisvose Cypress

Hills kapinėse
Penktadienio “Laisvėje“ 

buvo pranešta, kad po ilgos 
ir labai sunkios ligos mirė 
mus gerai pažįstamų Ale
nos ir Amilijos Jeskevičiū- 
čių brolis Juozas Jeskevi- 
čius. Laidotuvės įvyko pra
ėjusį šeštadienį, liepos 30 
d. Velionio palaikai palai
doti gražiose laisvose Cyp
ress Hills kapinėse. Tą die
ną, kaip žinia, siautėjo au
dra su neapsakomai gausiu 
lietum, tačiau su velioniu 
paskutinį kartą atsisvei
kinti ir palydėti į kapus su
sirinko didelis būrys jo ar
timų, giminių, pažįstamų 
ir draugų. Nuo kapinių visi 
dalyviai buvo jo nuliūdu
sios žmonos Aldonos Jeske- 

i vičienės užkviesti į Durow‘s 
restaurantą ant Myrtle Av. 
ir pavaišinti.

Juozas Jeskevičius mirė 
tesulaukęs 62 metų am
žiaus. Buvo čia gimęs ir au
gęs malonaus, draugiško 
būdo ir laisvų pažiūrų lie
tuvis. Tik kai kada ateida
vo į mūsų pažangiečių di
desnius parengimus. Šiaip 
jokioje veikloje nedalyva
vo, ir jokiai organizacijai 
nepriklausė Juozas gana il
gus metus sirgo širdies li
ga ir mirė po nepaprastos 
apie širdį operacijos. Se
niau panašių operacijų nie
kas nė nedarydavo, bet pa
skutiniais laikais jos pra
dėtos daiyti, ir kai kuriuo
se nuotykiuose yra buvę 
sėkmingos. Juozo gi gyvybę 
išgelbėti nepavyko. Sako
ma, kad visoje šalyje ran
dasi tiktai du chirurgai, 
kurio tokiomis operacijomis 
užsiiminėja. Tai, matyt, te
bėra naujas būdas kovoti 
su didžiuoju Amerikos žmo
nių sveikatos priešu — šir
dies ligomis. Kaip sunkiai 
velionis sirgo, jau galima 
spręsti ir iš to, kad sveikas 
būdamas svėręs virš du 
šimtus svarų, prieš mirtį 
buvo bepalikęs tik su 113 
svarų! Labai gaila dar pa
lyginti jauno žmogaus.

Ilsėkis, Juozai, amžinai 
šiose gražiose kapinėse, kur 
jau tiek daug Didžiojo New 
Yorko pažangi# lietuvių il
sisi ! O jo žmonai Aldonai, 
jojo seserims Alenai ir A- 
milijai, jo draugams ir pa
žįstamiems, dar kartą reiš
kiame giliausią užuojautą.

Rep.

Jurgis Bernotas 
skundėsi

Su grupe turistų, liepos 
29 d., išvyko į Lietuvą Jur
gis Bernotas iš Valrico, 
Fla. Jis labai norėjo va
žiuoti su žmona, bet žmona 
negavo leidimo važiuoti. 
Skundėsi, kad žmona pasi
liko namie labai nusiminu
si.

Kadangi aplikacijų vykti 
į Lietuvą buvo paduota 
daug, o leidimų vykti išda
vimas yra ribotas, tai, ma
tyt, po daugiau kai po vie
ną iš šeimos nepriėmė, ir 
todėl drg. Bernotienė nega
vo leidimo. Taip atsitiko ne 
vien Bernotienei, bet dauge
liui, kurie poromis negalė
jo vykti.

Pr. B.

Washingtonas. — 1960 
metais per pirmuosius pen
kis mėnesius gimė 1,676,000 
vaikų, tai 33,000 mažiau, 
kaip 1959 m. per tą pat lai
ką. j :

Piknikai, spauda 
ir organizacijos

Birželio 19, Great Necke, 
Kasmočiūtės parke, įvyko 
LDS apskrities piknikas. 
Diena buvo skaisti, bet 
žmonių atsilankė per ma
žai. Gaila! Organizacijų 
veikėjai planavo gauti nau
jų narių, bet kaip tik paša
linių ir nebuvo.

Susitikau V. Karloną, pa
sikalbėjome, pasiteiravau 
apie jo žmonos sveikatą. 
Sakė, taip pat. Jis sako, 
kad nežinia kas ir būtų, 
jeigu ji negautų “Laisvės” 
ir LLD išleistų knygų. Ji 
labai mėgsta skaityti. Pa
sikalbėjome apie LLD nau
jų narių vajų. Pasirodo, 
kad žmonės įvertina darbi
ninkišką apšvietą.

Liepos 19 d., tame pat 
parke, įvyko “Laisvės” pa
ramą! piknikas. Piknikas 
buvo gražus ir skaitlingas. 
Daug žmonių suvažiavo iš 
Long Islando miestų ir 
Brooklyno. Pikniko komisi
ja visus ir visas pilniausiai 
aprūpino maistu, gėrimu ir 
patarnavimu. Susirinkę 
linksminosi ir smagiai dai
navo. o

Garbė gaspadinėms, ku
rios pagamino tiek daug ir 
skanaus maisto. Buvo ir 
dovanų laimėjimai. Muzika 
grojo lietuviškus šokius. 
Nors oras buvo karštas, bet 
šokėjų nestokavo.

“Laisvė” visada sutrau
kia daugiau žmonių, negu 
kitos organizacijos. Mano 
nuomone jos naudai reikė
tų surengti du piknikus, 
vietoj-e vieno. Tiesa, bloga 
su parkais piknikams. 
Brooklyne jų jau nėra, rei
kia toliau važiuoti.

K. B. D.
. . , ... ,,* u

Naudingai praleistos 
atostogos

Mes su drauge J. La
zauskiene nutarėme atosto
gas praleisti pas draugus 
Mankauskus. '

Kai kada esti, taip: nu
vyksti kur nors praleisti 
atostogas, pabūvi porą die
nų ir jau darosi nuuobodu, 
norisi grįžti namo. Bet kai 
nuvykome pas Mankauskus, 
tai nebuvo kada nuobo
džiauti. Ir dienos taip greit 
prabėgo, kad net buvo gai
la apleisti juos. O Mankaus- 
kai gyvena tokioje puikioje 
aplinkoje! Tos gamtos gro
žiu žmogus negali atsi
džiaugti.

Nors Mankauskai patys 
labai užsiėmę savais reika
lais, bet prie progos jie pa
švenčia savo brangaus lai
ko svečiams ir gražiai juos 
pavaišina. Už tai mes esa
me labai dėkingos abiem 
Mankauskam.

Be to, draugai Mankaus
kai įdavė mums parvežti 
“Laisvei” $30 dovanų. Ir 
mes nuo savęs pridedam $5.

Clevdandiecio Draugai 
(Labai dėkojame už do

vanas!—Red.)

Du ginkluoti plėšikai pa
čiupo $11,145 pinigais Prin
ce George viešbučio darbi
ninkų algų ir pabėgo. Vieš
butis randas 28th St. ir 5th 
Avė., Manhattane.

Miestas pavarė iš darbo 
namų statybos inspektorių 
J. J. Stantoną. Kaltina, kad 
jis imdavęs kyšius. Jo meti
ne alga buvo $6,280.

Havana. — Sugrįžo Raul 
Castro, Kubos gynybos mi
nistras. Jis lankėsi. Tarybų 
Sąjungoje, Jungtinėje Ara
bų Respublikoje ir eilėje ki
tų šalių.

Policininkas Agard 
ir Jamaica negrai

A -
Karibėjaus jūroje, a^J 

70 mylių į pietus nuo Ku
bos, yra didelė sala Jamai
ca vardu. Senovėje, tai bu
vus Ispanijos kolonija, o 
dabar Anglijos. Sala turi 
4.450 kctvirtainiškų mylių 
plotą ir apie 2,000,000 gy
ventojų.

Jamaicoje didelę daugu
mą gyventojų sudaro neg
rai. Net ir tada, kai Jungti
nėse Valstijose/ jau buvo 
panaikinta negrų vergija, 
į Jamaicą dar vis slaptai te- 
begabeno negrus. Saloje 
ivyko keli negrų sukilimai, 
bet jie buvo nuslopinti.

Jamaica negrų klausimas 
iškilo, nes New Yorko po
licijos viršininkai pavarė iš 
policininko darbo negrą 
Noel Agardą, gimusį Ja
maicoje, į JAV atvykusį 
vaiku. Dvi dienos ne Ar
do pavarymo iš darbu’ jis 
buvo areštuotas ir tik .po 
$10,000 kaucijos paleistas.

Kaltina, kad Agardas pri
klausė slaptai negrų orga
nizacijai — Pirmame Afri
kos korpuse ir dalyvavo še
šiuose užpuolimuose. Sako, 
kad pagrobti pinigai buvo 
siunčiami į Jamaicą, kad 
ten ruoštų negru sukilimą, 
po kurio jie galėtų išvykti 
į Afriką.

Sako, kad N; Agardas 
priklausė Rastafari religi
jos sektai, kuri Jamaicoje 
turi 15,000 narių. Sąko, kad 
Kingstone, Jamaica sosti
nėje, policija apkaltino Ras
tafari sektą nužudyme 
dviejų anglu policininkų, 
padarė ju bažnyčioje kratą, 
rado ginklų ir amunicijos, 
suėmė vadą Henry ir pen- 
kicliką jo pasekėjų. ( %

Sakoma, kad AgaY?‘ , ... 
! lyvavęs užpuolime, kuriame 
i buvo pagrobta $6,600 negrų 
; sukilimo reikalams. Agar
das yra dar tik 29 metų am
žiaus.

Du jaunuoliai suvaidino 
nešvaru “juoką”. PrieCum- 
berlando ligoninės stovėjo 
greitosios pagalbos karieta. 
Jie įlipo ir prie radijo mik
rofono pradėjo šaukti: 
“Siųskite pagalbą... Gelbė
kite...‘Labai didelė nelaimė 
ties 133 N. Elliot PU”

Tą išgirdę policininkai 
automobiliais atskubėjo į 
nurodytą vietą. Jokios ne
laimės ten nebuvo.- Jie tik 
matė, kaip du vakėzai iššo
ko iš ligoninės karietos ir 
nubėgo.

Pranešimas!
ELIZABETH, N. J. ' $

Du svarbūs susirinkimai.-—^'LDP 
Klubo ir LDS 33 kuopos jvyks rug
pjūčio (Aug.) 7 d., Klubo susirin
kimas 2 vai. o LDS 33 kp. 3 vai. 
dieną. Klubo kambariuose, ^08. 
Court St. Nariai, jsitėmykite irda'* 
lyvaukite, nes bus svarbių reikalų 
aptarimui. —A. S.

(62-63))

HELP WANTED MALE
I 

1

Reikalingi 4 vyrai dailydės (car
penters), galėtų būt ir pensionie- 
riai. šaukite. VI. 6-6824 arba kreip
kitės: DeBro Contractors, 116— 
101st Avė., Ozone Park, N/ Y. ,

(60-63)

i MATTHEW A.i;
BUYUS ii

;; (BUYAUSKAS) 11
LAIDOTUVIŲ v ’’ 
DIREKTORIUS | 

*o6**w* y t-
': v* \

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

; 426 Lafayette St. i;
imi »• *«•»•••+••




