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KRISLAI
Rašo R. Mizara

Premijuotas lietuviškas 
filmas.

Apie mūsų turistus.
Reikia darbuotis.
Pastabos.
Dėl ALDLD suvažiavimo.

< 1 ’ uos mėnesį Čekoslovaki
joje Įvyko kino festivalis, kur 
bpvo demonstruoti ir aptarti 
filmai, gaminti daugelyje ša
lių.

Lietuva festivalyje taipgi 
dalyvavo. Ir Vilniaus studijo
je pagamintas filmas, “Gy
vieji didvyriai’’, gavo vieną 
iš trijų premijų !

Lietuvos jaunutei filmų pra
monei šis Įvykis — didžiulis 
laimėjimas. Džiaugiasi tuo ki
no darbuotojai, džiaugiasi vi
sa lietuvių tauta.

Na, kai skaitytojus šis “Lai
svės’’ numeris pasieks, JAV 
lietuvių turistų visa pirmoji 
grupė jau bus grįžusi iš Lie
tuvos.

Mėnuo prabėgo nematomai. 
Per tą mėnesį mūsų turistai 
važinėjo po Lietuvą, kalbėjo
si su žmonėmis — giminėmis 
ir ne giminėmis. Jie patyrė 
labai daug. Tolydžio ir trupu- 

pavargo, bet viešnagėje 
.i’ė't taip būva.

čikagiečių turistų grupė 
praėjusį savaitgalį grįžo. Te
ko ir man kalbėtis su Levuku 
Joniku. Jis kupinas gerų nuo-

Jis džiaugiasi turėjęs Jas, nutiesiame naujus vieš- nistai, katalikų bažnyčios 
70 gimtąją kelius, statome žmonių žy- priešai”, bet ir jis nedrįso 

.nCia C* K O- inui i nnmnc ----

taikų.
progos pamatyti sav
žemę, šuoliais kylančią ----
nomikoje ir kultūroje.

Kai pirmoji turistų 'guimčs pašalinti didelį jau- Kubos archivyskūpai 
bus visa sugijzusi ai < o. , > ^monjų mirtingumą ? Ar! jo neprisidėjo susidedanti is 39 žmonių, dari - * & i jo Hvpusmtju.
tebekeliaus po Lietuvą. ■■■ ■ 1 .......... -

venimui namus, kovojame pasisakyti prieš vyriausy- 
prieš tamsybę ir ligas, sten-1 bes reformas, o

I nų žmonių mirtingumą? Ar1 jo neprisidėjo.

kiti šeši
prie

Organizuojasi dar viena lie
tuviu turistų grupė. Nežinau, 
kiek ten bus žmonių, bet ži
nau, kad ji išvyks rugpiūčio 
mėnesio gale.

Kaip matome, šiemet Tary
bų Lietuvą bus aplankę daug 
Amerikos lietuvių. •

Dabar, kai jie sugrįš, ne
maža žmonių, jų draugų ir 
pažįstamų, apipils klausimais 
apie tai, ką jie Lietuvoje ma
tė, ką girdėjo.
| Vįeni sugrįžusiųjų galės 

tai pasakyti mitinguose, atsi
stoję prieš publiką, kiti gal 
nedrįs “sakyti prakalbas’’ sa- 

^ėse. Bus gerai, jei jie asme
niškai papasakos apie mūsų 
tėvų kraštą, kuriame jie sve
čiavosi.

Melų apie Tarybų Lietuvą 
priešas skleidžia visokių. Juos 
reikia atmušti, melagius pa
statyti “Į atitinkamą jiems 
vietą“.

Noriu padaryti pastabą 
mūsų korespondentams ir 
skaitytojams dėl tokio daly
ko: žmogus suserga, jį aplan
ko draugai ir bičiuliai, sura
mina, visaip padeda.

Tuomet, žiūrėk, pasveikęs 
žmogus (arba koresponden
tas) rašo į laikraštį viešą pa
dėką tiems, kurie jį ligoje ap
lankė. Dėkodamas, jis arba 
ji dažnai įvardija visus lan
kiusiuosius, tarp jų net ir savo 
vaikus, savo žmoną, arba 
*mona—vyrą. Ir jiems dėkoja 

laikraštį už aplankymą 
jo, jam sergant.

Man rodosi, tai jau per 
daug. Pagaliau, per laikraštį 
dėkoti savo vaikams už pada
rytą paslaugą nėra ir etiška.

Kubos liaudis ir 
komunistų įtaka

Daugiau žinių apie pirmąją lietuvių turistų grupę

Havana. — Amerikietis 
korespondentas Tad Szulc 
pateikė visą eilę straipsnių 
apie Kubos liaudies revoliu
ciją, dabartinę jos santvar
ką, valdžios vidaus ir užsiė
mė politiką.

Jis plačiai kalbėjosi su 
darbininkais, žemdirbiais, 
inteligentais, profesoriais, 
studentais ir valdininkais. 
Szulc sakė jiems, kad Kuba 
eina komunistų keliu. Jis į 
tai girdėjo kubiečių atsaky
mą: “Jungtinių Valstijų 
spauda, valdininkai ir radi
jo komentatoriai visur ma
to tik komunistus ir komu
nizmą’’. Kubiečiai atsaky
dami sakė tą, ką daug kar
tu jų premjeras Castro per 
radiją ir televiziją sakė, bū
tent:

“Ar mes todėl esame ko
munistai, kad norime page
rinti savo šalies žmonių gy-

ivenimą? Ar mes todėl ko
munistai, kad norime, idant 
visi turėtų darbus, geresnes i 

| darbo sąlygas, didesnes al- 
Igas, šalyje viešpatautų tei
singumas, nebūtų vargo ir. 
bado? Ar mes todėl komu-j 
nistai, kad statome mokyk-:

Vatikano popiežius 
keičia apeigas

Roma. — Popiežius Jo- 
: nas XXIH-čias taikosi prie 
‘kitų religijų žmonių. Jis ir 
Vatikano Šventoji Kongre
gacija išleido patvarkymą, 
kad laike apeigų didžiaja
me penktadienyje nebūtų 
daroma priekaištų žydams 
už Kristaus numarinimą.

Taipgi pakeitė apeigą 
perkrištijant pagonis, žy
dus, musulmonus ir protes
tantus į katalikų tikėjimą. 
Per 360 metų tokie per
krikštijami buvo verčiami 
kartoti atsižadėjimą ir nu- 
peikimą savo buvusių reli
gijų. Dabar tokių apeigų 
jau nereikalaus.

Būkime, draugai, kuklesni ir 
supratlyvesni.

•
Katrinos Petrikienės pasta

bas apie praėjusį Lietuvių Li- 
ratūros Draugijos suvažiavi
mą reikia turėti galvoje.

Aš taip pat manau, kad su
važiavimui laiko buvo duota 
per maža.

Tokios draugijos, kaip ALD
LD, kuri yra mūsų kultūrinio 
darbo variklis, suvažiavimui 
reikėtų skirti mažiausiai dvi 
dienas. Jos reįkalus svars
tyti reikia ne pogreičiu, o iš
samiai, visapusiškai.

Kitas dalykas: man rodosi, 
ALDLD suvažiavimus reikėtų 
taikyti kartu su Lietuvių Me
no Sąjungos suvažiavimais, 
kadangi abidvi organizacijos 
turi nemažai bendrų reikalų. 

todėl mes komunistai, kad 
norime patys savo šalies 
reikalus tvarkyti taip, kad 
iš to turėtų liaudis nau
dos? Ir jeigu Jungtinėse 
Valstijose už tai mus vadi
na komunistais, tai lai vadi
na, tas mums nei kiek ne
kenkia... Mūsų revoliucija 
yra liaudies revoliucija, 
žmonių revoliucija už žmo
nišką gyvenimą... Jungtinė
se Valstijose sako, kad ko
munistai remia Kubos val
džios programą, taigi tame 
mes nieko blogo nematome, 
mes norime, kad ją remtų 
visi, įskaitant ir Vyskupus”.

Castro pareiškė, kad da
bartiniu laiku užsienyje 
Kubos priešai veda atakas 
po priedanga kovos “prieš 
komunizmą”. Jis sakė, kad 
tai yra kontrrevoliucijos 
obalsis.

Komunistų partija, kuri 
vadinasi Liaudies Socialis- 
tine partija, turi apie 50,- 
000 narių, bet jos įtaka la
bai didelė. Net ir katalikų 
bažnyčios viršūnės nedrįsta 
ją pulti. Santiago de Cuba 
archivy^kupas E. Perez Se
ra tęs išleido aplinkraštį, 
kuriame šaukė, kad “komu-

JAV jau pasigamino 
lėktuvą "lėkštę”

Washingtonas. — Tik da
bar JAV armijos ir karinio 
orlaivyno viršininkai leido 
publikai parodyti paveiks
lus lėktuvo lėkštės (“sau- 
sor”). Lėkt u v ą “lėkštę” 
pagamino 1959 metais Avro 
Aircraft, Ltd, Kanadoje ir 
tais metais jį išbandė.

Lėktuvas “lėkštė” turi 
besisukančius rato formoje 
sparnus, kurių pagalba su
daro iš oro “padušką” ir 
gali beveik stačiai nusileis
ti ir pasikelti. Dabar eina 
jo išbandymai.

Prieš keleris metus mū
sų šalyje buvo daug pasakų 
apie skrajojančias “lėkš
tes”, tai gal būti netrukus 
galėsime matyti jas skrajo- 
jant.

J. VALSTIJŲ LAKŪNAS 
PABĖGO Į KUBĄ

Havana. — Jungtinių 
Valstijų karinio orlaivyno 
lakūnas R. Sanchez Sararin, 
26 metų amžiaus, atbėgo į 
Kubą. Jis sako, jog pasipik
tino JAV pasikėsinimais 
prieš Kubą.

JAV aviacijos viršinin
kai patvirtino, kad tas la
kūnas yra dingęs iš Shaw 
orlaivyno bazės, South Ca
rolina.

Leopoldville. — Jungti
nių Tautų kariai vyks ir į 
Katangos provinciją.

•’ T ‘ ......

čia matome dalyvius Jungtinių Valstijų lietuvių turistų pirmosios grupes. Nuo
trauka padaryta New Yorko orlaukyje jai išvykstant į Lietuvą 1960 m. liepos 7.

KABLEGRAMA
Vilnius. —Jungtinių Val

stijų lietuvių turistų grupė, 
kuri Lietuvoje viešėjo tris 
savaites, rugpiūčio 1 dieną 
jau išvyko į Maskvą. Ten 
pabuvus tris dienas ji grįš 
į Jungtines Valstijas.

Iš aerostoties išvykstan
čius svečius išlydėjo gausus 
jų artimųjų ir Lietuvos 
sostinės gyventojų būrys. 
Palydėti svečius taip pkt 
atvyko Lietuvos preziden
tas Justas Paleckis ir Lie
tuvos Kultūrinių Ryšių sū 
Užsienio Šalimis Draugijos 

i prezidiumo narys ZenkevL 
I čius.

A. Vaiv.utskas

Tarybų Sąjunga visus kviečia 
svarstyti nusiginklavimą

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos atstovai Jungti
nėse Tautosįe įteikė savo 
valdžios laišką, kuriame 
kviečia visas 82 šalis svars
tyti nusiginklavimo reika
lus. " •■■■■• ■■

TSRS p a k ar t o j a tas 
priežastis, dėl kurių pakri
ko viršūnių konferencija 
Paryžiuje, ’ir Genevojė^ de
šimties valstybių konferen
cija. Kas dėl vykusios Gene- 
voje konferencijos, tai ji 
sako, kad Vakarai, vietoje 
priimti aiškų TSRS nusi
ginklavimo planą, s t e n- 
gėsi pravaryti savo planą, 
kuris nevedė prie nusigink
lavimo.

TSRS atmeta JAV pasiū
lymą, kad rugpiūčio 15 die
ną susirinktų Jungtinių 
Tautų komisija nusiginkla
vimo reikalais ir tą reikalą 
apsvarstytų. TSRS sako, 
kad ta komisija per 10 me
tų svarstė, bet iš to niekas

Vėliausios žinios
Leopoldville. — Jungtinių 

Tautų kariniai daliniai eis į 
Katanga provinciją, nepai
sant Belgijos protestų.

New York'as. — Po 25 
dienų streiko Long Island 
geležžinkeliečiai laimėjo al
gų pakėlimą.

Williamson, W. Va. — 
Norfolk ir Western Co. du 
traukiniai susimušė stoty
je. Nelaimėje sužeista 54 
žmonės.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos civilinio orlaivyno 
dešimt specialistų atvyko 
tartis įsteigimui tarybinių 
lėktuvų tiesaus susisiekimo 
tarp Maskvos ir New Yor- 
ko.

Taipeį Formoza. — Tai
fūno nelaimėje žuvo 130 
žmonių ir 50,ū00 liko bena
mių.

neišėjo, nes komisijoje yra 
Vakarų didžiuma.

TSRS siūlo, kad į būsimą 
Jungtinių Tautų Asamblė
ją atvyktų visų didžiųjų 
valstybių viršūnės ir kartu 
su 82 kitų šalių delegatais 
apsvarstytų nusiginklavo- 
mo reikalą. 1

Tarybų Sąjunga sako, 
kad ' šaukimas Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo ko
misijos posėdžio išvakarėse 
Junt. Tautų Asamblėjos, tai 
yra tik bandymas pastoti 
kelią tikram nusiginklavi
mui.

Jungtinių Tautų virši
ninkai numato, kad jeigu 
bus šauktas nusiginklavimo 
komisijos posėdis, tai Tary
bų Sąjunga, ir kitos socia
listinės valstybės, joje ne
dalyvaus, nes jos stoja už 
tai, kad nusiginklavimo rei
kalą svarstytų visų valsty
bių atstovai, o ne tik pa
rinktų.

\ Havana. — Kubos Cuk
raus Darbininkų Federaci
ja šaukia viso pasaulio cuk
raus darbininkų suvažiavi
mą, 1961 metų kovo mėnesį.

Washingtonas. — TSRS 
atstovybe davė vizas lakū
no F. Powers žmonai, mo
tinai ir tėvui vykti į Mask
vą ir matytis su lakūnu.

W’ashingtonas. — JAV 
vyriausybė atmetė TSRS 
kvietimą, kad viršūnės da
lyvautų Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje ir svarstytų 
nusiginklavimo reikalus.

Bogota, Kolombija. — 
Čionai įvyko demonstraci
jos prieš JAV politiką Ku
bos reikalais.

New Delhi. —Indija pra
vedė vieškelį į Leh mieste
lį, Ladakha provincijoje. 
Tarp Indijos ir Kinijos eina 
ginčas už šią provinciją.

JAV unijų vadai už 
unijy draugiškumą

New Yorkas. — Po trijų 
savaičių buvimo Tarybų' 
Sąjungoje sugrįžo devyni 
darbo unijų vadai, jų tarpe l 
E. Mazey, viršininkas Uni
ted Auto Workers 212 loka- 
lo, Sidney Lons, Jack Spie
gel, Sam Pollack, Ruth Le- 
vitoff ir kiti.

Jie sako, kad Tarybų Są
jungos unijų nariai turi pil
ną kritikos laisvę, kad uni
jos daugiau rūpinasi savo 
nariais, negu JAV unijos.

Jie siūlo, kad būtų palai
komi draugiški ryšiai tarp 
JAV ir TSRS unijų, kad 
vienų ir kitų unijų nariai 
lankytųsi vieni pas kitus.

Lotyną kongrese buvo 
1,000 jauny delegaty

Havana. — Blanquita di
džiuliame teatre įvyko Lo
tynų Amerikos jaun i m o 
kongresas. Kongresą atida
rė karininkas E. Guevara, 
Kubos finansų ministras.

Nepaisant reakcijos ken
kimo, iš Lotynų Amerikos 
atvyko virš 800 delegatų, 
dalyvavo 160 kubiečių ir 
apie šimtas broliškų dele
gatų iš socialistinių ir de
mokratinių šalių.

Kongresas ėjo dvasioje 
už Lotynų Amerikos šalių 
išsilaisvinimą iš po užsienio 
kapitalizmo ir imperializ
mo diktato. Kalbėtojus ly
dėjo šūkiai: “Tegu gyvuo
ja Kuba... Jankės važiuoki
te namo!”

MAINIERIAI SIUNČIA 
DELEGATĄ

Londonas. — National 
Union of Minewo r k e r s 
siunčia delegatu komunistą 
W Paynterį į Darbo Unijų 
Kongresą. Darbo unijų kon
gresas įvyks rugsėjo mėne
sį. Tai bus pirmu kartu ko
munistas delegatas nuo 
1949 metų darbo unijų kon
grese.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ir Kuba pasirašė preky
bos sutartį.

Tarybą Sąjunga jau 
atmetė JAV notą j

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio ministras 5 
įteikė JAV atsavybei notą. 
Ji atmetė JAV aiškinimą, 
kad liepos 1 d. lėktuvu- 
“RB-47” buvo nušautas 
virš Berenco jūros. . . _

TSRS sako, kad tas lėk
tuvas šnipavimo sumeti
mais buvo virš jos teritori- 
jcs, neklausė TSRS lakūno 
įsakymo nusileisti ir todėl 
buvo nušautas.

Kongo reikalauja 
išvaryti belgus

New Yorkas. — Lumum
ba, Kongo premjeras, įtei
kė aštrų laišką Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai. 
Jis nepasitenkinęs, kad Ta
ryba nesiima griežtų žings- < 
nių belgų armijos išvary
mui iš Kongo.

Tuo gi kartu belgai, su , 
kitų imperialistų pagalba, 
skaldo Kongo respubliką. 
Jie įsigalėjo Katanga tur
tingoje provincijoje. Dabar 
ta pat bando padaryti ir ki
tose provincijose ir jas at
plėšti nuo Kongo.

Lumumba sako, kad jeigu 
Saugumo Taryba nesiims 
reikalingų žingsnių, t ai 
Kongo ginklų pagalba išva
rys belgus.

Sako, kad suėmė y 
J. Valstijų šnipą

Maskva. — Ant Tarybų 
Sąjungos ir Irano sienos su
imtas Jungtinių Valstijų 
šnipas, kuris padavė V. M.‘ 
Slavnovo vardą. Jis bandė 
pereiti sieną į Iraną.

TSRS radijas sako, kad 
pas jį rasta du radijo siųs
tuvai, dirbtinių pasportųį 
išvogtų tarybinių dokumen
tų, ginklų ir įvairių šnipų 
vartojamų dalykų.

Detroitas. —- 1960 metais 
buvo pagaminta 6,000,000 
naujų automobilių. Šią sa
vaitę išeis pirmieji modeliai . 
1961 metų.

/
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Gyvas reikalas
NATIONAI MARITIME UNION prezidentas Jo- 

seph Curran su savo delegacija buvo nuvykęs į Tary
bų Sąjungą. Delegacija aplanke visą eilę tarybinių mies
tų, kalbėjosi su daugeliu žmonių, net ir su premjeru 
Chruščiovu.

Ir po to Mr. Curran pasakė spaudos koresponden
tams:

—Pirmiau negu mes į Tarybų Sąjungą atvykome, 
jautėme reikalą, kad amerikiečiai unijistai siųstu savo 
delegacijas i Tarybų Sąjungą, o tarybiniai unijistai — j 
Ameriką. Dabar, kai mes čion esame, pajutome dar di
desnį reikalą tokiam delegacijomis apsikeitimui.

Curranas pažadėjo, jog, kai grįš į Ameriką, jis ir ki
ti delegacijos nariai dar daugiau veiks, darbuosis, kad 
toks delegacijomis apsikeitimas būtų realizuotas.. Jis sa
kė, jog bandys tuo reikalu įtikinti irAFL-CIO vadovybę.

Curranas yra teisus. Juo daugiau amerikiečių uni- 
jistų nuvyks į Tarybų Sąjungą, o tarybinių unijistų—į 
Ameriką, tuo bus sveikiau. Be kitko, toks delegacijomis 
apsikeitimas labai daug pasitarnautų taikos reikalui.

Bet klausimas: ar AFL-CIO vadovybę pavyks jam 
ton pusėn pakreipti? Prezidentas Meany visą laiką buvo 
didžiausias priešas tokioms delegacijoms. Mums atrodo, 
jog Meany dar gali pradėti kovą prieš patį Curraną už 
tai, kad jis išdrįso į Tarybų Sąjungą vykti. Curranas, 
kaip žinia, yra vienas iš AFL-CIO vice-prezidentų.

Bet jūrininkų unijos prezidento žygis—geras žygis. 
Ilgainiui jis susilauks daug šalininkų visose JAV darbo 
unijose.

Portugalijoje
MAŽAI PASAULIS domisi Portugalija, o domėtis 

ja reikia. Portugaliją engia fašizmas. Žmonės ten kenčia 
baisią priespaudą ir ^kurdą. . .•. M .

Niujorkiškio savaitraščio (“The Worker”) kores
pondentas aną savaitę prisiuntė sovo laikraščiui žinių iš 
Lisabonos apie politinius kalinius. Žinios baisios.

Portugalijoje, kaip ir visose kitose šalyse, veikia 
Komunistų partija, nežiūrint visokių fašistinių represi
jų. Partijos Centro Komiteto narys Manuel Rodriguez 
Silva sėdi kalėjime jau dvidešimt metų! Manuel Mendes, 
kitas CK narys, taipgi įkalintas. Jiedu yra Fortaleza de 
Peniche kalėjime. Įdomu tai, kad Silva jau baigė savo 
kalėjimo laiką, kurį buvo nustatęs fašistinis teismas, ta
čiau valdžia visvien jo iš kalėjimo neišleidžia — laiko 
“saugumo sumetimais”.

Korespondentas paduoda daug vardų ir pavardžių 
žmonių, esančių Portugalijos kalėjimuose. Tai vis politi
niai kaliniai. Jų tarpe yra darbininkų, valstiečių ir inte
ligentų.

Iberijos pusiausalis—Ispanija ir Portugalija—tebe- 
vaitoja po fašizmo letena. Bet anksčiau ar vėliau liaudis 
ir ten laimės.

“Prezidentas atmes...”
SEKAMĄ SAVAITĘ susirinks JAV Kongresas ne

paprastai sesijai. Ji bus trumpa.
Šioje sesijoje demokratai, kurie turi daugumą depu

tatų, sakoma, bandys pravaryti geresnių žmonėms įsta
tymų, kad lapkričio mėnesį piliečiai balsuotų už demo
kratų kandidatus.

Projektuojama pravesti įstatymą, liečiantį seno am
žiaus žmonių medicinine pagalba aprūpinimą. Tokiam 
įstatymui Eisenhoweris priešingas. Ir jis pareiškė: jei 
Kongresas bandys tokį įstatymą pravesti, tai jis, prezi
dentas, jį vetuos, po juo nepasirašys.

Gerai, jeigu jis taip padarys, tai žmonės per rinki
mus galės ir jo partijai špygą parodyti.

Labai gaila!
KUBOS PREMJERO Fidel Castro gydytojas patarė, 

kad jis padėtų viską į šalį ir ilsėtųsi. Castro, kaip ži
nia, buvo rimtai susirgęs. Be abejo, Castro gydytojo pa
tarimo klausys.

Labai gaila, kad taip įvyko. Castro turi didelę įtaką 
Kubos liaudyje ir visose Lotynų respublikose. Dabar, kai 
kapitaliztnas bando revoliucinę Kubą pasmaugti ekono
miškai, Kubos liaudis tegali sėkmingiau prieš smaugėjus 
kovoti tik turėdama savo priešakyje tokius vyrus, kaip 
Častro.

Reikia manyti, kad Castro poilsis bus neilgas, ir jis 
v£l greit stos prie savo pareigų.

Ne koks palyginimas
RESPUBLIKONAI, laike savo praėjusio suvažiavi

mo, didžiavosi, kad, girdi, prieš 100 metų Čikagoje res
publikonai buvo suvažiavę, ir nominavo prezidento vietai 
Abraomą Lincolną.

Bet respublikonai pamiršta vieną “mažmožį”: prieš 
šimtą metų respublikonų partija buvo pažangi, nes ji

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

šienapiūtė. čia matome dar
bo pirmūnę Birutę Gečaitę 
Šilutės rajono Sakučių tarybi
nio ūkio pievose.

Kas ką rašo ir sako
APIE M1RUSIĄJĄ JUZĘ 
BŪGIENĘ

Šių metų liepos mėn. 17 
d. Scrantone mirė Juzė Bū- 
gienė-Strankūnaitė, įžymio
jo Lietuvos kalbininko Ka
zio Būgos našlė. Ji buvo 
gimusi 1882 m. Po Antro
jo pasaulinio karo Juzė Bū- 
gienė su dukra Gražina at
vyko į Ameriką.

Liudas Dovydėnas rašo 
“Vienybėje” apie J. Būgie- 
nės gyvenimą ir nesekmes. 

. Tuojau po savo vyro mir
ties, 1939 metais, Juzė Ru
gienė apako, prarado regė
jimą.. Taigi ji, ; atvykusi 
Amerikon, jos nematė. Bet 
vargo jautė užtenkamai!..

L. Dovydėno žodžiais:
Atvykus i Ameriką vargo 

netrūko. Dukra, dirbdama 
siuvykloje, labai spaude del
nus, išsikurdama nuo adatos 
iki pastogės apmokėjimo. Bū- 
gienė labai rūpinosi atmokėti 
kun. M. Valadkai tūkstantį 
dolerių, kuriuos reikėjo už
statyti už ją aklą. Keletą kar
tą mane klausinėjo, ar labai 
sunku buvo paruošti doku
mentus įvažiavimui, ar pajėgs 
Gražina laiku atsilyginti. Ji
nai traukėsi į savo vienatvę, 
rūpestinga kuo nors netikti 
prie žmogaus, žodžio, daikto. 
Laikrodyje valandas kukuo
janti gegutė jai buvo pirmoji 
bičiulė po jos mylimos duk
ters. Sūnus Vytautas Švedijo
je ją pasiekdavo laiškais, ir 
jinai tesirūpino, kad jam ge
rai sektųsi, kad augtų anūkė 
ir būtų sveika . . .

Sunkus buvo senutės gy
venimas Amerikoje. Klaida 
buvo padaryta, kad vyko 
čia, kad nepasiliko tėvynė
je. Ten būtų buvusi aprū
pinta pensija, gyvenimas 
būtų jai buvęs pilnai užtik
rintas. Pats L. Dovydėnas 
primena:

Prieš pat mirtį Būgienę pa
siekė gražiai tėvynėje išleisti 
jos “žmogaus” Kazio Būgos 
raštai, šiltas redaktorių įra
šas, dukros paskaitomi raštai 
giliai pradžiugino saulėlei
džio metu. Reikėjo laukti be
veik keturiasdešimtis metų . ..

Labai gerai, kad senutę 
pasiekė jos vyro gražiai iš
leisti Tarybų Lietuvoje raš
tai. Jeigu ji būtų gyvenusi 
Lietuvoje, aišku, už juos 
būtų gavusi ir honorarą. 
K. Būga buvo labai žymus 
kalbininkas, ir jo palikti 
kaštai Lietuvoje yra did
žiai vertinami.

Dovydėnas primena ir 
Būgienės laidotuves:

stojo už vergijos panaikinimą, o šiandien ši partija re
akcinė, monopolistinio kapitalo reikalus ginanti partija.

Kitas dalykas.: Prieš šimtą metų Respublikonų par
tija prezidento vietai nominavo milžiną, o Šiemet ta pa
ti partija nominavo nykštuką.

Liepos vidurdienio tylioje 
kaitroje kapuose sustojo ne
gausus artimųjų būrelis. Pro 
vinkšnų šakas smeigėsi švie
sos ruožai, pasiekdami karstą 
ir gėles. Opi tyla, Lietuvos 
vaikų paminklus pridengda
ma, supo moters kelionės pa
baigą. Apkeliavusi ištisus 
kontinentus, lydėjusi darbus 
ir troškimus vieno didžiausių 
pasaulio kalbininkų, tėvynės 
nelaimių išblokšta iš savų ta
kų — atsigulė angliakasių 

i tarpe . . .

DĖKOJA Už 
SVEIKINIMUS

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio proga j Vilnių 
suplaukė lietuvių tautai 
labai daug sveikinimų.

Š. m. liepos 26 d. “Tieso
je” tilpo sveikintojams pa
dėka. Skaitome:?., '-į

Ryšium su Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos dvi
dešimtmečiu Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komite
tas, Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumas ir 
respublikos Ministrų Taryba 
gavo sveikinimus iš visų bro
liškųjų tarybinių respublikų, 
iš valstybinių įstaigų, įmonių 
ir žinybų, partinių bei visuo
meninių organizacijų ir at
skirų asmenų.

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR) Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas ir Ministrų 
Taryba visos lietuvių tautos 
vardu nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie atsiuntė sveikini
mus, už šiltus žodžius bei šir
dingus linkėjimus Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms pasiek
ti naujų laimėjimų ūkinėje 
bei kultūrinėje statyboje, ko
voje už tolesnį mūsų socialis
tinės Tėvynės suklestėjimą, 
už komunizmą.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
ALIEJAUS IŠVEŽIMAS
Washingtonas. — JAV 

aliejaus kompanijos susirū
pino Tarybų Sąjungos alie
jaus išvežimu į užsienį. 
Nuo 1955 m. jos aliejaus iš
vežimas tris kartus paaugo. 
1959 met. ji išvežė 12,000,- 
000 tonų aliejaus, vien į ka
pitalistines valstybes be
veik 7,000,000 tonų.

Helsinkis. — Čionai vyks
ta geografijos ir fizikos 
mokslininkų tarptauti n i s 
suvažiavimas. Daly va u j a 
virš 2,000 mokslininkų, jų 
tarpe 80 iš Tarybų Sąjun
gos.

Rojus Mizara

Atsakau Į klausimus
—O ką ponas atsakysi į 

Vinco Rastenio s t r a i P s- 
nius ?

Nežinau, kas per asmuo,1 
kuris stato šį klausimą, — 
r asteninis jis, tysliavinis, 
grigaitinis ar .šimutinis ? 
Visi jie tokie panašūs — 
kaip vandens lašai !

Nejaugi klausėjas mano, 
kad aš eisiu su V. Rasteniu, 
su Grigaičiu ar su Kardeliu 
į debatus, į polemikas. Ras
tenis — buvęs tautininkų 
(fašistų) partijos sekreto
rius, uolus smetonininkas. 
Jis — socializmo priešas. V. 
Rastenis — valdžios žmo
gus, gauna iš valdžios algą.

Lietuvoj gyvendamas, jis 
gynė fašizmą, čia jis tapo 
“demokratu” ir algą gauna 
už tai, kad visaip pultų Ta
rybų Sąjungą, ypatingai 
Tarybų Lietuvą. Ir jis ne
kantriai laukia, kada Lietu
voj bus atsteigtas fašizmas.

Mano, kaip laikraštinin
ko, pareiga rašyti tai, ką 
Lietuvoje mačiau, ką paty
riau, nežiūrint, ar tai kam 
patinka ar ne.

Rašydamas apie Lietu
vos “rusinimą”, V. Raste
nis nupuolė taip žemai, 
kaip tūlas Jokūbas Stukas, 
Vilniuje buvęs porą dienų, 
o Kaune pusdienį. Stukas 
plepa:

—Lietuvos žmonės girti 
ii apdriskę; jie tyli, jie at
sisako kalbėti dėl to, kad 
rusiškai nenori, o lietuviš
kai bijo...

V. Rastenis sako:
—Lietuvą valdo rusai, 

lietuvių tauta rusinama...
Tai ką dabar į tai kas 

nors galėtų rimtai atsakyti ? 
Argi visa tai ne žemiau kri
tikos?

Lietuvą pernai ir šiemet 
aplankė daug JAV lietuvių. 
Jie po Lietuvą plačiai važi
nėjo, su daugeliu žmonių 
kalbėjosi. Na, argi jie ką 
nors panašaus ten matė? 
Aišku, ne! Net ir architek
tas A. Varnas, vienybietis, 
neseniai buvęs porą dienų 
Lietuvoj, sugrįžęs tokių da
lykų, kaip V. Rastenis ir 
Jokūbas Stukas, nepasako
ja, savo tautos nežemina!

Tik pagalvokime, jeigu 
Lietuvos žmonės būtų “gir
ti ir apdriskę”, jeigu jie bū
tų “rusų spaudžiami”, tai 
argi jie būtų galėję taip 
greit atstatyti sugriautą 
savo šalį? Argi jie būtų pa
jėgę per taip trumpą laiką, 
lietuvių tautos kultūrą pa
kelti? Žinoma, ne! O lietu
vių tautos kultūra, pati lie
tuvybė ten klesti, kaip nie
kad mūsų tautos istorijoje!

Jie šmeižia mūsų tautą 
visokiais būdais.

Juk net ir pasakojimas, 
būk Lietuvą valdą rusai, 
yra mūsų tautos žemini
mas, nes už visus didžius 
pasiekimus, kuriuos mūsų 
tauta tarybinėje santvarko
je padarė, nuopelnai priski
riami rusams, ne lietu
viams.

Jei rusai' Lietuvos neval
dytų, pagal V. Rastenio 
samprotavimą, taį Lietuva 
neturėtų tiek daug aukštų
jų. vidurinių ir septynme
čių mokyklų, neturėtų to
kios stambios pramonės, 
kokią turi, neišleistų tiek 
lietuviškų knygų, kiek išlei
džia, neturėtų tokių tvirtų 
meninių jėgų, kokias turi.

Aš nepaneigiu to fakto, 
kad Lietuvai rusų tauįa la
bai daug padeda. Ne! Daug 
padeda Lietuvai Rusija, pa
deda Ukraina, padeda ir ki
tos tarybinės respublikos.

Tačiau už visus didžiuosius 
pasiekimus, kuriuos lietu
vių tauta atliko, vyriausias 
nuopelnas priklauso pa
tiems Lietuvos šeiminin
kams, patiems lietuviams ir 
tarybinei santvarkai! Taip 
reikia į dalykus žiūrėti. 
Taip į juos ir žiūri kiekvie
nas, kuris nėra parsidavęs 
Tarybų Lietuvos priešams, 
kuris netunka melais ir 
šmežtais!

Arba pastebėkite jūs, ko
kią. V. Rastenio organas 
“Dirva” naudoja laikrašti
nę “etiką”.

Kadaise turėjau pasikal
bėjimą su vyskupu Julijonų 
Steponavičium Vilniuje. Pa
sikalbėjimas tilpo mūsų 
spaudoje; tilpo spaudoje ir 
mano s;: vyskupu Stepona
vičium nuotrauka, padary
ta laike pasikalbėjimo Vil
niaus vyskupijos kurijoje. 
Tai ką padarė “Dirva”? 
Mano su vyskupu pasikal
bėjimą išsispausdino, o pa
veikslą, paėmusi iš mūsų 
spaudos, perkirto pusiau, 
vyskupą įdėjo, o mane at
metė.

Dabar tas pats laikraštis 
išspausdino paimtą iš Lie
tuvos spaudos fotonuotrau
ką, padarytą laike iškilmių, 
kai buvo paleista pirmoji 
Kauno hidroelektrinės tur
bina. Ten masėje žmonių 
stovėjau ir aš, ir pasitaikė 
stovėti tarpe M. Šumausko 
ir A. Sniečkaus. Ir taria 
“Dirva”: Žiūrėkite, su ko
kiais žmonėmis Mizara sto
vi!.. Kiekvienam aišku, ko 
tautininkai siekia, tokią 
laikraštine etika naudoda
miesi.

Lietuvoje būdamas, kaip 
laikraštininkas, ėjau visur 
ir su visais kalbėjausi: su 
darbininkais, c su ' kolūkie
čiais, su valdininkais, su in
teligentija, su rašytojais, su 
mokslininkais, su pirčiupie- 
čiais, su kunigais, su vysku
pais. Su daugeliu ir nusi
traukiau fotonuotraukas. 
Ar tai bloga? Ar tai nusi
dėjimas? !

Aišku, atsiras silpnapro
čių, kurie sakys, jog ne aš 
t’esą sakau, o V. Rastenis 
ir Jokūbas Stukas. Vienas 
glušas (kaž koks A. Rūkas) 
net viešą padėką pasiuntė 
V. Rasteniui už tai, kad,, 
girdi, jis padarė “drąsių 
atidengimų” apie tai, kas 
dabar Lietuvoje darosi!Bet 
gi aš, rašydamas apie Lie
tuvą, taikiau ne rūkams, o 
galvojantiems žmo n ė m s, 
kurie nori žinoti, kas Lie
tuvoje dedasi.

Tiek tematau reikalo apie 
tai pasakyti.

—Kuris miestas yra gra
žesnis — Vilnius ar Kau
nas?

Abudu gražūs. Kaunas— 
buvęs laikinoji Lietuvos 
sostinė. Vilnius — dabarti
nė. Abudu miestai pramo
ningi, abiejuose yra daug 
aukštųjų, vidurinių ir kito
kių mokyklų. Abudu turi 
garbingą praeitį. Bet ka
dangi Vilnius — Tarybų 
Lietuvos sostinė, tai jis 
šiandien ir yra tautos šir
dis ir galva. Vilniuje išeina 
centriniai dienraščiai, čia 
išeina žurnalai; čia knygų 
leidyklos; čia daug ihteli- 
gentijos, nors, tiesą pasa
kius, nestokuoja jos Kaune, 
nestokuoja ir kituose Lietu
vos miestuose bei mieste
liuose.

Iš kitos pusės, kaip buvo 
rašyta, Vilniuje gyvena 
•daugiau visokių tautų žmo
nių. Vilnius — daugiatautis 
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miestas, Kaunas — lietuviu 
kas.

Kaune, sakyčiau, nuo se
niau yra pasilikusių dau
giau "ponų” ir “ponucių”! 
Vilnius visuomeninės sudė
ties ir politinio subrendimo 
atžvilgiu labiau proletariš- 
kesnis. Kaune dažniau iš
girsi “ponas”, “ponia”, “pa
nelė”, o Vilniuje — “drau
gas”, “draugė”.

Stebint abudu miestus 
nuo kalno, Kaunas man at
rodo įspūdingesnis, nes jis 
labai gražioje geografinėje 
pozicijoje stovi. Nedaug pa
saulyje yra miestų, esančių 
tokioje gražioje aplinkoje, 
kokioje yra Kaunas. Tiesa, 
Vilniaus apylinkės taipgi 
labai gražios, žavingos — 
kalneliai, miškeliai, goje
liai žmogų žavėte žavi..

Kai aš pasakydavau 
niečiams, kad man atrodo 
Kaunas gražesnis už Vil
nių, tai jie skeptiškai į ma
ne pažvelgdavo. Bet kau
niečiams toks pasakymas 
labai patinka.

Kauniečiai labai dideli 
savo miesto patrijotai. Nu
vyk į Kauną, susitik su 
kauniečiais, tuojau jie tave 
apkaišys visokiomis sagu
tėmis, visokiais Kauną pri
menančiais simboliais.

Tarp vilniečių ir kaunie
čių vyksta it savotiškos ■ 
varžybos dėl savo miestų. 
Panašiai, kaip Kalifornijo
je tarp Los Angeles ir San 
Francisco. Ir tai gerai!
Kalbėjausi su daugeliu žy

mių Lietuvos žmonių dėl to, 
kaip, jų nuomone, kada 
nors bus didelis Vilnius, 
kaip didelis bus zKapsas. 
Jie man sakė, jog ddc 4 s, 
niuo j u laiku vyrauja nusi
statymas, „ kad labai didelių 
miestų Lietuvoje nebūtų. 
Sako, kai Vilnius pasieks 
390,000 tūkstančių gyvento
jų, tai ir užteks. Tą patį 
kalba ir apie Kauną.

Bet, va, kas ten gali būti: 
ilgainiui gali šitiedu mies
tai lyg ir susilieti. Tolis 
tarp jų nėra ilgas —rodosi, 
apie 100 kilometrų. Tuo 
ruožtu, kur eina tarp šių 
miestų vieškelis ir geležin
kelis, vyksta statybos, auga 
miesteliai, statosi fabrikai. 
Tai tik pradžia, sakė man. 
šituo ruožtu fabrikų staty
sis vis daugiau ir daugiau, 
o aplink juos, savaime i su
prantama, augs miesteliai, 
kurie kada nors, gal už 50 
ar daugiau metų, gali taip 
sutankėti, jog tarp Vilniaus 
ir Kauno mažai kur jbus 
“tuščia vieta”. Kauno jūra 
tuipgi liečia šį ruožtą. Čia 
bus didžiuliai sodai, parkai.

Tiek Kaunui, tiek Vilniui 
ateityje gali būti nemažai 
konkurentas Klaipėda. Šis 
Lietuvos uostamiestis la
bai smarkiai plečiasi, au
ga!..

Šiuo metu daug jautrų 
Lietuvos žmonių nori gy
venti mieštuose. Bet su lai
ku, kai socialistinis Lietu
vos kaimas suklestės, jis 
nedaug kuo skirsis nuo 
miesto..

Kai kaimas gyvens pilnai 
kultūrišką gyvenimą, tuo
met nelabai kas norės verž
tis į miestus.

MIŠKŲ GAISRAI
Washingtonas. — Nors 

JAV vyriausybė ir privati
nės įstaigos per metus išlei
džia $100,000,000 k o v a Ų 
prieš miškų gaisrus, be * 
ju vis yra labai -daug. 195il 
metais buvo 105,000 gaisrų, 
kurių laiku išdegė 4,000,000 
akrų miško.
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Puikus LLD Suvažiavimas kad^yr/dS^žiSŽ
po visą mūsų plačią šalį ir 
patyrė apie esamą reikalą 
ir mažose lietuvių kolonijo
se vesti organizacinį darbą. 
Vincas barė tuos, kurie 
perdaug skundžiasi sergą 
devyniomis ligomis.

Po Andrulio kalbos iškilo 
visokiais klausimais disku
sijos. Pirmiausia Centro 
Komiteto raportai apkalbė
ti ; po tam trumpas perio
das palaidų pokalbių, o ei
nant prie pabaigos pirmo
sios sesijos smarkiai šnek
telėjome žurnalo “Šviesos” 
reikale.

Pirmoji LLD konferenci
jos sesija per J. Kuncą už
daryta 1:10 valandą.

Sekmadienį gerų pietų 
negavome, nes viešbuty ir 
arti jo restauranai buvo 
uždaryti, tik keli ‘(laine
riai” atviri. Na, rugių su į 
dalge nekirtome (ir norinti 
tokį darbą gauti būtų sun
ku, nes J.A.V. mažai ru
gių auklėjama), tai ir ma
žai užkandę su pakilusiu 
ūpu traukėme į paskutinę 
sesiją. Pusė po antros va
landos jau diskusavome 
knygų leidimo reikalus. 
Centras rekomenduoja: — 
Lietuvoj parašytą ir išleis
tą Ragausko “Ite, Missa 
Ėst!” (“Eikit, Mišios Pa-1 
sibaigė”) ; antrą, taip pat į 
Lietuvoj atspausdintą — j 
Mizaros “Žvilgsnis į pra j 
eiti”.

Knygų leidimo klausimą 
diskusuojant net 16 delega
tų ėmė balsą. Galų gale 
prieita prie to, kad visą 
reikalą palikti CK, o jie, iš
klausę mūsų nuomones, iš
leis arba iš Lietuvos par
trauks knygas, kurios dau
gumą patenkins.

Planuose dėl LLD atei

Liepos 3 d., kaip 9 vai., 
pradėjo rinktis į Broad- 
wood viešbutį.

Kadangi kuopos savo iž
duose turi mažai pinigų, 
tai siunčia tokius delega
tus, kurie su mažais iškaš- 
kaščiais apsieina. Ypatin
gai taip būna su iš tolimes
nių kolonijų delegatais. 
Buvo suvažiavimuose ir to
kių delegatų, kurie kelio
nės iškaščius patys paden
gia. Pav., iš Binghamtono, 
N. Y., keturios delegatės 
visus iškaščius pačios pasi
moką; buvo ir iš Norwood, 
Mass., trys, kurie dalį ke
lionės išlaidų padengė sa
vais pinigais. Tikiu, kad 
ir daugiau tokių buvo. Tai 
daro, žinoma, tik aukštai 
klasiniai susipratusieji. . .

Nors į LLD suvažiavimą 
atstovai pradėjo 9-ą valan- 

Iprlr rinktis, bet oficialiai 
pirma sesija atsidarė biskį i 
po dešimtos valandos. A. 
Matulis, nuraminęs susi
rinkusius, pasakė trumpą | 
ivadinę kalbą ir pakvietė 
CK pirm. K. Petrikienę. 
Po dienotvarkės priėmimo 
buvo išrinktas prezidiu
mas: pirm. J. Kunca, jo 
pagelbininku A. Matulis, 
sekr. A. Kandraška; svei
kinimų, įnešimų, rezoliuci
jų komisija: J. Mažeika, A. 
Karosienė ir K. Stanislo- 
vaitienė.

Pirmiausia savo raportą I 
perskaitė K. Petrikienė, 
kuris buvo vienbalsiai pri
imtas.

Toliau sekė C.K. sekr. 
Jono Grybo raportas. Jis 
irgi viską turėjo smulkme
niškai susirašęs, todėl dau
giau skaitė, negu žodžiu 
basakojo. Jo patiektos

skaitlinės rodė, kad LLD 
centras šiais metais finan
siniai neblogai stovi.

CK kasierius P. Bechis 
sakė, kad Centro Komitete 
veikla eina sklandžiai.

Sekantis iš eilės raportas 
buvo ilgokas, visi atydžiai 
klausė, nes tikėjosi išgirs
ti nuo žurnalo “šviesos” re
daktoriaus Antano Bimbos, 
jog šis yra paskutinis apie 
žurnalą raportas. Daugelis 
nustebo girdėdami optimis
tišką kalbą: redaktorius 
ne tik siūlo ant toliau leis
ti žurnalą, bet stoja už jo 
padidinimą, raštų pageri
nimą ir kreipiasi į visus 
plunksną galinčius vartoti, 
stoti į talką.

Trumpai raportavo K. 
Kilikevičius, svečias iš Ka
nados, apie lietuvių apšvie- 
tos reikalus. Be kita ko, jis 
sakė, kad kai kur reakcija 
darbininkiškai s p a ūdai 
kliudo veikti. Kreipės į 
amerikiečius “Liaudies 
Balsui” finansinės para
mos, sakydamas, kad jų 
laikraštis sunkiai verčiasi. 
Visi raportai vienbalsiai 
priimti.

Tai tiek iš raportų, ti
kiu, kad jie visi tilps spau
doje.

Mandatų komisija (Anna 
Wellus) pranešė, kad ga
linčių balsuoti yra 75 dele
gatai, o svečiams (jų buvo 
nemažai) suteiktas pata
riamas balsas.

Rojui Mizarai buvo leis
ta tarti žodį, temą pasi
renkant, bet jis tuo tarpu 
atsisakė kalbėti, pasižadė
damas imti balsą tuomet, 
kai bus diskusijos apie kul
tūrinį amerikiečių lietuvių 
bendradarbiavimą su Tar. 
Lietuva.

ties gerovės, man patiko 
sumanymai.. J. Gasiūno, 
kad paėmus “Laisvas” ir 
“Vilnies” skaitytojų Jadre- 
sus eiti pas juos ir bandyti 
prirašyti prie LLD; Jono 
Grybo, kad nereikia kuopų 
vienyti, nes ko daugiau 
kuopų, to daugiau valdybo
se aktivesnių narių. Jo su
pratimu, suvienijimas dvie
jų ar kelių kuopų į vieną 
panaikina atskirus komite
tus, ir tas kenkia organiza
cijai. K. Petrikienė gero
kai kalbėjo apie tai, kad 
dabar jau tankiau tenka ir 
su “dipukais” susitikti. Bet 
išsireiškusieji link iš Lie- 
vos išbėgusių, daugumoj, 
nepritaria daug gero iš jų 
tikėtis.

Nutarta LLD apskričių 
veiklą gerinti.

Su pasveikinimais suva
žiavimui nuo kuopų ir ap- 
skričų surinkta $757.00.

Rojus Mizara plačiai kal
bėjo reikale bendradarbia
vimo su LTSR. Iš jo kalbos 
galima spręsti, kad Lietu
vos žmones dar biauriai 
dvasiškija tebemulkina ...

Perskaityta rezoliucija. 
Rezoliucija, ant greitųjų 
pagaminta, kalba apie -dar 
esamą derlingą dirvą dėl 
LLD org. veiklos. Taipgi 
joje skamba kultūrinių ry
šių su Lietuva reikalas, ka
pitalistinių su socialistnė- 
mis šalimis sugyvenimo 
klausimas; ypatingai vedi
mas kovos už taiką; užgy- 
rimas socialės apclraudos 
klausime gerų bilių Va
šingtone ir 1.1. Rezoliuci
ja priimta vienbalsiai.

Penktą valandą laikrodis 
išmušė, o čia dar vis neuž
baigtos diskusijos, ir vis 
labai svarbiais reikalais. 
A. Bimba aiškino apie kny
gų iš Lietuvos gavimą, tuo 

tarpu svetainė prisipildė 
svečiais. Mat, Aido Choras 
dš New Yorko atvyko pil
dymui meninės programos. 
Nors visada aidiečiai ge
rai dainuoja ir veikalus 
bei operetes lošia, tačiau 
turiu pripažinti, kad šį 
sykį geriausiai dainavo. 
Merkių anūkė taipgi gra
žiai pašoko keletą baleto 
šokių. Aido moterų kvarte
to, Elenos Brazauskienės 
ir Augusto lešmantos dai
nų buvo malonu klausytis. 
Gaila, kad iš tolimesnių 
kolonijų kai kurie delega
tai nesulaukę meninės pro
gramos išvyko į namus. 
Nežinia, kas juos išviliojo, 
nes rytojaus dieną buvo 
šventė. Atsimenu pora me
tų atgal Pittsburgh, Pa., 
suvažiavimą pittsburghie- 
tis aprašydamas priminė 
apie tai, kad neteko sve
čiams parodyti gražių 
Pittsburgho kalnuotų ir u- 
pėmis išraižytų apylinkių. 
O iš Philadelphijos pitts- 
burgiečiai pabėgo net kon
ferencijai nepasibaigus.

Abelnai, abu suvažiavi
mai buvo delegatais skait
lingi, įdomūs, gyvų disku
sijų pilni; taipgi nemažai 
gerų tarimų dėl veiklos 
pravesta. Dabar belieka vi
sa tai, kas buvo diskusuo- 
ta ir nutarta, įgyvendinti. 
Manau, kad ir ne visi, bet 
dauguma tarimų bus rea
lizuota per sekančius du 
metus.

Ačiū filadelfiečiams už 
malonų mūs priėmimą; 
pagyrimo verti rengėjai, 
nes jų maža grupė atliko 
tokį didelį darbą. Asmeniš
kai dėkoju Adomaičiui ir 
mano kaiminkai iš Lietu
vos Mulokiūtei už nakvynę 
ir už vaišes. Iš tikrųjų tu
rėjau įdomių pokalbių su 

minėtais asmenimis, ir pas 
juos iš NėW'TeYšČ^ nakW7' 
jusia drauge.

Liepos 4 d. dar prieš de
vintą valandą važiavome 
pro šalį Independence Hall 
(J.A.V nepriklausomybės 
namas), kurio nepamatę 
negalėjome Filadelfijos ap
leisti. Su šių dienų valdiš
kų įstaigų pastatais paly
ginus, tas namukas atrody
tų kaip nykštukas. Pama
tę istorinį namą, linksmi 
lygiais plačiais vieškeliais 
ant riedančių ratų parsėdė- 
jom.iki Bostono. Deja, dar 
užsukom į Olympia parką, 
Worcester, kur radom vie
tinius piknikaujant. Nusi- 
sėdėjus tris šimtus mylių 
važiuojant ne prošalį buvo 
ir pašokti Dirvelio orkest
rui gražiai grojant. Teko 
šnektelėti ir laimingos ke
lionės palinkėti į Lietuvą 
vykstančiai Žilinskienei 
(buvusai Janulienei). Tai
gi šnektelėję su keliais pa
žįstamais, suvalgę po ku
gelį, su dr. Repšiu laimin
gai pasiekėme mūsų pamy
lėtą didmiestį Bostoną.

A. Kandraška

KUBOJE GYVENA 
30,000 KINŲ

Havana. — Kuboje gyve
na virš 30,000 kiniečių. Kol 
šalyje viešpatavo Batistos 
diktatūra, tai Čiang Kai-še- 
ko agentai apgavinėjo ki
niečius. Bet dabar jie gau
na teisingų žinių apie Kini
ją., tai ir pasisuko į liaudies 
pusę. Kiniečiai nuoširdžiai 
talkininkauja su kubiečiais.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė rado papirosų dė
žutėse užsienio propagan
dos; Tos dėžutės buvo atga
bentos iš Hong Kongo ang
lų kolonijos.

_ _ Ašarinės bombos
Spaudoje dažnai skaito

me, kad kapitalistinių šalių 
policija prieš demonstran
tus arba streikierius varto
ja ašarų bombas.

Ašarų bombos, tai tik vie
na chemikalinių bombų ruo
šiu. Yra jų visokių, kurios 
keleriopai pavojingesnės už 
ašarų bombas. Ašarų bom7 
bai sprogus pasiskleidžių 
baltos dujos, kurios erzina 
akis, iššaukia ašarojimą ir 
laikinai žmogų apakiną. 
Bet iš jų sferos pasišalinus, 
akys atsigauna ir žmogus 
pasilieka sveikas.

Kai kada policija jas var
toja suėmimui kriminalistų, 
kurie užsibarikaduoja na
muose, arba numalšinimui 
sukilusių kalinių.

ŽUVIS, KURI GALI 
NUSKĘSTI

Gal būt, mažai kam ži
noma, kad yra žuvų, kurios 
gali nuskęsti, kaip ir kiek
vienas gyvūnas.

Ši savotiška žuvis, turin
ti apie 20—2.5 cm ilgio, gy
vena mangrovinėse tanky
nėse prie upelių, įtekančių 
į tropikų jūras ir vandeny
nus, arba užpelkėjusiose 
pakrantėse. Ji visiškai nc- 
siskirtų nuo paprasčiausių 
žuvų, jei ne išsprogdintos’ 
akys ir didžiuliai krūtini
niai pelekai, suteikiantieji 
jai originalią išvaizdą. Tai 
žuvis-šoklys.

Šoklys gali ilgą laiką iš
būti sausumoje be vandens; 
tačiau jis visiškai neprisi
taikęs kiek ilgau išbūt van
denyje dideliame gylyje, ir 
gali ten žūti. Nors ši nuo
stabi žuvis ir moka puikiai 
plaukioti, kaip ir visos ki- 
tos, ji gali nuskęsti, kaip.įy 
kiekvienas gyvūnas, gyve
nantis sausumoje. ........

Lietuvi y raštingumo 19-me amžiuje klausimu
Kauno gubernijoje viena 
mokykla teko 5,361 gyven
tojui, o 1 mokinys 107 gy
ventojams.' Iš to ir daroma 
išvada, kad XIX amž. švie
timas Kauno gubernijoje 
buvo pats žemiausias euro- 

į p i nėję Rusijos dalyje.
I

Visai kitokį vaizdą at
skleidžia 1897 m. Rusijos 
gyventojų surašymas, kuris 

| parodo, kad Kauno guber
nijoje raštingų gyventojų 
buvo 41.9%, o moterų raš
tingumas Kauno gub. bu
vo net aukštesnis negu vy
rų. Kiek žemesnis gyvento
jų raštingumas buvo Vil- 

I niaus ir Suvalkų guberni
jose.

Sugretinus šiuos duome
nis, kyla klausimas: kaipgi 
juos suprasti ir vertinti? 
Mokyklų duomenys parodo 
Kauno guberniją ir kitas 
lietuvių gyvenamas sritis, 
kaip labiausiai atsilikusias, 
tuo tarpu vis dėlto žymi da
lis gyventojų čia buvo raš
tingi. Iš kur tas raštingu
mas, jei mokyklų buvo tiek 
maža ir jei tik dešimtas 
vaikas lankė mokyklą?

Vieną būdingų liaudies 
vaikų mokymosi kelių pa
vaizdavo s k u 1 p t orius P. 
Rimša garsiojoje skulptū
roje “Vargo mokykla,” pa
rodydamas motiną prie ra
telio, bemokinančią vaikutį 
skaityti. Taip daugelis mo
tinų prie ratelio išmokyda
vo vaikus skaityti iš ele
mentoriaus ir maldaknygių. 
Dažniausiai tik tokį' tikslą 
jos ir teturėdavo: pati mo
tina mažai ką daugiau ir 
temokėdavo, kaip tik pa
skaityti elementorių ir mal
daknygę. J aunesniuo sius 
vaikus dažniausiai mokyda

Carizmas engė rusų ir ki
tų Rusijos tautų liaudį po- 

* litiniu, ekonominiu ir kul- 
, tūriniu atžvilgiais. Liau- 

J dies švietimas XIX amž. ir 
iki pat Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos Ru
sijoje buvo labai žemas. Mo
kyklų tinklas imperijoje 
buvo retas, ir liaudies vai- 
kams ne tik aukštesnės, bet 

į * ir vidurinės mokyklos buvo 
neprieinamos, o ir pradinę! 
mokyklą galėjo lankyti toli 
gražu ne visi vaikai. V. Le- 

, ninas dar 1913 m., nagri
nėdamas švietimo ministe
rijos politiką, pažymėjo, 
kad Rusijoje 1908 m. iš 1,- 
000 gyventojų buvo vos 
46.7 mokinio. V. Leninas 

į ? ite to darė išvadą, kad tie 
skaičiai rodo didelį Rusijos 
atsilikimą. Dar tamsesnė 
padėtis Rusijoje buvo XIX 
amž.; to amžiaus pabaigoje 
iš 1,000 gyventojų buvo vos 
33 mokiniai.

Nagrinėjant lietuvių raš
tingumo XIX amž. klausi
mą, susiduriama su aiškiai 
prieštaringais faktais. Tie
sa, čia remiamasi oficialią
ja statistika, kuri nepasi
žymi objektyvumu, yra gi
liai tendencinga, bet vis 
dėlto apytikrį vaizdą gali 
duoti.

Štai V. Formakovskis Ru
sijos pradinės mokyklos is
torijoje pažymi, kad 1896 
metais pradinės mokyklos 
moksleiviai tesudarė tik 3 
procentus visų gyventojų, 
kad 1,000 gyventojų teko 
viena mokykla. V. Forma- 

^ovskis pateikia pradinių 
' mokyklų ir moksleivių duo

menis atskirai kiekvienos 
gubernijos. Iš jų matyti, 

' kad Kauno gubernija yra 
beveik paskutinėje vietoje. 

vo vyresnieji broliai ir se
serys . Tokiu būdu XIX a. 
plačiausiai buvo paplitęs 
mokymas namuose, davęs 

į pirmuosius ra š t i n g u m o 
pradmenis.

Greta mokymo namuose 
daugeliui liaudies vaikų pir- 

i muosius mokslo pradmenis 
suteikė vadinamieji darak
toriai. Tai savotiški “kaimo 
mokyklų mokytojai,” kurie 
jau žinomi nuo XIX amž. 
pradžios ir kiek labiau pa
sireiškę XIX amž. antroje 
pusėje. Tie kaimo darakto
riai dažniausiai būdavo ma
žamoksliai, savamoksliai ar“ 
ba šiek tiek mokęsi kokioje 
nors mokykloje. Kartais 
daraktoriai būdavo ir ker
džiai, kurie vasarą gyvu
lius ganydavo, o žiemą vai
kus mokydavo.

Ko mokydavo ir kaip mo
kydavo, kaip visas moky
mas buvo organizuotas?

Iš iki šiol turimų žinių 
daroma išvada, kad darak
torius pasisamdydavo kai
mo gyventojai, t. y. duoda
vo jiems visą išlaikymą ir 
kartais už kiekvieną vaiką 
mokėdavo pinigais arba na
tūra. Daraktorius vienas 
arba ir su visais vaikais ei
davo pakiemiais, t. y. kai 
kur vaikai rinkdavosi visą 
laiką j tuos pačius namus 
arba kas savaitę ar kas die
ną keisdavo mokymosi vie
tą. Tai buvo daroma dėl 
dviejų priežasčių: pirma, 
kiemais keliaujančią mo
kyklą būdavo sunkiau su
sekti, o, be to, lengviau ją 
ir daraktorių išlaikyti-

Ko ir kaip mokydavo, 
Šiek tiek galima spręsti iš 
to meto vadovėlių. Pagrin
diniai vadovėliai buvo ele
mentorius, katėki z m a s ir 

maldaknygė. Nors elemen
te rius buvo tartum paren
gimas maldaknygėms skai
tyti, tačiau jau nuo pat
XIX amž. pradžios elemen-
toriuose randama pasaulie
tiško turinio straipsnelių. 
Nezabitauskio, Daukanto ir 
vėlesnių autorių elemento- 
riai turi tikslą išmokyti 
vaikus skaityti įvairias 
knygas, pažinti pasaulį. 
Sprendžiant iš XIX amž. 
pabaigos diskusijų, dėl ele
mentorių bei jų kritikos, 
matyti, kad elemento- 
riams keliami taip pat pro
tinio lavinimo bei pasaulio 
pažinimo uždaviniai. Pa
vyzdžiu galėtume paminėti 
V. K u d i r kos atsiliepimą 
apie M. Brundzos “Lietu
višką Lementorių.” V. Ku
dirka nurodė, kad geras 
elementorius bei knyga tu
ri lavinti vaiko protą, ug
dyti jo psichines jėgas. To
dėl elementoriaus, kaip ir 
poelementorinių knygel i ų , 
kalba turinti būti gryna, 
skaitymo straipsneliai turi 
būti aiškūs, paprasti, leng
vai vaikui suprantami ir 
t. t. '

Kad liaudis nesitenkino 
tik katekizmų ir malda
knygių skaitymu, rodo' dau
gelis XIX amž. pabaigos ir
XX amž. pradžios lietuvių 
pažangios veiklos faktų. 
Dar XIX amž. Prūsuose 
buvo nemaža spausdinama 
pasaulietiškų lie t u v i š k ų 
knygų, kurios plito lietuvių 
liaudies tarpe. Pasaulietiš
kos knygos padėjo arčiau 
susipažinti su rusų litera
tūra ir su revoliucine spau
da; tai padėjo ir “Iskrai” 
plisti Lietuvos liaudies tar
pe-

Tačiau XIX amž. raštin

gumas, slaptojo mokymo 
bei daraktorių klausimas 
tebėra beveik neištirtas. Be 
vieno kito tais klausimais 
straipsnio, be vienos kitos 
minties daugiau dar beveik 
nieko neturime. O metai 
eina, ir daugelis reiškinių 
vis labiau apsidengia praei
ties šydu. Kadangi rašytų 
šaltinių šiam klausimui tir
ti maža, tai svarbiausiu 
šaltiniu galėtų būti gyvieji 
žmonės, jų prisiminimai 
apie tai, kaip jie įgijo pir- 
mąsiaos mokslo žinias: kas 
juos išmokė, iš ko ir ko mo
kė, kaip ir kokiu tikslu mo
kė.

Šiems klausimams tirti 
dar 1936 m. Šiaulių kraš
totyros draugijos “Aušros“ 
muziejaus pedagoginis sky
rius buvo paruošęs anketą 
ir išsiuntinėjęs pradinių 
mokyklų vedėjams. Anke
toje buvo 43 klausimai apie 
daraktorius bei slaptąsias 
mokyklas. Mokytojai buvo 
prašomi paieškoti savo apy
linkėse buvusių daraktorių 
arba senesniųjų žmonių, 
kurie papasakotų, kas bu
vo daraktoriai, kodėl, ku
riuo metų laiku, ko ir kaip 
jie mokė, kiek metų tie pa
tys vaikai mokydavosi ir 
ko išmokdavo, kas ir kaip 
mokyklas ir daraktorius iš
laikydavo, kaip į darakto
rius žiūrėdavo vietos žmo
nės, dvasininkai ir carinė 
valdžia. Nemaža šiais klau
simais medžiagos pateikė 
mokytojai, bet ji iki šiol 
dar nėra pilnai išnagrinė
ta ir nemaža jos tebesaugo
ma Šiaulių kraštotyros mu
ziejuje. Tačiau dar daug ir 
daug reikėtų medžiagos 
rinkti, kaupti, kad būtų ga
lima teisingai ir pilnai tuos 
klausimus išspręsti.

Nors šiuo metu jau ne
daug tėra gyvų buvusių da

raktorių, tačiau dar yra ne* 
maža vyresniojo amžiaus 
žmonių, kurie mokėsi pas 
daraktorius, pas savo moti
nas bei brolius ir seseris 
arba girdėjo apie kai ku
riuos daraktorius, apie jų 
mokymo būdą, jų pažiūras, 
jų santykius su vietiniais 
gyventojais ir kt.

Didižulė Tarybų Lietuvos 
mokytojų armija galėtų su
kaupti daug medžiagos XIX 
amž. pradžios lietuvių raš
tingumui ir pradžios moks
lui teisingai nušviesti.

Vilniaus pedagoginio in
stituto pedagogikos kated
ra kviečia visus mokytojus, 
studentus ir kitą inteligen
tiją į talką šiai medžiagai 
rinkti ir kaupti. Rinkti ga
lima įvairiai: galima pasi
kalbėti su vyrės niaisiais 
žmonėmis ir užrašyti, kur, 
kada ir1 kaip išmoko lietu
viško rašto. Reikia užra
šyti, kas mokė (jei žinomas 
direktorius, užrašyti jo pa
vardę, išsilavinimą, amžių, 
kitą užsiėmimą, pažiūras, 
santykius su valstiečiais, 
kaip jis buvo išlaikomas ir 
kt.); kaip mokė (iš kokių 
knygų, jei mokydavo moti
na ir kiti šeimos nariai, tai 
koks jų išsilavinimas., ko
kiais metodais, kokias prie
mones naudodavo, kiek mė
nesių trukdavo užsiėmimai, 
kiek valandų užsitęsdavo 
užsiėmimai); ko mokė 
(skaitymo, rašymo, kate
kizmo ir kt.), koks tarp tų 
mokomųjų dalykų santykis, 
kokiomis kalbomis mokė: 
kokį vaidmenį tas mokymas 
suvaidino apylinkės gyven
tojų tarpe. Jei pavyktų su
tikti buvusį daraktorių, 
reikia smulkiai aprašyti vi
są jo veiklą, duoti asmens 
charakteristiką, kiek gali

ūną daugiau gauti iš jo prU' 
si minimų apie visa kultūri-r 
nę veiklą ir t. t., tiksliai nu
rodyti vietą, laiką ir kt. 
Reikia užrašyti kiek galima 
tiksliau visas objektyvias 
žinias, faktus, tiksliai nu
rodant kalendorinius duo
menis (vietą ir laiką), at
skirai pažymint abejojimus 
bei prielaidas.

Taip pat svarbu, apra
šyti patį pasakotoją: pa
vardė, vardas, amžius, už
siėmimas, gyvenama vieta, 
kada ir kokiomis aplinky
bėmis vyko pasikalbėjimas 
ir t. t. Gali pasitaikyti ras
ti ir kai kurių mokymo 
priemonių: vadovėlių, są
siuvinių, rašymo lentelių ir 
kt. Visa tai labai vertinga 
mokslinė medžiaga.

Už vertingus užrašus bei 
kitą medžiagą VVPI atsily
gins pagal susitarimą. Nė
ra abejonės, kad mūsų 'pe
dagoginė spauda mielai pa
skelbtų tokius pasakojimus 
platesnei visuomenei, kai 
kam gal pavyktų ' paruošti 
ir knygelę. Tai būtų žymus 
mūsų žinių apie praeitį 
praturtinimas. Visą mes- 
džiagą prašome siųsti Vil
niaus Valstybiniam pėda; 
goginiam institutui, peda
gogikos katedrai. Bendro
mis jėgomis daug galėtunič 
padaryti. Tad išnaudokime 
kiekvieną progą.

Doc. J. Laužikas.

Washingtonas. — Vėliau
sias gyventojų surašinėji
mas rodo, kad keturios 
valstijos bendrai turi 54,- 
000,600 gyventojų. Jomis 
yra: New York su 16,600į- 
000; California — 15,530,- 
000; Pennsylvania — 11,- 
220,000 ir Illinois su 10,012,- 
000 gyventojų.
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-> PASTABOS Lietuva paveiksluose
Donald Hardage, išėjęs | 

Texas valstijos krikščionių 
kolegiją ir buvęs ilgoką lai
ką Kristaus bažnyčios kle
bonu, dabar areštuotas ir 
kaltinamas, kad jis su ki- 

f t)

tais penkiais vyrais apiplė
šė dvi didžiąsias maisto 
krautuves.

Apiplėšdami tas krautu
ves, jie pasigrobė apie $30,- 
000. Tai jau daug didesnis 
uždarbis negu bažnyčioje
nuo savo parapijonų išmal-| 
das renkant.

Hardage sako numetęs 
kunigystę todėl, kad iš al- 
mužnu esą sunku išsiversti. 
Turtingi jo tėvai pasigailė
jo kunigėlio, davė jam $40.- 
000. Bet ir tuos pinigus jis 
greit prašvilpė.

Tarybų Sąjungos garsu
sis muzikas Sviatoslaw 
Richter pasirodys su kon
certu New Yorko Carnegie 
Hall spalio 19 d.

Baskui jis važinės su kon
certiniu maršrutu, kuriame 
bus išpildyti 25 koncertai 
Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje.

Daugiau ir daugiau žy
mių tarybinių menininkų

I apsilanko Amerikoje, o iš 
čia nemažai amerikiečių 
menininkų keliauja po Ta-' 
rybų Sąjungos miestus.

Kultūrinių jėgų pasimai- 
nymas yra naudingas tiek 
Tarybų Sąjungai, tiek Ame
rikai.

Pietų Kinijoje esanti tau
tinė mažuma, Čuang vadi-į

Vilkaviškyje įvyko moksleivių spartakiada. Varžybose vi
durinių mokyklų tarpe pirmą vietą iškovojo Vilkaviškio S. 
Nėries vardo vidurinės mokyklos sporto kolektyvas.

Nuotraukoje': rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjas 
Štarolis įteikia taurę spartakiados nugalėtojams — Vilkaviš
kio S. Nėries vardo vidurinės mokyklos sporto kolektyvo at
stovams.

Su mūsiškiais ekskursantais
(Specialiai “Laisvei”)

Dabar jis kalėjime savo 
dievulio prašo, kad jis iš
laisvintų buvusį kunigą iš 
“namu nevalios”.

narna, niekad neturėjo savo 1 
alfabeto (rašyto žodžio). , 
Septyni milijonai žmonių

ha, bet jokių ta kalba raštų 
nebuvo.

Argentinos federalinis tei-( Dabar Kinijos valdžia 
;jas Leopoldo Isauralde pagalbėjo sudaryti tai tau- 

j mieste pa-; tai alfabetą (abėcėlę), ati- 
, spausdina

Buenos Aires
tvarkė, kad hitlerininkai! darė mokyklas, 
Argentinoje turi 100 pro-< laikraščius ir knygas. Žmo- 
centų saugią prieglaudą, į n.-.s noriai mokosi. Maži, 
Praėjus 15 metų nuo Ant-• suaugę ir seniai lanko mo
tojo pasaulinio karo pabai-1 kvklas.
gos (karas baigtas 1945 m.! čiang Kai-šekui valdant 
geg. 9 d.), niekas Argenti-1 Kiniją, toji tauta buvo poli- 
noje gyvenančių hitleriniu-, tiniai, ekonominiai ir kaltu
kų ir karo kriminalistų ne-1 piniai pavergta. Liaudiška 
gali įstatymų pagalba pa-1 Kinija jai atidarė plačias 
liesti ar bausti. ! ’ * * ” ■ - -

Šimtai ir šimtai aršių hit- į tonomines teises savo 
lerininkų gavo pas'diktato-}^us tvarkytis, 
rių Peroną prieglaudą. Prie ' 
Perono valdžios jie be jo
kios baimės veikė, fašisti
nius ratelius susikūrė. Pe
ronui susmukus, jie “pasi-

i duris Į pasaulį, suteikė au- 
rei-

davosi. O dabar, kai praėjo 
15 metų nuo karo pabaigos, 
sakoma, jie galės pilnai iš
eiti viešumon.

Argentiniečiai, atrodo, su i 
tais kriminalistais turės 
nemažai nesmagumų.

Jeigu Izraelis atiduotu 
žvdu žudiką .

« €» t-

manną Argentinai, kaip ji į 
reikalauja, tai suprantama, i 
kad ir jam nuo galvos plan-1 
kas nenukristu, v

Vakarų Vokietijoje išei
nąs šovinistinis žurnalas 
“Bild Zeitung”, niekinda
mas Kongo respubliką, vie
name numeryje rašo: “Juo
dieji sukilėliai medžioja ir 
žagina baltas moteris”, šo
vinistinės propagandos ir 
kituose leidiniuose matosi. 
Ir niekas tokiai propagan-j 
dai kelio nepastoja.

Ko gero galima tikėtis iš • 
tokios šalies, kurios vai-1 

Adolfą Eich- džio.'e ir kitos,e. ,/iešose ;
■ - - •• • įstaigose pilna hitllermin-]

i kų, baltųjų šovinistų, kurie 
j kitos rasės ar tautos žmo
nių baisiai neapkenčia.

Grikis
Metropolitano apdraudos 

kompanija teigia, kad per
eitais metais apie du tree-I 
daliai išmokėtų 527 milijo-

Tripolis. — Libija reika- 
I Jauja Irano, kad atšauktų 
Izraelio pripažinimą,

nu dolerių apdraudų buvo 
išmokėta nuo širdies ir vė
žio ligų m i risiu jų pašalp- 
gaviams.

Širdies ir vėžio ligos, aiš
ku, daugiausia žmonių nu
žudo. O kova prieš tai nėra 
tinkama. Valdiškos įstaigos 
labai mažai tuo rūpinasi.

Jeigu Kongresas skirtų 
i kovai su vėžio ir širdies li
gomis nors 10 procentų tos 
sumos, ką skiria karo rei
kalams, suprantama, toms 
ligoms būtų pastotas ke
lias ir daug gyvybių išgel
bėta.

x
Nacionalinis Komunistu 

partijos sekretorius Benja
min J. Davis teisme laimėjo 
leidimą važinėti automobi
liu./

1959 metų balandžio mėn. 
B. J. Davis bandė gauti au
tomobiliu važinėti leidimą, 
bet leidimų komisionierius, 

į J. P. Kelley atsisakė jam ! 
| išduoti pasiremdamas tuo, | 
kad B. J. Davis, kaip komu
nistas, buvo persekiojamas 

i ir kalinamas, o išėjęs iš ka
lėjimo nepamainė savo idė
jų, pasiliko komunistu.

Davis buvo priverstas ei
ti teisman, kur jis ir laimė- 

• jo. Davis teigia, kad jo lai- 
tliejimas yra dar viena vi
nis makartizmo karstui.

%:

3

Aštuntoji Kėdainių rajono Dainų šventė. Pasirodo patys 
jauniausieji — 2-osios vidurinės mokyklos mokinių choras. 
Jani vadovauja mokytojas V. Vaičekauskas.

O

O

Čekoslovakijos pramonės paroda VilSėkmingai praėjo
niuje. Ši paroda prisidėjo prie tolesnio Tarybų Sąjungos ir 
Čekoslovakijos tautų draugystės stiprinimo, padėjo užmegzti 
tampresniu ryšius tarp Čekoslovakijos ir Tarybų Lietuvos 
p ra m o n ės d a r b u o to j ų.

Nuotraukoje: lankytojai prie “Technoeksporto 
eksponatų.

S. 4 t'
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Lietuvos peizažas. Su valtelėmis . . .

Teko man didelis džiaug
smas susitikti ir iš naujo 
susipažinti su mūsiškiais 
amerikiniais e k s k ursan- 
tais. Šią išimtinai ženklin- 
gą Tarybų Lietuvai vasarą 
viena paskui kitą pribuvo 
net keturios ekskursijos. 
Visos atskubėjo pirma ma
no laukiamo laiko. Tai jau 
taip ir turėjo būti. Šitokių 
ekskursijų inžinieriai taip 
jau suplanavo, kad būtų 
galima visus atitinkamai 
aprūpinti ir aptarnauti.

Aišku, visų keturių šitų 
išvykų didžiausias tikslas 
ir geismas buvo savo akim 
paregėt, savo ausim pasi
klausyt, kaip atrodo mielo
ji tėvų šalelė, kaip kruta jų 
giminės ir jaunų metų 
draugai, kaimynai, bičiu
liai.

Su daug kuo iš mielųjų 
ekskursantų gavau pasima
tyti, nors ir trumpai pasi
šnekėti. Kokius jie gavo įs
pūdžius, matėme iš gausių 
pranešimų Vilniaus laik
raščiuose, iš gausių foto
nuotraukų, iš reportažo. 
Visi stebėjosi savo tėviškės 
grožiu ir pažanga, didžiu
liais pasikeitimais gerojon 
pusėn,, tiesiog neatpažįsta
mu naujuoju gyvenimu, su
kurtu per trumputį 15 me
tų laikotarpį, kai barbarų 
nuteriota šalis kėlėsi iš gai
srų ir griuvėsių.

Kaip jau gražiai įsikū
ręs tarybinis pilietis, jau 
spėjęs šiur tur pabuvoti 
savo tėviškėj, o daugiausia 
žilajam Vilniuj, važinėti 
žiūrinėti kartu su ekskur- 

‘santais negavau, jei neskai- 
tyt gražaus su visa pirmąja 
grupe pasivaikščiojimo po 
istorinį Gedimino kalną.

Laike to pasivaikščioji
mo ir susitikimų Vilniaus 
viešbuty man ir teko susi
eiti su čikagiečiais ir det- 
roitiečiais. Lengvai atpaži
nau jaunuoliškai nusitei
kusį ir visada kupiną ju
moro ir išdaigų mūsų brolį 
žemaitėlį Leonuką Joniką. 
Ir gražiai pasišnekėjom. 
Optimistas, akylas gyveni
mo stebėtojas ir įvykių tei
kėjas aiškintojas. Jis vis 
tave gribštelės, durstelės 
kokia juokinga taiklia pa
staba ir mandagiai žemai
tiškai paglostys. Tai vie
nas “Vilnies” redaktaorių.

Kai prisistatė Jokūbas 
Pauliukas, man tuoj pasi
rodė kas tokio pažįstamo jo 
išvaizdoj. Nagi čia esama 
anų gerų metų smarkuolio 
Žaldoko. Suvyrėjo ir šau
nią draugę įsigijo “Vil
nies” administratorius. A- 
bu gerai atrodo.

Lengvai atpažinau mūsų 
scenos bei teatro veikėją K. 
Budrį: vis toks pat sta
mantrus, stambus čikagie- 
tis. Nesunkiai atpažinau 
ir V.Viešį (su pridėčku Du- 
bendrį): atrodo guvus, en
ergingas, pilnaviduris vy
ras. .Papasakojo apie mūsų 
visų mieląjį ligonį Prūsei- 
ką, savo rūšies fenomeną. 
Kaip ir Beethovenas, nepa
siduoda rūsčiam likimui, 
gaivališkai ir gyvybingai 
veržiąsi pirmyn. Skaito, ra
šo, kuria. Jei kas atėjo ap
lankyt — na, tai dėkui ir 
eik sau, netrukdyk man ra
šyt... Tai atributas herojo,.

Gerai nusiteikęs ir šau
niai atrodo daktaras Alg. 
Margeris. Plačiamatis, pla
taus masto vyras, rašyto
jas, veikėjas, kolega, drau
gas. Gerai ir maloniai pasi--

skienės sužinojau, kad tai 
ji išauklėjo mūsų visų ger
biamąją jaunuolę veikėją 
Pranutę Jurgilaitę, man 
gerai pažįstamą nuo jos 
jaunų metelių. Garbė ir 
padėka draugei Vasiliaus
kienei. Detroitietė N. As
trauskienė man irgi buvo 
nepažįstama: tik dabar 
kiek susipažinom. Taipo 
pat ir su drauge J. Kasko: 
dažnai matyta laikraščiuo
se, visur veikli, energinga 
ir ryžtinga draugė. Leng
vai atpažinau ir buvusiąją 
kanadietę P. Malinauskie
nę: vis tokia pat žvitri, 
šmaikšti aktorė, veikėja.

Žinoma, atpažinau drau
gą Al. Petronį: tai krūva 
vyro, vyras iš stomens ir iš 
liemens. Vis gyrė Vilniaus 
švarumą, gražumą. Nors 
trumpai susipažinom su J. 
Zalga, M. Tvaskiene, O. 
Mockiene, nors iš tolo dar 
su vienu kitu.

Tai pirmoji grupė. Ant
roji grupė — niujorkiečiai, 
rytiečiai. Čia jau gerų pa
žįstamų ir artimų draugų 
krūvelė. Jų tarpe net ir iš 
Kalifornijos buvo M. Bal- 
tulioniūtė-Strižauskienė ir 
Ks. Karosienė-Baltrūnaitė. 
Kaip miela buvo nors 
trumpai paminėt jų nepa
prastą vaišingumą, svetin
gumą anais 1946 m., kai 
man teko važinėt po Teksu 
ir Kalifornijos kraštą. Abi 
mielosios draugės atrodo 
puikiai, šauniai.

Gražiai atrodė ir žvitriai 
nusiteikusios Ievutė Miza- 
rienė ir N. Buknienė. Vi
sur puikiai atsirekomenda- 
vo, pačios gavo įspūdžių ir 
kitiem darė įspūdžius. Pa
našiai ir M. Zeikienė (tai 
pirmiau Vilsonienė) ir EI. 
Žilinskienė (pirmiau Janu- 
lienė). Vis tebėra tokios 
jaunuoliškos, vikrios, veik
lios. Taip ir reikia, taip ir 
pritinka.

Na, o kaipgi su Lucy te 
Rauduviene, su K. Rušins- 
kiene? Jos vis tokios pat 
jaunuolėlės ir išvaizda ir 
dvasia. Daugelis ir jas pa
lydi smalsiais žvilgsniais. 
Energinga tebėra ir M. Ju
škienė: dėkui už gerus lin
kėjimus nuo Jono ir nuo 
sūnaus Henrio.

Draugas J. Grybas žiba 
su jaunuoliška energija: 
tai tikrai energingas dai
nos bei scenos mėgėjas, 
darbuotojas. Beveik lygia
grečiai atrodo ir K. Čiur
lys, gerai susikonservavęs 
veikėjas. Nepasiduoda lai
ko bėgimui ir mūsų vaji- 
ninkas A. Stripeika: mala- 
čius vyras!

Na, ką besakyt apie as
meniškus mielus draugus 
ir bičiulius, kaip S. Večkys, 
P. Rainys, P. Venta. Kaip 
malonu buvo pasimatyt, pa
sišnekėt, susipažint su Rai
nio šauniaisiais giminai
čiais, čia pat vilniškiais. 
Draugės Anelės Rainienės 
sesuo Julė taip panaši visa 
kuo, sakytum—dvynutė. O 
kokie šaunūs abu gydyto
jai: jos sūnus ir jo žmona. 
Miela bus susieiti dažniau!

Malonu man buvo gra
žiai pasikalbėt su L. Beke- 
šiene, prisiminti jos sve
tingą Ročesterio koloniją 
su būriais tokių šaunių 
veiklių draugių ir draugų.

Gal daugiausia teko pa
sikalbėti su mielaisiais 
binghamtoniečiais J. ir K. 
Vacekauskais. Tikrai nuo

širdūs draugai ir bičiuliai, 
tikri draugai ir tkri dar
buotojai, veikėjai.

Pittsburgiečius draugus 
P. Imbrą ir J. Putriką pri
siminiau,. kaip seniau ma
tytus, per LDS seimą jų 
mieste. Atrodo stambūs 
vyrai. Tik iš tolo teko pa
regėt dar vieną kitą tos 
grupės draugą.

Treciojoj grupėj buvo ka
nadiečiai. Vargiai būčiau 
atpažinęs kelias mielas 
drauges, tik trumpai maty
tas laike mano prakalbų 
Montrealo ir Toronto mies
tuose. Artimiau pažinojau 
brangiąją draugę Petrytę 
Matulaitytę-Kisielienę, tai 
jr ši kartą malonu man bu
vo šen ir ten pabuvoti ir 
pasikalbėti. Energinga Ar " 
gražiai atsirekomenduoja 
mieloji draugė Kisielienė. 
Visos gerosios kanadietės 
davė man gerus linkėjimus 
nuo draugų Ylų, Janauskų, 
Kilikevičiaus — “Liaudies 
Balso” vedėjų.

Didelis man buvo siur
prizas ir malonumas pasi
kalbėti su keliais šauniais 
ekskursantais iš Didžiosios 
Britanijos, tiksliau — iš 
Škotijos. Draugas Mocevi- 
čius jau 70 m. amžiaus, o 
atrodo bent dvidešimčia 
metų jaunesnis. Visą gyve
nimą buvo angliakasys. 
Gerai atrodo ir jo duktė: 
sakė turinti sūnų universi
teto studentą.

Labai įdomiai atsireko- 
mendavo ir kitas Škotijos 
lietuvis, J. Virbickas, ge
ras Lietuvos patriotas ir 
geras Škotijos žinove * 

•Oho, kaip skambiai jis pa
deklamavo Škotų dainiaus 
Roberto Bernso eiles — ir 
škotiškai ir lietuviškai ir 
rusiškai. Gyrė Aleksio 
Churgino vertimą, padary
tą iš R. Bernso. Tikrai žva
lus ir įdomus vyras drau
gas Virbickas.

Ateidinėjau bent kelis 
kartus į Vilniaus viešbutį, 
vis norėdamas dar su kuo 
susieiti, — deja, mielieji 
ekskursantai vis važinėjo, 
skubėjo kuo daugiausia į- 
gyti įspūdžių iš brangiosios I. 
tėviškėlės.

Man asmeniškai ilgam 
ilgam pasiliks atminty ir 
širdy mano brangiųjų 
draugių ir draugų veidai, 
išvaizda, pasikalbėjimai. 
Manau, su kai kuriais dar 
teks ir vėl ir vėl susitikti. 
Turime gražaus laiko, ku
ris virsta į mūsų pusę, lį 
pažangos pusę. •

Brighton, Mass.
“Laisvėje” iš liepos 22 d. 

tilpo E. Belekevičienės pa
dėka. Ten vardas buvo pa
dėtas Elena, o turėjo būti 
Elenora Belekevičiene.

Waterbury, Conn.
šiuomi primename Con- 

neetieuto lietuviams, kad 
neužmirštų, jog jau už ke- 
Ictos dienų įvyks “pietūs po 
medžiu” rugpjūčio 7-tą, pas 
Stanislovaičius. Važiuokite 
Route 69 iki Prospect, Conn. 
Paieškokite Summit Road, 
pro Texaco Gas Station po 
kairei, važiuokite į Dead 
End, iš kurio prasideda Sta- 
nislovaičių “driveway”.

Komisija * |

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

šnekėjom.
Iš mielosios M. Vasiliau-

. ............................... .. II—l ;■■■■■ . ................................ .. »! ■»■■■■!
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WORCESTER, MASS.
J/'vm apskrities kanferen- 

• cija buvo skaitlinga
Liepos 24 cl. Worcestery- 

je meno Antros apskrities 
konferencijoj dalyvavo ge
ra menininkų atstovybė. 
Seniai reikėjo tokios konfe
rencijos. Mat, jei namo ar 
ūkio neprižiūri, tai- prade
da aplūšti, nykti ir paskui 
nelengva atsteigti į norma
lią padėtį.

Retėjant kolonijų veikė
jams, labai sušlubavo mūsų 
veikimas, o silpnesnėse ko
lonijose veikimas visiškai 
mirė ir nėra vilties jį pri
kelti. Bet gal daugiausia 
nukentėjo tai menas. Tik 
vienoj Mass, valstijoj iš aš- 
tuonių chorų liko tik Mon
tello Vyrų choras ir Wor- 
oesterio Aido choras. O vi
soje apskrityje vos trys 
ch^-'a’ Ir tarpe likusiųjų 
pastaraisiais metais nebuvo 
gera santaika. Manau, jog 
šioje konferencijoj visi trū
kumai išsilygino ir ateityje 
viskas eis sklandžiau.

Konferencijoj plačiai bu
vo apkalbėta, kad vargiai 
senus dainininkus bus ga
lima įtraukti į veikimą. 
Viskas, ką turime daryti, 
tai turinčias meno spėkas 
palaikyti kiek tik galima. 
Visi menininkai nusiskun
dė, kad tiek daug reikia 
pasišvęsti iki išmoksti dai
nas, arba susimokini veika
lą, ir tik savo vietiniams 
padainavus ir vėl iš naujo 
mokykis naujas dainas. Jei 
taip ilgiau tęsis, tai ir da
bartinės meno spėkos sa
vaime pranyks, kas reiškia, 
jog tai būtų paskutinis 
smūgis visam pažangiam 
judėjimui.
' ‘‘Kaipgi įš tikrųjų dabar 
mes Naujojoj Anglijoj sto
vime? Meno atžvilgiu, mes 
neskaitlingi, bet galime pa
sidžiaugti, jog aukštai sto
vime ir publikos mylimi. O 
kas liečia kolonijas, tai ir 
nėra taip bloga, kaip vieti
niai kolonijų veikėjai ma
no. Nors mirtis labai pra
retino veikėjus, tačiau dar 
liko po keliolika kiekvienoj 
kolonijoj. Kuriuos mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tarpo, tai 
tų mes nebeprikelsime, bet 
kuriuos pritrenkė reakcija, 
jokiu būdu mes neduosime 
jiems ramybės, iki jie vėl 
nepradės veikti kaip veikė. 
Kolonijų veikėjai neturi jo
kios prasmės pasitesinti,

jog jie neturi svetainių su 
pastoliais ir estradomis — 
to nebūtinai reikia. Kas bu
vote šį metą Lawrence pik
nike, tai matėte, kiek Mon
tello Vyrų choras užėmė 
vietos ir kaip juos publika 
pamylėjo. Tą galima pasa
kyti ir apie spaudos pikni
ką Montelloje. Čia progra
mą pildė Worcesterio due
tas Jonas Sabaliauskas ir 
Onutė Dirvelienė. Ju dai
nas publika taip pamylėjo, 
jog nenorėjo juos paleisti 
nuo pastolio.

Argi iš tiesų tokiose ko
lonijose negalima surengti 
meninės programėlės, kaip 
So. Bostonas, Lawrenceus, 
Waterburis, New Havenas 
ir mažesnės kolonijos? Jei
gu kas taip mano, tai labai 
klysta ir toks turėtų pa
imti pavyzdį iš Stoughtono 
moterų. Jos jau per du me
tus surengė vakarienes ir 
buvo parsikvietę Montello 
vyrus padainuoti. Per abu 
sykius viskas sklandžiai iš
ėjo ir nėra abejonės, kad 
jos ir toliau savo parengi
muose turės meninę pro
gramėlę. Kažin kodėl pa
staruoju laiku ant kolonijų 
veikėjų užėjo kapitalistinė 
manija. Kuomet jie ruošia 
kokią pramogėlę, tai nekal- 

iba apie publikos patenkini
mą, bet kaip padaryti kuo 
daugiausia pelno. Na, jeigu 
daug darbo, o pelno mažai, 
tai ir neapsimoka ir pradė
ti. Žalinga klaida.

Kaip šioje konferencijoje 
paaiškėjo, Hartfordo Cho
ras dar gana skaitlingas ir 
finansiniai tvirtas. Montel
lo Vyrų Grupė : skaitlinga 
ir nevisai blogai su finan
sais, o kas džiugina, tai 
tas, kad visi vyrai labai su
tartinai dirba ir pasišven
tę važiuoti, kur tik juos 
kviečia. Duetas Rože Stri- 
pinis ir Vincas Juodeika 
aukštai iškilę mene ir drau
giškai sugyvena. O ką ir 
ir kalbėti apie Worcesterio 
menininkus. Neskaitant 
dueto, Jono Sabaliausko ir 
Onutės Dirvelienės, jie tu
ri stiprią jėgą ir pereitais 
metais jie suvaidino kelias 
vertingas operetes. Beje, 
jie mano “Išeivį” dar pa
kartoti ir šį metą. Nepada
rys kolonijos klaidos, jeigu 
ir vėl juos parsikvies pa
kartoti “Išeivį”,-

Kas liečia mūsų mokyto
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jus, tai reikia pasakyti tik 
tiek, jog visi trys geri mu
zikos žinovai ir labai nuo
širdūs žmonės. Jeigu ne jie, 
tai mūsų menas būtų miręs 
—• mes lenkiame -'galvas 
prieš juos!

Men. Aps. pirininkas,
J. Petrus

Plymouth, Pa.
LDS ir LLD kuopų gegu

žinė, kuri įvyko Kazlauskų- 
Majauskų farmukėj, 17 d. 
liepos, puikiai pavyko. O 
pavyko todėl, kad turėjome 
gražių svečių bei draugų ir 
simpatikų iš tolimų ir arti
mų vietų. Iš Minersvillės 
draugas Senkus su savo 
draugais ir iš Frackvilės 
A. Zalenka, rodos, pirmu 
kartu čia su mumis dalyva
vo. Iš Binghamton, N. Y., 
draugai Mačiukai su drau
gais Navalinskais ir Kirei- 
liais. Iš Shenandoah drau
gai Naravai ir Motu. K. Iš 
Scrantono, keturios auto
mašinos—Genys, Yanušai- 
tis, Pėstininkas ir Valukai 
—■ dalyvavo šiame piknikė- 
lyje. Iš Pittstono keturios 
mašinos: Valinčius, Rau- 
duvė, Grušelioniai ir Liske- 
vičiai su dėde A. Globičium 
iš Kearny, N. J. Na, ir 
plymouthiečiai su wilkes- 
barriečiais. Bej-e, tolimiau
sios viešnios buvo, tai M. 
Navickienės sesutė, Ona 
Dikstra iš Miami, Fla., ir 
jos dukrelė Nancė ir anūkė 
iš Chicago, Ill. Taigi, kaip 
matote, ši mūsų gegužinė 
buvo sudėtinga iš daugelio 
tolimų ir artimų vietovių, 
o ta proga ir daug naujų 
pažinčių buvo. O gal ir dėl 
to, šis piknikutis pasekmin
gas buvo, nes vieni kitus 
draugiškai ir linksmai vai
šino.

Taigi, širdingai (clėkavo- 
jame svečiams, draugams ir 
simpatikams. O likęs pel
nas bus skiriamas mūsų 
spaudos reikalams, ypatin
gai “Laisvės” 50 metų su
kakties naudai.

O kad šis piknikėlis būtų 
dar pasėkmingesnis, tai su 
darbu ir dovanomis prisi
dėjo šios draugės: O. Kru- 
tulienė, M. Navickienė, J. 
Mankauskienė, E. Kaspa- 
rienė, O. Globičienė, E. Če- 
reškienė, V. Kazlauskienė 
ir O. Žilinskienė.

Taip pat F. Mankauskas 
dirbo ištisas 8 valandas, o 
Žilinskas jam padėjo. Lai 
būna nuoširdus dėkui au
kotojams ir visiems dar
buotojams !

Pastaba. Rugpiūčio 21 d. 
Plymoutho LDS ir LLD 
kuopos turės kitą gegužinę- 
pikniką, kuris įvyks toj pa
čioj viętoj, Kazlauskų far
mukėj. Šis piknikas gal bus 
paskutinis ir nepaprastas, 
o nepaprastas tame, kad 
“Laisvės” 50 metų gyvavi
mo sukakties proga bus 
pradžia vajaus šioje apy
linkėje. Taip pat manome, 
kad bus jau grįžę turistai 
iš Lietuvos, kurie duos 
mums pranešimą bei papa
sakos, ką matė ir girdėjo 
mūsų senojoj tėvynėj. Tai
gi prašome visus iš toli ir 
arti dalyvauti, nes šį kar
tą čia bus daug kas naujo.

V. Ž.

Easton, Pa.
Pataisa

“Laisvėje” iš liepos 9 d? 
buvo pasakyta, kad serga 
Ona šlapikienė. Tai klaida, 
ji nesirgo. Atsiprašau.

L. T.

Havana. — Daktarai sa
ko, kad Kubos premjeras 
Castro turės gerai pasilsėti.

AVALON, N. J.
Vakacijos. Susižeidimas. 

Dovanos.
Šiemet vasaros sezonas 

labai geras. Nuo vidurio 
birželio mėn. oras šiltas, 
dienos giedrios, nors ret- 
kariais ir palyja, bet ant 
trumpo laiko. Vasaroto
jams tikrai gerai. Filadel- 
fietis P. Riauba iš anksto 
užsisakė vietą vakacijoms, 
atvažiavo su savo moteria 
Amelija liepos 16 d. Ameli
ja manė išbūti tris savai
tes laiko , Pranas išvažiavo 
atgal į Filadelfiją prie sa
vo kasdieninio darbo, nors, 
ir jis, pasiliuosavęs iš dar
bo, vėliau rengėsi atvažiuot 
pas mumis praleist vakaci- 
jas.

Viskas gerai sekėsi. Ame; 
Ii ja džiaugėsi viskuom. 
Oras geras, vieta patiko ir 
rengėsi išbūt,, pas mumis 
net visą vasarą. Bet štai 
gauna nuo savo vyro laiš
ką, kad jis darbavietėj su
sižeidė dešinę koją, buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur 
jam koją sugipsavo. Tai 
buvo didelis smūgis Ameli
jai. Nors vyras liepė laiš
ke pabūt Amelijai ilgiau 
vakacijų, bet kur tau. A- 
melija, ant greitųjų, ren
gėsi į namus pas savo vyrą. 
Kadangi važiavimas namo 
busu del Amelijos prastos 
sveikatos, nėra tinkama 
priemonė, tai aš išve- 
žiau savo automobilį iš 
garadžiaus ir leidomės į 
kelionę pas Praną. Kartu 
važiavo su mumis ir Be- 
kampienė. Kelionė buvo ge
ra ir už poros valandų pri
važiavome prie Riaubų re
zidencijos, padarydami 90 
mylių. Radome Riaubą ge
roj nuotaikoj. Nors jį pati
ko skaudi nęlaimė, bet nė 
kiek nenusiminęs, links
mas, juokauja lyg nieko su 
juom nebūtų atsitikę. Pa
siremdamas ant kriukio, iš 
lėto, gali šiek-tiek pavaikš
čioti.

Apžiūrėjome Riaubų “pa- 
locių”. Reikia pasakyti, 
kad jie įsikūrę gerai. Na
mas mūrinis, dviejų augš- 
tų. Vieta, kaipo darbinin
kui žmogui, graži ir pato
gi. Turi ekstra lotą, ant 
kurio prisodyta visokių 
daržovių, kaip tai agurkų, 
burokų, pamidorų ir kt. So
de yra pyčių ir obuolių me
džių. O tų visokių kvietkų 
daugybė, tai neišpasakytas 
gražumas!

Oras buvo šiltas ir dus
lius. Atsivėdinimui įsivedė 
į vidų. Ant stalo pasirodė 
užkandžių ir alučio. Prie 
pašnekėsiu užsikandome ir 
pasivaišinome. Rengėmės 
jau į kelionę, tai' Riauba 
sako, “tą, ką matėte lauke, 
tai ne viskas,,, einame dar į, 
skiepą”. Nulipus žemyn, 
reikėjo tiesiog nusistebėti. 
Grindys cementinės, raudo
nai išmaliavotos, pasienyje 
sustatyta keturi dideli sta
lai, tarp jų dvi didelės šė
pos, nekalbant apie dauge
lį kitų padėtų dalykų. Vis
kas tvarkoj, jautiesi lyg* 
kokioj svetainėj. Riauba 
atidaro šėpą, kuri pilna 
grybų stiklinėse. Mūsų 
nuostabai sako, “kadangi 
rengiate rugpiūčio 21 die
ną pokylį, tai tam tikslui 
duodame dvylika kvortų 
grybų”. Tai puiki dovana! 
Ačiū Riaubams už taip di
delę dovaną! Ant galo 
Riauba pasakė, kad jis ma
no, kad neužilgo, kaip tik 
nuims sužeistos kojos gip
są, jis galės vairuot auto
mobilį ir* jie galės dalyvaut 
sykiu su kitąįs rengiama
me pokylyje., \ '

Riaubai padarė labai 

gražią pradžią su dova
nomis. Reikia pasakyt, kad 
dovanų visados turėjome 
mūsų parengimuose. Mū
sų gerieji draugai ir drau
gės, kaip: Lipčius, Zambu- 
siavičiai, Merkiai, Wallan- 
tai, Zalner, Waresonas ir 
kiti visados atveždavo do
vanų, taip ir dabar, reikia 
tikėtis, pasižymės savo šir
dingu duosnumu. Nuo visų 
frentų mes to lauksmie!

Kelyje namo, atlankėme 
visų mylimą Oną Žalnie- 
raitienę. Oną radome link
smai nusiteikusią, pilną ge
ro ūpo. Galutinai pasitarė
me ir nutarėme kokius val
gius turėsime pokylyje. 
Valgių ir gėrimų turėsime 
dėl 100;. ypatų. Labai ne
smagu ^Juvo išgirst- nuo 
Onos, kad mūsų pagelbi- 
ninkė draugė Plėti-enč ser
ga. Širdingai vėliname jai 
pasveikti ir sveikai būt 
tarp mūsų.

>4. J. Bekampis

Lawrence, Mass.
Senelių Namai

Liepos 27 dieną aplan
kiau senelių namus, esamus

IA. J. Kazlauskų priežiūro
je. Augustinas Kazlauskas 
parodė visus kambarius. Jie
yra geri ir švarūs. ,

Iš lietuvių čicnai randasi 
B. Mizara, Berželi o n i s, 
Stančikas ir kiti. Jie visi 
yra linksmi. Viso randasi 
18 senelių ir senučių. Pa
tartina seneliams, ypatin
gai lietuviams, kuriems rei
kalinga senelių priežiūra, 

[pasiduoti pas Kazlauskus 
17 Park St., Haverhill, 
Mass. Vieta graži ir ant 
kalno. Diena buvo šilta, 
bet ten buvo vėsu ir malo
nus vėjelis pūtė.

Apžiūrinėjant, atėjo ir 
Jonas Kazlauskas. Pasi
kalbėjome. Sumanė ir nu
vežė į naują namą, kuris 
yra nat Main St. prie New 
Hampshire valstijos. Nau
jas namas gražus, moder
niškas, kuriame gyvens abu 
broliai Kazlauskai.

“Laisves” piknikas
A. Kazlauskas pasiteira

vo apie “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks Oiympia Parke 
(kada? — Red.), Worces- 
teryje. Jis teiravosi apie 
busu važiavimą iš Lawren
ce. Sakė, kad Haverhillyje 
gaus 9 žmones, bet busui 
nereikės ten važiuoti, nes 
Kazlauskas juos atveš į 
Lawrence. Patariau jam su
sisiekti su buso tvarkyto
jais J. Kuodžiu ir Ig. Čiula- 
da.

Gi Lawrence lietuviai, 
kurie tik norite vykti į tą 
pikniką, tuojau užsisakyki
te vietas pas minimą komi
siją, nelaukite paskutinių 
dienų. Vykdami paremsite 
“L” ir ten gražiame parke 
susitiksite su savo drau
gais.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc 
(Laisniuota pei’ Intourist)
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DORCHESTER, MASS.

MIRUS•

Anna Kvetkauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo draugui

Frank Kvetkauskui ir 
tekus geros draugės.

visiems giminėms. Gaila ne-

H. Thomas M. Paurienė
B. ir R. Čiuberkiai A. Dambrauskas
G. ir V. Kvetkas Davidonis
Julia Družienė A. Stanevičienė
M. ir W. Stasiai Uršulė Alexsiunienė
J. ir S. Rainardai A. ir P. Galinis
M. ir K. Kazlauskai J. ir H. žekoniai
Anna Mažuka B. ir Y. Niaurai
P. Žukauskienė J. ir S. Budrevičiai
S. šiukienė Anna Borysas
V Mineikienė Elzbieta Čeikienė

Philadelphia, Pa.
Aš netikėjau, kacį vietoje, 

kurioje gyvenu, gyvena 
bent viena lietuvių šeimy
na, ir nemaniau, kad kada 
nors man teks juos susitik
ti. Tačiau apsirikau. Tu
rėdamas gana liuoso laiko, 
nusprendžiau gauti leidimą 
žvejoti. Nuėjęs į vietą, ku
rioje gauni leidimą, ir iš
pildęs aplikaciją, buvau už
klaustas, kokios tautybės 
esu.

Na, ir kuomet pasakiau, 
kad lietuvis, tai mano nuo
stabai, jaunas žmogus pra
dėjo kalbėti lietuvių kalba. 
Lietuvių kalba graži, ir ji
sai pasisakė, kad jis yra čia 
gimęs ir gyvena Philadel- 
phijoje. Pennsylvanijoj no
rėdamas gauti leidimą žve
joti, turi būti pilietis. Nesi 
pilietis, negausi leidimo.

Kitas atsitikimas. Eida
mas pasivaikščioti randu 
prie kelio stovinčią moterį, 
kuri mane užkalbino, klau
sdama, kaip tankiai eina 
busai į Pendel. Apsimai
nius keliais žodiais, pasi
rodė, kad ji yra lietuvė, 
su šeima atvykusi iš Scran
ton, Pa., ir čia nuolatiniai 
apsigyvenus.

Tai čia apsigyvenę Turei- 
kių ir Pletienės iš Philadel- 
phijos vaikai. Iš Scranton 
jaunas profesionalas, pa
žangios lietuvių šeimynos 
sūnus, dantų gydytojas. 
Aišku, kad jiems lietuvių 
veikimas yra svetimas da
lykas: jie čia gimę, augę 
ir nuo lietuvių judėjimo at
skyrę.

Turėdamas reikalą nuvy
kau į Jersey City, N. J. Pa
sikalbėjęs per telefoną su 
“Laisvės” skaitytoja Ma-

M'iršta lietuviai. Vėles
niu laiku tapo palaidota 
povilas Mitinis ir Karnilie- 
nė. Reiškiu užuojautą jų 
giminėms. S. Penkauskas

359 West Broadway 
South Bbston 27, Maes. 
Telephone: ANdrew 8-5040

11389 Jos. Campaa
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980 

žeikiene, patyriau, kad ji 
turėjo operaciją. Po opera
cijos sveikata taisosi. Ji 
jau arti aštuoniasdešimt 
metų. Jos sūnus nusipirko 
naują automobilį, bet pali
kęs naktį prie namų, ryte 
jo nerado. Reiškia, jį pavo
gė. Policija mašiną sura
do, bet ne tokią, kokia bu
vo.

Ilgai gyvenęs pažangus 
žmogus A. Zavišius apleido 
Jersey City ir apsigyveno 
Budd Lake, N. J. Na, ir tai 
bus paskutinis pažangiųjų 
organizacijų narys apleidęs 
šį miestą. Atmenu laikus, 
kuomet buvo gražus skai
čius pažangių lietuvių šia
me mieste; bet dabar neli
ko nei vieno!

Paskambinus Muzikevi- 
čienei sužinojau, kad jos 
posūnis liepos mėnesį apsi
vedė. Jie pasiliko tik du 
vienu su Feliksu. Sako, 
sveikata tarnauja neblogai, 
ir prisiminė, kad jie ieško 
pirkti namą šalia miesto.

Ir mano geri p pieteliai 
Augučiai, kurie gyveno Pa
terson, N. J., pensionieriai, 
nusipirko vienos šeimos na
mą Budd Lake, N. J. ir ap
leido Patersoną. Sakosi, se
natvės dienas nori pergy
venti ramiai nuo miesto bil
desio. Budd Lake lietuvių 
kolonija didinasi.

Pensionierių gyvenimas, 
mano atžvilgiu, nuobodus. 
Vasaros laiku, tiesa, gali 
pasigrožėti gamtos gražu
mu. Bet sualukęs žiemos il
gų vakarų ir šalčio, užsida
ręs kambaryje neturi ką 
veikti. Tik skaitymas su
teikia visą gyvumą. Netu
rėtum laikraščių, knygų, ir 
jeigu nepriklausytum prie 
organizacijų, tai gyveni
mas pasidarytų visai niū
rus. Pilietis

sekmadieniais 9-4.
332 Filmore Ave.
Buffalo 6, N. 1.
TeL MOhawk 2674



Žinios iš Urugvajaus
PRALEIDUS 

BIRŽELIO 26-JĄ
Urugvajaus Liet u v i ų 

Centre jau tapo tradicija 
ruošti Jonų, Antanų, Pet
rų ir Pavytų šventę. Ypač 
platų užmojį šios šventės 
paminėjimas įgyjo šiemet, 
nes šiais, jubiliejiniais, me
tais neišsenkamų kūrybi
nių jėgų kupini Urugva
jaus lietuviai parodė, kad 
jie moka ne tik gerai links
mintis, vystyti meną ir kul
tūrą, bet, — ir veikti išvien 
dirbant tautinį darbą.

Birželio 26 dieną, lygiai 
12 valandą, Montevidėjo ir 
apylinkių lietuviai pradėjo 
rinktis U. L. Centro patal
pose ant gatvės Agraciada 
2783. Stalai jau buvo pil
nai prikrauti' įvairiausių 
valgių ir gėrimų. Greitu 
laiku, prie stalų jau nebe
buvo Iiuosos vietelės ir rei
kėjo padengti dar naujus 
stalus, idant sutalpinti sve
čius.

Šventės atidarymo kalbą 
pasakė drg. Stasys Rasi- 
kas, nenuilstantis visuome
nės veikėjas ir ilgametis U. 
L.C. Valdybos pirmininkas, 
kuris taip pat perstatė ir 
svečius. Vėliaus, kalbėjo U. 
L. Centro Kasininkas drg. 
Petras Sadauskas ir Joni
nių Banketo iniciatorius 
drg. Jonas Matulevičius ir 
ispanų kalboje
“Darbo” redaktorė 
Renė Diktoraitė.

Pasibaigus banketui, pra
sidėjo meninė dalis, kur 
nuskambėjo keletas liau
dies dainelių. Jas atliko U. 
L. Centro dainų ansamblis 
po vadovybe gabaus muziko 
ir komoozitoriaus draugo 
Vlado Svilainio.

Įspūdingai praėjo ši Tra
dicinė šventė, nors ir ne 
vieno vardininko plaukus 
nušarmavęs jau šešiasde
šimtmetis, bet visi buvo 
jaunatviška jėga, ir - ligi 
vėlyvai nakčiai Jaunuolių 
Orkestras, kuriame dalyva
vo A. Sausys, J. Matulevi
čius, G. Rasikas ir kiti, 
linksmino visus su lietuviš
kais šokiais. Skambus juo
kas, linksmus šokiai ir dai
nos, sklido Urugvajaus Lie
tuvių Centro patalpose!

Svečias

Spalio mėnesyje įvyks di- 
' džiausiąs parengimas— tai 
laikraščio “Darbo” 25-kių 
metų jubiliejus, pei* kurį 
pasirodys visos U. L. Cent
ro meninės ir literatūrinės 
jėgos, nes laukiame svečių 
ir iš užsienio. Taip pat lau
kiame ir iš Brazilijos ir ti
kimės, kad Brazilijos lietu
viai prisius daug literatū
rinės medžiagos jubilieji- 
niui “Darbo” numeriui, po
draug tikimės, kad ir Ar
gentinos lietuviai irgi ne
atsiliks, nors argentiniečai 
turi savo laikraštį 
nę”, kurio “Darbo” 
cija negauna nei 
merio ir nežinom 
kios priežasties.

Iš Jungtinių 
Valstijų lietuvių,
dos ir iš Mylimosios Tėvy
nės Tarybų Lietuvos lau
kiame draugiškų atsiliepi
mų. B. M.

“Tėvy- 
pedak- 

vi-eno nu- 
delei ko-

Amerikos 
iš Kana-

tarė žodį
drgė

URUGVAJAUS 
LIETUVIŲ CENTRO 

VEIKLA
Šiais metaais, mūsų kolo

nijai, turime daug svarbių 
parengimų. — 23 d. liepos 
bus minimas Tarybų Lie
tuvos Dvidešimtmetis, su 
įvairia ir turininga, kultū- 
riniai-menine programa, 
prie kurios rengiamasi su 
dideliu įtempimu; baletas 
ruošiasi ir veikia kelis kar
tus per savaitę, Centro pa
talpose, po vadovybe Tomi
nas ir Bliuvaitės, o Cerros 
klube,, po A. AbraČinskie- 
nes; choras yra vedamas 
gabaus muziko-kompozito- 
riaus Vlado Svilainio, ku
ris jau pasirodė 19-ją bir
želio Radijo pusvalandyje, 
ir Ieva Digrevičienė su Jad
vyga Staniuliene palinks
mino publiką su savo žavė
tinais soprano balsais, o 
vėliaus Leonas Abrašinskas 
su Ieva Digrevičiene labai 
puikiai sudainavo Konsulo 
išleistuvėse Slavų klube. 
Publika labai pritarė dai
nininkams. Per Joninių 
banketą moterų choras pui
kiai sudainavo Svilainio 
kompozicijos vardininkams 
puikią dainelę, kuri publi
kai labai patiko.

URUGVAJIEČIAI 
VIEŠĖJO BRAZILIJOJ
Mūsų Centro darbuoto

jai: Rene Diktoraitė, Pet
ras ir Ieva Sadauskai, dau
giau mėnesio laiko viešėjo 
Brazilijoj. Pabuvojo San
tos, Sao Paulo, Rio de Ja
neiro, Caxias miestuose.

Sugrįžusieji pasakoja a- 
pie nepaprastą Brazilijos 
gamtos grožį, apie grožį ir 
didumą Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro miestų, jų par
kus, muziejus, industriją.

Mūsų turistams Brazili
joj teko susitikti ir su lie
tuviais. Daugely vietų teko 
būti užkviestais, vaišintais, 
apnakvintais. Tekę jiems 
būti lietuviškam vakarėly, 
ekskursijoj ir net vestuvė
se.

Teko susitikti ir senų pa
žįstamų bei kaimynų iš Lie
tuvos, su kuriais buvo išsi
skirta prieš daugelį metų. 
Nemažai ir naujų, brangių 
pažinčių tapo sumegsta.

Apleidžiant Braziliją, 
daug kas atėjo atsisveikin
ti, palinkėti geros kelionės, 
įteikti dovanėlę atminčiai. 
Tokių svetingų priėmimų 
pas lietuvius mūsų keleiviai 
esą nesitikėję, niekuomet 
negalėsią jų pamiršti, ir 
dar labiau, rasti žodžių at
sidėkoti.

Patiko jiems ir Brazili
jos gyventojai. Kiek teko 
turėti kontaktą su jais 
krautuvėse, autobusuose ir 
šiaip ko paklausiant praei
vį gatvėje, visur buvo jau
čiama prideranti pagarba.

Gaila, kad Brazilijos mie
stai, kuriuose kompaktiš
kai susitelkę gyvena dides
nė dalis ir mūsų tautiečių, 
taip toli nuo Montevidė- 
jaus, kad kelionės išlaidos 
vis dar gana didelės ir ne
leidžia platesnio turizmo 
tarp šių dviejų šalių.

“Darbo” rep.

die-

rinktis, ir 
jau buvo 

Labai gra- 
pasivaišino,

IŠ PENSININKŲ 
BANKETO

Gegužės mėnesio 22 
ną Urugvajaus Lietuvių
Centro Cerros patalpose 
Ecuador 2680 įvyko lietu
vių pensininkų (chubilia- 
dų) banketas.

Jau apie 12 valandą tau
tiečiai pradėjo 
pirmą valandą 
stalai apsėsti, 
žiai tautiečiai
pasikalbėjo. Pirmą žodį ta
rė Moterų pirmininkė Z. 
Praškevičiūtė, vėliaus P. 
Revuckas pasveikino susi
rinkusius ir davė praneši
mą kas su kuom prie to 
banketo prisidėjo; taip pat

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penk tad., rugp. (Aug.) 5, 1960

pranešė, kad yra padaryta 
rifą dėl radijo pusvalandžio 
parėmimo ir parodė parve-

niako, pakelį papirosų ir 
dėžutę degtukų. Prie to, 
dar pridėjo vieną butelį 
šampano. Ten pat, prie sta
lų, Al. Bartulis pradėjo 
pardavinėti rifos numerius. 
Buvo parduoti visi ir gauta 
100 pesų radi jos pusvalan
džiui. Nei vienas tautietis 
neatsisakė ir visi išprko 
po du ar trs numerius. Įvy
ko lošimas ir laimėjo 59 
numeris. Laimėtojas Juo
zas Paškonis. Po pietų tau
tiečiai kalbėjosi, dainavo ir 
linksminosi ligi vėlyvos 
nakties.

MOTERŲ DIENOS
ŠVENTŲ PRALEIDUS
Gegužės 9 dieną, Urugva

jaus Lietuvių Centro, Cer
ros klube, įvyko nepapras
tas meninis parengimas 
pagerbimui Moterų Dienos 
su labai atatinkama pro
grama mažųjų artistų, ku
rie vaidino teatrą, pašoko 
baletą ir pasakė eilėraščių.

Viskas tas įvyko po ga
bios mokytojos Antonijos 
Abračauskienės vadovybe. 
Antonija su savo gabumais 
parodė publikai daug malo
numų meno srityje su ma
žaisiais artistais. Publikai 
labai patiko baletas, nes 
pirmu kartu ULC scenoje 
pašoko klumpakojį mažieji 
artistai, turintieji nuo 5 li
gi 7 metų amžiaus.

PAŽANGUS LIETUVIS— 
UNIJŲ SEKRETORIUS
Pažymėtina, kad iš lietu

vių tėvų yra vaikų su pra
kilniais atsižymėjimais. 
Pav. Jono Vaitkūno sūnus 
vardu Vitas Vaitkūnas, 23 
metų amžiaus, dirba odų 
fabrike, ir kuomet: vienijo
si sįndikatai prie odų sin
dikatų, tai jam pasisekė su
jungti ir kurpiai ir visokį 
kiti sindikatai, net prisi
dėjo ir stilų fabrikų sindi
katai.

Dabar mūsų pažangusis 
lietuvis Vitas Vaikus 
sekretorius Suvienytų 
dikatų.

yra
Šin-

Waterbury, Conn.
Padėka

Malonūs draugai ir drau
gės! Aš jau sužrįžau iš li
goninės ir sveikata gerėja. 
Šiuomi noriu jums visiems 
.širdingai padėkoti už lan
kymą manęs ligoninėje, na
mie, užuojautos atvirutes, 
gėles ir dovanas.

Niekuomet nema n i a u, 
kad turiu tiek daug draugų 
ir draugių. Ypatingai esu 
dėkinga slaugei Elmai Alu- 
lis, kuri mane slaugė ir 
daug man gelbėjo. Visiems 
ir visoms ačiū! Linkių 
jums daug laimių ir svei
katos.

Klemintina Yankeliūnienė

TSRS ADMIROLAS APIE 
SUBMARINES

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo paminėta ka
rinio laivyno diena. Admi
rolas A. G. Golovko pareiš
kė, kad TSRS turi tokių 
submarinų, kurie gali sėk
mingai veikti ne tik prieš 
priešo laivus, bet ir sausže- 
mį. Kariniai specialistai 
supranta, kad TSRS turi 
svbmarinus, kurie iš po 
vandens gali raketomis 
šaudyti į taikiklius sausu
moje.

Tokio. — Virš 3,000 mi
nia atakavo policijos stotį. 
Susirėmime 30 žmonių bu
vo sužeista.

Šis bei tas
PLATUS STRAIPSNIS 

APIE LIETUVĮ
“Los Angeles Times” lie

pos 24 d. įsidėjo straipsnį, 
kuriame buvo paminėtas 
lietuvis Romas Viesulas. 
Straipsnyje rašoma, kad 
vietinė dailininkė, June 
Wayne, kreipėsi į miliar- 
dierių Fordų Fondą kultū
riniams reikalams prašyda
ma sudaryti sąlygas, kad 
“amerikiečiai dailininkai ne
būtų gegutės narveliuose”, 
bet turėtų geriausias kūry
bai sąlygas. Fordas jai pa
skyrė $165,000, kurių išda
voj buvo įrengta puiki stu
dija. Straipsnyje rašoma, 
kad ^pirmuoju amerikiečių 
dailininku buvo išrinktas 
romas Viesulas-Veselaus- 
kas, Latvijoj gimęs. Jį no
minavo Cincinnati Muzie
jus Ohio valstijoj.

Negali ruošti raportažo 
apie Lietuvą

Šių. eilučių autorius krei
pėsi į didžiausią Amerikos 
iliustruotą žurnalą “Life”, 
prašydamas paruošti išsa
mų raportažą apie gyveni
mą dabartinėj Lietuvoj. 
Buvo nurodyta, kad šis 
žurnalas rašo apie visas 
tautas, bet labai seniai be
rašė apie Lietuvą. Žurnalo 
redaktorių vardu buvo’ at
sakyta, kad jie dabar ne
galį planuoti specialaus ra- 
portažo apie Latviją, Lie
tuvą ir Estiją, bet galimas 
dalykas, tai padarysią atei
ty.

Siųs Meno Enciklopediją 
Vilniaus Dailės Muziejun
Laisvėje buvo rašyta apie 

didžiulį žinyną. Paruoštas 
Italijoj tokių meno specia
listų kaip Berendsenas 
(Lietuvoj gimęs pasaulinio 
garso meno istorikas) ir 
kiti. Šis veikalas dabar iš
leidžiamas ribotu skaičiu
mi egz. Amerikoj. Tautie
čių iniciatyva norima vei
kalą padovanoti Lieutvos 
meno mėgėjams ir dailinin
kams. Kurie suinteresuoti 
prie šitokios dovanos prisi
dėti kviečiami rašyti Almus 
Art Gallery, 77 Stemboat 
Rd., Great Neck, N. Y.

Apsikeitė dovanomis
Vienas Amerikos lietuvis 

laikraštininkas, kuriam už
prenumeravo čia, Amerikoj, 
Vilniaus “Tiesą”, atsidėko
damas, užsakė Vilniaus 
Universiteto Žurnalistikos 
skyriui tarptautinę “The 
New York Times” laidą. 
Laikraštis bus siuntinėja
mas oro paštu, lėktuvais iš 
Paryžiaus, kur ši laida bus 
spausdinama.

• Čiurlionies Galerija, darbšti
Čikagoje keleri metai jau 

veikia prisiglaudusi prie 
visuomeninių namų Čiur
lionies Vardo Meno Galeri
ja. Jai vadovauja Z. Kolba. 
Galerija renka pastovią lie
tuvių dailininkų darbų ko
lekciją, kurią ruošiasi per
siųsti Lietuvon.

Gerai, tik per mažai...
Taip išsitarė mano kai 

kurie užklaustieji svejiai 
grįžtant iš antrosios tu 
tų grupės išleistuvių. Sako:

>—Maistas buvo skanus, 
padavimas greitas, progra
ma neištęsta, bet..

—Kas bet, — klausiau.
—Valgio gal užteko atė

jusiems po vakarienės už
kandžiui, bet atėjusiems 
iš darbavietės nedateko. 
Tiesa, ne banketą, tik drau
gišką pobūvi, rengėt, gal 
svečiai pilnos vakarienės nė 
nesitikėjo.

Nors ne banketas buvo 
rengta, tačiau rengėjai no
rėjo pilniau svečius pavai
šinti. Klaida įvyko neda- 
skaičiavime svečių. Žmonės 
spėliojo, kad svečių būsią 
nedaug, nes trumpu laiku 
šios jau buvo antrosios iš
leistuvės, šiltas oras, darbo 
vakaras... Bet publikos atė
jo labai daug, deš* ^tiis 
daugiau negu geriausi pra
našai spėliojo. j

Publikos gausus atsilan- 
|kymas dar kartą mums pri
mena, kad žmonės įvertina

Susitiksime rugpiūčio 
14 dieną piknike

Sekmadienį, rugp. 14, bus 
grįžusi iš Lietuvos pirmoji 
turistų rupė. 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 
rugpiūčio 14 dieną. Daly
vaukite piknike.

Po šeštadienio didelio lie 
taus East upėje rado negy
vą banginį apie 40 pėdų il
gio. Mano, kad smarkios jū
rų bangos jį užmušė. Kraš
tų saugos laivai išvilko 
banginį į jūrą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirinkimas 
jvyks 12 d. rugpiūčio (August), sve
tainėje 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Prašomi visi na
riai susirinkti, nes turėsime aptar
ti svarbius reikalus apie mūsų to
limesnę veiklą ir išgirsti komisijų 
raportus iš praėjusio LLD suvažia
vimo. Turime daug ir kitų svarbių 
reikalų aptarti.

Valdyba 
(63-64)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, rugpiūčio 10, Lai
svės salėje, 7:30 vai. vakare. Visi 
kuopos nariai dalyvaukite.

Valdyba
(63-64)

Du
Klubo 
piūčio 
kimas 
dieną. 
Court
lyvaukite, 
aptarimui.

liepos

Jiems priklauso 
nuoširdi padėka

Laisvės piknikas
17 d. buvo sėkmingas dėka 
grupės draugų darbo, do
vanų ir publikos koopera- 
vimo.

Priruošti stalus ir kitas 
reikmenis piknikui dirbo 
greatneckiečiai J. Kupčins
kas ir P. Beeis. Ona Čepu
lienė ir Sophie Petkus kai
to virtuvėje. J. Waresonas 
su M. Stakovu triūsė sve
čius pagirdyti. V. Čepulis, 
K. Depsas, Blanche Maku- 
tėnienė, P. Buknys mobili
zavo finansus. Perpildyti 
brooklyniečių busą pasidar
bavo Julius Kalvaitis. Gi 
po pikniko sunešant baldus 
net Konradukas su Poviliu- 
ku nenusileido vyrams.

Brangią dovaną piknikui 
atvežė brooklynietė Mary 
Kreivėnas, taipgi tokią do
vanojo ir L. Gavrilovičius.

Būriu atvyko brookly- 
niečiai, graži grupė great- 
neckiečių ir iš kitų Ilgosios 
salos vietovių. Tūli atsivežė 
ir pas juos atostogavusius 
svečius, teko susitikti con- 
nektikiečius Joną ir Mary 
Ulozas, Anna Philipse, W. 
Juškevičių, taipgi torontie- 
čius. Z—e

Maskva. — Mirė žymus 
geologas Nikalojus Šatskis.

Iš kriaučių lokalu 
metinio pikniko

Brooklyno lietuvių kriau
čių 54 lokalo piknikas įvy
ko liepos 30 d., Lenkų par
ke, Jamaica, N. Y. Piknikas 
skaitomas nepilnai pavyku
siu iš priežasties didelio 
lietaus. Tačiau, kurie buvo 
iš anksto prisiruošę pikni- 
kauti, tai tie nepaisė lie
taus. Parke yra didelė salė, 
tai ten kriaučiai ir nekriau- 
čiai piknikavo.

Matėsi didelis stalas Mas- 
petho Lietuvių Pilie č i ų 
Elubo, vadovystėje W. ir O. 
Malkūnų. Lazauskų ir Mi- 
chulių. Buvo didelė grupė 
žmonių. Atrodė linksmiau
siais toje grupėje, tai Ju
lius ir Marijona Kalvaičiai, 
Ona Quitar (Kvedariūtė), 
Frank Venis, Ona Malkū- 
nienė, Julia Lazauskienė.

Diržio kriaučių stalas bu
vo didelis. Jam vadovavo V. 
Lapšys ir Mrs. Diržienė.

Matulio kriaučių stalas 
buvo nemažas, vadovystėje 
G. Bernoto ir Matulio.

Robert Hall kriaučiai tu-1
re jo stalą, jiems vadovavo Tarybų Lietuvon vykstan- 
Spudienė, bet apgailestavo,! turistų žygį, juos ger- 
kad iš . susirašiusių daly- b;a, jr mėgsta draugiškas 
vauti tik pusė.. dalyvauja, išleistuves. Pasitikiu, 
kita ^Ptisė paoijojo lietaus, j jje ug praėjusių išleistuvių

Griškų buvo stalas, Prie!mažus trūkumėlius atleis ir 
jo, didžiumoje, buvo kriau-| 
čiai ir muzikantai: J. Kaz
lauskas, Kvietkus ir kiti 
muzikos mylėtojai. Na, bet 
kas yra, kad nesimatė 
Brooklyno Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo ir Atletų 
Klubo stalų? Gal jie gavo 
šiaudines kojas nuo naujų 
valdvbu?

Piknikautojus smag i a i I h 
linksmino J. Kazakevičiaus 
orkestras. Neiškentė nešo
kę ir tie, kurie skųsdavos, 
kad vos galį nuo lovos iki 
virtuvės daęiti i.s priežas
ties skaudančių kojų. Taip
gi smarkiai šoko ir tie, ku
rie baigią nutrinti aštuntą 
kryželį. Buvo pusėtinai ir 
jaunuolių

Pikniko pirm, buvo G. 
Bernotą, sekr. Ch. Kun
drotą; jų pagelbininkai A. 
Zizas, A. Bepirštis, Nevins 
ir lokolo delegatas Vytau
tas Uberavičius.

Baigiant noriu priminti, 
kad Brooklyno lietu v i ų 
Kriaučių 54-tas lokalas ge
rai gyvuoja. Tai vienintelis 
grynai lietuviškas lokalas 
visoje Amalgameitų unijo
je. O gyvuoja todėl, kad bu
vo ir yra geroje vadovybė
je.

Girdėjau, kad lokalas ren
gia savo ilgamečiui vadovui 
pirmininkui V. Zaveckui 
pagerbimo vakarą spalio 
15 d., Atletų Klube. Gerai, 
jis to užsitarnavo.

Ch. Nečiunskas

kad

kooperuos su tais, kurie at
eityje išleistuves rengs.

Už praėjusių išleistuvių 
puošnumą padėka priklauso 
greatneckiečiui Povilui Be
eini, atvežusiam glėbį gėlių. 
Mačiau, kad vakaro eigoje 
ant stalų gėlės padaugėjo, 
reiškia, ir kai kurie vieti
niai jų atnešė, bet dirban- 

; tieji nespėjome juos pama
tyti ir užsirašyti. Ačiū ir 
jums, nežinomieji!

Viena iš jdijįjįsiy

, LANKIAU LIGONĘ
V. Lisajienė savo sužeis

tą, sugipsuotą ranką pasi
rišusi vaikščioja po namus 
ir, kas galima daryti viena 
ranka, tuo sau pasitarnau
ja. šį tą pagelbstime atlik
ti lankytojos, o kas neatlik
ta, turi būti gerai ir be to. 
Ranka daug nesiskundžia, 
turi viltį, kad, gydytojo 
prižiūrima, ranka sugys il
sintis namie. Ji gyvena 26 
Crosby Ave., Brooklyn 7, 
N. Y. I. Levanienė

Haga. —Sulaukus 52 me
tų mirė komedijų lošėja Le
onora Corbett.

HELP WANTED MALE

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

■•v;

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

(60-63)

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl.
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St.

IN. 7-6465. IN. 7-7272
Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnnt 8-1747

1000 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway 
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, 
, 126 Tilghman Sg, ALLENTOWN, PA. Tel. HEmlock i-0415

ELIZABETH, N. J. 
svarbūs susirinkimai.— LDP 
ir LDS 33 kuopos jvyks rug- 
(Aug.) 7 d., Klubo susirin- 
2 vai. o LDS 33 kp. 3 vai.

Klubo kambariuose, 408 
Nariai, įsitėmykite ir da
nes bus svarbių reikalų

(62-63))

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540

651 Albany Ave. 
Hartford. Conn. 
CHapel 7-5164

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Campa □ Avė.
Detroit 12, Mich.
Townsend 8-0288

N J. Tel. CLlford 7-6320st.

—A. S.

107 S. Vermont St. 
Log Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550




