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KRISLAI
Pavojingi žodžiai.
Nesuderinami su darbais.
Nebenori būti asilais.
Baisioji sukaktis.
Ir popiežius taikstosi.
Daugiau dolerių negu proto.
Vaikščiojo ir nematė.
Kaip su ta istorija!

— Rašo A. Bimba —

Pagaliau jau matėme ir 
skaitėme mūsų šalies notą Ta
rybų Sąjungai dėl Vak. Berly
no. Joje mūsų prezidentas 
pažada nesijudinti iš vietos.

Bet, žinoma, turės pasiju
dinti. Vakarinio Beri y n o 
klausimas turės būti išspręs
tas. Apie atominį karą dėl 
jo sapnuoja tikta* paskuti
niai imperialistiniai bepro
čiai. Prie tokių pabaisų mū
sų vyriausybės vyrų juk ne
galima priskaityti.

Toje ilgoje ir rūsčioje no
toje vienoje vietoje skaitome : 
“Jungtinių Valstijų vyriausy
bė iš savo pusės niekados ne
atsistojo prieš Tarybų Sąjun
gą su atliktu faktu (“fait ac
compli“),’’ t. y. ot, nutarėme, 
padarėme, jūsų nesiklausę, ir 
žinokitės!

Tas žmogus, kuris tą sakinį 
rašė, matyt, pamiršo istori
ją. Pamiršo, jog mes pada
rėme ir pasirašėme sutartį su 
Japonija. Prisiekėme ir pasi- 
^dėjome niekados ir nieka

dos daugiau Vokietijai į ran
kas ginklo nebeduoti, na, o ką 
padarėme su Vakarine Vokie
tija? Jau ją apginklavome 
nuo kojų iki galvos—ir ap
ginklavome prieš griežčiausią 
Tarybų Sąjungos ir viso soci
alistinio pasaulio protestą.

Matome, kaip mūsų vyrų 
notoje žodžiai nieko bendro 
neturi su darbais. To neturė
tų būti. Nota yra rimtas do
kumentas. Jon sudėti žodžiai 
ir sakiniai turėtų būti rimtai 
apgalvoti.

Liepos 16 dieną Niujorke 
skersai 1st Avė. prieš Jung
tines Tautas įvyko “pavergtų 
tautų’’ susirinkimas. Kviesti 
buvo visi viso Socialistinio pa
saulio pabėgėliai ir amerikie
čiai, kurie šoka pagal jų mu
ziką. Kalbėjo kongresmanas 
Cell e r.

Ar žinote, kiek ten sviete
lio susirinko? Ogi, pasak “N. 
Y. Times,’’ viso labo 150!

Argi tas neparodo, jog ir 
«e patys pabėgėliai atsisako 

ūti asiliais ir klausyti su 
baisiais kriminaliniais rekor
dais savo vadukų?!

Liepos 16 dieną suėjo lygiai 
25 metai nuo pradžios pilie
tinio karo Ispanijoje. Tai bu
vo fašistinių generolų sukili
mas prieš liaudies išrinktą 
vyriausybę.

Tai buvo Hitlerio ir Musso- 
linio karas prieš Ispanijos 
liaudį. Tai buvo pradžia Ant
rojo pasaulinio karo. Tai bu
vo baisioji Amerikos ir kitų 
didžiųjų kapitalistinių kraštų 
klaida, kad jos leido Ispani
joje fašizmui laimėti ir įsiga
lėti.

Popiežius Jonas XXIII isto
rijon įeis autoriumi ilgiausios 
enciklikos. Gal tik vienas 
žmogus iš milijono turės kant
rybės ją perskaityti. O tikėti 
ja bus dar mažiau.

Bet vienas dalykas aiškus: 
Jonas taikstosi prie naujosios 
situacijos pasaulyje. Pav., 
nors jis galvą tebeguldo už 
Kapitalistinę privatinę nuosa
vybę, bet jau nebelaiko smer- 
Telna nuodėme tam tikrų pra-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Atgarsiai dėl Vak. Berlyno 
ir taikos su Vokieti jomis

Tunisija jau varo 
francūzus laukan I

Vakarai vėl nepriima Far. 
Sąjungos taikos siūlymų

Maskva., — Tarybų Są
jungos radijas ir spauda 
sako, kad Anglija, Francu - 
zija ir Jungtinės Valstijos 
pasiduoda Vakarų Vokieti
jos karo provokacijoms ir 
nenori sutvarkyti vakarinio 
Berlyno ir Vokietijos reika
lus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos dienraštis “N e u e s 

j Deutchland” išspausd i n o 
Alfredo Patersono, danų 
unijų vado, straipsnį, ku
riame jis kritikuoja vakarų 
valstybes už prieštaravi
mus sutvarkyti vakarinio 
Berlyno reikalus ir pasira
šyti taikos sutartį su Vo- 
kietijomis.

Walter Ulbricht, vokie

Rytų vokiečiai apie
Vakarini Berlyną

Berlynas. — “Neus Jus- 
tiz”, Vokiečių Demokrati
nės Respublikos teisingumo 
ministerijos organas, rašo, 
kad po to, kai ši vokiečių 
respublika padarys taikos 
sutartį su Tarybų Sąjunga, 
tai visi jos susitarimai su 
Vakarais, kurie buvo karo 
sąlygose padaryti, jau ne
teks vertės.

Anglijos, Francūzijos ir 
Jungtinių Valstijų oro ir 
sausumos susisiekimai su 
vakariniu Berlynu bus rei
kalas tik Rytų Vokietijos ir 
tų Vakarų valstybių.

Laikraštis nurodo, kad 
Rytų Vokietija neturi jokių

Kiek pasaulyje yra 
gaunama naftos

New Yorkas. — 1961 m. 
balandžio mėnesio pabaigo
je per dieną pasaulyje buvo 
gaunama 21,956,100 bačkų 
naftos.

Šiaurės Amerikoje gauda
vo po 7,328,200 bačkų, Ar
timuose Rytuose — 5,549,- 
400, Lotynų Amerikoje — 
4,272,900, Tarybų Sąjungoj 
—3,504,000, Azijoje —551,- 
300, Afrikoje — 445,000 ir 
Vakarų Europoje—305,000.

Naftos (aliejaus)) bačka 
yra 42 galionų įtalpos.

KUBOS PRIEŠAI IR 
C.I.A. SUSIPYKO

Miami, Fla. — Susipyko 
Kubos priešai, kurie veikia 
iš Jungtinių Valstijų, va
dovaujami Manuelio Ray, ir 
Central Intelligence Agen
cy (JAV užsienio žvalgy
bos agentūra).

Ray tvirtina, būk C.I.A. 
“kišasi į pabėgėlių reikalus 
ir kenkia jų sabotažo veik
lai Kuboje”.

Havana. —Kubos vyriau
sybė nacionalizavo virš 100 
įmonių, jų' tarpe buvusias 
JAV kapitalistų Esso Stan
dard ir Texas Oil Co., 
taipgi Moa Bay kasyklas. 

čių komunistų vadas, pa
reiškė, kad Anglija, Fran- 
cūzija ir Jungtinės Valsti
jos be reikalo cituoja 1944 
metų sutartį su TSRS Vo
kietijos ir Berlyno klausi
mais, nes Vakarai jau visus 
kitus susitarimo punktus 
sulaužė beginkluodami Va
karų Vokietiją ir ją priim
dami į karo so jungą — 
NATO.

New Yorkas. — Komer
cinė spauda, kuri stoja už 
dar didesnį apsiginklavimą 
ir įtemptus tarptautinius 
santykius, džiaugiasi, kad 
JAV, Anglija ir Francūzi- 
ja atmetė TSRS pasiūly
mus.

tikslų pakeitimui socialės 
santvarkos vakarini ame 
Berlyne, tai reikalas tų vo
kiečių, kurie ten gyvena. 
Bet vakarinio Berlyno susi
siekimas per Rytų Vokieti
jos teritoriją su kitomis 
šalimis, tai jau Rytų Vokie
tijos reikalas ir čia jokie 
Vakarų grasinimai nieko 
nepadės.

Pranešama, kad Shoenfel- 
do orlaukyje, arti Berlyno, 
Rytų vokiečiai įrengė 9,000 
pėdų ilgio lėktuvų nusilei
dimo ir pakilimo cementinį 
taką. Jis gali aptarnauti ir 
sunkius tarybinius bombo
nešius.

Afrikos žmonės ir 
JAV negrų “laisvė”

Akrą, Gana. — Jungtinių 
Valstijų Informacinis biu
ras išplatino brošiūrą apie 
laisvę Jungtinėse Valstijo
se. Bet tuojau pasirodė ki
ta brošiūra, kurioje tilpo 
ne tik paveikslai iš negrų 
persekiojimo pietinėse 
Valstijose, aprašymai areš
tų ir kalinimų Laisvės ke
liautojų, bet ir buvę įvy
kiai su Afrikos valstybių 
diplomatais.

Brošiūroje apr a š o m a, 
kaip Washingtone valgyk
loje- atsisakė maisto patar
nauti Adomui Malick So- 
wui, Čado valstybės amba
sadoriui, ir, kaip baltieji šo
vinistai apmušė Ganos am
basados sekretoriaus 9-ių 
metų sūnų.

Washing tonas. — Wal
lace Car r oil apklausinėjęs 
JAV diplomatus ir karinin
kus, rašo, kad Vakarai ves 
pasitarimus su TSRS vaka
rinio Berlyno ir taikos su 
Vokieti jomis reikale, tuomi 
pat kartu paskubiai gink- 
luosis ir plės propagandą 
prieš Tarybų Sąjungą. Jis 
nurodo, kad tokia padėtis 
gali užsitęsti iki 1961 metų 
pabaigos.

Tunis. — Bourguiba, Tu- 
nisijos prezidentas, prane
šė parlamentui, kad jis da
vė Francūzijai reikalavimą 
per 24 valandas išsikraus
tyti su savo karo laivais iš 
Bizerte uosto ir atsiimti 
karo lėktuvus iš bazių prie 
Viduržemio jūros. Jis sa- 

į kė, kad jeigu Francūzija to 
I nepadarys, tai tada tunisai 
užblokaduos tas bazes ir 
okupuos dalį Saharos, kuri 
randasi kampe prie Tunisi-

Jungi. Vaisi, planai
ir Lotynų Amerika

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų specialistai 
jau paruošė planus ir įteikė 
Lotynų Amerikos ambasa
doriams. Planai įteikti 18 
valstybių atstovams, nes su 
Kuba ir Dominika JAV ne
turi diplomatinių ryšių ir 
joms nedaro jokių pasiūly
mų.

Naujas JAV planas siūlo 
pasirašyti dęšimties metų 
sutartį politiniais ir ekono
miniais klausimais. Politinė 
linija turi būti ta pati, ko
kia buvo iki dabarties — 
“geri kaimynų santykiai”. 
Jos parėmimui Jungtinės

Vėliausios žinios
Tunisijos prezi d e n t a s 

Bourguiba nutrauko diplo
matinius ryšius su Francū
zija ir prieš ją davė skun
dą Jungtinėms Tautoms.

Tunis. — Tunisijos ar
mijos daliniai apsupo fran
cūzų jėgas Bizertos bazėje. 
Tuo kartu Tunisijos liuosa- 
noriai jau pradėjo veržtis 
į Saharos dalį, kurios Tuni
sija reikalauja.

Washingtonas. — Senati
ms komitetas tyrinės lėk
tuvnešio “Kitty Hawk” pa
statymo trūkumus. Jo pa
statymui išleista $250,000,- 
000, bet, sako, yra daug 
trūkumų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis nevyks į 
Pietų Amerikos užsienio 
ministrų konferenciją, nes 
namie jį “laiko Berlyno 
krizė”.

Kairas. —Egipto vyriau
sybė areštavo šešis asme
nis ir kaltina šnipavime Iz
raelio naudai.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Numatoma, kad 119:61 me
tais žymiai padidės Tarybų 
Sąjungos užsienio preky
ba.

Londonas. — Anglijoje 
pabrango pragy v e n i m o 
reikmenys.

Ottawa. —- Dabar Kana
doje yra 370,000 bedarbių.

jos ir Libijos.
Tunisija randasi prie Vi

duržemio jūros. Ji užima 
j 48,313 ketv. mylių ir turi 
4,000,000 gyventojų. 1881 
metais francūzai paveržė ją 
nuo Turkijos ir ten viešpa
tavo iki 1958 metų. 1958 m. 
jie, suteikdami Tunisijai 
nepriklausomybę, pasiliko 
ten sau karo laivyno ir or- 
laivyno bazių. Tunisija da
bar nori nuo francūzų visai 

i atsikratyti.

U

Valstijos planuoja per 10 
metų suteikti Lotynų Ame
rikai pagalbos $900,000,000 
vertės, ypatingai iš “Food- 
for-Peace” skyriaus.

Numatoma, kad daugiau
siai pagalbos reikia Brazi
lijai, bet kol pastarosios 
vyriausybė laikosi dabarti
nės linijos, tai pagalbos kie
kis dar nenumatytas.

Šis Jungtinių Valstijų 
planas bus svarstomas už
sienio ministrų konferenci
joje, kuri įvyks ateinantį 
mėnesį, Punta del Este, 
Urugvajuje.

New Yorkas. — A. B. 
Duke, JAV valstybės de
partamento narys, dalyva
vo išleidime Pakistano pre
zidento M. Ayubo. Gi tuo 
kartu jo žmona, dar dvi ki
tos turtingos moterys ir la
kūnas nukrito su lėktuvu 
Jackson Heights, New Yor- 
ko dalyje, ir visi užsimušė.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad Vakarų karo 
kurstytojai, o ypatingai 
JAV, siekia pasinaudoti 
Berlyno reikalais ir pradė
ti pasaulinį karą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
jis kreipsis į visus NATO 
narius laikytis vienybėje 
vakarinio Berlyno klausi
me ir daugiau ginkluotis.

Taipei. — čiang Kai-še- 
kas labai nepasitenkinęs, 
kad JAV ruošiasi užmegzti 
ryšius su Mongolijos Liau
dies Respublika.

Buenos Aires. —Dovidas 
P. Ruskas, sūnus JAV vals
tybės sekretoriaus Dean 
Rusko, apsives su turtinga 
argentiniete Delčia Bence. 
Abu jaunieji sulaukė 20 
metų amžiaus.

Maskva. — atvyko Suda
no respublikos prezidentas 
Ibrahimas Aboudas.

Gothaab, Greenland! j a.— 
Susidaužė du JAV karo 
lėktuvai.

Washingtonas. — Po ei
lės pasitarimų Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybės atsa
kė Tarybų Sąjungai, kad 
jos nepriimu TSRS pasiūly
mo padaryti vakarinį Ber
lyną laisvu miestu ir pasi
rašyti taikos sutartį su Vo
kieti jomis.

Vakarai pakartojo savo 
pirmesnę poziciją, kad jie 
turį legališką teisę laikyti 
savo ginkluotąsias jėgas 
vakar. Berlyne, palaikyti su 
jomis sausumos ir oro ry
šius tol, kol su Vokietija nė
ra pasirašyta taikos sutar
tis.

Tuo pat kartu jie sako,

NATO mobilizuoja
^isas k ro jėgas

Washingtonas. — NATO 
(Vakarų karo sąjunga) 
mobilizuoja armijos, orlai
vy no ir karo laivyno jėgas 
prieš socialistines šalis. Va- 
k a r ų vokiečiai sparčiai 
ginkluoja savo dalinius. 
Francūzija, kuri pirmiau 
buvo metus armijos dali
nius į Alžyrą, tai dabar ke
turias divizijas (apie 60,- 
000 pėstininkų) siunčia į 
Vakarų Vokietiją.

Sakoma, kad NATO ko
manda atmetė generolo Ei- 
senhowerio, buvusio JAV 
prezidento, strategiją —pa
sitikėti ' savo atominiais 
ginklais. Dabartinė strate

Žinios apie Tarybų 
Sąjungos moteris

Maskva. — Gal tai karų 
rezultatas, bet Tarybų Są
jungoje moterų yra dau
giau, negu vyrų. Pagal 1959 
metų gyventojų surašinėji
mą iš 130,600,000 gyvento
jų, kurie buvo virš 20-ties 
metų amžiaus, buvo 76,300,- 
000 moterų, o vyru tik 54,- 
300,000.

To sėkmėje industrijoje 
moterys sudaro 45 nuošim
čius dirbančiųjų, o žemės 
ūkyje — 58 procentus.

1959 m. iš 108,200,000 dir
bančiųjų amžiaus piliečių 
buvo 60,500,000 moterų. 
Tarp dirbančm moterų 31,- 
900 buvo vedusios. Jų tarpe 
buvo 2.874 gavusios TSRS 
darbo didvyrių medalius.

TSRS PASTATE IRAKE 
RADIJO STOTĮ

Bagdadas. —Irako prem
jeras Kasemas iškilmingai 
atidarė naują radijo stotį, 
kurią pastatė tarybiniai in
žinieriai ir iš TSRS me
džiagų. Prie jos dirbo 32 
TSRS inžinieriai. Stoties 
pastatymui išleido $3,500,- 
000. Tai 2-oji galinga stotis 
Artimuose Rytuose. Biskį 
galingesnę radijo stotį 
TSRS pastatė Jungtinėje 
Arabų Respublikoje. 

kad jeigu Tarybų Sąjunga 
ir pasirašytų sutartį su Ry
tų Vokietija, tai Vakarai 
palaikys vakariniame Ber
lyne dabartinę padėtį.

Kartu jie pareiškė, kad 
Anglijos, Francūzij o s ir 
JAV užsienio ministrai tu
rės pasitarimus subendrini- 
mui jų veikimo, jeigu įvyk
tų pakaitų vakarinio Ber
lyno ar taikos su Vokieti- 
jomis reikale.

Baltojo Namo spaudos 
sekretorius Pierre Salinger 
davė suprasti, kad Vakarai 
neuždaro durų Tarybų Są
jungai pasitarimui šiais 
reikalais, jeigu ji norės.

gija yra — mobilizuoti ato
minių ir paprastų ginkluo
tų jėgų dalinius, kai)) tai 
pėstininkų, tankų divizijas, 
orlaivyną ir laivyną. Sako
ma, kad tai yra strategija 
generolo Maxwell Tailorio, 
kuris yra militariniu JAV 
prezidento Kenedžio pata
rėju.

Vakarų generolai sako, 
būk TSRS ir kitos socialis
tinės šalys gali pastatyti 
1,500,000 vyrų jėgą prieš 
NATO jėgas.

Pranešama, kad NATO 
jau sutvirtino Atlanto van
denyne ir Viduržemio jūro
je karinių laivynų jėgas.

Vyksta sportininkų 
varžybos Maskvoje
Maskva. — Tarptautiniai 

sportininkai turi varžybas, 
kurios vyksta Lenino vardo 
stadione. Sekmadienį var
žybas stebėjo apie 60,000 
žmonių. Rusų šokikas Vale
ris Brumelis peršoko 7-ių 
pėdų ir 4 colių aukštyje 
barjerą ir tuo laimėjo tarp
tautinį rekordą. Amerikie
tis Ralph Boston į tolį nu
šoko virš 27 pėdas.

Dalyvauja lenkų, čekosla- 
vų, daugelio kitų šalių spor
tininkai.

Ekstra
Tunisas. — Francūzijos 

karo laivai iš Bizertos uos
to atidengė ugnį į tunisie
čius, kurie demonstravo 
reikalaudami francūzus iš
kraustyti iš bazes. Tuo kar
tu francūzų lėktuvai šaudė 
j minią ir leido raketas. 
Yra daug užmuštų ir su
žeistų.

Paryžius. — Francūzijos 
komanda kaltina tunisie
čius. Ji sako, kad tai jie 
atidengė ugnį į francūzų 
malūnsparnius, kuriais bu
vo gabenamos reikmenys į 
Bizertos bazę.
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Kas toliau?
TRYS DIDŽIOSIOS Vakaru valstybes — JAV, Di- 

džioji Britanija ir Francūzija,—savo notose Tarybų Są
jungos vyriausybei, atmetė Tarybų Sąjungos siūlymą, 
kad būtų sušaukta konferencija taikai su Vokieti jomis 
sudaryti, kad būsų išspręsta ir Vakarų Berlyno ateitis.

Tuo pačiu kartu prezidento Kenedžio administraci
ja galvoja apie sušaukimą minėtų vakarų “trijų didžių
jų” užsienio reikalų ministrų konferenciją. Kam ji? 
Tam, kad sudarytų bendrą nusistatymą dėl Berlyno 
“gynimo.”

Mes netikime, kad šitos notos bus paskutinis žodis. 
Nes jei taip būtų, tai daugiau nieko nebeliktų, kaip tik 
ruoštis stoti karam Mes pasitikime, kad sveikas sensas 
paims viršų ir Jungtinėse Valstijose, ir Didžiojoje Bri
tanijoje, ir Francūzijoje. O tas “sveikas sensas” bus 
toks: kariauti dėl Vakarų Berlyno negalima, nes tai bū
tų beprotystė, kuri atneštų didžiausią nelaimę žmonijai, 
o karas Berlyno ateities klausimo visvien neišspręstų.

Dėl Vakarų Berlyno ateities reikia tartis, ir, esame 
tikri, bus tariamasi. Kitaip negali būti. Karo troškė- 
jams turi būti pastotas kelias!

MES NETIKIME ir tuo, kad Berlyno klausimas 
bus “sumaišytas” su Pabaltijo valstybių tarybinėmis 
respublikomis pripažinimo klausimu, kaip kadaise rašė 
“The New York Timeso” bendradarbis Sulzbergeris. 
Dėl to, beje, triukšmauja ir lietuviškieji “veiksniai”.

Vakarų Berlyno klausimas, taikos sutarties su Vo- 
kietijomis klausimas—dalykai, kuriuos jau seniai buvo 
reikėję išspręsti, bet šaltojo karo kavalieriai vis tam 
priešinosi, kadangi jiems tai naudinga.

Niujorko “padykėlės”
KOMERCINE SPAUDA dažnai rašo apie Neujorko 

miesto* “padykusius jaunuolius” (juvenile delinquents), 
apie jų “organizacijas”, apie jų “karus”, vedamus 
vienos gengės prieš, kitą. Rašo ir rašo nuolat, bet nieks 
nieko nedaro, kad tą blogį pašalintų.

Aną dieną “The New York Timeso” koresponden
tas Mr. Philips paskelbė: Niujorko mieste esą 8,000 jau
nuolių, organizuotų į būrius, įgenges (gangs), pasivadi
nusias visokiais vardais. Prie jaunamečių berniokų pri
klauso 3,000 “padykėlių mergaičių”, taipgi jaunamečių.

Pastarosios, girdi, taip pat ginkluotos, ir joms leng
viau ginklus paslėpti nei berniokams. Berniokus polici
ja krečia, o mergaičių, kai. jas suima gatvėse, policinin
kai vyrai neturi teisės krėsti. Gi moterų policininkių nė
ra mieste daug. Dėl to esą ir bėda: dažnai mergiotės ap
rūpina ginklais berniokus.

Daugelis berniokų naudoja narkotikus, kurie labai 
brangūs. Tuo būdu, sako korespondentas, nerfiažai ber
niokų “padykėles” aprūpina ir pinigais, kad galėtų nu
sipirkti ”dope”. Iš kur mergiotės gauna pinigų? Kores
pondentas atsako: kai kurios jų užsiima prostitucija, 
tuo būdu užsidirba pinigų, na, ir jais remia savo bičiu- 

... liūs gengsterukus; visaip jiems padeda.
Korespondentas dar prideda: “padykėlės” mergiotės 

dažnai sudaro sąlygas “karui” tarp berniokų.
Padėtis, kaip matome, bloga, tragiška. Ką apie tai 

galvoja tų berniokų ir mergiočių tėvai? Ką, beje, gal
voja “miesto tėvai”?..

Chester Bowles dar nepašalintas
. , PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ rimtai buvo skelbta spau

doje, kad JAV Valstybės departamento sekretoriaus 
pavaduotojas (Under Secretary) Chester Bowles būsiąs 
paleistas iš tos vietos arba bus jam įsakyta pačiam re- 
zignuoti. Tai, girdi, būsią padaryta dėl to, kad Chester 
Bowles nepritariąs Valstybės sekretoriaus Rusko politi
kai, tarp jųdviejų yra nesutikimų.

Bet praėjusį pirmadienį oficialiai pranešta iš Baltų- 
, jų Rūmų, kad Chester Bowles dar paliekamas Valstybės 
sekretoriaus padėjėju. Kaip ilgai, nieks nežino.

Kodėl gi buvo pasimata Mr. Bowlesa išjoti iš Vals
tybės departmento? Paaiški, jog dėl to, kad jis “per 
daug originalus”, “per daug kairus” esąs. Kenedžio val
džia, išgyvavusi pusę metų, jau pradėjo sustingti, jau 
pradėjo nusibodėti tais, kurie turi savo pažangesnes nuo
mones.

Chester Bowles, pasirodo, buvo vienas tų, kurie ne
pritarė invazijai Kubon. Jis priešinosi jai. Jis kritikovo 
.prezidentą Kenedį už bandymą invaziją vykdyti. Ar jis 
buvo teisus? Kiekvienas mato, kad buvo teisus! Invazi
ja nepavyko, dėl jos Kenedžio administracija susikom
promitavo pasaulio akyse.

Chester Bowles kitaip žiūri ir į Kinijos liaudies 
■ Respubliką. Jis sako, su Kinijos Liaudies Respublika 
” Teikia skaitytis, reikia tartis, nes toji šalis— savaime 
' pasaulis; ignoruoti jos negi galima, kaip bando daryti 

“ kiti. Dėl to šį žmogų ir puola; puola jį respublikonai, 
puola ir reakciniai demokratai .

Pasirodo, kad daugeliu klausimų Ruskas net nesita- 
ria su savo pavaduotoju. Prezidentas Kenedis taipgi, sa-

APIE LATVIŲ 
MOKSLININKĄ 
JANI ENDZELINĄ

šių metų liepos mėn. 2 
d. Rygoje mirė didysis lat
vių tautos mokslininkas— 
kalbininkas, sulaukęs 88 
metų amžiaus. Jis buvo pa
laidotas J. Rainio vardo 
kapinėse Rygoje, dalyvau
jant didelei miniai žmonių, 
taipgi daug atstovų iš įvai
rių tarybinių respublikų.

Laidotuvėse nuo lietuvių 
tautos dalyvavo A. Saba
liauskas, Z. Jonikaitė, J. 
Kabelka ir V. Mažiulis. A. 
Sabaliauskas ir J. Kabelka 
pasakė prie kapo kalbas.

Kas gi buvo tasai Janis 
Endzelinas? Kuo jis pasi
žymėjo? Ką jis atliko? 
Leiskite tai pasakyti aka
demikui Kostui Karsokui, 
turėjusiam gerą pažintį su 
velioniu, giliai pažįstan
čiam J. Endzelino darbus.

K. Korsakas rašo savait
rašty “Lit. ir menas” (lie
pos 8 d. laidoje):

Mirė didysis latvių kalbi
ninkas Janis Endzelinas. 
Nuėjo į kapą ištisa latvių 
kalbotyros epocha, sukon
centruota šio vieno žmo
gaus milžiniškame darbe.
J. Endzelinas latvių kalbo
tyrai buvo viename asme
nyje tas phts, kas mums, 
lietuviams, J. Jablonskis ir
K. Būga kartu. 0 imant 
dar ankstesnius laikus, tai 
gal reikėtų pridėti ir A. Ba
ranauską su K; Jaunium.

Nėra nė vienos svarbes
nės kalbos mokslo < šakos, 
kuriojei nebūtų pasireiškęs 
J. Endzelinas. Ar tai bus 
fonetika, ar. leksikografija, 
ar gramatika, ar dialekto
logija, ar toponimika, ■ ar 
lyginamoji kalbotyra.— vi
sur jis davė pirmaeilės 
reikšmės darbus, sukūrė 
monumentalius veikalus, 
praturtino filologijos mok
slą nepaprasto tikslumo 
bei platumo tyrinėjimais, 
atskleidė vis naujas vysty
mosi perspektyvas.

Endzelinas jau seniai bu
vo tapęs latvių kalbotyros 
klasiku, jo darbų didžioji 
reikšmė buvo plačiai pripa
žinta tarptautiniu mastu. 
Jau prieškariniais laikais 
jis buvo išrinktas kelioli
kos užsienio mokslo akade
minių bei mokslo draugijų 
garbės nariu. Dar 1928 m. 
Tarybų Sąjungos Mokslų 
akademija /išrinko jį savo 
nariu-korespondentu, tuo 
pripažindama jo darbų 
reikšmę ir tarybinei kalbo
tyrai. ,
Akademikas

Įsteigus pačioje Tarybų 
Latvijoje Mokslų akademi
ją, J. Endzelinas buvo iš
rinktas jos akademiku: dar 
anksčiau jis padėjo pagrin
dus filologijos mokslų dės
tymui Rygos universitete. 
Paskutinysis didžiojo kal
bininko tarptautinis pager
bimas įvyko prieš trejetą 
metų, kai buvo minimas jo 
85 metų amžiaus ir .65 me
tų mokslinės veiklos jubi
liejus. Latvijos TSR Moks
lų akademijos i š 1 e i s tūs 
stambus jubiliejinis rinki
nys, kuriam savo darbus 
pateikė apie keturiasde
šimt* tarybinių ir užsienio 
kalbininkų, akivaizdžiai at

koma, Chester Bowlesą dažnai ignoruoja, nekviečia į 
svarbesnių politinių reikalų aptarimų pasitarimus.

Net ir “The New York Times0 sako: jei Chester 
Bowles būtų buvęs pašalintas iš Valst. sekretoriaus pa
dėjėjo vietos, jis būtų buvęs pašalintas tik dėl to, kad 
turi savo originalią nuomonę, kuri labai Pėikalinga mū
sų kraštui. ' - ’ ' .

skleidė didžiulius J. Endze
lino nuopelnus tiek latvių 
nacionalinei, tiek tarptau
tinei lyginamajai kalboty
rai.

Dabar, kai jau užbaigtas 
ilgametis įžymiojo kalbi
ninko gyvenimo kelias, bus 
galima suvesti pilną jo mo
kslinės veiklos balansą — 
ir. jis, be abejonės, pasiro
dys dar didesnis, dar įspū
dingesnis, negu tie 300 jo 
įvairiarūšių darbų, ku
riuos iki šiol jau užregis
travo bibliografai.

Apie baltų kalbas
Mes šiame balanse norė

tume pirmiausia pabrėžti 
didžiulį J. Endzelino indėlį 
į baltų kalbų tyrinėjimą. 
Lietuvoje plačiai žinomi to
kie jo darbai, kaip “Baltų 
kalbotyros įvadas”, “Baltų 
kalbų garsai ir formos” 
(išverstas ir į lietuvių kal
bą), “Senovės prūsų kal
ba” ir daugelis smulkesnių 
raštų, tiesiogiai skirtų lie
tuvių kalbininkų darbams 
recenzuoti bei įvertinti.

Tačiau ne tik šie specia
lūs baltistikos veikalai su
daro J. Endzelino indėlį į 
lietuvių kalbos tyrinėjimą. 
Jo monumentalioji “Latvių 
gramatika” (išleista ir vo
kiečių kalba), už kurią au
toriui 1958 m. buvo suteik
ta Lenininė premija, iš 
dalies yra ir Lietuvių kal
bos gramatika — tiek daug 
šiame veikale lituanistinės 
medžiagos, tiek apstu čia 
nuorodų į lietuviškus šalti
nius, į lietuvių kalbos fak
tus. Nė vienas lietuvių 
kalbos istorijos, jos sanda- 
ros gilesnis Tyrinėjimas 
negali išsiverkti bė šio ka
pitalinio J. Endzelino vei
kalo.

Tad J. Endzelino mirtis 
yra niekuo nepakeičiamas 
nuostolis ne tik latvių kal
botyrai. Šią mirtį skau
džiai patiria ' ir lietuvių 
kalbos mokslas — jis nete
ko vieno didžiausiųjų savo 
talkininkų, vieno giliausių 
lietuvių kalbos tyrinėtojų. 
Juo labiau tai skaudu, kad
J. Endzelinas, užmezgęs 
bendradarbiavimo ryšius su 
mūsų kalbininkais dar XX 
a. pačioje pradžioje (jis ve
dė platų susirašinėjimą su
K. Būga), palaikė tuos ry
šius, galima sakyti, iki pat 
savo mirties. Ne vienas 
mūsų tarybinis kalbininkas 
turėjo progos susitikti su 
J. Endzelinu, pasinaudoti 
jo patarimais ir žiniomis. 
Su pasididžiavimu noriu 
pažymėti, jog esu gavęs ke
lis pokario metais išleistus 
J. Endzeilno veikalus su 
autoriaus dedukcijomis, ku
rias visada' priėmiau ne 
tiek kaip man asmeniškai 
parodytą dėmesį, o kaip di
džiojo. kalbininko simpati
jos pareiškimą visai lietu
vių filologijai, mūsų tautos 
kultūrai.

Šie gi keli hekrologo žo
džiai yra parašyti pirmiau
sia reiškiant nuoširdžiau
sią pagarbą velionio negęs
tančiam atminimui1 ir gi
liausią užuojautą latvių 
tautai, netekusiai didžiojo 
kalbininko, kuris taip reik
šmingai praturtino mūsų 
daugiatautės Tėvynės kal
botyrą ir visą pasaulinį fi
lologijos mokslą.

NEBEGALI 
SUSIKALBĖTI

Smetonininkas-V. Raste
nis nebegali susikalbėti su 
menševikų lyderiu P. Gri
gaičiu. Pastarasis Rastenį 
“sutapati-no” su komunis
tais, o Rastenis atsikerta, 
jog toks lietuviškų menše
vikų vadovo teigimas esąs 
“neblaivaus galvojimo pa
sekmė.” Tai esanti tikra 
nelaimė.

Abudu tiedu “veiksnių” 
ramsčiai Tarybų Lietuvos 
atžvilgiu galvoja neblai
viai, bet Rastenis, rodosi, 
protarpiais išsipagirioja, o 
P. Grigaitis—ne.

NE DAINOS, O 
PLEPALAI

Aną dieną Čikagoje įvy
ko dainų koncertas, kuria
me dalyvavo bažnytiniai ir 
kitokie chorai, Koncertas 
buvo pavadi ntas “dainų 
švente.” Bet tūlas Cleve- 
lando smetonininkų laikraš
čio bendradarbis, kažkoks 
E. Balceris, dėl to’Tašo:

•" f
“Deja, per pirmąsias 

dvi su kaupu valandas te- 
girdėjome per garsiakalbį 
kurtinančius šventės par
eigūnų ir vadovų* praneši
mus ir paaiškinimus, pri- 
statinėtojų bei kalbėtojų 
“filibusterinę” gražbylys
tę ir kitus ceremonialinius 
“žemčiūgėlius.” Kaimynystė
je nugirdau Balio Pakšto 
6 metų amžiaus* dukrelę, 
rodančią į programą ir 
klausiančią: “Mamyte, ko
dėl čia parašyta Dainų 
šventė?”..

Atrodo,. kad jau aukš
čiausias metas atėjo" viso
kiems veiksniams, ir veiks- 
neliams nustoti lieti aša
ras, begraudenant visuo
menę lankytis į jų rengia
mus minėjimus, o geriau 
paprašyti Dangaus suteik
ti jiems 6 m. amžiaus vai
ko išminties ir pasidairyti 
aplinkui, kaip kiti organi
zuoja ir praveda šventes 
bei minėjimus...

Tikrai būtų išganinga, 
jeigu rengėjai bei kalbėto
jai po kaklu pasirištų po 
varpelį, primenantį Cice
ro iššūkį Katiliiiai: ‘Kaip 
ilgai, pagaliau, Katilina, 
n&udosies mūsų kantry
be’.”

Minėtoje “šventėje” vieš
patavo klerikalai su “dva
siškais tėveliais.”

A

Stiprūs klijai
Lietuvoje remontuojant 

didžiojo žvejybos tralerio 
Liudas Gira variklį, nulūžę 
karterio kraštas. Privirinti 
nuolaužą buvo labai sunku, 
todėl laivų remontininkai 
nutarė ją priklijuoti 
epoksidine derva. Bandy
mas puikiai pavyko. Po re
monto praėjo jau aštuoni 
mėnesiai, tačiau suklijuota 
detalė tebetarnauja.

Tai ne vienintelis atvejis, 
kai laivų remonto įmonės 
specialistai sėkmingai pa
naudoja epoksidines dervas 
suklijuoti lūžusioms deta
lėms, kurių suvirinti prak
tiškai neįmanoma. Pavyz
džiui, ekspedicinės silkių 
žvejybos bazės viename 
tanklaivyje šitaip būvo net 
suklijuotas įtrūkęs pagalbi
nio variklio blokas.

Epoksidinės dervos įmo
nėje sėkmingai naudojamos 
laivų ilgai naudotų mecha
nizmų. dalių defektams pa
šalinti bei laivo įrengimams 
apsaugoti nuo korožijos.

JIS GRĮŽO Į TeVYNŲ

Ne, lietuvis Stasys Bendžius Brazilijoje nebuvo vienas iš 
tūkstančių savo tėvynainių, kurie slankioja iš miesto į mies
tą, ieškodami darbo. Jis, kvalifikuotas tekstilininkas, paly
ginti neblogai užsidirbdavo, bent jau galėjo išmaitinti savo 
šeimą.

Tačiau Bendžius ilgėjosi gimtinės. Jis tikėjo, kad darbo 
žmogus T.irybų Lietuvoj įgijo visišką laisvę.

Kaip tikrą sūnų suitko jį gimtoji šalis. Stasys su šeima 
gavo puikų butą Kaune, gražioje Nemuno krantinėje. Mes 
užtikome Bendžių namie besikalbant su sūnumi Jonu. Sū
nus—Kauno Politechnikumo studentas. Senasis tekstilinin-y 
kas ir busimasis technologas turi daug bendrų klausimų, ku
riuos jie sprendžia vakarais.

Atvykęs į Lietuvą, buvęs emigrantas greit susirado darbą 
pagal specialybę ir įsikūrė “Kauno audinių” šilko audimo 
fabrike šablonininku. Ir tik čia visu mastu atsiskleidė mei
stro talentas, tik čia kaip reikiant vertinamos jo auksinės 
rankos.

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje įvyko liaudies teismų 
rinkimai. “Kauno audinių” fabriko kolektyvas iškėlė su
manų darbininką ir aktyvų visuomenininką Stasį Bendžių 
liaudies teismo tarėju.

Nuotraukoje: Stasys Bendžius (dešinėje) teismo posėdžio 
metu. : *

Henrikas Vencevičius

Lietuvoje bus sava 
chemijos pramonė

Senojo Kėdainių miesto 
pakraštyje išsiplėtė dideli 
statybos darbai. Čia spar
čiais tempais statomas su- 
peTfbšfoto "fabrikas, kuris 
bus vienas iš didžiausių 
Lietuvos chemijos pramo
nės įmonių.

Greitai stos rikiuotėn 
mechaninis. cechas, o po jo 
—ir kiti cechai. Netoli tas 
laikas, kai fabrikas tieks 
chemines trąšas. O chemi
nės trąšos — tai gausūs ir 
pastovūs derliai. Tarybų 
Sąjungos Komunistų par
tijos Centro Komiteto sau
sio Plenumo nutarimuose 
pabrėžiama, kokį svarbų 
vaidmenį ir didelę reikšmę 
turi mineralinės trąšos 
žemdirbystei toliau pakelti, 
tame tarpe ir Lietuvos res
publikoje.

— Tai gerai supranta vi
sų tarybinių respublikų 
darbo žmonės,— pasakoja 
statybos viršininkas L. 
Mackevičius.-— Visa Tary
bų Sąjunga padeda statyti 
mūsų fabriką. Iš įvairių 
šalies rajonų mes gauname 
puikią tarybinę techniką, 
naujausius įrengimus.

Uralas atsiuntė galingus 
kranus, kuriais sudėtingi ir 
stambūs įrengimai tiesiog 
iš geležinkelio stoties bus 
pristatomi į cechus., Mask
vos sritis pristatė siurblius 
praskydintos sieros per
pumpavimui, Ulan-Udė — 
galingus turbinų katilus, 
Leningradas — e 1 e k t ros 
prietaisus ir 1.1.

1964 metais fabrikas pra
dės dirbti visu pajėgumu. 
Žaliavą jis gaus iš Ukrai
nos ir Estijos.

Fabrikas Kėdainiuose — 
didelė, bet, anaiptol, ne vie
nintelė Lietuvos chemijos 
pramonės statyba. Ši pra
monė čia atsirado Tarybų 
valdžios metais. Dabar Lie
tuvoje statoma eilė chemi
jos pramonės įmonių. Grei
tu laiku bus pradėtos staty
ti įr kitos šios pramonės 
šakos įmonės.

■ . .......................... .. - .. -............
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Pereitų metų pabaigoje 
Lietuvos Liaudies ūkio ta
ryboje buvo įsteigta Chemi
jos, pramonės valdyba. Šios 
valdybos’ viršininko pava
duotojas; Leopoldas Kaminu 
skas pasakoja:

— Be Kėdainių fabriko 
žemės ūkiui produkciją 
tieks fabrikas, kuris bus 
pastaytas septynmečio pa
baigoje Jonavoje, prie Ne
ries ir Šventosios. Jis per
dirbinės gamtines dujas, 
kurios bus gaunamos iš 
Ukrainos.

/Kaune statomas acetati
nio šilko kombinatas. Ten 
pat bus pastatytas lako- 
dažalų fabrikas. Gamybai 
čia bus naudojami ne val
gomieji riebalai, o sinteti
nės dervos. Panevėžyje sta
tomas pašarinių mielių fa
brikas, o taip pat langų 
stiklo ir izioliatorių fabri
kas.

Buržuazijos viešpatavimo 
metais Lietuvos stiklo pra
monei reikalingas smėlis 
buvo vežamas iš Vokietijos. 
Tuo tarpu Šventosios kram 
tuose, netoli Anykščių, bu£ 
vo labai aukštos kokybės 
smėlio telkiniai. Šias žals
vas ir naudos stiklo fabri
kas Panevėžyje ir aukštos 
kokybės indų fabrikas 
Kaune.

Iš naujų chemijos pra
monės didelių statybų rei
kia paminėti dar ir naują 
gumos dirbinių fabriką 
Šiauliuose. Jis bus pasta
tytas septynmečio pabaigo
je ir tieks avalynės fabri
kams pusfabrikačius iš 
dirbtinės gumos.

— Lietuvos chemijos pra
monė,— pasakė baigdamas 
Leopoldas Kaminskas, — 
jau šiame septynmetyje 
tieks vidaus rinkai įvairią 
produkciją, tame tarpe į- 
vairias trąšas, dažalus, pa
šarines mieles, gumą, įvai
rius dirbinius iš stiklo ir 
plastmasės. Lietuvoje sėk
mingai kuriama dar vieila 
pramonės šaka. f



Ir Amerikos “kolūkiai!” Philadelphia, Pa.
Brooklyno pranciškonų 

“Darbininke” rašo koks tai 
daktaras straipsnį po ant
rašte 11 Ar apsimoka Ame
rikoje ūkininkauti?” Jis 
smulkmeniškai ir daktariš
kai aprašo Amerikos ūki
ninkų gyvenimą. Jis pra
deda taip:

“Žemės ūkis Amerikoje 
ligi šiol laikomas kaip ne
galuojanti ūkio šaka, ap
sunkinanti mokesčių mokė
tojus, nes yra kalbama 
apie perteklių ir pašalpas, 
bet pamirštama apie pasi
sekimus... Yra apskaičiuo
ta, kad viena žemdirbio 
šeima išmaitina 12 šeimų 
miesto gyventojų. Tuo tar
pu kituose kraštuose vie
nas žemdirbis tegali išmai
tinti 1—4 miesto žmones... 
Nors 1959 m. žemdirbiam 
liko apie 11 bilijonų gryno 
pelno, tačiau apskaičiavus, 
vienam dirbančiam per me
tus išeina tik 644 del. To
dėl smulkiu ūkių žmonės iš 
pašalinių darbų dar užsi
dirbo po 321 dol.”

Toliau daktaras rašo, 
kad žemės ūkio darbininkų 
uždarbis yra tarp $1.29 į 
valandą. Daktaras rašo: 
“Pavyzdžiui, mano klijen- 
tas, jaunas, mokytas vy
ras. sakosi apskaičiavęs, 
kad jam valandai teišeina 
po 35 centus. Tas jaunuo
lis paveldėjo vidutinį gra
žų ūkelį su 35 melžiamom 
karvėm. Jis pats dirba 7 
dienas ir samdo 1—2 dar
bininkus. Mašinos, trobe
sių užlaikymas ir kitos ne
numatytos išlaidos labai j 
didelės, o pajamos tik 11 

centų už kvortą pieno., pri
statyto į pieninę.

Kitas geras draugas lai
ko apie 2,000 vištų. Dirba 
pats su > žmona ir kartais 
pasisamęlo pagelbininką. 
Labai skundžiasi žema 
kiaušinių kaina, kuri daž
nai svyruoja tarp 45-30 
centų už tuziną. Jo smul
kiu apskaičiavimu, kiauši
nių tuzino savikaina yra 
37 centai. Taigi, kai kada 
tenka kiaušinius parduoti 
su nuostoliu...

Todėl dabar yra tenden
cija ir bandymai grupuo
tis ūkiams į didesnius vie
netus. Pavyzdžiui, jau yra 
per 100 tokių pieno ūkių 
— fabrikų: viename ūkyje 
laikoma per 500 melžiamų 
karvių, šėrimo priežiūra ir 
melžimas yra taip mecha
nizuoti, kad aptarnauja tik 
5 žmonės, dirbdami tik 40- 
-50 valandų per savaitę. 
Tame pat ūkyje yra pieni
nė, kuri pasterizuoja pieną, 
supilsto į butelius ir išvežio
ja vartotojams, tuo būdu 
išvengdama tarpininkų, ir 
gauna po 30 centų už kvor
tą, o ne 11 centų. Apylin
kės ūkininkai yra dalinin
kai to biznio: paruošia pa
šarų, priaugina karvių pa
pildyti melžiamas karves 
ir k.”

Taigi, ar netaip Lietuvo
je kolūkiai tvarkosi? O 
kiek “Darbininkas” ir kita 
tekia panaši spauda yra 
prirašęs prieš Lietuvos ko
lūkius.

J. Gaidys

Liepos 14 įvykusiam LLD 
10-tos kuopos susirinkime 
busu išvykos raportas buvo 
geras. Liko keli doleriai 
kuopai. Kuopa taria ačiū 
visiems, kurie vyko kartu į 
Baltimorę. Šiame susirin
kime išduoti keli certifika- 
tai tiems, kurie aukojo ne 
mažiau penkių dolerių. 
C e r t i f i k a t us prisiuntė 
“Laisvės” administracija. 
Nominuota centro valdyba.

Kuopa nusitarė turėti 
draugiškus pietus bendrai 
su LDS 5-ta kuopa rug
pjūčio 13-tą pas Ramanaus
kus Almond, Pa. Abiejų 
kuopų moterys pasižadėjo 
prikepti skanumynų. Drau
gė Ramanauskienė sutiko 
parūpinti valgius. Važiuo
dami į šį pokylį namie ne
valgykite. Bus maisto ir 
farmerių daržovių pasirin
kimo.

Šie pietūs bus pirmi pra
ėjus keleriems metams. 
Philadelphijos draugai ir 
drauges aplanko apylinkių 
pokylius, tad tikimės turėti 
svečių iš apylinkės. “Lais
vės” skaitytojai prašomi 
dalyvauti ir pasikviesti sa
vus artimus. Kelrodis bus 
paskelbtas vėliau. Iš Phi
ladelphijos pasiekti drau
gus Ramanauskus galima 
keliu 309, tik 33 mylios.

Mūsų gerų draugų ir or
ganizacijų veikėjų F ran o 
ir Paulinos Walentu sūnus, 
gyvenantis Fra m ingham, 
Mass,, ir vedęs su Norma 
Cheponyte, augina du sū
nus. Charles Albert Wa- 
lant baigė mokslą ir gavo 

diplomą “All Master of 
science in electrical engin
eering” Northeastern uni
versitete, Boston, Mass., 
birželio 16 d. Tėvai buvo 
nuvykę juos a p 1 a n k y ti, 
d ž i a u g d a m i esi sūnaus 
mokslo užbaiga. Draugai 
Walantai gerai žinomi Phi
ladelphijos ir apylinkės pa
žangiajame judėjime.

Su antrąja turistų gru
pe išvyko du philadelphie- 
čiai aplankyti Lietuvą, tai 
Puodis ir Tamašauskienė. 
Tikimės juos turėti sugrį
žusius iš Lietuvos mūsų 
kuopų pokylyje rugpiūčio 
13 d. ir girdėti jų patir
tus įspūdžius.

• • • ~
Aplankius draugus Ra

manauskus Almond, Pa., 
radome gerai nusiteikusius. 
Jie turi gerą ūkį, bet ma
žai ką augina. Įvairių 
paukščių turi nemažai. Gy
venamas namas gražus, įsi
taisę gražiai. Ramanaus
kas yra karo veteranas ir 
pensininkas. Draugė Ra
manauskienė, rodosi, buvo 
nuvykusi su turistų grupe 
Lietuvon pereitais s metais. 
Apie Lietuvos gyvenimą, 
daromą progresą ji kalba 
gražiai. Ramanauskai ge
rai pažįstami philadelphie- 
čiams, jie dažnai mus ap
lanko su sūriais ir kiauši
niais. Jie “Laisvės” skaity
tojai ir mūsų organizacijų 
nariai. Pažangūs žmonės.• • •** • ** •

Valstijos gubernatorius 
pasirašė įstatymą, kad vai
kai nuo 12 iki 14 metų ga

lėtų dirbti golfų aikštėse. 
Pasirašė įstatymą, kad vals
tijos lėšomis būtų bedarbiai 
lavinami kitų darbų.• • ♦

Juodveidžių konvencija 
reikšminga. Spauda plačiai 
rašo. Dalyvauja virš 17- 
kos šimtų delegatų. Priim
tas tarimas, kad laisvės ke
liautojai, kurie areštuoja
mi, gali pasirinkti išeiti po 
užstatu, arba būti kalėji
me iki teismo.

Buvęs mainierių unijos 
pareigūnas Charles Plasec- 
ki gavo metus kalėjimo ir 
dvejus metus pasitaisymui 
už kyšių ėmimą iš K n c k 
Coal kompanijos.

Gera draugė įteikė kelis 
iš Tarybų Lietuvos žurna
lus. Jie skaitymui įdomūs, 
bet visi mažomis raidėmis. 
Jaunesnio amžiaus su gero
mis akimis žmonėms gerai, 
bet senyvam sunkūs skaity
mui.

Norvegijos prekinis lai
vas užsidegė Philadelphijos 
prieplaukoje. Tai jau ant
ras laivas begyje kelių die
nų. Nuskendimui pavojaus 
nebuvo, bet nuostoliai ne
maži.

Smarkus lietus su griaus
tiniu liepos 15 d. Delaware 
upėje laiveliams padarė 
nuostolių. Lijo visą dieną 
ir pasikartojo sekmadienį. 
Apylinkės ūkininkai lietu
mi patenkinti. Bet tie, ku
rie turėjo nuostolių, nepa
sitenkinę.

Planuojama teisėjams pa
kelti algas $4,500 metams.

Darbo žmogus kovoja' už 
algų pakėlimą centais. • • •• • •

Dauguma m a u d y m osi 
prūdų Philadelphijoje ir 
apylinkėje nėra aptverti, 
todėl ir nelaimių įvyksta. 
Valdininkų įsaku jie turės 
būti aptverti. Pilietis

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko liepos 3 dieną. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Bet pagal kuopos narių 
skaičių, turėjo dalyvauti 
daugiau.

Finansų sekretorė prane
šė, kad d. A. Žvirblienė dar 
vis serga, yra po gydytojo 
priežiūra. Ir kad birželio 
27 dieną Mary Sadauskas 
užsimaldavo dėl pašalpos. 
Jai buvo padaryta operaci
ja. Operacija gerai pavyko 
ir ligonė palengva stiprėja, 
bet ji dar randasi Lourdes 
Hospitaly. Linkiu mūsų li
gonėms greitai, sėkmingai 
pasveikti. Minėtos draugės 
sveikos būdamos yra daug 
prisidėję savo darbu ir fi
nansiniai prie stiprinimo 
pažangiosios veiklos. Mes 
laukiame Jūsų, draugės, 
vėl matyti sveikas ir links
mas.

Šiame susirinkime kelio
lika mūsų LDS 6 kuopos 
narių pasimokėjo savo mo
kesčius iki 1962 metų. Tai 
pagirtinas dalykas. Vei
kiausiai paveikė tuos drau
gus mūsų gerbiamo prezi
dento Jono Gasiūno gražus, 
malonus, draugiškas para
ginimas, kad nariai pasi- 
mokėtų savo duokles po ke

lis mėnesius iš anksto. Tai 
buvo draugiškas ir svarbus 
prezidento patarimas.

Pas mus naujų narių ga
vimo darbas labai apleistas. 
Kartas nuo karto susirinki
me kad ir iškyla klausimas 
apie naujų narių prirašy
mą, bet jis būna šaltas,r be 
ūpo, be energijos, rodosi, 
kad tai būtų ne mūsų'pa
čių reikalas pasidarbuoti 
naujų narių prirašyme. 
Pagalvokime visi apie tai 
gerai.

Finansų sekretorė O. 
Wellus pranešė, kad ji ren
giasi išvykti poilsiui ant 
poros savaičių, tai dėl jos 
nebuvimo namie rugpiūčio 
mėnesį LDS 6 kuopos susi
rinkimas neįvyks. O jeigu 
kurie nariai turėtų būtiną 
reikalą susisiekti su kuopos 
komitetu, tai aš prašau 
kreiptis pas kuopos pirmi
ninkę M. Kazlauskienę, 85 
Grand Blvd., Binghamtone. 
Jos telefonas—SW 7- 7935, 
arba pas protokolų sekreto
rę M. Kulbienę. 73 Albany 
Ave., Johnson City. Jos te
lefonas — SW 7-0290. Vi
si nariai turėkite tą minty
je-

Rugsėjo mėnesį susirin
kimas įvyks viena savaite 
vėliau, nes mūsų susirinki
mo dieną pripuola Labor 
Day. dauguma narių būna 
išvažinėję pas draugus.

ONYTĖ WELLUS, 
Finansų sekretorė 4.

Hong Kongas. — Kinijos 
dienraštis “J e n mi n J i h 
Pao” rašo, kad Kinija ne- 
prašvs priimti ją į Jungti
nes Tautas tol, kol ten bus 
Čiang Kai-šeko grupė.

Kaip dabar tyrinėjami Lietuvos miškai
(Specialiai “Laisvei”)
Miškų ūkio mokslinio ty

rimo insti tūtas įsteigtas 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos 1950 m. rugpiūčio 7 
d. nutarimu. Nuo to laiko 
institutas pradėjo veikti 
Kaune., savo moksliniais 
bandymais ir tyrimais, ap
imdamas visos respublikos 
teritorijos miškus. Miškų 
ūkiui bei jo atstatymui bū
tinai reikėjo duoti moksli
nius pagrindus, paremtus 
tyrimais bei jų išvadomis.

Pirmieji Instituto darbai 
buvo sutelkiami į Lietuvos 
miškų apželdinimą, nes Lie
tuvos pietinėje ir lytinėje 
dalyse želdytinų plotų buvo 
nemaža. Vien tik Švenčio
nėlių Vilniaus, Trakų ir 
Varėnos apskrityse bei apy
linkėse neprodukuoja n č i ų 
arba menkai produkuojan- 
čįų žemės plotų buvo apie 
šimtą tūkstančių hektarų. 
Ypatingą dėmesį teko at
kreipti į Kuršių Neringos 
pajūrio ir smėlynų apželdi
nimą ir jų kultūrų sutvirti
nimą kopose.

Tuo tikslu Institutas 
įsteigė du atraminius taš
kus pajūrio ir sausų plotų 
apmiškinimo klausi m a m s 
spręsti. Neringos tyrimo 
taškas yra Smiltynėje. Ten 
vykdomi hidrologiniai, mik- 
roklimatiniai, fenologiniai 
stebėjimai. Varėnos tyrimo 
taškąs yra tos vietos miškų 
ūkio teritorijoje. - Čia nag
rinėjami žemyno sausų pu
šies augimviečiu dirvos svy
ravimai, mikroklimat i n ė s 
ypatybės, vykdomi fenologi
niai stebėjimai. Numatyta 
išplėsti jį į savarankišką 
bandomąją girininkiją ir 
vesti plačiu mastu ba n d y- 
mus, kad sausi, išdarkyti 
p u š y n ai virstų skalsiais, 
našiais pušynais. Tais pa
čiais sumetimais, tik krei
piant dėmesį į vandens 
įtakos sąlygas, 1957 m. bu

vo įsteigtas Biržų hidrolo
ginis taškas, kur nagrinėja
mi vandeningi dirvožemiai 
ir jų medžių rūšys drauge 
su hidrologiniais, mikrokli- 
matiniais, fito ir fenologi
niais reiškiniais.

EKSPERIMENTINĖ 
BAZĖ

Instituto eksperimentinė 
bazė yra Dubravos miškų 
tyrimo stotis, veikianti nuo 
1957 m. gegužės 1 d. Da
bartiniu metu Dub r a v o s 
miškų tyrimo stotis suside
da iš 7 girininkijų, kurių 
bendras plotas siekia apie 
10,000 hektarų. , Be to, ši 
stotis kontroliuoja ir 15 
kolūkių miškus. Dubravos 
miškų tyrimo stotis, paly
ginti, per trumpą laikotar
pį įvykdė visą eilę darbų: 
užveisiant miško kultūrų, 
padarant kultūrų papildy
mus, užveisiant daigynus ir 
medelynus, surenkant me
džių bei krūmų sėklas, vyk
dant sanitarinius kirtimus, 
įtaisant minera 1 i z u o t a s 
priešgaisrines juostas, rū
pinantis medžių bei krūmų 
introdukcija . Tyrimo tink
lais stoties medelyne per 
pastaruosius dvejus metus 
yra sutelkta daugiau kaip 
600 įvairių sumedėjusių au
galų bei formų.

Išaugo stoties ir pagrin
dinių ūkinių priemonių 
kiekis, nes pastatyti 5 gy
venamieji namai., 5 ūkiniai 
pastatai, nutiesta 2.5 kilo
metro ilgio aukštos įtampos 
kabelio, iškasti 5 šuliniai, 
medelynai aptverti tvoro
mis, įsigyta traktorių, pri
kabinamojo inventoriaus ir 
kt, Aplamai, Dub r a v o s 
miškų tyrimo stotis yra tam 
tikra laboratorija miško 
srities mokslo darbuotojams 
ir gamybininkams. Be to, 
Dubravos miškų tyrimo 
stotis turi būti pavyzdinis 
miško ūkio vedimo viene
tas.

Visi instituto skyriai 
(miško želdymo, ekonomi
kos ir miškų organizacijos, 
miško biologijos ir miški
ninkystės ir miškų naudo
jimo) pagal svarbiausius ir 
aktualiausius Lietuvos TSR 
miško poreikius nagrinėja 
visą eilę specialių temų ir 
savo patikrintas išd a v a s 
perduoda gamybai. Tuo 
būdu reiškiasi tam tikras 
tamprus ryšys tarp mokslo 
darbuotojų ir gamybininkų, 
besireikšdamas įvairiomis 
formomis: dažnai atskirų 
temų praktišku nagrinėji
mu miškų ūkiuose bei vyk
domose specialiose ekskursi
jose. Be to, buvo organi
zuojamos įvairiose Lietuvos 
vietose specialios konferen
cijos ir pasitarimai. Tai 
vyko ne vien Lietuvos ribo
se, bet palaikant ryišus, 
pirmiausia, su kaimynų res
publikomis Latvija, Estija, 
Baltarusija ir kitomis.

Nėra galimybės suminėti 
visos teniatikos, betgi rei
kia vaizdžiai paminėti, kad 
Vilniaus srities s m ė 1 y n ų 
p a n a u d o jimo klausimas 
(Ignalinos, Švenčio n ė 1 i ų , 
N e m e n č i n ės, Pabradės, 
Naujos Vilnios, Vilniaus, 
Trakų ir kitų), taip pat ir 
Rytų Lietuvos (Dūkšto, Za
rasų, Utenos, Molėtų/ir Šir
vintų), pagaliau Vakarų 
Lietuvos (Skuodo, Sedos, 
Mažeikių, Telšių ir Varnių 
rajonai) buvo išspręstas 
per 1951-1953 metus. Daug 
dėmesio buvo skirta selekci
nės krypties temoms, pvz., 
“Ūkiškai vertingos rūšies 
formos Lietuvos TSR miš
kuose,” kuri buvo nagrinė
jama per pastaruosius me
tus. Šio darbo išdavos lei
džia rekomenduoti pačias 
teigiamiausias Lietuvos pu
šies rūšis. Panašiai buvo 
nagrinėjamos miškų apsau
gos nuo įvairių entomologi- 
nio pobūdžio kenkėjų ir su

randami būdai kovoti su 
jais. Be to, žymią vietą te
matikoje užėmė miško pa
naudojimo racionalizacijos 
klausimai.

KADRAI
Institutas turėjo rūpintis 

savo mokslinio tyrimo kad
rais nuo pat pirmųjų die
nų, ‘ nes turėjo sutelkti tu
rimas mokslo pajėgas, o 
taip pat pasirūpinti paruoš
ti naujas. Mokslo kandi
datų paruošimo profilis bu
vo aspirantūra ne vien Lie
tuvoje, bet taip pat Mask
vos, Leningrado ir kituose 
miškų technikos institutuo
se. Dabar yra sudarytas, 
palyginti, nemažas mokslų 
kandidatų būrys, kuris dir
ba ar čia pat institute, ar 
gretimose srityse. Mokslų 
kandidatų tarpe yra dvi 
moterys. Savo ruožtu apgy
nė disertacijas viso 17 as
menų.

Institutas palaikė ryšį su 
visuomene, dalyvauda m a s 
organizuojamose parodose. 
Žemės ūkio parodoje, įvy
kusioje Kaune 1951 m. lap
kričio mėn. 13 d., parenkant 
geriausias medžių rūšis 
įvairioms žemės dirvoms, 
institutas buvo apdovano
tas ir 1953, 1954, 1955, 
1959 metais. Pastaraisiais 
melais net du kartus, nes 
instituto mokslų kandida
tui Jonaičiui už šakų ir ža
bų pervežimo radionalizavi- 
mą buvo duotas II laipsnio 
diplomas. Be to, Ekonomi
kos ir organizacijos sky
riaus vedėjas Jankauskas 
M. už padarytus tyrimus 
buvo Visasąjunginės žemės 
ūkio parodos dalyvis, kur 
buvo apdovanotas medaliu. 
Taip pat Želdinimo sky
riaus vedėjas Daujotas M. 
Visasąjunginėje žemės ūkio 
parodoje buvo apdovanotas! 
tokiu pat medaliu už paro
dytus augmenijos sustipri-l

nimo būdus pajūrio kopose.
Institutas organizavo ša- 

vo mokslinę ir tarnybinę 
biblioteką. Dabartiniu me
tu bibliotekoje yra apie 10,- 
000 tomų. Tuo būdu biblio
teka per metus įsigydavo 
apie 1,000 tomų. Bibliote
koje yra savo rūšies rete
nybių, nes čia sutelktos ži
nomų miškininkų knygos. 
Biblioteka gauna visą eilę 
specialybės ir mokslo žurna
lų, kurie daugeliu atvejų 
gaunami mainais su insti
tuto leidžiamais “Miškų ty
rimo darbais.”

Institutas leidžia savo 
mokslinius darbus, kurių 
šiais metais jau pasirodė iš 
spaudos V tomas. Greites
nei gamybininkų informa
cijai ir konkrečioms tyrimo 
išvadoms skelbti ir įdiegti'į 
gamybą Institutas leidžia 
“Infor m a c i n į biuletinį.” 
Institutas per savo gyvavi
mo laikotarpį' yra išleidęs 
savo mokslinių bendradar
bių knygų ir brošiūrų įvai
riais miškininkystės klau
simais.

Kai kurie leidiniai visa
pusiškai nagrinėja aktua
lias temas, pvz., Neringos 
kopas ir jos augmeniją.

1960 m. gruodžio 17 d. 
buvo padėtas pagrindinia
me instituto korpuse kerti
nis akmuo Dubravoje, kur 
yra statomas instituto va
dinamasis miškininkų mies
telis. Čia bus ne tik admi
nistravimo vieta, bet, svar
biausia, turės pakankamai 
veiklos mokslo tyrimo sky
riai. Be to, ten pat numa
tyta ir gyvenamieji butai 
moksliniams bendra dar
bi ams. Vieta yra labai gra
ži ir patogi mokslo dar
bams, be to, netoli nuo 
Kauno, nes tai yra pašonėje 
Kauno marių, kaip jos da
bar yra vadinamos, t. v. pa
lei pastatytą Kauno HES, 
iš kur iš vienos puses van
duo, o iš kitos pusės miš
kai ir daigynai.

IŠKILMINGAS 
POSĖDIS

Tą pačią dieną įvyko‘iš
kilmingas posėdis žemės 
ūkio akademijos aktų salė
je, kur instituto direkto
rius A. Kvedaras skaitė 
pranešimą apie “Lietuvos 
miškų ūkio mokslinio tyri
mo instituto veiklos dešimt
metį.”

Institutas, pradėdamas 
antrą dešimtmetį, turi nu- 
matyti tuos uždavinius, 
kuriuos jam su savo moksli
niais d a r b u o t ojais teks 
spręsti.

Institutas yra vienintelė 
respublikoje miškų mokslo 
ir jo praktiško pritaikymo 
įstaiga. Mokslas, kaip ži
nia, eina į priekį sparčiais 
žingsniais, gamyba taip pat 
negali atsilikti nuo mokslų 
laimėjimų. Tad mokslo 
darbuotojams iškyla užda
vinys, kad visa, kas nauja, 
laiku būtų įdiegiama gamy
boje. Reikia pripažinti, 
kad institutas per mažai 
turi atraminių taškų. Di
desnis jų skaičius tam tik
rose vietose labiau suak
tyvintų ir pagreitintų įdie
gimo procesą g a m y b oje. 
Mokslo naujovės ir patik
rintos jų išdavos turi ryž
tingai pereiti į gamybą.

Labai svarbus yra miškų 
darbų' mechanizavimo dar
bas, tačiau naujų mecha
nizmų įdiegimas į gamybą 
nėra pasiekęs tinkamo ly
gio. Kiekvieno mechanizmo 
išbandymas turi būti visa
pusiškai patikrintas miškų 
tyrimo stotyje, vadovaujant 
instituto darbuotojams, ir 
tik tada gali būti rekomen
duojamas kitiems miškų 
ūkiams, kurie tą mechaniz- 
m ą panaudos praktikai. 
Netenka minėti, kad šiam 
reikalui reikalinga' eksperi
mentinė mechaninė dirbtu
vė, medžio dirbinių mecha
ninis cechas ir jų darbuoto
jai. Visa tai turi duoti ga- fc ______  
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limybę pritaikyti mecha
nizmus miškų darbams.

Dirvožemių tyrimo dar
bams reikėjo atskiro miš
kų dirvožemių sektoriaus. 
Šiandien toks miškų dirvo
žemių sektorius jau veikia. 
Jo darbuotojai tyrinės dir
vožemių fizines ir chemines 
ypatybes, o taip pat dirvo
žemių hidrologinius reiški
nius. Sektorius turės vyk
dyti plataus pobūdžio staci
onarinius tyrinėjimus, susi
jusius su miško gamybos 
pakėlimu (ypač pietryčių 
Lietuvoje) bei spręsti miš
ko poveikio j dirvožemius 
klausimus. Vien gamybinio 
pobūdžio vykdomais miško 
dirvožemių kartografavimo 
darbais negalima buvo iš
spręsti visos eilės miško 
ūkiui ir mokslui svarbių 
klausimų. Kai kurios res
publikos net kuria specia
lius dirvožemiams tirti in
stitutus.

Pats laikas turėti atskirą 
miško apsaugos nuo kenkė
jų skyrių, kurio tyrimai 
būtų išplėsti. To reikalauja 
tikslesnė ir našesnė miško 
apsaugos nuo kenkėjų dar
bo organizacija. Išplėtę ko
vą su kenkėjais, pasiektu
me, kad gražiau ir svei
kiau atrodytų Lietuvos miš
kai, o taip pat prisidėtų 
prie visuomenės gerovės pa
kėlimo, miškai geriau tar
nautų krašto naudai ir jo 
grožiui didinti.

A. KVEDARAS 
Instituto direktorius 

Kaunas, 1961. IV.

JAU NUSIGANDO 
ANGLŲ KOMUNISTŲ 

ĮTAKOS
Londonas. — Anglų dar- 

biečiai nusigando, kad ko
munistai turi didelę įtaką 
Electrical Trades unijoje, 
kuri turi 250,000 narių. Sa
ko, kad unijos sekretorius 
Frank Haxell ir, jo pagalbi
ninkai pra komunistai. •
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Ir LMS VEIKLA
g Meno Il-osios Apskrities 

dabartine istorija
Buvo laikai, kuomet ši 

. apskritis globojo apie tuzi- 
i> ną chorų. Joje veikė skait

lingas būrys solisčių ir so- 
listų: vaidyboj turėjome 
pr as i 1 a v i n us i ų va i d i n toj ų.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro — Palmerio laikais — 
iškilo per visą šalį žiauri 
reakcija, kuri pažangiam 
veikimui uždavė skaudų 
smūgį, o kartu ir lietuviš
kam menui. Prie to, užsi
darė imigracija. Iš karto 
apskritis pradėjo merdėti, 
o su laiku taip iširo, kad 
pasiliko tik beveik viena 
Marijona Sukackienė, kuri, 
kaip kapitonas, sakė: ne
duosiu šiam laivui nuskęs-

Prieš apie trejus metus, 
į viename piknike prieina 
| prie manęs Marijona ir sa- 
1 k°:

—Tu būsi Antrosios ap- 
| skrities pirmininkas.

Reiškia, aš tapau išrink- 
' tas Antrosios apskr i t i e s 
pirmininku “vienbalsiai.” 
Nuo' čia mes ir pradėjome 

; menines jėgas cementuoti į 
bendrą veiklą. Mes pasimo- 
jome, kad buvę dainininkai 
grįžtų atgal prie savo pro- 

* jesijos į meno apskritį ir 
gyvent ų dainuodami!
Turime kuo ir pasididžiuoti

Balandžio 23 d. turėjome 
Montelloje koncertą. Tai 

i buvo koncertas, kokio Mon- 
1 tello nėra mačiusi. Tai bu- 
j vo “koncerto grosso.” Buvo 
’ atlikta 15 numerių. Nekal
bėsiu apie Sabaliauską, 

į Dirvelienę, Rožę Stripinis, 
Aldoną Wallen, nes kas ga- 

. lėtų suskaityti, kiek jie iš- 
| audė dainų. Bet ve, mes 

susilaukėme jaunų spėkų, 
kurios mums taip reikalin
gos, kaip žuviai vanduo. 
Šiame koncerte pas i r o d ė 
jauna pianistė, tai Montel- 
los Vyrų Dailės Grupės mo
kytojo dukrelė Aurey Pot- 
sus. Ji atliko tris kompo
zicijas, ir reikia stebėtis, 
kad taip puikiai atliko. Tik 
įgudę virtuozai gali taip 
gerai pianą suvaldyti. Jau 
visai nedidelis kalnas jai 
pereiti, ir mes turėsime pi
ano palydovą.

Worcester ietis Dapšys — 
jaunas žmogus. Jis turi 
malonų balsą ir išeina ant 
estrados gerai pasiruošęs.

Buvusi Putvinskaitė - 
Balkus grįžo prie savo pro
fesijos: nors tai nelengva 
po gana ilgos pauzes balsą 
suvaldyti, bet pastangos 
viską nugali.

Ilgoką laiką mes pasige- 
: I dome eilių sakytojų. Reikia 

atminti, jog deklamacija— 
svarbus meno skyrius. Dai
nininkas, valdydamas bal
są, negi gali pilnai ir dra
matizuoti eiles. Šią spragą 
užpildė draugė Šilkiene. Ji 
dramatiškai pergyvena ei- 

< lių temą. •
Publika ir rengėjai

Reikia pasakyti, jog pub
lika labai gerbia solistus ir 

[ choristus. Nereikia didelių 
skelbimų sukviesti į paren
gimą. Draugai vienas kitą 
paragina, ir mūsų parengi
mai būna skaitlingi ir gau
siai paremti finansiniai.

Istorinis apskrities 
piknikas

Man rodosi, kad šis Ant- 
J rosios apskrities meno pik- 
j nikas. yra pirmas jo gyve- 
1 nime. Apskrities valdyba 
i deda visas pastangas., kad 
ji tie, kurie dalyvaus šiame 

.piknike, parsivežtų iš jo 
įspūdžius, kurių nepamirš- 

į tų?
’ Piknikas jvykos liepos 30 

dieną Olympijos Parke, 
Į Shrewsbury, Mass. Mes

Šiuo laikotarpiu New 
Jersey valstjia turi nemažą 
nedarbo problemą. Bedar
bių turi 202,600, t. y. 8.1 
proc. visų dirbančiųjų dar
bo jėgų. Pereitais metais 
tuo pačiu laiku 50,000 be
darbių buvo mažiau.

Darbo reikalai biskį buvo 
pagerėję. Bet iš mokyklų 
išėję buvę moksleiviai, ku
rių randasi 17,700, prisidė
jo prie bedarbių, tai bedar
bių armija ir vėl padidėjo.

Frank T. Judge, bedarbių 
reikalų direktorius, rapor
tuoja, kad iš tų 202,000 
apdraudą reguliariai ko- 
lektuoja 73,500. O prail
gintą apdraudą kolektuoja 
34,000. Tai reiškia, kad 
92,100 bedarbių negauna 
jokios pašalpos.

ATEITIS ATRODO 
IRGI BLOGA

, Uždarymas 73 karinių 
arsenalų, 53-jų JV-se ir 20 
užsienyje, per Apsaugos de
partamentą, irgi žada ne
darbo eilių p a d i d i nimą. 
New Jersėje bus uždarytas 
vienas iš didžiausių Rari- 
ton arsenalas ir Lakehurst 
laivyno orlaivių stotis, kuri 
savo laiku buvo garsi kaip 
baliūninių orlaivių stotis, 
kurioje sudegė ir garsusis 
zepelinas Hindenburg. Tuo 
būdu dar prisidės apie 4,- 
000 bedarbių. •'

Prieš uždarymą tų įstai
gų labai smarkiai buvo.vei
kiama ir kovojama. Visa 
New Jersey atstovybė Wa
shingtone buvo sukilusi ant 
kojų. Ir arsenalo darbinin
kų o r g a nizacija kreipėsi 
prie prezidento Kenedžio. 
Tačiau, kol kas, uždarymo 
nutarimas pasilieka neat
šauktas.

Uždarymas arsenalų, sa
koma, yra politinis triksas.

kviečiame publiką, kad iš 
anksto lavintų savo balsą, 
nes piknike su choru visi 
turės dainuoti “Ar aš tau, 
sese, nesakiau” ir kitas 
liaudies > dainas. Dainuo
kim, kol gyvi esame!

Apskrities pirmininkas 
John Petrus

Prie Nemuno kranto
Tykiai teka Nemunėlis, 
Kaip niekada, rod’s, pirmiau, 
Kada būdam’s piemenėliu, 
Buožės bandą čia ganiau.

Tada vargas mane glostė, 
Buožės trupiniais mitau: 
Tik jam vienam pasiguosti, 
Ašaroda’ms, aš drįsau.

Betgi tykus Nemunėlis
Mano guodos negirdė j’,
Neigi matė ašarėles,
Kaip veideliais man riedėj?

Tik jam guostis aš galėjau— 
Kas našlaitį gi užtaps?
Ir kas tėvišką žodelį, jį H* 
Ašaroja^t jam ištars? ’

Čia jaunystė man pražydo,— 
Kaip tą viską apsakyti?!..
Bet likimas skyrė dalią— 
Gimtinę teko palikt.

Bėgo dienos, slinko metai 
Tolimoj, svečioj šalyj, 
Bet gimtosios tėviškėlės 
Meilė ruseno širdyj.

O svajonių aš sparneliais 
Tėviškėlę aplankyt

Ir vaizduotėj šias pakrantes 
Nemunėlio vis mačiau.

Betgi'viltis buvo dingus 
Tėviškėlę aplankyt 
Ir pasveikint Nemunėlį, 
Jo pakrantes pamatyt.

Bet štai stoviu aš prie’ kranto— 
Netikėdam’s pats savim!
Žiūriu, kaip rieda bangelės, 
Rodos, kalba su manim.

Ir Nemunas lyg prabilo, 
Taip tylėjęs jis ilgai;
Girdžiu, ošia Punios šilas;
Girdžiu, šlama pušynai.

BF Širdį 'džiaugsmas man užliejo— 
Kiek čia grožio nuostabaus!.. 
Kad po mėtų tiek ilgųjų— 
Aš prie Nemuno tykaus!

Čia bėgiojau vaiku būdam’s, 
Čia takeliai numinti, 
Nors ne kartą nuriedėjo 
Ašarėlė man karti.

Bet tos rūsčios dienos dingo— 
Ir neb’grįš jau niekados!
Rod’s, taip taria Nemunėlis:
—Ne! ‘Negrįš jau niekados!..

Oi! gimtoji tėviškėle! 
Atsidžiaugti negaliu, 
Kad našlaičiui jau nereikia 
Eiti vargo takeliu!

Z. Vienužis 
1960-VII-12

Iš New Jersey valstijos
Prieš uždarymą kovoja ne- 
vien N. J. valstija, bet ir 
kitos valstijos. Jos kovoja 
ne todėl, kad jom būtų gai
la jų kaip militarinių įstai
gų. Jos kovoja kaip prieš 
bet kokios įstaigos uždary
mą, nes uždarymas pada
ro tūkstančius bedarbių. O 
nedarbas dabar valstijoms 
ir miestams didžiausias rū
pestis.

Kansas valstijos delega
cija tuo pačiu reikalu ėjo 
nuo Ainošiaus pas Kaipo- 
šių su prašymu ir maldavi
mu, kad iš Olathe, Kansas, 
neiškeltų Laivyno oro tech
niško treniravimo bazės. 
Tuo reikalu kreipėsi net į 
buvusį prezidentą Truma- 
ną. Ir Trumanas atsakė 
sekamai ir stačiai: “The 
basis of the shift is politic
al. Kansas didn’t vote 
right.”

Panaši procedūra buvo ir 
Louisiana valstijoje. Tos 
valstijos kongresmanas F. 
E. Hebert irgi kreipėsi į 
Saugumo Departamentą, 
kad atšauktų nutarimą iš- 
'kejti Aštuntą Laivyno Dis- 
trikto Centrą iš N e w .Or
leans. Saugumo Departa
mentas jam labai gražiai, 
mandagiai atsakė, kad jie 
nieko padaryti negali.

Bet kongresmanas Heber.t 
yra ginkluotųjų jėgų inves- 
tigacijos subkomiteto pir
mininkas. Jis kreipėsi as
meniškai su protestu pas 
prėzidentą Kenedį, kad iš
kėlimas Aštunto Distrikto 
Centro būtų atšauktas, kas 
ir buvo padaryta.

Dabar rašoma ir kalba
ma, kad N. J. delegacija su 
gubernatoriumi R. Meyne- 
riu demokratų konvencijo
je prasižengė prieš • prezi
dentą Kenedį. Prasižengi
mas' buvo tas, kad Meyne
ris sulaikė savo delegaciją 
nuo balsavimo konvencijoje 
Jaike pirmo • balsavimo už 
Kenedį į prezidentus. Tai
gi dabar yra manoma, kad 
už pakutą Kenedis N. J; 
valstijoje uždaro bazes ir 
padaro daugiau bedarbių.

Administracijos kritikai 
priduria ir tai, kad iš 25

Siunčiam rožę Lietuvon
Mieli broliai ir seselės, 
Tarybinės Lietuvos, 
Mes jums siunčiam taikos rožę

< Iš Amerikos plačios.
Prašom tuoj ją pasodinti 
Žaliam parke Lietuvos.
Lai žavėja ji ten liaudį 
Mūs tėvynės. mylimos.

Šitą rožę liaudis myli, 
Nes jos vardas gi “Taika.” 
Tai tegul ji auga, žydi 
Nenulaužyta, sveika.

Lai jums primena ši rožė, 
Kad ir už jūrų plačių 
Yr’ daugybė, minių-minios 
Taiką mylinčių žmonių;

Ir taipgi lai ji būna 
Kaipo simbolis taikos, 
Ir taika lai puikiai žydi 
Tarpe mūs ant visados.

Jonas Juška

valstijų, pažyhiėtų ant lis- 
to, 19 militarinių įstaigų 
randasi Georgia valstijoje, 
bet nė viena nėra paleista, 
nes ten, girdi., gyvena sen. 
R. B. Russellis ir kongr. 
Carl Vinson, kurie abu yra 
Senato ir Kongreso Gink
luotųjų jėgų komiteto pir
mininkai. v Ignas

Hartford, Conn.
Mirė A. Helenas

Liepos 12 d. mirė Alek
sandras Kelenas. Paėjo iš 
Balkaučiznos viensėd i j o s, 
Palevonos parapijos. Ame
rikoje išgyveno 58 metus.

Paliko nuliūdime seserį— 
V. Kazlau, dvi dukterėčias, 
brolvaikį Alg. Keleną, gy
venantį Chicago j e. Lai bū
na jam amžina ramybė.

Tariu širdingiausią ačiū 
visiems, kurie ir kurios iš
reiškė, užuojautą liūdesio 
valandoje ir vienaip ar ki
taip pagelbėjo. Didelis dė
kui Ver. Vasil, L. Žemai
tienei, O. ir G. šilkams už 
parengtus pietus palydo
vams.

Veronika Kazlau 
ir šeima

Laisvės choras ener-' 
gingai mokosi dainas ir 
ruošiasi prie liepos 30 die-, 
nos, nes tą dieną choras da
lyvaus piknike, kuris įvyks 
Worcesteryje.

Choras į pikniką važiuos 
dideliu autobusu, tai kas 
mylite gerą kelionę, daly
vauti menininkų piknike, 
užsisakykite buse vietas pas 
L. Žemaitienę. . 

• •
Girdėjau, kad M. Stan

gai tienė randasi ligoninėje. 
Linkiu jai greitai pasveik
ti. ' V, K.

PATAISOS
“Laisvėje” iš liepos 11 

dienos, straipsnely “Mėnu
lis, įsiskverbė klaidą, kur 
sakoma “jis yra apie 239 
mylių nuo Žemės”. Tūrėjo 
būti: apie 239,000 mylių.

“L.” nr. 53, koresponden
cijoje iš Miami, Fla., pasa
kyta, kad V. Bovinas Skaitė 
paskaitą apie “pusantros 
valandos”, tdrėję būtį apife 
pusę valandos. Atsiprūšdm.

Philadelphia, Pa.
Gulf Oil kompanija skun

džia Atomic Workers uni
jos lokalą ant $500,000 už 
padarytus nuostolius laike 
marininkų streiko, kuomet 
lokalo 12,646 trokų vairuo
tojai atsisakė peržengti pi 
kieto liniją. Unija sako, kad 
kompanija atleido 110 loka
lo narių nuo darbo, ir skun
das neturi pamato. Kompa
nija sako,, kad lokalas su
laužė pereitų metų gruo
džio mėnesį padarytą su
tartį.

Unija siūlo spręsti daly
ką taikintojų komitetui, bet 
ne teismo keliu.

Vidurinės mokyklos mo
kytoja Onopchenko, paei
nanti iš Jugoslavijos, paša
linta iš mokytojos pareigų 
Northwestern universitete, 
kuriame dėstoma Rusijos 
istorija. Universiteto parei
gūnai sako, kad bėgyje še
šių savaičių pamokų ji darė 
obstrukciją. Perspėta ne
klausė, ir kitos išeities ne
buvo, kaip tik pašalinti iš 
darbo. Onopchenko kalba 
rusų kalba. Į Ameriką at
vyko prieš 11 metų. Jai val
džia mokėjo $75 savaitėje ir 
už tris vaikus po $15 savai
tėje.

Ji sakosi tai dariusi, kad 
rusų istoriją žinanti ir ape
liuosianti į atitinkamas 
įstaigas dalykų išsprendi
mui.

Lenkų prekybos laivas 
“Polanica” su prekėmis iš 
Sovietų Sąjungos Philadel
phia os prieplaukoj užsidegė. 
Buvo nuogąstis, kad gali 
nuskęsti iš priežasties pri- 
lieto vandens gesinant ug
nį. Sakoma, gaisras kilo 
elektros vieloms sugedus. 
Ugnis užgesinta, bet nuo
stoliai nemaži

50 South Amerikos stu
dentų lankė Pennsylvani- 
jos universitetus. Lanky
mosi tikslas — užmegzti in
ternacionalizmo principus 
su Amerika.

Taikos karavanas iš trijų 
valstybių — Japonijos, Ira
no ir Amerikos — studentų 
lankė Buck County knygy
nus, valdžios pareigūnus, 
laikraščių redaktorius, baž
nyčias, biznierius ir eilinius 
piliečius, aiškindami tai
kaus sugyvenimo principą. 
Savo pareiškime spaudai iš 
patyrimų sakė, kad dides
nė dalis jų aplankytų prita
rė taikos principui, ir tik 
maža dalis yra priešingo 
nusistatymo. Ši studentų 
grupė yra facifistinio nusi 
statymo ir laike mokslo 
pertraukų savo liuosa valia 
skelbia savo įsitikinimus.

Negrų N A AP C suvažia
vime Philadelphijoje daly
vavo 1,500 delegatų. Princi- 
palią kalbą "pasakė pirmi
ninkas Arthur B. Sprin- 
garn, kaltindamas Kenne
dy už nepildynią savo paža
dų, duotų rinkiminėje kam
panijoje dėl panaikinimo 
segregacijos, 'Pas me r k e 
Birch organižaciją ir Ala- 
bkmos gubernatorių.

Kalbėjo ir Pennsylvanijos 
valstijos gubėrna torius 
Lawrence.

NAACP pdaugo narių 
skaičiumi. 46,000 ir-veikia 
44-riose valstijose.

Penkių šimtų tūkstančių 
dol. vertės cigaram tabako 
atvežta į Philadelphiją iš 
Kubos. Kompanija, kuri 
pirko tabaką, sakb, kad ta
bakas nupirktas tada, kuo
metCastrd hebūvo paėmęs 
Valdžią. Valdiriirikai tyrinė
ja, ir nėra aišku, ką su at; 

vežtu tabaku padarys. Kiek 
pirmiau turėta reikalas su 
atvežtu malasu alkoholio 
darymui. Dabar su tabaku.

Lokalo 658 pikietas prie 
Motei City linijos sulaikė 
senatorių Scott nuo sakymo 
kalbos. Senatorius Scott at
sisakė peržengti pikieto li
niją.

Kalbama, diskusuojama 
pastatymas garadžių ar 
tuščių lotų paruošimas dėl 
pastatymo auto mobilių 
naktimis. Daromi planai 
parūpinti vietas sū metine 
$40.. mokestimi už pastaty-
mą mašinos nakties laiku.

Gyventojai, kurie neturi 
automobilių, tam pritaria. 
Bet turinti mašinas sako, 
kad jie negalės tiek pasi- 
mokėti.

Pilietis

Brockton, Mass.
Dar apie “Laisvės” pikniką

Liepos 2 d. “Laisvės pik
nikas gerai pavyko. Diena 
buvo graži, svečių privažia
vo iš daugelio valstijų. Mo
terys turėjo savo stalą su 
įvairiausiu maistu. Moterų 
stalui gavome vertingų do
vanų, už. kurias esame la
bai dėkingos. Aukojo seka
mai:

P. Yasiunskas $4 vertės 
saldainių, kumpį ir kvortą 
agurkų. Julia Rainardienė 
dovanojo du pyragus, B. 
UĮsevičienė — pyragą, H. 
Tamašauskienė — pyragą, 
M. Paurienė — pyragą ir 
du galionus vaisių syvų.

H. Žekonienė *—-tris lėkš
tes makaronų, S. Pėnkaus- 
kas — tris dėžutes iš Lietu
vos gauto maisto, o Gricie
nė sūrį ir butėlį linksmumo, 
Cambridge Moterų klubas 
—du pyragus ir kvortą 
degtinės. Po sūrį dovanojo: 
V. Kvietkauskiėnė, R. Chu- 
ladienė, J. šleivienė, E. 
Kralikauskienė ir M. Sta- 
šienė.

J. M. Rudis- Pyragą, E. 
Krulienė — “keiką” ir tuzi
ną. kiaušinių, P. Kalušienė 
—pusę kumpio, K. Jankus 
—du “keikus”, E. Niaurie- 
nė ir S. Budrevičienė kuge^ 
lį, A. Petrukaitis — pyra
gą ir dėžę kiaušinių, M. 
M. Uždavinis — sūrį it bon- 
ką agurkų; N. Grybienė— 
“keiką” ir butelį kavos, A. 
Wassell -^pyragą, Norwoo- 
do Moterų klubas — dėžę 
pyragaičių, Norwoodo LLD 
9 kuopa — kvortą degti
nės ir sūrį, M. Aleksand
rienė, iš Sudbury, — tris 
sūrius, A. Dovidonienė— 
du “keikus”, B. N. — 'kei
ką”, LLD 11 kp., iš Worces- 
terio, —kumpį, C. ir Ą. 
Pesliai, iš Kalifornijos, — 
kvortą degtinės ir pyragą.

Montello moterys aukojo 
sekamai: K. Sireikienė, iš 
savo krautuvės, dėžę įvai
riausio maisto, M. Gutaus- 
kieriė — sūrį, K. Čėreškie- 
nė ir P. Sinkevičienė — ku- 
gelį ir pyragfą, J. Stigienė 
—3 kvartukėlius, A. ir J. 
Skirmantai — bonką degti
nės, M. Masteikienė —• tris 
“Clothes pins” maišelius 
Montello Moterų klubas pa- 
sipirko įžangos dvi knyge
les už $10. M. Walaht ir A. 
Chestnut -—kugelį, A. 
Markevičienė .— du tuzinus 
kiaušinių ir duonos, Lena 
Smith' — “keiką”.

Prie ,Moterų stalo dirbo 
Julia Rainardienė, E van 
Niaurienė, Mary Paurienė, 
Helen Žekonienė ir Helen 
Taihašauskiene.
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. Piniginis aukojo:
Ona Zalubienė — $5. Po 

$3: K. Gabrūniene ir M. 
VilkauskienČ. Po $2: B. ir 
R. Ciūberkiai, P. ir T. Niu- 
kai, O. Zarubiėnė, S. Shu- 
kienė, E. Lukienė, K. Kaz
lauskienė, “Laisvės” drau
gas, K. Barčienė ir A. M. 
Dambrauskai. Po $1: V. 
Vaškienė, V. Mineikienė, 
M. Paurienė ir H. Tama
šauskienė.

Pataisa
Aprašyme aukojusių 

Mass, valstijos apskričių 
pikniko Moterų stalui, įvy
ko klaida. Ten praleista 
vardas P. Usevičienės, ku
ri aukojo pyragą. Atsipra
šau draugę.

Gavo prizus prie 
įžangos tikietų

Prie įžangos tikietų į “L” 
pikniką gavo prizus seka
mi asmenys:
1) Samuel Yaffe ... $15.00
2) Kleofasa Sireikienė 10.00
3) Elsie Zaleckaitė .. 5.00
4) Agnes Cook......... 5.00
5) Alukonis ............. 5.00
6) Elena Freimont ... 5.00
7) Montello Moterų

Apšvietos klubas ... 5.00
Rengėjai taria širdingą 

padėką visiems už aukas, 
kurie ir kurios dirbo pikni
ke ir platino įžangos bilie
tus, taipgi publikai už atsi
lankymą.

K. čereškienė

Avalon, N. J.
Ką sakote jūs, draugai?
Buvau nuvykęs pas J. ir 

E. Bekampius, pas kuriuos 
buvo prieš kiek laiko pa
rengimas “Laisvės” naudai. 
Mat, mane Bekampis pra
šė atvykti, kad bendrai ga
lėtume gėriau paskirstyti 
likusį pelną. Aš sutinku 
su Bekampio pareikšta “L” 
nuomone.

Gaila Juozo! Jo sveika
ta silpnėja. Jis skundėsi, 
kad gal jau pas juos buvo 
paskutinis parengimas, nes 
neturi jėgų.. Bet ar mes, 
pažangiečiai lietuviai, ar
čiau gyvenantieji, negalėtu
me pas Bekampius surengti 
išvažiavimą -s e k m a d ienį, 
rugsėjo 3 dieną, prieš La
bor Day? Ką kiti draugai 
sakote? Juk tai bus trys 
nedirbamos dienos, gera 
proga atvažiuoti ir parva
žiuoti.

Tuo kartu Atlanto van
duo bus šiltas, kaip tik ge
riausias maudytis. Pagal
vokite.

Beje, \ ir taip bile kada 
pas Bekampius gera proga 
nuvyk ti, nes patogesnės 
vietos maudytis nerasite.

A. Lipčius

Norwood, Mass.
Iškilminga sukaktis

Birželio 25 d. Andrius ir 
Olga Zarubos šventė savo 
35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Banketą 
surengė Zarubų dukrelė 
Olga ir žentas W. L. Cart
wright savo namuose. Jie 
gyvena 39 Broad St, Wal
pole, Mass, šion sueigon pa
gerbti jubiliatus suvažiavo 
gražus skaičius Zarubų gi
minių ir artimų draugų ir 
draugių. •

Zarubų dukrelė Olga tu
rėjo paruošus įvairių ir 
skanių valgių, gėrimo taip 
pat buvo įvairaus pilnai 
Jubiliatai ir- svečiai leido 
laiką gražioj nuotaikoj, ligi 
pat vakaro. Pavakarėje vi
si pradėjo ruoštis išvažiuot, 
palinkėjus draugams Žarų- 
bams geros sveikatos ir 
laimingai sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Ten buvęs

. i



San Francisco, Cal. »
4 IŠ KUOPOS VEIKLOS 

'f* Liepos mėn. gražiai pra
leidom. LLD kuopos susi
rinkimas įvyko pas draugus 
Ginaičius, Santa Claroj. 
Viską sudėjus į daiktą, pa
sirodė, kad kuopos valdyba 
atlieka bėgančius reikalus 
sutartinai, geroje tvarkoje. 
Buvo jau keli šių metų pa
rengimai, ir visi buvo pa
sekmingi. Kai kurių pa
rengimų pelnas buvo auko
tas tiesiog visuomeniniams 
reikalams, o paskutinių 
dvejų parengimų (gegužės 
7 d. ir birželio 18 d.) pel
nas stambia suma atėjo į 
kuopos iždą. Praeities ra
portai rodo, kad pavasari
niam laikraščiu suvažiavi
mui buvo aukota neskūpint. 
Tikimės, kad atėjus rudeni
niam vajui, irgi kuopa gau
siai prisidės. Sekantis iš
važiavimas įvyks draugų 
Burdų vasarnamyje Clear 

4^ Lake liepos 30 d., o vėles
nis parengimas įvyks Na
pa, Calif, apie rugpiūčio 
20 dieną.

Kuopos pirmininkė M. 
Alvinienė pranešė, kad šios 
kuopos vardu pardavė “Vil
nies” rudeninio pikniko du 
pundelius bilietėlių, sve
čiuodamiesi Chicagoj ir ki
tur. Pranešimas priimtas.

Draugai Alvinai, sugrįžę 
iš ilgos kelionės po rytines 
valstijas, labai dėkingi vi
siems draugams ir drau
gėms, kad kur tik nuvyko, 
visur maloniai buvo priim
ti ir pavaišinti. Gaila tik 
to, kad baigiant kelionę 
Los Angeles nuo staigios 
oro permainos M. Alvinie
nė buvo per kelias dienas 
susirgus. Bet jos sveikata 
jau gėrėja.
VEDYBINIO GYVENIMO 
r SUKAKTIS

Užbaigus LLD kuopos Su

Pittsburgh, Pa.
Dar apie J. Vaitonį

Birželio 14 d. mirė Juo
zas Vaitonis. Iš Lietuvos jis 
paėjo iš Seinų pavieto, Do- 
brovos kaimo. Amerikoje 
išgyveno 59 met. Buvo pa
vienis ir neturėjo artimų 
giminių. Jis gyveno pas 
mus 209 Mary St., Munhall, 
Pa.

Velonis buvo laisvos min
ties žmogus, skaitė “Lais
vę”, “Vilnį”, buvo LDS na
rys, rėmė pažangiąją spau
dą, aukojo darbininkų rei
kalams. Gausiai rėmė Lie-^ 
tuvių Tautiškas kapines/ 
Ten buvo' nusipirkęs skly
pą žemės jo palaidojimui ir 
dar gyvas būdamas pasista
tęs paminklą.
i Juozui Vaitoniui teko 
daug sirgti. Jis turėjo ketu
rias operacijas ant akių, o 
vėlesniu laiku daktarai nu-1 
piovė koją. Per tą visą lai
ką aš pati, mano dukros ir 
sūnus Jonas jį lankėme ir 
prižiūrėjome. Jam mirus, 
mūsų šeima rūpinosi jo lai
dotuvėmis.

Jis buvo laisvai ir gražiai 
palaidotas ten, kur buvo 
nusipirkęs žemės plotą ir 
sau pasistatęs paminklą.

Mes norime ištarti nuo
širdžią padėką visiems, ku
rie dalyvavo laidotuvėse, 
už gėles, grabo nešėjams, 
laidotuvių direktoriui 
Frank Wenslovui už jo 
mandagų patarnavimą, J. 
K. Mažuknai už pasakytas 
kalbas ant kapinių ir klube, 
LDS 160 kuopai už suteiki
mą klube vietos priėmimui 
nuo kapinių grįžusių paly
dovų. Visiems ir visoms di- 

^aelis dėkui!
Elzbieta P. Vičiunienė, 
mano dukros, žentai, 
anūkai ir sūnus Jonas 

sirinkimą,' viena draugė 
pranešė, kad šiandien drau
gai Jonas ir Marytė Ginai- 
čiai atžymės savo 35 metų 
ženybinio gyvenimo sukak
tį. Mums tik besikalbant, 
pamatėm, kad stalas puoš
niai parengtas ir užpildy
tas įvairiais valgiais, ska
nėsiais. Tad ne tik gerai 
pasisotinom, bet ir visapu
siai buvom patenkinti.

Tikrai džiugu, kad San 
Francisco apylinkėje turim 
tokių mūsų organizacijų 
narių, kurie ne tik gabūs 
veikėjai, bet ir moka drau
giškai svečius pavaišinti.

Užbaigoj surinkta $10 
aukų ateivių gynimo reika
lams.

Linkiu, kad draugai Gi- 
naičiai sveikučiai sulauktu- 
mėt savo ženybinio gyveni
mo auksinio jubiliejaus, ir 
didžiai ačiū už dabartinį 
priėmimą ir vaišes.

Jonas ir Marytė dar ne
seniai persikėlė iš Detroito 
i San Francisco LLD ir 
LDS kuopas. Manau, kad 
vėliau prisidės prie visuo
meninio darbo.

SVEČIUOJASI 
DRAUGAI KAROSAI 
Pradžioj liepos mėn. Juo

zas ir Ksavera Karosai iš
vyko į rytines valstijas pa
sisvečiuoti pas draugus ir 
savo dukros šeimą Stane- 
lius, Cranford, N. J. Lin
kiu geros kelionės. ‘

Jonas ir Margaret Alvi
nai, sugrįžę iš ilgos kelio
nės, pabuvę keletą dienų 
namie, dabar vėl išvyko 
svečiuotis į Yucaipa, Calif

Marytė Baltulionytė, Ber
nardas ir Valerija Sutkai 
taipgi žada praleisti porą 
savaičių Los Angeles ir Yu- 
caipos apylinkėje pas per 
savo atostogas. JKA

Miami,* Fla.
Dabar, vasarą, kai turis

tų mažiau negu žiemą, tai 
pas mus bus mažiau ir pa
rengimų. Dabar čia pirmą 
vietą užima ir daugiausia 
triukšmo kelia pabėgėliai 
kubiečiai. Jie, galima sa
kyti, dabar tiesiai užplūdo 
Miami miestą. Kur eisi ar 
važiuosi, visur girdėsi is
paniškai kalbant. Jie čia 
dabar turi specialias privi
legijas.

Kur seniau buvo nepa
prasti distriktai, kur buvo 
nevalia buvo bet kokią būdą 
statyti, iš garažo daryti gy- 
vennamį, dėti į langą ar 
prie medžio prikalti iškabė
ję apie kambario išnuoma
vimą ir tt., tai dabar ku
biečiai gali daryti, ką tik 
nori. Jeigu pasitaikė tuš
čias namas, tai tuojau su
sikraustė dvi trys šeimos, 
vietoj vienos. Į garažą be 
jokių gyvenimui patogumų 
susikrausto po dvi šeimas. 
Valdžia jiems moka, sako
ma, po $85 kas mėnuo, kaip 
dideliam, taip ir mažam. O 
jeigu kai kurie atsisako 
nuomą mokėti, apsiskųsti 
nėra kur, miesto valdinin
kai- dabar kubiečius laiko 
kaip kokius šventuosius. Jie 
tuojaus atsako, kad kubie
čiai kovoja komunizmą, ir 
užsidaryk burną!

Bedarbių Miamėje dabar 
yra daug, o dirbtuvėlės, 
hoteliai ir kitos darbo vie
tos senus darbininkus at
leidžia, o jų vieton deda 
kubiečius, nors jie apie tuos 
darbus nieko neišmano ir 
nesusikalba angliškai. Mat, 
jie kovoja komunizmą!

Miamės senas 
gyventojas

Lawrence, Mass.
PASIKALBĖJAU
SU TURISTAIS

Grįžo iš Lietuvos turistai 
Petras Galinis ir Jokūbas 
Vaitkūnas. Sakė, kad nors 
pavargo kelionėje, bet ne
sigaili, nes daug matė.

Jie pirmiausiai buvo su
stoję Varšuvoje, Lenkijoje. 
Varšuva jau atsistato po 
karo, nors dar yra ir ne
baigtų darbų. Matė istori
nes ir kitas svarbias vietas.

Iš Varšuvos į Vilnių va
žiavo traukiniu. Pro langą 
matė gražius laukus, apsė
tus rugiais, kviečiais ir 
miežiais. Laukai gražiai at
rodo.

Vilniaus miestas patiko, 
nes gatvės švarios, parkai 
prisodinti gėlių, visur šva
ru. Lankėsi į-istorines vie
tas. Buvo nuvykę ir į Pir
čiupį, kur karo laiku naciai 
sudegino 119 gyvų žmonių.

Į Vilnių buvo atvažiavę 
turistų giminės. Jie atsive
žė kumpių, dešrų, visokio 
maisto ir per dvi paras 
uliavojo.

Grįždami iš Lietuvos bu
vo sustoję Maskvoje. Lan
kėsi Lenino-Stalino mauzo- 
liejume. Matė ir carų viso
kias brangenybes.

Dabar Lietuvoje yra tre
čia mūsų miesto turistė Ol
ga Večkytė, aukštesnės mo
kyklos mokytoja. Rugpiū
čio 12 d., Lietuvių klube, 
bus surengta visiems trims 
turistams priimtuvės, tai 
nuo jų pačių išgirsime pla
čiau. S. Penkauskas

Yucaipa, Calif.
PASIDAIRIUS 
PO YUCAIPĄ

Nuvykus į Yucaipą, Cal., 
liepos 14 d. turėjom progą 
išlydėti į Lietuvą turistą 
Joną Marks - Markevičių. 
Jis, kaip ir kiti turistai, 
lankysis Lietuvoj mėnesį 
laiko, ir pasirengęs atvežti 
nemaža naujienų ir pa
veikslų iš Lietuvos. Mano 
sugrįžti apie rugpiūčio 10 
dieną.

Čia mums gera draugė 
pridavė pasiskaityti lietu
vių parapijos laikraštuką, 
keturių puslapių, “Lietuvos 
žinios.” Tame mimeogra- 
fuotame laikraštuke įdėta 
žinutė apie vieną turistą, 
Praną Žukauską. Būk jis 
vyko su grupe į Lietuvą iki 
Kopenhageno (Danijos), ir 
tik spėjus ten nuvykti, 63 
keliauninkai ‘buvo grąžinti 
atgal į Los" Angeles. Ka
dangi man iki dabar neteko 
tokių “stebuklų” girdėti, 
tai labai norėčiau žinoti, ar 
tik tas keliauninkas, gąz- 
dindamas kitus, gražiai ne
pamelavo?

Teko dalyvauti čia savo 
kaimynystėj d. Aleko Kiel- 
pinskio 70-to gimtadienio 
ątžymėjime. Dalyvavo apie 
12 pašalinių žmonių, ir žva
li jo žmona Stella puikiai 
svečius pavaišino. Alekas 
atrodo sveikas ir linksmas.

Yucaipoj randasi keletas 
desėtkų lietuvių, daugumoj 
gerai pagyvenę žmonės, ir 
kai kurie su svyruojančia 
sveikata, bet visi gerai įsi
kūrę ir ramiai sau gyvena. 
Matyti, nedaug rūpinasi 
organizacijų ir laikraščių 
reikalais.

Labai gaila, kad d. Ri- 
chardienės sesutės sveikata 
suardyta paralyžiaus, ne
gali save a p s i r lipinti ir 
vaikščioti. Šiaip atrodo dar 
labai tvirta moteris.

Binghamton, N. Y.
IŠLEISTUVĖS

Liepos 8dieną pas drg. 
Joną ar Marijoną Kazlaus
kus ‘buvo ant greitųjų su
ruoštas linksmas pobūvis— 
Onos Wellus išleistuvės. Ji 
su antrąja lietuvių turistų 
grupe išvyko aplankyti sa- 
vo gimtąjį kraštą, gimines 
ir pamatyti dabartinį Ta
rybinės Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Buvo susirinkę 
gražus būrelis dalyvių ir 
visi linksmai leido laiką 
draugi škais pasikalbėji
mais.

Man buvo netikėta staig
mena, kad tiek daug drau
gų ir draugių susirinko pa
linkėti man laimingos ke
lionės į gimtąjį kraštą. Aš 
pasistengsius parvežti daug 
svarbių naujienų.

Šios sueigos sumanytojos 
ir rengėjos buvo Paulina 
Jasilionienė, Marytė Kul- 
bienė ir Marytė Kazlaus
kienė, o joms pagelbėjo He- 
lenutė Pagiegalienė, Uršu
lytė Šimoliūnienė ir L. Če- 
ponienė.

Didelis, širdingas dėkui 
visoms ren gėjoms ir vi
siems dalyviams šioje suei
goje. Tikrai ji pasilieka 
mano mintyje ir širdyje 
ant visados.

Onytė Wellus

Philadelphia, Pa.
Mūsų mieste demokratai 

ir repUblikonai vieni su ki
tais riejasi. Tvarkos nėra. 
Televizijoje nuolatos kalba 
apie suktybes. Respubliko
nai renka parašus, kad ty
rinėtų miesto vyriausybę. 
Kuo tas baigsis, nežinia.

Kad tvarkos nėra, tai aiš
ku. Mes išvartojome 803 
kubiškas pėdas vandens, o 

’bilą prisiunė už 3,100. Nu-' 
ėjau, protestavau, reikala
vau prisiųsti žmogų patik
rinimui myterio, bet kur 
tau — mokėk ir tiek. Pa- 
simokėjau $22.45, nes ki
taip reikėtų samdyti advo
katą ir teisme ieškoti tei-' 
sybės. J. Ktispariūnas*

Alvinas

Boston, Mass.
Iš Bostono išvyko į Lie

tuvą penki lietuviai turis
tai, kad pamatyti kaip da
bar Lietuvos liaudis gyve
na, kokio progreso ji jau 
pasiekė.

Turėjome jiems išleistu
ves. Daug atsilankė svečių 
ir palinkėjo turistams lai 
mingos kelionės. ;

Piknikas
Bostono L. P. klubas ren

gia metinį pikniką rugpiū
čio 6 d., Olympia Parke, 
Worcesterye. Pradžia 1 vai. 
dieną. Mūsų gaspadinės 
pagamins skanaus maisto, 
turėsime pasirinkimui gė
rimo.

Prašome lietuvius iš kitų 
kolonijų skaitlingai daly
vauti. Mes, bostoniečiai, 
nuolatos skaitlingai daly
vaujame kitų kolonijų pa
rengimuose, manome susi
laukti ir jų į mūsų paren
gimą.
Varde komisijos kviečiu 

visus lietuvius dalyvauti.
J. Skliutas

tai ir linksmai. Dabar lauk
sime grįžtančių, nes jie 
mums prižadėjo pasakyti, 
ką matys ir girdės būdami 
Lietuvoje.

S. Strizauskas

Stanleyville. — Atvyko 
Tarybų Sąjungos ir Kini
jos diplomatai pasitarti su 
Gizengos vyriausybe, kuri 
vienatinė yra teisėta Kon
go valdžia.

Waterbury, Conn.
SUSIRINKIMAS

IR TURISTŲ 
IŠLEISTUVĖS

Liepos 12 d. įvyko LLD 
28 kuopos susirinkimas. Į 
s u s i r i nkimą suėjo gana 
daug draugų ir turėjome 
gražų susirinkimą. Nutar
ta vėl surengti pietus po 
medžiu pas Stanįslovaičius, 
kur jau per daugelį metų 
būdavo rengiami pietūs. 
Diena nuskirta rugpiūčio 
20-ta.

Į susirinkimą ateidamos 
mūsų gerosios moterys susi
nešė maisto ir po susirinki
mo visus gerai pavaišino. 
Susirinkime buvo visi, ku
rie vyksta į Lietuvą kartu 
su. antrąja turistų grupe. 
Iš Waterburi o ir apylinkės 

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos ir NATO militaris- 
tai tariasi Berlyno reika
lais, rygj'. rr~---------- -------------

WORCESTER, MASS.

Mirus

Ignui LozaravičiuiO
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje likusiems:

žmonai, sūnui Edvardui, seserims levai, Margarctai 
ir jų šeimoms, netekusiems mylimo vyro, tėvo ir
brolio. Taipgi organizacijoms, 
daus ilgamečio veikėjo.

netekusioms nuošir-

P. D. Jelskiai P. Sadauskas
J. M. Petkūnai P. Labanauskas
J. K. Sabaliauskai W. K. žitkai
F. M. Petkūnai T. M. Krapai
J. U. Jeskevičiai A. Miliauskas
A. F. Pilkauskai O. Sidarienė
M. V. Tamošiūnai B. Kukauskas
J. H. Žilinskai P. šiušąs
A. M. Sukackai J. Bendorius
J. D. špakauskai 3 Draugai
P. O. Skralskiai A. Motiejaitienė
D. B. žemeskiai J. Petrius (Lynn)
J. B. Jakaičiai F. P. Cooks
J. E. Pocai M. Šiupėnienė
P. A. Balčiūnai Mrs. Julija
J. K. šalaviejai A. Vasilienė
J. J. Jusiai L. Ausiejienė
F. P. Petrauskai A. Balčiūnienė
K. M. Valentukevičiai
J. P. Bakšiai

J. J. Norvaišai

Menininkų Piknikas
Sekmadienį, liepos (July) 30 d., Olympia parke, 

Worcester, Mass., įvyks L.M.S. Antrosios
Apskrities rengiamas didysis

PIKNIKAS
Dainų programą duos Hartfordo Laisves Choras. 

Montello Vyrų Dailės grupė ir Montello Trio.

išvyko 5 penki—4 moterys 
ir 1 vyras. Taigi, prie vai
šių buvo gera proga palin
kėti laimingos kelionės ir 
paspausti dešinę. Taip ir 
praėjo vakaras labai grei-

BINGHAMTON, N. Y.

MIRUS

ADOMUI GARMUI
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Paulinai, 

seserėnui Edward Zakoniui Binghamtone, ir vi
siems artimiesiems ir draugams.

John ii* Nellie Strole
Mary Kazlauskiene
Antanas ir Helen

Pagiegalai
Juozas ir Anna Kireiliai
Jonas ir Anna Uogentai

Montello Trio: AI. Potsus, Rožė Stripinis ir Wm. 
Yuodeikis dalyvaus šio pikniko programoje.

Juozas Degutis
Anna Wellus
Paulina Jasiliohienė
Katryna Morkūnienė 
Anna D.

Prašome meno, dainos mylėtojus, meną remiančiąją 
visuomenę iš anksto ruoštis praleisti diena su me
nininkais, pasigrožėti vasaros oru ir išgirsti gražių 
dainų.

Iš Montello j šį pikniką vyks busas. Kurie norite atvykti į šį 
pikniką su menininkais iš Montello, kreipkitės į K. Ustupą ar į 
Steponauską. Kelionė — 92.00.

SO. BOSTON, MASS.

Liepos 20 dieną sukako vieneri metai, kai mirė

Anna Kvetkauskiene-Zaksyte
Ji buvo palaidota 1960 metų liepos mėnesio 

23 dieną Mount Hope kapinėse.
Velionė buvo susipratusi lietuvė darbinin

ke, priklausė pažangioms organizacijoms, rėmė 
pažangiąją spaudą ir visą darbininkų judėjimą. 
Pati veikė, kiek tik begalėjo, kol amžinai užmer
kė akis.

Tegu ji ilsisi ramiai, o mes jos niekad ne
užmiršime.

Likęs liūdesyje \
FRANK KVETKAUSKAS, vyras

WORCESTER, MASS.
Įdomus Piknikas ir Pietūs

Rengia L.D.S. 57-ta ir A.L.D.L.D. 11-ta kuopos

įvyks Sekmadienį

Liepos 23 July 
Pradžia 1-mą valandą dieną 

Olympia Parke
RENGĖJAI PAGAMINS GERUS PIETUS

Jau bus sugrįžę iš Lietuvos mūsų turistai: J. Bakšys, 
j. Raulušaitis, Kanapkienė ir Demeikienė. Jie darys 
pranešimus iš savo kelionės po Lietuvą.

Kviečiame visus atsilankyti. — LDS ir ALDLD Kuopos

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos- (July) 21, 1961



Tai ne tavo bizni

tada 
kada 
turi

jog tūli 
ne dievo biznis.

Nors nesu tikintis, tačiau 
niekados juoktis iš tikinčių 
nemėgau tik dėl pasijuoki
mo. Vienok, kada patys ti
kintieji daro juokus iš savo 
tikybos ir dievų, tai 
imk ir juokis. Kai 
net pilvą susiėmęs 
juoktis.

Aną dieną New Yorke 
Šv. Tamošiaus (ar to vier- 
no ar nevierno, tai neži
nau) Protestantų Episko- 
kopalų bažnyčia pasikvietė 
didelį žinovą apie dievus ir 
jų biznį, Rev. Dr. Paul 
Scherer. Jis ir kalbėjo apie 
tai, kur dievo biznis prasi
deda ir kur pasibaigia.

Priežastis, kodėl tokia te
ma dr. Scherer kalbėjo, yra 
rimta. Mat, jis sako, kas 
gentkartėj vis atsiranda to
kių neviernų Tamošių, ku- 

' rie vis reikalauja arba pa
geidauja dėl persitikrinimo, 
kad dievas ar dievai kokiu 
nors būdu duotų jiems su
prasti, jog jis ar jie iš tik
rųjų yra, o ne išmislas. Iš 
to kunigo galima suprasti, 
jog atsiranda kas gentkar- 
tė tokių žmonių, kurie no
rėtų ne tik dievą matyti, 
ale su juo ir pasikalbėti, 
jeigu jis iš tikrųjų yra. 
Kad tokių yra, tai mes ži
nome ir galime su tuo dva
siškiu sutikti.

Mat, per visus tuos tūks
tančius istorinių metų vi
sokių tikybų kunigija žmo
nėms pasakoja apie dievo 
buvimą ir jo galingumą, 
apie visų nuo jo priklausy
mą. Bet per visus tuos Į Žmonių, kurie turi daugiau do- 
tūkstančius metų nieks, o periu negu proto.

nekišk!
“Per dažnai

toks negirdimas ir nemato
mas dievas yra, nors tūli 
piiliečiai labai gali abejo
ti apie tai. Čia dar nege
riau.

Bet ir pats kunigas dr. 
Scherer sutinka, 
dalykai yra
Čia jis tik dievui nepasa
kę, kur ne tavo biznis, tai 
savo nosies

Jis sako:
mes reikalaujame dalykų,
kurie yra ne jo biznis, ale 
mūsų. Berlyno ir Kinijos 
reikalas yra mūsų, o ne jo 
biznis!”

Reiškia, dieve, dievulė
liau, nekišk savo nosies į 
Berlyno ir Knijos reikalą, 
nes nudegsi! Tas mūsų 
reikalas, tas mūsų biznis...

Ar čia ne patys kunigai 
daro juokus iš dievo? Ir 
tu dabar nesijuok...

A. Gilman

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

monių bei įstaigų nacionaliza
cijos.

“Velnias” visur laimi. Klup
do ant senų kelių ir mūsų po
piežių Joną XXIII.

Smetonininkų vadeivos or
ganizuoja kokį ten “Lietuvių 
fondą.” Prašo stambių aukų, 
prašo milijono dolerių.

Tai nesvarbu. Svarbu tas, 
kad jie Clevelando “Dirvoje” 
skelbiasi jau suradę apie tris
dešimt biznierių, kurie pasiža
dėję aukoti po visą tūkstan
ti nę,-

Tas tik parodo, kad pas mus 
Amerikoje lietuviuose esama

“Laisves” metinis piknikas jau šį sekmadienį, liepos 23 d., Great 
Necke, Kasmočiūtes parke, 91 Steamboat Rd. Širdingai kviečiame 
Didžiojo Niujorko ir apylinkes lietuvius skaitlingai dalyvauti, links
mai popietę praleisti prie gerų vaišių ir smarkios šokiams muzikos.

Keli žodžiai iš 
kelionės Lietuvon

Ona Wellus, vykstanti į 
Lietuvą kartu su JAV lie
tuvių turistų antrąja gru
pe, rašo:

“Laimingai atvykome į 
Norvegijos sostinės, Oslo, 
aerodromą. Čia palaukę 
vieną valandą, skrisime į 
Tarybų Sąjungą...”

. Be abejonės, šiuo
turistai jau bus Lietuvoje.

Lietuviškos naujienos

metu

brukli-

draugas

nieks nėra matęs, nei girdėjęs 
dievą kalbant. Pas juos vis 
tik kokie piemenėliai arba 
net kokie pamišėliai “pa
mato” dievų apsireiškimą 
pavidale arba kalboje. Tas 
ir priveda tūlus kiekvienoj 
gentkartėj abejoti apie die
vo ar dievų buvimą.

Kartais net ir juokinga. 
Kodėl dabar turėtų turėti 
teisę tau pasakoti apie die
vo buvimą ir jų “galybes” 
tik todėl, kad jis ar ji pasi
siūdina aprangalą kitaip 
negu įprasta visų nešioti 
kasdien? Jis arba ji juk 
ant tos pačios žemės ir tose 
pat mokyklose mokėsi, tai 
kaip jie jau gauna tą žino
jimą apie dievo buvimą, o 

. tu—ne? čia ir tos abejo
nės apie dievų buvimą pas 
žmones kyla.

Bet dr. Scherer nebūtų 
kunigas, jeigu neišmislytų 
savotiškų niekų. Jis sako: 
“Neduodamas mums viso 
to, ko reikalaujame, ir gy
vendamas baisioj tyloj, die
vas atsiekia pergalę ant 
mūsų ir dėl mūsų.”

“Mes turime pasiduoti jo 
tylai,” jis sako. “Mes ga
lime norėti to, ko jis negali 
mums duoti, bet vistiek jis 
gali būti geru dievu. Jis 
turi vengti mums pasiduoti 
atvejų atvejais.”
; “Mes neturime manyti,” 
jis tęsia toliau, “apie dievo 
tylą kaip problemą arba 
tikybos abejonę. Tas yra jo 
biznis, ir mes turime tą 
priimti.”

Taip, tai taip, dievo bu
vimas ar nebuvimas yra jo 
paties biznis. Bet kodėl 
vien tie žmonės, kurie va
dinasi kunigais, o tūli jų 
dar apsirengę skirtingai 
nuo kitų žmonių, stačiai 
verčia mus tikėti ir garbin
ti tokį dievą, kurio nei ma
tome, nei girdime? Da
bartinis kunigų spyrimasis 
duotų šalpą iš valdžios, iš 
piliečių, iždo tikybinėms 
mokykloms yra mūs, pilie
čių, vertimas sutikti, jog

Prašau, paskaitykite. Hen
rikas Vencevičius straipsnyje 
“Lietuvoje bus chemijos pra
monė” rašo

. “Buržuazijos 
metais Lietuvos 
nei reikalingas
vežamas iš Vokietijos, 
tarpu šventosios 
netoli Anykščių, 
aukštos kokybės smėlio telki
niai.”

Vaikštinėjo po smėlį ir 
jo nematė!

viešpatavimo 
stiklo pramo- 
smėlis buvo 

T u o
krantuose, 

buvo labai

Vienas lietuviškas galvočius, 
smarkiai išplūdęs Tarybų Są
jungą, šaukia

“Jungtinės Valstijos plėtėsi 
į Vakarus ir pietus, bet ar jos 
steigė užimtose srityse totali
tarinio despotizmo sistemą? 
Ar JAV žudė, plėšė ir depor
tavo tų sričių gyventojus?”

Matote, koks baisus jis ig- 
norantas. Jis nežino, ką mes. 
padarėme su indėnais. Jis ne
žino, kaip ir iš kur atsirado 
milijonai pietinėse valstijose 
vergų. Jis nežino, kad dar ir 
šiandien septyniose pietinėse 
valstijose viešpatauja tokia 
baisi totalitarinio despotizmo 
sistema, kokios niekur joks ci
vilizuotas kraštas nėra turė
jęs.

Bloga, kai tokie neišmanė
liai bando kitus istorijos mo
kyti. Bent jau visiškai nepa
teisinama Amerikoje gyvenan
čiam “žurnalistui” nė mažiauį 
šio .supratimo neturėti apiė 
Amerikos istoriją. '

Adomas Dagis ligoninėj
Draugai Sutkai 

Francisco praneša 
niečiui K. V-ui:

—Jūsų ir mūsų
Adomas Dagis randasi ligo
ninėje nuo pirmadienio va
karo, su plaučių uždegimu.

Jisai buvo į Los Angeles 
nuva ž i a v ę s atostogoms, 
praleido ten mėnesį laiko ir 
sugrįžo, nesijausdamas ge
rai, šeštadienio rytą (liepos 
15 d.). Sekmadienį buvome 
nuvažiavę į L.L.D. susirin
kimą Santa Claroj, Calif., 
nors jis turėjo galvos skau
dėjimą iš ryto.

Grįžtant į namus jisai 
pradėjo rimtai sirgti.

Kadangi jo gaspadinės 
sesuo atvažiavo vakacijų 
pas ją, tai Adomas turėjo 
užleisti jai savo kambarį 
porai mėnesių. Tad mes pa
kvietėm jį pas save, nes ji
sai sirgdamas nega Įėjo 
kambario ieškotis.

Pašaukėme daktarą pir
madienį apie 5 vai. popiet. 
Daktaras sakė, kad tai bū
sią nuo karščio, nes ir pas 
mus buvo kelios karštos 
dienos. Bet 7 vai. vėl ture- i 
jome šaukti daktarą, kuris 
jau patarė' eiti į ligoninę.

Ligoninėje Adomui krizė 
jau praėjo, bet jis dar rim
tai serga ir dar nežino, ka
da galės išeiti iš ligonoinės.

Kadangi jūs artimas jo 
draugas, tai jisai prašė 
jums apie jį pranešti.

V. B. Sutkai
Visi laisviečiai nuošir

džiai linki gerajam drg. 
Adomui Dagiui kuo grei
čiausiai susveikti ir sustip
rėti

Norime tiesos, o ne 
gražbylystės

Aš kaip skaitytoja norė
čiau mūsų “T. Žiburius” 
matyti tikrai įdomius. Man 
rodos, kad dauguma jau 
nieko nebeskaito išskyrus 
kronikas, skelbimus apie 
subuvimus, juokus ir pan. 
Ir dalinai dėl to, kad visos 
mums rūpimos temos daž-

n

Drg. Kavaliauskaitei 
padaryta operacija

Praėjusioje “Laisvėje 
jau buvome pranešę, kad
staiga susirgo mūsų knyg- 
vedė ir plačiai žinoma pa
žangi lietuvaitė Lillian Ka
valiauskaitė. Laikraščiui ei
nant į spaudą ketvirtadienį 
jai turėjo būti padaryta 
operacija. Rezultatai dar 
nežinomi. Kiek žinoma, ta

nai baigiasi tik gražbylys- čiau, operacija nėra viena 
te. Mūsų skaitytojų masei iš didžiųjų. Todėl tikimės,

Aido choro padėka
Iš Lietuvos grįžusiųjų pir

mųjų turistų banketas, kuij|^ 
rengė Aido choras, pavyk} 
visapusiai. Dėkojam Alek
sandrui Veličkai, vyriau
siam virtuvės vadui ir jo pa- 
gelbininkams: Onai Čepu
lienei, S. Sasnai. Domicėlei 
Veličkienei, S. Večkiui. G. 
Varesonui, N. Buknienei ir 
P. Ventai. Padėka už gėles 
papuošimui salės stalų: P. 
Bėčiui ir J. Juškai. Ir šir
dinga padėka visiems atsi
lankiusiems.

J. Grybas, 
Aido choro pirm.

ko-

vie- 
iki

‘shock treat- 
tas 
tie-

N. J. VALSTIJOJE
' NORI JUNGTI 
GELEŽINKELIUS

Trenton, N. J. — Mažė-

Mano kaimynystėj, trys 
vyrai, kaip ąžuolai, mirė 
jauni nuo...alkoholio. Tai 
būt gera, jei mūsų tautie
čiams Čikagoj ir kitur tų 
miestų burmistrai išleistų 
potvarkį, kaip išleido birže
lio 19 Vilniui: “Už pasiro
dymą girtam gatvėse, par
kuose, stadionuose, teat
ruose...įžeidžiant žmogaus 
orumą ir visuomeninę doro
vę.. .pabauda nuo 5 iki 10 
naujų rublių.

“...Asmenims ... kurie su
daro nepakenčiamas sąly
gas šeimoj ... taikomas pri
verstinas gydymas, nutrau
kiamas pagal gydytojų 
misijos .išvadą.
Už samogono varymą: 

/

“...laisvės atėmimas 
niems metams, bauda
100 rublių. Už samagono 
varymą tikslu parduoti — 
5 metai —500 rublių. Sama- 
gonui varyti įrankių laiky
mas 3-15 parų... Visi asme
nys, areštuoti už šį nusikal
timą, laikomi parengtinio 
kalinimo kamerose ir nau
dojami fiziniam darbui — 
gatvėms, skverams valyti, 
keliams taisyti, gyvenvie
tėms tvarkyti ir kitiems 
darbams—be užmokesčio...”

i 

Atlanto ešerius gaudo
Long Islando lietuviai 

nei nesapnuoja, kad poros 
šimtų mylių atstume už At
lanto okeano horizonto eše
rius gaudo 54 Klaipėdos 
žvejų traleriai. Juos aptar
nauja Klaipėdos laivų sta
tybos bazės laivai “Tarybų 

I Lietuva”, “Tarybinė Arkti- 
I ka”, “Julius Janonis”, o ku
rą iš Klaipėdos gabena trys 
tanklaivai. Gelbėjimo laivo 
vardas “Rambynas”.

Tie traleriai, sakoma, 
gaus šiais metais tiek 
vies, kiek Australijos 
Belgijos žvejai kartu sudė
jus...

KSG — Kauno sensacija
Į pasaulį pradėtos eks

portuoti absoliutaus tikslu
mo staklės — iki šiol jas 
Europoje gamino šveicarai. 
Šiandien jiems konkuruoja 
“trade mark” pažymėtos 
“KSG”, Khunas, ir su Kau
no herbu staklės. Tai nau
jausios Kauno įmonės ženk-

reikalingas 
ment” nuo atbukimo. O 
“shokas” būtų daugiau 
sos ir mažiau gražių 
džių.

Pv. kiek teko susitikti su 
neseniai atvažiavusiais iš 
Lietuvos ir būti jų pager
bimui suruoštuose pobū
viuose, aš susidariau visai j 
ne tą vaizdą, kuris amžinai 
aprašomas mūsų laikraš
čiuose.

Iš tikrųjų, visi klausimai, 
liečia gyvenimą Lietuvoje, 
buvo labai lėkšti ir naivūs, 
aiškiai parodą, kad gyveni
mas Lietuvoje susirinkusiai 
publikai nelabai rūpi, arba 
jie ir taip jau yra susidarę 
pakankamą vaizdą. Pagrin- 
dihis tikslas buvo pasirody
ti prieš atvažiavusius kaip 
mes gyvename. Todėl pasi
kalbėjimai buvo daugumoje 
maždaug tokie: “Ar jaučia
tės kaip rojuj išvažiavęs iš 
Lietuvos? Kiek Lietuvoje 
kainuoja batai ? Tiek ir tiek. 
Aha! Mes tai kas mėnesį 
naujus galime pirkti. Ar 
jūs matėt Simpsono krautu
vę? Tokių Lietuvoje nėra. 
Mes tai čia visko turime. 
Ar turi kas Lietuvoje auto
mobilį? Mes tai visi turime. 
Ir taip panašiai visą vaka-

> 
kad mūsų Lillian greitai 
pasveiks.

Beje, antradienio “Lais
vėje” buvo-paduotas 
klaidingas ligoninės pava
dinimas. Ji vadinasi 
Queens Memorial, 
land General 
kampas 175th St. 
Ave., Jamaica, N.

I bario num. 38. Ji

KARINIŲ LAIVŲ 
JUDĖJIMAS

New Yorkas. — Į New 
Yorko uostą atplaukė lėk
tuvnešis “Essex”, penki 
naikintuvai ir keli submari-

• nai. Mat, Atlante eina 
NATO karo laivynų manev
rai.

ne 
bet Mid- 
Hospital, 
ir 88th

ten pasi
davusi pavarde Lillian Bel- 
te.

Paieškojimai
Miknekaitė Juze paieško savo bro
lio Pranciškaus Miknekio, 
pirmiau gyveno New Yorke, 
adresas.

Druskininkai
Dzeržinskio 4, :
Miknekaitė Juzė
Lithuania, USSR

Paieško brolio Tenenicnė
Jurgio d., Lazdijų rajonas, Šiaulėnų 
paštas, Guobinių kaimas.

Ieškoma Cunienė Bronislava, 
vykusi į Ameriką prieš 
karą. Girdėjau, kad 
te. Širdingai prašau 
no adresas:

Kretinga
P. Cvirkos g-vė,
Jagminienė Rozalija 
Lithuania, • USSR

kuris
Mano

Bronė,

iš- 
pirmąjj 

gyveno Detroi- 
atsilicpt i. Ma-

Nr. 75b

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

su- 
žu- 

ir

jant keliautojams geležin- las.^Įmonėj dirba šie vyrai: 
keliais, kompanijos negali Mečys Kaminskas
lOOJJCllJAJ UI. JLZCUZJXXCU1 U Lį j^CUKxxU j---------------------------------------------

kompanijų geležinkelių lini-; dzianskas,
išsilaikyti. Dažnai tų pačių

jos sueina j tuos pat mies
tus. Todėl yra planuojama 
sujungti Erie ir Lackawan
na, taipgi North Jersey ir 
Hudson Tubes geležinke
lius.

BROCKTON, MASS
Metinis piknikas, kurį rengia meno sąjungos ap

skritis, įvyks sekmadienį, Liepos-July 30 d., Olym
pia Parke, Worcester, Mass. Montello Vyrų Dailės 
Grupė dalyvaus dainų programoje. Jie važiuos į 
pikniką specialiu busu. Taigi, kurie norėtumėte 
su jais važiuoti busu į tą pikniką ir linksmai pra
leisti laiką, tuojau kreipkitės pas K. Ustupą arba 
George Steponauską ir įsigykite buso tikietą. Kai
na į abi pusi tik $2.00/;

Nepraleiskite šios puikios progos pasilinksminti.
Busii; Komisija

;, Kazys 
Gužauskas, Juozas Ru- 

, Aleksas Kaz
lauskas, Ernestas -Portno- 
jus, ir žavi lietuvaitė labo
rantė Ona Butkeviciute.
Tėvyniečiai pirmauja 
vitražuose

žurnalas “Pergalė” rašo, 
kad lietuviai vitražistai pir
mauja visoj Tar. Sąjungoj. 
Maskvoje neseniai jie turė
jo savo parodą. Jei Ameri
kos lietuvių dailininkų vit
ražo studijos dar tik ekspe
rimentuoja skaldyto stiklo 
vitražus, tai toj parodoj A. 
Stoškus ir K. Morkūnas iš
statė puikius šios rūšies vi
tražus. “Pergalėj” telpa 
(Stoškaus vitražo “Žemė 
Motina” nuotrauka.
Norime tiesos

Augąs šiandieninio lietu
vio kultūrinis lygis neišven
giamai turėjo vienam iš iš
eivijos laikraščių iššaukti 
laišką, po kuriuo pasirašo 
“Ištikima skaitytoja”. Ji 
rašo: . '

čiurlionies paroda 
Niujorke

Kaip praneša “The New 
York Times” liepos 16 d., 
didžiojoj Niujorko bibliote
koj, slavonikos skyriuje, iš
statyta M. K. Čiurlionies 
darbų reprodukcijos. Dien
rašty rašoma:

“Lietuvis dailininkas, ku
ris mažai žinomas Ameri
koj, bet kuris suvaidino 
svarbų vaidmenį abstrakti
nio meno pradiniam judėji
me, yra pagerbtas jo jubi
liejinėj parodoj, “The Sla
vonic Division of the New 
York Public Library, Fifth 
Avenue and 42nd St.”

Dailininkas M. K. Čiur
lionis, kuris taip pat buvo 
kompozitorius, aut orius 
Lietuvos pirmųjų simfoni
nių poemų ir šimtų kūrinė
lių pianinui, mirė vos su
laukęs 35 metų, prieš 50 
metų... Daugumas Čiurlio
nies darbų, apie 300, yra 
saugojami Čiurlionies Mu
ziejuje, Kaune, Lietuvoj.

A. Zienius

Aido Choro 
metinis piknikas

Mūsų Aido Choras smar
kiai rengiasi prie savo me
tinio pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 10 d. Kasmočiūtes 
parke, Great Necke, 91 
Steamboat Rd.

Aido Choras kviečia lie
tuviškąją publiką nepa
miršti šios dienos.

Vincas Kazlauskas

Po miestą pasidairiusT
Su lapkričio 1 diena or

laivių linijos, kurių lėktu
vai skraido tarp JAV ir 
Vakarų Europos, pakels ke- 
lonių kainas 5 procentais.

Liepos 18 d. sukako 25-ri 
metai nuo 1936 m. fašistų 
sukilimo Ispanijoje prieš 
liaudies išrinktą valdžią. 
Tos sukakties proga kai 
kurie New Yorko laikraš
čiai pasidžiaugė pergale 
“prieš komunistus” Kiti, 
kaip “N. Y. Times” atžymė
jo Anglijos, Francūzijos ir 
JAV “neutrališką” palitiką.

Keista buvo “neutraly- 
bė”, kuomet iš JAV kiek
vieną dieną laivai plaukė su 
ginklais, amunicija, maistu, 
drabužiais Ispanijos fašis
tams į Portugalijos prie
plaukas. w

Varšuva. — Lenkija su
teikė Mongolijos Liaudies 
Ęespublikai $10,000,000 pa
skolos.

ELIZABETH, N. J.
Mirus

Marijonai Kisielienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos sūnui Vytautui, 

broliui Antanui ir jo žmonai Barbutei Kushliams 
ir visiems artimiesiems ir giminėms.

P. Dennis 
, A. Dennis

F. ir A. Bunkus 
J. Marcinkevičius 
V. ir O. Žilinskai 
A. Mičiulis 
Ona Arlauskienė 
B r. Ostapuk 
M. Pakštienė
F. Glambert 
An. Zaremba

P. ir J. Ramoška
P. Vaičionis
L. O. Slančiauskas
I. A. Bechis •
J. Blažiūnas
O. Sangaila
W. Simanai
P. Maršonas
M. Witkus
F. ir A. Josmantai
F. Shimkienė

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 21, 1961

J




