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KRISLAI
Svarbi kalba!
James Forrestal
Virimas "Žilionis

i Al a S k O j e įvyko I McNa maros planas stumia 
žemės drebėjimas Jungt. Vaisiijas į didelį karą

Brendan Behan
— Rašo R. Mizara —

Praėjusią savaitę JAV se
nate sakė kalbą senatorius J. 
W. Fulbright, senatinio užsie
nio reikalam^ tvarkyti komite- 
toxpirmininkas. Fulbright — 
Įtakingas politikas, jo žodis 
turi didelio svorio.

Ką gi senatorius Fulbright 
pasakė ?

Jis patarė JAV vyriausybei 
ir visiems amerikiečiams, kad 
jie užsieniniais klau simais 
persiorientuotų, kad jie pra
dėtų naujai galvoti. Senato
rius sakė: patinka kam. ar 
nepatinka, bet Tarybų Sąjun
ga, Kinijos Liaudies Respub
lika, socialistinė Kuba gyvuo
ja ir gyvuos; amerikiečiai pri
valo tai suprasti, mūsų šalies 
užsieninę politiką keisti, tai
kantis prie to, kas yra ir kas 
bus!

Daugeliui kietakakčių Ful- 
brighto kalba, žinoma, nepa
tiks. Ji tuo labiau nepatiks 
lietuviškiems “veiksniams.”

Juneau, Alaska. — Penk
tadienį, kovo 27 dieną, Alas- 
koje įvyko didelis žemės 
drebėjimas. Jo centras bu
vo Aląskos įlankoje, apie 
10 mylių nuo sausumos, bet 
sausumoje drebėjimas buvo 
vienur didesnis, kitur ma
žesnis, per 900 mylių nuo 
Beringo jūros iki Kanados.

Didžiausias žemės drebė
jimas įvyko Anchorage 
mieste, kur gyvena apie 
100,000 žmonių, taipgi Alas- 
kos įlankos pakraštyje.

Kiek žmonių žuvo, tai ke
lios dienos po nelaimės, dar 
tikrai nėra žinoma, mano

ma, kad apie 100, o gal 
daug daugiau.

Nuostoliai yra dideli. Vie
ni sako, kad apie 300 mili
jonų dolerių, o kiti, kad 
apie 900 milijonų.

Po žemės drebėjimo, kaip 
ir visada, labai sujudo Ra
miojo vandenyno bangos. 
Jos padarė nuostolių Kali
fornijos, Oregono ir Wash- 
ingtono valstijose. Prezi
dentas Johnsonas paskelbė 
Alaska reikalingą federali
nės vyriausybės pagalbos.

Pirmadieni, kovo 30 die
ną, vėl pasikartojo* žemės 
drebėjimas, bet jis buvo 
daug tnažesnis.

Žiaurios riaušės 
įvyko Floridoje

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Gynybos sek
retorius Robertas McNa
mara, kovo 26jksSenato po
sėdyje, per dvi' valandas 
teisino JAV intervenciją 
Pietų Vietname. Jis įrodi
nėjo, kad Jungtinės Valsti
jos privalo dar daugiau 
teikti militarinės ir ekono
minės pagalbos Pietų Viet
namo militaristų valdžiai, 
kad įveiktų partizanus.

Jis tvirtino, kad pietrytų 
Azija yra labai svarbi 
“JAV gynybai” ir neturi 
būti leista komunistams lai
mėti. Jis sakė, kad nugalė
jimui partizanų gali prisi
eiti perkelti karą ir į Šiau
rės Vietnamą, tai yra, už- 

> pultjj liaudišką respubliką.
Jis pasakojo, kad pietų 

Vietnamo partizanai gauna 
pagalbos iš Šiaurės Vietna-

vencija už 10,000 myliu nuo 
JAV.

Senatoriai Wayne Morse 
ir Fulbrightas kritikavo 
McNamaros siūlomą planą 
kaip pavojingą, kuris gali 
įvelti mūsų šąli i dideli ką
rą, v

Generolas Wallace M. 
Greene, JAV marininkų ko- 
manęlierius, reikalauja, kad 
Pietų Vietname prieš par
tizanus veiktu marininkų 
karo lėktuvai, ginkluoti ra
ketomis ir naujausiomis 
bombomis,

Phondiriho provincijo j e 
dviejų dienų mūšyje P. 
Vietnamo valdžios daliniai 
•neteko 30 užmuštais, 60 su
žeistais ir 15 dingusiais ka
rių. Manoma, kad komunis
tai neteko 35 užmuštais.

Saigonan atskrido buvęs 
JAV viceprezidentas R.

Netenka abejoti, kad prezi
dentas Johnsonas ims dėmesin 
tai, ką senatorius Fulbright 
pasakė.

Kovo 29 d. sukako penkioli
ka metų, kai iš JAV Gynybos 

-departamento sekret o r i a u s 
posto pasitraukė James. For
restal. Tuomet jo rezignacija 
sukėlė nemažą triukšmelį 
spaudoje ir valdiniuose rate
liuose.

Forrestal sirgo proto liga— 
tikriau: komunizmo baimės li
ga, jei taip galima išsireikšti, 
i jis buvo mūsų šalies gink
luotų jėgų vadovu šaltojo ka
ro pradžioje!

Kur tik Forrestalis ėjo, ten 
matė “raudonąjį priešą.” 
Naktį jis neidavo lovon pir
miau neapžiūrėjęs savo buto 
visų kampelių, ar nemurkso 

pasislėpęs komunistas!
’ Pagalvokime: toks silpna

protis stovėjo mūsų šalies pa
čiame priešaky!

Pagaliau, kai ir Forrestalio 
artimieji pamatė, kad su juo 
bėda didelė, jį patalpino į li
goninę. 1949 m. gegužės 22 
d. Forrestalis iššoko iš 16-ojo 
aukšto ir užsimušė!

Visa tai skamba kaip 
sakoj. Bet “komunizmo 
mės” liga ir šiandien yra 
gančiųjų. Tūli jų serga 
duotai, o kiti—iš tikrųjų!

Ir tarp lietuvių yra Torres •
talių, bet laimė ta, kad jie tik konferencijoje prekybos 
liežuviais .tegali komunistus j reikalais Tarybų Sąjungos 
keikti ir melstis, kad dievas' - --------
išdegtų pasaulį atominiu ka
ru.

Jacksonville, Fla. Bal
tieji šovinistai čionai iššau
kė riaušes tarp baltųjų ir 
■negrų. Jos tęsėsi per kelias 
dienas. Prasidėjo, kada bal
tieji iš automobilio nušovė 
J. Mae Chappell, negrę vie
nuolikos vaikų motiną.

Negrai buvo suruošę de
monstraciją, reikalaudami 
panaikinti segregaciją. Pik
tadariai pravažiuodami au
tomobilyje pradėjo šaudyti. 
Po to įvyko tarp baltųjų ir 
negrų riaušės. Sekamą die
ną jos pasikartojo įvairiose 
miesto dalyse. Prie negrų 
aukštesniojo mokslo mo
kyklos policijos elgesys iš
šaukė jaunuolių atkirtį. Ne
grai mokiniai akmenimis 
metė į policiją, du kores
pondentų automobilius ap
vertė, apylink ė j e» buvo 
daug langų išdaužyta.

Miesto majoras H. Burns 
į riaušių vietą pasiuntė 70 
valstijos kareivių ir 500

mo ir Laoso, bęt tai natūra
lų lu, kad ten kaimyniškų val- 

tarpe virš 200 negrų. Poli- stybių žmonės gali gelbėti 
cija sako, kad areštavo du liaudiečių kovai, nes tai lo- 
negrus, kurie turėjo šautu- j giškiau, : 
vus.

Naktį baltųjų jaunuoliai 
lakstė negrais apgyventoje NAUJI JAV LAIVAI 
miesto dalyje i? išdaužė I PARTIZANUS 
daugelio gyvenimo namų 
langus.

Kovo 25 dieną baltųjų ir 
negrų vadovai įšvyko į Tal
lahassee pas gubernatorių 
F. Bryan tą.

Roy Wilkins, nacionalės 
negrų NAAGP organizaci
jos sekretorius, pasiuntė te
legramą JAV Justici jos 
sekretoriui Robertui Kene
džiui, kurioje už riaušes 
kaltina Jacksonvillės majo
rą Biurnsą ir policijos vir
šininkus, nes jie baltiesiems 
šovinistams leido užpulti 
ramią demonstraciją, o pas
kui nesuvaldė chuliganų.

ugniagesių. Keli šimtai 
žmonių buvo areštuoti,

negu Jungtinių 
Valstijų militarinė inte.r-

Niksonas. Jis sako, kad jo
kiame atsitikime Jungtinės 
Valstijos neleis Pietų Viet
namo partizanams laimėti, 
nes tai būtų komunistų lai
mėjimas pietrytų Azijoje.

pa- 
bai-
ser-
nu- į IŠ VISO PASAULIO

Ženeva. — Tarptautinėje

r Š. m. kovo 20 d. Kaune mi
rė įžymus Lietuvos rašytojas 
Vincas Žilionis. Apie velionį 
nekrologas telpa šios dienos 
“Laisvės” 2-ajame puslapy.

Šia (liūdna) proga reiškiu 
nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai ir Lietuvos Rašytojų 
Sąjungai. O skaitytojams pa-

delegacija sakė, kad TSRS 
plės prekybą su atsilikusio
mis šalimis ir daugiau teiks 
joms pagalbos.

Miami, Fla. — Vasario 
mėnesį 16 NATO valstybių 
laivų nugabeno į Kubą reik
menų. Jie buvo: 7 Anglijos, 
5 Graikijos, 3 Ispanijos ir 1 riką. 
Norvegijos.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karinis laivy
nas* paruošė.•naujus karo 
laivelius, kurie yra nedide
li, tvirtai apšarvuoti ir gin
kluoti karui prieš Pietų 
Vietnamo partizanus. Ma
noma, kad tų laivelių pagal
ba bus galima* kontroliuoti 
upes.

JAPONAI ATAKAVO 
JAV ĮMONES

Naha, Okinawa sala — 
Jungtinės Valstijos "čionai 
yra. įsirengę orlaivyno, lai
vyno ir armijos bazes. Yra 
apie 85,000 JAV militarinių 
žmonių.

Vienos gyventojai reika
lauja, Kad JAV pasitrauk
tų, o sala būtų grąžinta Ja
ponijai. Įvyko demonstra
cijos prie JAV karo bazių. 
Okinaviečiai buvo padegę 

. American Plywood Co. fab- 1 • "I
I

KORĖJOS STUDENTŲ 
PROTESTAS

Seulas. — Sujudo Pietų 
Korėjos studentai prieš 
diktatoriška militaristų vai- 
džią. Kovo 26 dieną tik Se
ulo mieste demonst r a v o 
virš 30,000 studentu, o kita 
tiek kituose miestuose. Po
licija žiauriai puolė studen
tus.

Bušomobilistai už 
nacionaL
Atlantic City, N. ,J.—Au

tomobilistų konvenci joje 
unijos prezidentas W. Reu- 
theris išdėstė programą už 
geresnes sąlygas, didesnes 
algas ir senatvės užtikrintą 
gyvenimą.

Unijistai jo planą pilnai 
remia. Pagal jį automobi
listas, išdirbęs 25 metus, 
galėtų pasitraukti į pensi
ją, privalėtų gauti iš kom
panijos pusę algos ir visą 
Social Seccurity senatvės 
pepsiją; išdirbęs 30 metų, 
turėtų gauti du trečdalius 
buvusios jo algos ir S.S. se
natvės pensiją.

Automobilistai pasisakė

v . . v . /.

uz masini marsavimą į 
Washingtona rugpiūčio 28 
dieną už civilines teises.

Jie reikalauja šaukti vi
sos šalies organizacijų kon 

\enciją už civilinių teisių 
įstatymą, kovai prieš vargą 
ir skurdą. Konvencijoje 
taipgi turėtų būti aptarta 
jaunuolių reikalai, kurių 
tiek daug atsiduria bedar
bių eilėse, kai tik baigia 
mokyklą.

Washingtonas. — Penta
gono generolai sako, kad 
militarinių stovyklų apylin
kėse yra daug diskrimina
cijų prieš negrus karius.

Senatorius stoja tiž
aiko snayveniitią

nų Armijos narys; jis buvo 
kalintas anglų kalėjimuose dėl 
to, kad kovojo už šiaurinės 
dalies prijungimą prie Airi' 

i jos.i
... ......................... Po to, kai ARA buvo likvi-

tariu: jei galite, įsigykite ir duota, Behanas ėmėsi plunks-
Po to, kai ARA buvo likvi-

Baynton Beach, Fla. — , 
Didelės bangos apvertė lai- Į

, CEILONE JVYKO 
KONFERENCIJĄ

Kolombo. — Čionai įvykovelį, kuriame buvo 20 bežų- Azijos • į
vmi tonniii vrrtnniii k ntnvu dvaujančių žmonių. Keturi 
prigėrė, o kitus išgelbėjo.

perskaitykite V. žilionio di
džiausią romaną — “ 
kom nuo senojo svieto, 
veikalas apie 1905-1907 
tų revoliuciją Lietuvoje.'

Atsisa- raščius;
nos: kūrė pjeses, rašė eilė- 

! jis mokėjo rašyti
Tai abiem kalbom — gališkai ir
me-

Tą pačią dieną, kai Kaune 
mirė Vincas Žilionis, Dubline, 

•Airijos sostinėje, mirė įžy- 
tyius dramaturgas-rašytojas ir
kjovotojas Brendan B e h a n , Į 
*cs sulaukęs 4 1 metų am-
žiaus.

Behaną palaidojo kaip tau
tos didvyrį todėl, kad iš pat 
mažų dienų jis kovojo prieš 
ąnglų imperialistus; jis’ ka
daise buvo Airijos Respubliko-

angliškai.
Pora kartų Behanas lankė

si ir JAV.
Apie jį, kaip kovotoją ir 

rašytoją, andai, dar jam gy
vam esant, gražų straipsnį pa- 
rašė laikrašty “Workeryje” 
JAV Komunistų partijos va
dovė Elizabeth Gurley Flynn.

Savo gyvenimo žvakę, sa
koma, Brendan Behan degi
no iš abiejų galų, ir tai su
trumpino jo amžių. Tačiau 
tas^nenuvertina jo atliktų nau
dingų darbų I

Londonas. — Anglija už
draudė trijų rūšių DDT 
chemikalus vartoti daržo
vių ir vaisių apsaugojimui 
nuo vabzdžių, nes chemika
lai kenksmihgi žmonių svei
katai.

tybių konferencija paruoši
mui plačios neutrališkų val
stybių konferencijos. Daly
vavo : Afganistanas, Alžy
ras, Kambodža, Ceilonas, 
Kongo, Kuba, Kipras, Ethi- 
opija, Gana, Gvinėja,/ Ira
kas, Indonezija, Libanas, 
Marokas, Nepalis, S. Arabi
ja, Somalis, Sudanas, Tuni- 
sija, Jugųsląvija, Jemenas

NAUJAS J. RUBIO 
ADVOKATAS

Dallas, Texas. —M. Belli, 
kuris buvo vyriausias Jac- 
kio Rubio teisme gynėjas, 
Rubis ir jo šeima pavarė. 
Buvo pasamdę naują advo
katą Percį Foremaną, bet 
tas patsai pasitraukė.

Dabar pasamdytas Dr. ir 
advokatas H. WASmithas, 
kuris teises dėst^ Texas 
universitete. Jis ketjina Ru- 
bį išteisinti.
T. SĄJUNGA IŠJOJO 
VAK. VOKIETIJĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga vėl įspėjo Vakarų 
Vokietijos vyriausybę, kad 
veltui ji bando kalbėti var
du visų vokiečių. Faktas 
yra, kad gyvuoja Vokietijos 
Demokratinė Respublika, 
(Rytų Vokietija) su 20,- 
000,000 gyventojų ir ji gy
vuos, ar vakarų vokiečiai to 
nori, ar nenori.

Washingtonas. — Kovo: 
25 dieną, JAV Senato posė- i 
dyje, Užsienio santykiamsį 
Komiteto pirmininkas se-1 
natorius J. W. Fulbright i 
sakė labai svarbią kalbą.

Jis aiškino tuos pasikeiti
mus, kurie įvyko pasaulyje, 
kaip kapitalistiniame, taip 
ir socialistiniame per pasta
rąją dekadą.

Jis sakė, Jungtinių Vals
tijų vyriausybė turi pereg- 
zaminuoti tuos įvykius ir 
remiantis jais nustatyti sa
vo užsienio politiką. Jis pa
reiškė, kad dabar jau neati
tinka 1P03 metų JAV ir Pa
namos sutartis, kad reikia 
padaryti sutartį remiantis 
dabartinio laiko sąlygomis. 
Taipgi sakė,, kad neturi pa
sikartoti tas, kas 1961 me
tais įvyko Pigs įlankoje, tai 
yra, invazija į Kubą. Sakė, 
kad JAV turi peregzami- 
nuoti savo politiką Lotynų 
Amerikoje ir kitur.

Senatorius sakė, kad yra 
tik viena Kinija, tai sausže- 
myje, kurią valdo komunis
tai.

Suprantama, senatorius 
kapitalistinį pasaulį vadino 
“laisvuoju pasauliu”, bet 
svarbu tas, kad jis kalbėjo 
už plėtimą prekybos ir su
tarčių su socialistiniu pa
sauliu.

“The New York Times”, 
kovo 26 d., redakciniame 
pavadino “protingais bal
sais” Stevensono, Johnsono 
ir Fulbrighto kalbas, kurios 
turėtų vesti Jungtines Val
stijas prie naujoj realisti
nės užsienio politikos.

Berlynas.—TSRS ir Rytų 
Vokietija perdavė Jungti
nėms-'Valstijoms jų du ka
pitonus, kuriu bombanešis 
prieš tris savaites buvo nu
šautas *virš Rytų Vokieti
jos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Portsmouth, Va. —Įvyko —1------

sprogimas JAV naftolaivy-J Nepalis. — Italijos kelei
ve “San Jacinto”, 12,000 to- ■ vinis lėktuvas atsimušė į 

'nų įtalpos. Laivas lūžo per j vulkaninį Vesuvijaus kalną, 
i pusę, 35 įgulos nariai išgel-; Visi keleiviai ir įgula — 47
bėti. 1 žmonės — žuvo.

Maskva. TSRS pasira-ijr jung(-įnę Arabų Respub
šė draugiškumo sutartį su 
Jemeno respublika penke- 
riems metams. Jai suteiks 
visokios pagalbos.

lika.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia planuoja teikti pa
galbos atsilikusioms šalims.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė suvaržė JAV am
basados narių išvažiavi
mus, ąpribąvo 175 myliomis 
nuo Varšuvos t ir uždraudė 
į 19 vietų įvažiuoti.

APIE NACIŲ ŽIAURUMĄ
Frankfurtas. —21-no na

rio teisme liudijo H. Dia- 
manskis, čigonas, kurį už 
komunizmą naciai laikė bai
sioje Osvencimo stovykloje. 
Jis sakė, kad hitlerininkai 
viršininkai pagrobdavo či
gonų vaiką už kojų, trenk
davo jo galvelę į medį ir 
baigta. Jis sakė, kad ypa
tingai Wilhelmas Bogeris 
mėgo taip elgtis.

Kolombo. — Neutrališkų 
valstybių ambasadoriai nu
tarė, kad konferenciją lai
kyti pirmąją savaitę spalio 
mėnesio.

f' Washingtonas. — 1963 
metais 3,000 Jungtinių Val
stijų prekybos laivų buvo 
apdrausti ant dviejų bilijo
nų ir 500 milijonų dolerių.

Kairas. — Egiptas suna- 
cionalizavo Shell ir Anglo- 
Egyptian kompanijų naftos 
įmones.

N. Bellmore, N. Y. — Po- 
i licija areštavo tris jaunuo
lius, kurie 22 kartus apiplė- 

: šė mokyklas. Jie išvogė už 
i $10,000 visokio turto. I *■
I ~

Maskva. — Kiečiau bus 
I baudžiami žemės ūkio par
eigūnai, kurie savo pareigų 
neatlieka.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad ji gali apsieiti xbe JAV 
pagalbos.

Paryžius. — Prancūzija 
yra pasitenkinusi suartėji
mu su Meksika.

Tel Avivas.—Izraelio val
džia bijosi, kad neįvyktų 
tarp arabų valstybių vieny
bė.

Washingtonas. — Missis- Hollywood a s, Fla. — 
sippi upėje atsirado labai Tymsterių unija tvirtai sto- 
daug negyvų žuvų. vi J. Hoffos gynime.
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Karą su skurdu tenka 
vesti ne juokais!

ŠIANDIEN MŪSŲ šaly nuolat girdisi ir spaudoje 
matosi šūkis: Karas skurdui! War on Poverty! arba 
War against Poverty! Šį šūkį iškėlė ne kas kitas kaip 
pats prezidentas Johnsonas.

Tai geras šūkis! Tai šūkis, kurio nei vien JAV 
gyventojas neturėtų pamiršti, bet turėtų nuol 
Bet tik kartojimas, aišku, padėties nepatajs/tu. Reikia 
veikti! Reikia daryti visa, kad skurd ūsų šalyje bū
tų panaikintas.

Mes tačiau bįjomės, kadmis užmojis gali būti pamir
štas, kad jis per greit 
nams ir visuomenės veikėjams gali pabosti.

— o —

kartoti.

lėms mūsų valdžios pareigū-

MUMS PATINKA, KAD ir Niujorko miesto meras 
Wagneris paskelbė karą skurdui. Kai kuriems žmonėms, 
toli nuo Niujorko gyvenantiems, gali atrodyti, jog mūšų 
didmiesty tokio dalyko, kaip skurdas, nėra. Juk Niujor
ke egzistuoja Wall Strytas; Čia patys stambiausi šalies 
bankai—čia finansinio kapitalo centras, tad kaip gali
ma daleisti, kad čia viešpatautų skurdas! Deja, skurdas 
čia šakoja ir lapoja!

Tik pagalvokime: vienas iš penkių miesto gyvento
jų tebegyvena skurde. Apskaičiuojama, kad Niujorko 
mieste yra 389,000 šeimos ir 32,000 pavienių, mirkstan
čių skurde.

Daugiausia skurdo keri tarp negrų ir puertorikie- 
čių, bet užtenka jo ir tarp baltųjų. Mieste yra 432,551 
asmuo, gyvenąs iš miestavų pašalpų. O kuriam teko gy
venti iš miestavų pašalpų, gerai žino, koks tai raskažius! 
Daugelis žmonių, reikalingų miestavų pašalpų, jų ne
gauna.

Wagneris sako, kad miesto valdžia skiria karui su 
skurdu $18 milijonų; tai būsią pradžiai. Daugiau tiki
masi gauti iš federalinės valdžios iždo. Paskui būsią ieš
koma kitokių būdų ir priemonių šiam karui vesti. < Bet 
tai tik lašas jūroj!

Karo su skurdu nebus galima baigti per mėnesį ar 
vienerius metus—tai ilgų metų procesas. Jeigu šaly

je yra 35—40 milijonų žmonių, kurių gyvenimo lygis ne
pakilęs iš skurdo, tai galima suprasti koks ilgas karas 
gali būti, kol jis bus laimėtas!

Keliant žmones iš skurdo, reikia juos ne tik geriau 
pavalgydinti, ne tik geriau aprengti, ne tik apgyvendin
ti žmoniškesniuose butuose. Ne! Reikia juos ir mokyti 
amatų, šviesti, ruošti gyvenimui, keliant iš baisaus atsi
likimo; svarbiausia: reikia aprūpinti juos darbu, nau
dingu užsiėmimu, kad tie, kurie fiziškai ir protiškai pa
jėgia dirbti, galėtų patys sau duoną užsidirbti!

MIRĖ LIETUVOS 
RAŠYTOJAS^
VINCAS ŽILIONIS

Lietuvos TSR Rašytojų 
Sąjungos Valdyba paskelbė 
tokią liūdną žinią:

Lietuvos TSR Rašytojų Są
jungos Valdyba su giliu liūde
siu praneša, kad š. m. kovo 20 
d. Kaune mirė rašytojas Vin
cas Žilionis.

V. Žilionis gimė 1905 m. 
lapkričio mėn. 28 d. Vidgirių 
kaime, Kapsuko rajone. 1926 
m. baigęs Marijampolės gim
naziją ir pedagoginius kursus, 
1927 m. pradėjo nelengvą pa
žangaus mokytojo kelią bur
žuazinės Lietuvos mokyklose, 
tuo mietu bandydamas savo jė
gas literatūroje. 1938 m. V. Ži
lionis išleido romaną “Budvie- 
viečių mokykla,” kuriame tei
singai pavaizduotas pradinės 

Į mokyklos mokytojų gyveni
mas fašistinės diktatūros sąly
gomis. Rašytojas ir mokytojas, 
V. Žilionis aktyviai reiškėsi 
publicistikoje ir kritikoje, kurį 
laiką redagavo pažangų laik
raštį “žemaitis.” ' 1940 m. iš
ėjo V. žilionio apsakymų rin
kinys “Svetima moteris.”

Atkūrus Lietuvoje tarybinę 
santvarką, V. Žilionis dirbo 
Švietimo liaudies komisariate, 
daug prisidėdamas prie švieti
mo pertvarkymo tarybiniais 
pagrindais. Hitlerinės okupa
cijos metais rašytojas buvo 
persekiojamas.

Pokario metais V. Žilionis 
aktyviai įsijungė į pedagoginį 
ir literatūrinį darbą. Ilgą lai
ką velionis buvo Kauno IV vi
durinės mokyklos direktoriu
mi, daug jėgU/\ atiduodamas 
jaunosios kartos auklėjimui. 
Stambiausias tarybinio laiko
tarpio V. žilionio kūrinys — 

i romanas “Atsisakom nūb'seno
jo svieto” (1959;m.), kuriame

žodžiais. Kitos tautos, per- 
imdamos tuos daiktus ar reiš-: 
kinius, dažnai1 paima kartu ir; 
jų pavadinimą.'.

Taip, atsirado >daug tarptau
tinių žodžių^jdlusių iš įvairių 
kultūringų pasaulio tautų kal
bų. Py#,futbolas, golfas, 
kombainas — iŠ anglų, parke
tas — iš prancūzų, buksiras— 
iš olandų, taifūnas — iš kinų 
ir t. t. Lietuvoškos ) kanklės, 
plisdamos po Tarybų Sąjun
gos tautas, savo vardą taip 
pat daro jau tarptautiniu žo
džiu.

Lietuvoje tarybinės santvar
kos metais ypač smarkiais 
tempais plinta mokslas ir 
kultūra, todėl ir lietuvių kal
boje labai padaugėjo tarp
tautinių žodžių. Tarptautinių 
žodžių yra tiek daug, kad net 
atskirų mokslo sričių tarptau
tiniai žodžiai gali sudaryti žo- 
d y n u s . Norintieji pakeisti 
juos savais žodžiais, užsikrau
tų neįvykdomą uždavinį. Bur
žuazinėje Lietuvoje tarptauti
nių žodžių dar buvo nedaug 
atėję į lietuvių kalbą, todėl 
vienu metu buvo mėginta keis
ti juos savais žodžiais. Bet 
nieko gero iš to bandymo ne
išėjo ii; negalėjo išeiti.

Tiesa, pasitaiko tokių tarp
tautinių žodžių, kurie turi 
atitikme/ių lietuvių kalboje. 
Šiuo atveju, žinoma, reikia 
suteikti .pirmenybę savam žo
džiui, pvz.: basketbolas vadin
tinas krepšiniu, kokarda — 
spite, h’iotenuzė — įžąmbine, 
lekcija — paskaita, lepra -— 
raupsais, lozungas — šūkiu ir 
kt.

Tačiau visada reikia žiūrė
ti, ar tarptautinis žodis, gre
tinant jį su savo žodžiu, ne
turi kokio nors skirtingo savo 
reikšmės atspalvio, pvz.: pe
dagogas reiškia ne tik moky
toją, bet ir auklėtoją, ii’ dės
tytoją, todėl, reikalui esaiit,

• ii anglų, parke

antikomunistų netoli kritę nuo 
hitlerinio medžio. Užtektų 
jiemą pasijusti, kad galia jų 
rankose, kad jie pradėtų abla- 
vas. Tai sužaloti žmonės. Ne 
fiziniai, bet politiniai. Neuž
dengia jų veido nei tas fak
tas, kad jie nuduoda esą di
deli dievo . šalininkai, lanko 
bažnyčias, dalyvauja pamal
dose. Jų pamaldumas yra 
veidmainiškas.

Labai gerai, kad visuomenė 
pradeda apsižiūrėti. Reikia 
tikėtis, kad ji laiku atpažins 
tuos pelus ir neduos jiems pa
kelti savo galvą. Reikia tuos 
nuodus slopinti, kad jie neap- 
krėstų visuomenės.

rašytojas sukūrė plati} 1905- negalima•« be /šio žodžio išsi- 
1907i m. m. revoliucinių įvy- verst); problema reiškia ne 
kių paveikslą. Šiuo romanu tiek klausimą, kiel^ klausimų 
rašytojas žymiai praplėtė isto visumą, kurios nors sinties

• klausimus ; kokas yra nė šiaip 
j sau virėjas, bęt yiręjas laive,

______  . 'L ~ •
daug rąšy^ojp,; kūrybinių^ su-; 'gaiš,' bet d-h.'fmo'/‘

kių paveikslą. Šiuo

rinid romano tematiką- darybi
nėje lietuvių prozoje. • ! > >•

> • N etiketą » mirtis i. ''nuiraji kė‘

manymų ir planų į Vinco ži-i 
lionio, rašytojo ir pedagogo, 
atminimas ilgai liks mūsų šir-i 
dyse. . - ••

Mokslininko balsas 
už mokslininką

MOKSLININKAS DR. HAROLD C. Urey, Nobelio 
laureatas, pradėjo darbuotis už tai, kad būtų išlaisvin
tas kitas mokslininkas—Morton Sobell, kuris jau dau
giau nei 13 metų sėdi kalėjime. Morton Sobell, atsimena
me, buvo teistas kartu su Julium ir Ethele Rosenber- 
gais; jie buvo kaltinti, būk suokalbiavę atlikti espiona- 
žą. Rosenbergai buvo nuteisti mirčiai, ir abudu buvo nu
žudyti, o Sobell buvo nuteistas 30 metų kalėti.

Dr. Urey dabar sako, kad jis labai atidžiai tyrinėjo 
visą jų bylį, visą teismo procesą ir priėjo išvadą, kad 
nei vienas tų žmonių nebuvo kaltas tuo,' kuo jie buvo 
kaltinti.

Mokslininkas Urey išsiuntinėjo tuo klausimu laiš
kus JAV senatoriams ir kongresmanams, ragindamas 
juos tarti žodį už Mortono Sobell išlaisvinimą.

Auto darbininku suvažiavimas
VISKAS RODO, kad United Auto Workers (Jųngt. 

Automobilių Darbininkų) unijos 19-asis suvažiavimas 
buvo didelis ir geras. Jis įvyko praėjusią savaitę, Atlan
tic City, N. J.

Delegatų dalyvavo 2,500, ir jie entuziastiškai sutiko 
savo unijos prezidento Walter Reutherio raportą, ku
riame taip pat buvo nustatytos gairės ateičiai.

Svarbiausias dalykas, žymėtinas pranešime buvo 
tas: šiemet automobilių gamintojų unija turės atnaujin

ai kontraktą su fabrikantais. Ko unija reikalaus ? Pir
miausia, nurodė Reutheris, unija reikalaus, kad senes
nio amžiaus darbininkai, aprūpinti pensijomis, būtų pa
leisti iš darbo, kad į darbą būtų priimti jauni darbinin
kai, šiandien vaikščioją bedarbiais. Juos, aišku, pirmiau 
Teikia pramokyti darbo. Bits statomi ir kiti darbininkų 
:gyvybiniai reikalavimai.

Suvažiavime sakė kalbą ir prezidentas Johnsonas. 
Reikia pasakyti, kad jo kalba buvo gera, ir suvažiavu
sieji ją šiltai sutiko.

o kolega—ne. ąpskritai drau- 
o---/ - - - . - . ’ - ’ profesijos
draugas’ il’: t. t.
, Taigi tarptautiniai žodžiai, 
jeigu tik nėra jų reikšmę tiks
liai atitinkančio savo žodžio, 
lietuvių kalbėję ;vartotini.

APIE MORALIAI 
SUGEDUSIUS ŽMONES

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo: -■

Praėjusis karas buvo ne 
šiaip jau karas. Jo negalima 
sulyginti su jokiu kitu karu 
istorijoj. Hitlerininkai, kurie 
pradėjo tą karą, planingai žu
dė civilinius, kaip ir belais
vius, kad ištuštinus teritorijas 
dėl vokiškų kolonistų. Dar ir 
šiandien tebevyksta tų nusi
kaltėlių grupių teismai. To
kių tarpe matome ir lietuvių. 
Tik pastarosiomis dienomis 
Klaipėdoje nuteisti keli tokie 
hitlerininkų talkininkai. Su 
jais už akių nuteistas ir vie
nas kunigas, Lionginas Jan
kauskas, dabar gyven antis 
Brooklyne.

Praėjusis karas dar labiau 
sužalojo žmonių moralę, dorą. 
Net šioj pusėj Atlanto atsiran-

2 p.-Laisve (Liberty)— Antfad., kovo (March) 31, 1964

APIE TARPTAUTINIUS 
ŽODŽIUS MŪSŲ 
SPAUDOJE

Atsiranda žmonių, kurie 
mano, kad nereikėtų mūsų 
spaudoje vartoti tarptauti
nių žodžių. Tačiau kiekvie
nam aišku, kad nuo jų sun
ku, tiesiog negalima pabėg
ti.

Laikraštis “Tėvynės Bal
sas” (š. m. num. 15-ajame) 
išspausdino tuo klausimu J. 
Paulausko, Lietuvos Moks
lų akademijos Lietuvių kal
bos instituto darbuotojo, fi
lologijos mokslų kandidato 
pasisakymą. Mes čia jį ir 
paduodame:

Lietuviškoje spaudoje gali
ma pastebėti Pnemaža tokių 
žodžių, kurie vartojami ir-dau- 
gelyje kitų kalbų. Tai vadi-... w 
namieji tarptautiniai žodžiai, da žmonių, kurie agituoja žu- 
Kai kam gali atrodyti, kad jų 
reikia vengti, pakeisti juos 
lietuviškais žodžiais.

Tačiau tarptautinių žodžių 
negalima gretinti su barbariz
mais. Barbarizmų kalboje at
siranda tada, kai žmonių kul
tūra yra žema. Tuo tarpu 
tarptautiniai žodžiai į kalbą 
ateina kartu su kultūros, 
mokslo raida.

Ilgus amžius Europoje moks
lo veikalai buvo ršaomi tik 
lotynų kalba. Semdamos Jš tų 
veikalų žinias, įvairios tautos 
kartu paėmė ir pavadinimus, 
neturėdamos savo kalbose ati
tinkamų žodžių. Vėliau moks
lo kultūros d a r b a i pradėti 
kurti ’ nacionalinėmis kalbo
mis. Tačiau, laikantis įsigalė
jusios tradicijos, naujų daik
tų ir reiškinių p a v a d inimai 
buvo kuriami pagal lotynų ir 
jai artimos graikų kalbos žo
džius. Geriausias tam; pavyz' 
dys—medicinos terminologija.

Kartu susidarė ir n a u j a 
tradicija 
daiktus ir pastebėtus reiški 
nius pavadinti s a v o kalbos

BRAZILŲ TAUTOS 
PERGALĖ

Lietuvos žinių agentūra 
Elta skelbia iš Rio de Janei
ro tokią naujieną.

Kovo 13-oji. Tos dienos 
brazilai laukė seniai—didžio
ji dauguma su viltimi ir 
džiaūgsmu, ir tik kai kurie— 
su slaptu pykčiu ir neapy
kanta. Ir tik vakar tūkstan
čiai žmonių atėjo/į didžiausią 
miesto aikštę — Plaza da re
publika. Jie susirinko į mitin
gą atšvęsti savo pergalės, lai
mėtos siekiant atšvęsti žemės 
reformos.

Tą dieną prezidentas Gular- 
tas pasirašė dekretą, kuriuo 
nacionalizuojamos nedirbamos 
dvarininkų žemės dešimt kilo-( 
metrų pločiu abipus valstybi
nių plentų ir ggeležinkelių. 
žemės bus perduotos tiems, 
kurie nori jas dirbti — vals
tiečiams. Palyginti su plačio
mis latifundininkų valdomis 
nacionalizuotos žemės plotas 
nedidelis. • Tačiau, ,kaip pa
brėžė visi kalbėjusieji mitin
ge, tai tik pradžia.

Į mitingą Rio de žaneire 
atvyko 50 tūkštanČių Valstie
čių, darbininkų, studentų, vi
sų gyventojų sluoksnių atsto
vų., : Jie nešė vėliavas, plaka
tus, šūkius, raginančius nedel
siant įvykdyti žemės reforrhą 
ir kitas paįriricĮin'ės reformas.

Kalbėtojai, jų 1 tarpe eilės 
valstijų gubernatoriai, kon- 
gresmanai, prbfsąjungų vado
vai, žymūs visuomenės veikė
jai savo kalbose-pabrėžė, kad 
liaudis nebijo jokių kliūčių, 
nebijo nei latifundininkų, nei 
šalyje veikiančių užsienio 
kompanijų. Su savitarpio pa
rama, vieningai veikdami, jie 
laimės pergalę.

Gulartas taip pat pasirašė 
dekretą, kuriuo perduodamos 
valstybei visos privačios naf
tos gamyklos. Mitinge prezi
dentas papasakojo apie tai 
liaudžiai ir pažadėjo dėti vi
sas pastangas, kad būtų pa
tenkinti kiti liaudies troški
mai.

Mitingas pasibaigė 
naktį.

Betono klijai

vėlai

dyti komunistus ir zionistus, j 
kastruoti žydus, ištremti Afri- 
kon visus negrus. Kas po to 
sektų, nesunku atspėti. Visi, 
kurie tik nesutiktų su tokia jų 
politika, būtų sudoroti, kaip 
kad naciai apsidirbo su savo 
oponentais.

Neseniai televizijoj buvo pa
rodytas filmasLkuris labai ge
rai pavaizdutfJaĄkas atsitinka, 
kad paima viršų \okie nors is
terikai. Viename JAV mieste 
antikomunistai užsispyrė pri
versti pašalinti iš skaityklos 
tariamai komunistinę knygą. 
Vedėjai atsisakius jų norus 
patenkinti, ji buvo paleista iš 
darbo. Visas miestelis buvo 
sutelktas prieš ją. Galutinas 
rezultatas buvo tas, kad vienų 
tėvų vaikas, buvęs vedėjos 
draugas, sukurstytas tėvų, pa- 
sįdarė isterikas, -pradėjo bai
sius sapnus sapnuoti. Ant ga
lo jis padegė skaityklą. Su
degė visos knygos, įskaitant ir 
bibliją. Tik ,tada žmonės pa- 

— naujai sukurtus niatė, kur juos nuvedė antiko
munizmas, kvaila baimė.

Daugelis Šiandien tariamų

Vasario 5 Meksika minė- : 
jo savo neprigulmybės die- ; 
ną. Didžiulė Matamoros 
miesto aikštė papuošta gė
lėmis. Gelių vainikai padėta 
prie didžiulių paminklų — 
buvusių tautos vadų ir už
sitarnavusių nemiršt amą 
atmintį, Miguel Hidalgo ir 
Benito Juarez, jie ir pasi
liks liaudies atmintyje, iki 
šalis gyvuos, iki tauta mo
kės išlaikyti save tautų pa
garboje. O dar daugiau, iki 
Meksika duos naujus va
dus, iki vargingoji liaudis 
sugebės pasiliuosuoti iš po 
kapitalistinės sistemos, ku
ri šiuo laiku ją laiko savo 
replėse.

Turėdami progą būti liu
dininkais jų tautiškų apei
gų, gilinomės ir į pačius 
žmones, į dalyvius, į jų po
elgius. \ Lą, dieną viešėda
mi jų pokyliuose ir tėmyda- 
mi jų eismą, paradą, nema
tėm nei viėųo žmogaus gir
to, ką labai tdnkiai matai 
Amerikoje. Mūsų visokie le- 
gijonieriai ir karų vetera
nai tokiomis dienomis jau
čiasi esą tokie visagalin- 
tys, kad, pasigėrę, užkabi
nėja praeivius, moteris, da
ro juokus, kurie tinka tik 
nekultu ringiems p a d u g-
niams. Čia yra posakis: 
“mes atleidžiam ameriko
nams^ kada juos matom 
girtus, nes jie nežino kaip 
gerti Teųuilą”.

Iš viso meksikiečiai yra 
labai draugiški žmonės, jie 
visame duoda pirmenybę 
svečiui -amerikonui. Tiesa, 
yra ir norinčių pasinaudoti, 
amerikoną sekioja .visokie 
“pagelbininkai”, klausinėja, 
< ‘ar tu nori taxi, ar tu nori 
parųatyti miestą^, ar nori 
surasti : prekyvietę, rinką 

- (“big market”), žinoma ne
reikia į juos kreipti atidos, 
geriau pasiklausk tokį pra
eivį, kuris tavo nuožiūra 
yra nekaltas žmogus ir tau 
nesiūlo nei kokio patarnavi
mo, bet jei tu jį paklausi, jis 
tau patars kaip geriausia 
nusimano, jei tik tavo klau
simą jis supras. Šiuose pa- 
rubežiniuose miestuose an
glų kalbą vartoja nemažas 
nuošimtis žmonių.

Turėjau didelį sunkumą 
susirasti jų pašto įstaigą. 
Koks jų supratimas taip 
nupuldyti valdišką įstaigą, 
visuomenės nuosavybę? 
Kada reikalas yra įsigyti 
pašto ženklelius arba ką 
nors pasiųsti per paštą, tai 
tenka surasti kur nprs už
kampyje, už namų, už tvo
rų, už garažo. Atr tai būtų 
taupumo reikalas? Gal ir 
taip, bet va, žiūrėk, bažny- 

• čia stovi priekyje. Kodėl jai 
nėra reikalo skūpėtis? Mat, 

. Meksikoje, kaip ir pas mus 
i Amerikoje, bažnyčia nemo

ka valeliai mokesčių už sa
vo nuosavybes. Gerai tikė
jimas ir aiškina, “kaip buvo 
iš pradžios, taip bus ir vi
sados”, praeityje bažnyčios 
valdė didesnius turtus kaip 
vMdo šiuo laiku, bet kur jos 
valdo kokį turtą, valstybei 
mokesčių nemokėjo ir ne
moką.

Prie šio kalbamo gražaus 
skvero (aikštės) yra ir gra
ži katedra, tai pažiba Mata
moros miesto. Įėjom į vidų 
pasižvalgyti. Keletas mote
rėlių ir vyriškių meldžiasi 
pine vieno, tai prie kito ko
kio norint šventojo alto
riaus: Pranciškaus, Antano 
ir kitų. Viename, kaip ir 
būtų altorius, čia stovi “ne
kaltai pradėta” Marija, ir 
netoli nuo jos Jėzus. Mari
ja atrodo gan vykusiai nu-

Pažiūrėti — paprasti kli
jai, tačiau jais suklijuoja
mos masyvios gelžbetonio 
plokštės.

Klijai gaminami iš pa
prasto upės smėlio (50 
proc.), iš pigių dervų 
nedidelio procento epoksi
dinės dervos. Jie > nebijo 
temperatūros svyravi m ų, 
atsparūs korozijai.

Statybose betono klijai 
naudojami plytelėmis su 
vielų ūseliais. Tai galai spi
ralių, įlietų plytelėse. Tarp 
dviejų konstrukcijų deda 
betono klijų plytelę ir spi
ralių galus sujungia su 
elektros elementu. Esant 
100—150 laipsnių tempera
tūrai, klijai ištirpsta ir 
blokai stipriai susiklijuoja.

Praeis kiek laiko, ir Lie
tuvoje klijuosime iš gelžbe
tonio namus, gamyklas ir 
net hidroelektrinių užtvan
kas. Betono klijais* galima 
bus suklijuoti- pastatų sienų 
įplyšimus, remontuoti auto- 
kelius. Dabar naujoji me-' tapyta, rodosi, ji yra tur- 
džiaga išbandoma prakti- tingu ir, vargšams prašant, 

i ko j e.-

pa-

bei

<

žus nutapytas tikras varg
šas. Meksikietiška palaidi
nuke prisimetęs, erškė^ i 
karūna ant galvos, veidas 
sukruvintas, ir jis stovi vie
nų vienas. Gi man yra žino
ma, kad kada jau jis buvo 
apkarūnuotas ir kruvinas, 
tai jau jis tada buvo ranko
se kryžiuotojų. Man žino
ma, kad jis nešė didelį me
dinį kryžių prieš tokį didelį 
kalną, kaip dideli yra mūsų 
griekai. Esu tikras, šis vy
rukas negalėtų tokį kryžių 
nešti prieš tą didelį kalną, 
taigi, arba kryžių nuo jo 
reikėtų atimti, arba tą kal
ną panaikinti.

Yra tikslas brukti varg
šams žmonėms tokias nepa
matuotas mintis, taip išgal
votus prietarus į galvas. 
Mat, jei Jėzus, būdamas 
dievo sūnumi, nesipriešino 
smogikams, kentėjo, taigi 
tu, kuris esi niekas, neški 
savo kryželį nemurmėda- 
mas... 4

Kas turėjo teisę ant ta
vęs tą “tavo kryželį” uždė
ti, tu neklausk, nes jei pa
klausi, tai tik parodysi sa
vo nekantrumą, nes “die
vas myli vargą”. Bet suras- 
kim nors vieną kantrų 
“vargšą” kunigą, kardino
lą, vyskupą, popiežių. Jei 
vienas dar kiek mažiau turi 
aukso, tai kitas jau apsi
maustęs žiedais ir perlais. 
Jei Jėzus vaikščiojo basas, 
tai mūsų laiku jo tarnai Va
žinėja brangiais automobi
liais. Bet jie sako “kaip bu
vo iš pradžios, taip bus ir 
visados”, «o gal tik todėl, 
kad jie tikisi visada verstis 
burtais, melais, apgaulėmis. 
Tikėjimas taip darė, taip 
daro dabar ir mano taip d-
ryti' ikųpat galo, iki. bus nu
trauktos jų stygos. • • . ; .

‘ Viėnas atniintinas daly
kas; tai? kad šiame ■ • mieste 
visi vaikai yra batelių valy
mo bizny. Ypatingai jie no
ri batelius valyti ameriko
nams todėl, kad 10 c. ame
rikoniškais jau yra daugiau 
kaip 1 pesas meksikiniais, 
geras uždarbis. Na, ir kąęjĮ; 
vaikus reikia užjausti, o 
vaikštinėjant dulkėtoje gat
vėje greitai palieki nužiū
rimas, kad tau toks patar
navimas būtinai reikalingas 
ne vieną kartą į dieną, bet 
keletą. O visgi, Vaizdas nJh 
jaukus: matai vaiką prieš 
tave stovintį ir pasisiūlantį 
nuvalyti tau batelius, bet 
jis yra basomis kojomis, ir 
kaip jis galėtų žinoti kaip 
nuvalyti tau batelius, jei jis 
pats ant savo kojų visame 
savo gyvenime batelių nėra 
dėvėjęs? Sutinki, kad jis 
nuvalytų tavo batelius, nes 
jei jam neduosi, tai kitas 
tave trukdys ir galiau išei
si iš kantrybės. Todėl, ra
mumo dėlei, duok biznį pa
čiam pirmutiniam.

Dzūkei

ANGLIJA ATLYGINS < 
NUKENTĖJUSIEMS

Londonas. — Anglijos 
parlamento patva r k y m u 
bus praktikuojama atlygi
nimas piliečiams, kurie nu
kenčia nuo kriminalių už
puolimų, nes skaitoma, kad 
jie nebuvo policijos apsau
goti.

Žmogus sumuštas, kuris 
negalėjo dirbti per tris sa
vaites, gaus atlyginimo 
$140. Žmogaus giminės, ku
ris buvo kriminalistų už
muštas, turės gauti pomir
tinį benefitą.

gali šį ta duoti, tačiau Jė-

Saigonas. — Ant partiza
nų minos susprogo automo
bilis ir užmušė Dinh Tuon- 
go provincijos gubernato
rių pulkininką T. H. Quona.



Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš Vilniaus)

Ą Pramonės išaugimas 
Lietuvoje

Žurnale “Liaudies Ūkis” 
patiekti duomens apie dide
lius pakitėjimus Lietuvos 
pramonėje. Tuo tarpu kai 
buržuazinės valdžios laikais 
pagrindinė darbininkų ma
sė buvo užimta žemės ūky
je, dabar apie 50% respub
likos darbininkų dirba pra
monėje, statyboje ir trans
porte. Pokario metais į 
darbą vien pramonėje įsi
jungė apie 200,000 žmonių, 
arba 18 kartų daugiau, ne
gu per visą buržuazijos 
viešpatavimo laiką.

^963 m. sausio 1 d. Tary
bų Lietuvos pramonėje dir
bo 213,681 darbininkas, ar
ba 5.3 kartus daugiau, negu 
1939 m., kada pramonės 
darbininkų buvo tik 37,293. 
Sparčiausiai didėjo darbi
ninkų skaičius sunkiojoje

kelionių po Lietuvą. Šie
met Kauno rajono pensinin- 

ruošiasi turisti-miškai, želdiniai, sodai, van- M grupė _ 
denys, kultūrinės įstaigos ir nems kelionėms į Latviją ir 
kiti statiniai sukompensuos j Estiją.. Vasarą kauniečiai 
naujus socialistinio krašto
vaizdžio bruožus.-'

Tarybų Lietuvos rajonus 
išplanuoja Žemės ūkio pro
jektavimo instituto rajoni
nio planavimo skyrius. Per • 
1961-1963 metus buvo pa-l. ?',ors *™s ne 
rimsta iv natvirtinta anie i Lietuvos, bet JIS įdomus

pensininkai pasiųs savo at
stovus į Pabaltijo tuTištū* 
sąskrydį Estijoje. "

Suomijos prezidentas 
Tarybų Estijoje

Nors čia krislas ne iš
ruošta ir patvirtinta apie j 
pusę respublikos rajonų iš
planavimo projektų. Rajo
ninio 
pat yra atitaisyti praeityje

ir 
mums. Šiomis dienomis iš 
Lenkijos grįždamas Suomi-

io planavimo tikslas taip Jos Prezidentas U. K. Keko-
nenas atvyko į Tarybų Es
tiją su savo žmona ir paly- 
_____ Jiems buvo įdomupadarytas gamtos turtų pa-j11 J** .

naudojimo klaidas žem ė s ic0V.ai8,v. . . .
ūkyje. Žemė, kurioje tiks- Įsusipazmt1 su naujuoju so- 
lingiau ugdyti mišką — ski
riama miškui, žemė, kurioje 
geriau galima auginti že
mės ūkio kultūras — žemės 
ūkiui. Turės nykti krūmy
nai, pelkės, žvyrynai ir kiti j1 
skurdaus kraštovaizdžio pa
lydovai. Miškai didės žemės 
ūkiui nenaudingų žemių są
skaita. Vien Zarasų rajo- 

p7amonėje,"kuri 'buržuazi- j ne, be kitų, niekam daugiau
visiškai netinkamų plotų, siūloma 

mišku apželdinti 963 hekta
rus ežerų ir upių šlaitų, 
griovių bei graužų. Tuo 
tarpu vien tik Šilutės rajo
ne numatyta 9,121 hektarą 
krūmynais ir miškais ap- 

• augusių dirv o ž e m i ų pa-

niais laikais buvo 
menka.

Žymiai pasikeitė ir pra
monės geografija. Seniau 
fabrikai buvo sukoncent
ruoti tik keliuose stambes- 

• niuose miestuose, o dabar 
yra 16 miestų, kuriuose, . . . .

dirba daugiau kaip po 1,000 versP (^111^)n^8’ Kėdamių 
darbininkų. Vilniuje 1940 
m. sausio 1 d. dirbo pramo 
nėję 2,355 darbininkai, o 
1$62 m. dirbo 45,499, t. y. 
darbininkų skaičius pramo
nėje padaugėjo 15 kartų, 
Kaune dirbo 13,127, o 1962 
m. dirbo 49,032, Klaipėdoje 
atitinkamai 7,735 ir 20,467, 
Šiauliuose — 3,711 ir 10,483, 
Panevėžyje—1,273 ir 8,069, 
Kėdainiuose — 131, ir 1,452, 
Ukmergėje — 277 ir 2,864, 
Trakuose — 94 ir 3,222. Tai 
tik dalis Lietuvos miestų, 
kuriuose darbininkų? skai
čius pramonėje padidėjo žy
miai, o Trakuose net 34 
kartus. Po 1962 metų pra-1 
monė dar labiau išaugo ir 
darbininkų skaičius dar pa
didėjo.

Miškininkų rūpesčiai
Pavasariui prasidėjus Ta

rybų Lietuvos miškininkai 
pasiruošę pradėti miškų so
dinimą. šį pavasarį dar 14,- 
000 hektarų bus apsodinta 

4mišku ir tuo pasipildys ža
liasis mūsų žemės apdaras. 
Iš to ploto apie 6,500 hekta
rų bus apsodinta mišriomis 
kultūromis. Tarp pušaičių 
sužaliuos daug berželių, nes 
mišrūs medžiai ir miškui 
sveikiau ir atrodo gražiau.

Ne taip seniai su beržų 
daigynais buvo sunku, o da
bar miškininkai išmoko 
juos auginti iš sėklų. Eglu
tės bus sodinamos trejų 
peųkerių metų amžiaus, 
sodyboms ir pakelėms miš
kininkai pernai išaugino be- 

jyeik 3 milijonus liepų dai
gų, ir šiemet nemažiau pla- 

<nuojama. O tinkamų so
dinti liepaičių šiais metais 
bus daugiau kaip du šimtai 
tūkstančių. Rūpinasi miški
ninkai ir miško gerinimu. 
Kur medis menkas, jis pa
keičiamas geresniu, vyksta 
miško rekonstrukcija. To
kius miško gerinimo darbus 
dirbs Varėnos, Druskinin
kų, Švenčionėlių ir kiti miš
ko ūkiai.

Rajonų planavimas
Rajoninio planavimo tiks

iąs — ekonomiškai pagrįs- 
<ti gamybinių^ jėgų išdėstytą rajono teritorijoje, su
daryti palankias sąlygas že
mės ūkio gamybai ir pra
monei organizuoti ir žmo
nėms gyventi bei 
Naujų gyvenviečių išdėsty
tas, kelių tinklas, gamybi
nių sektorių sudarymas,

rajone—1,653 hektarus, Vil
kaviškio rajone—1,762 hek
tarus. (Pagal “Mūsų Gi-

I rias”)
Turistai ruošiasi 

kelionėms
Geriausias žmogaus poil

sis gamtoje. Kas kartą pa
mėgino keliauti su turistine 
kuprine — vargiai ar kada 
nors ją bepadės. Lietuvos 
turistai netrukus išeis į pa
vasario ir vasaros žygius.

cialistiniu estų tautos gyve
nimu, tuo labiau, kad estų 
ir suomių tautos giminin
gos ir jų kalbos labai arti
mos. Prezidentas Kekone- 

! nas vizitavo Tarybų Estijos 
! vyriausybės vadovus, apžiū
rėjo Talino įžymybes, nau
jąsias statybas, o taip pat 
buvo nuvykęs į universiteto 
miestą Tartų. Tas preziden
to Kekoneno apsilankymas 
tęsėsi tris dienas. Tai bur
žuazinės valstybės galvos 
apsilankymas tar y b i n ė s e 
P a abi ti j o respublikose. 
Mums buvo įdomu matyti 
televizijoje vaizdus iš to žy
mėtino apsilankymo kaimy
ninėje respublikoje.

Draugovininkų gražūs 
darbai

Kovo 9 d. Vilniuje įvyko 
visos Lietuvos draugovinin
kų atstovų sąskrydis. Drau
govininkų judėjimas prasi
dėjo prieš 5 metus ir jo 
tikslas yra ugdyti būsimos 
komunistinės visu o m e n e s 
pradus,, kelti visuomeninį 
sąmoningumą, kovoti prieš 
pasitaikančius dar tvarkos 
p a ž eidimus, antvisuomeni-

i Kas keliaus toliau,:o kas po ĮV!U? antrp15)raĮinius yeiš- 
savo respubliką, Štai grupė kini11s Znd7.n1. nrahnt.i VI-
kapsukiečių ruošiasi važiuo - 
ti dviračiais nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. Kiti plauks 
valtimis iš- Vilniaus į Klai
pėdą. O maždaug pusė mi
lijono Lietuvos turistų, 
miestų ir kaimų, įmonių ir 
kolūkių turistiniai kolekty
vai, pažymėdami dvidešim
tąsias Tarybų Lietuvos iš
vadavimo iš hitlerinių gro
bikų metines, keliaus per 
Ijetuvą buvusių kovų ke
liais. Dvidešimtosios sporto 
draugijos “Žalgirio” meti
nės taip pat bus pažymė
tos turistiniais žygiais. Tra
diciniai maršrutai septyn
mečio keliais irgi nebus už- 
mirti.

Šemet daug daugiau žmo
nių ilsėsis gamtoje negu 
pernai. Gražiausiose res
publikos vietose įsikurs po
ilsio stovyklos. Pernai . jų 
buvo 39 ir jose ilsėjosi apie 
penki tūkstančiai žmonių. 
Šiemet tokių stovyklų, be 
abejo, bus daugiau.

Įdomu, kad keliauja ne 
tik jaunimas, bet ir pensi
ninkai. Štai Kauno rajono 
pensininkų taryba suorga
nizavo visą eilę turistinių

kinius, žodžiu, pratinti vi
suomenę prie tos būsimos 
k o m u n istinės santvarkos, 
kada kuo mažiausią reikš
mę beturės įvairūs valsty
bės organai, o visuomenė 
laisvai pati tvarkysis be 
milicijos, į)e teismų ir kito
kių prievartos instancijų.

Sąskrydyje paaiškėjo, kad 
Tarybų Lietuvoje jau esa
ma apie 69,000 draugovinin
kų, susibūrusių 3,673 drau
govėse. Tai pavyzdingiausi 
darbe ir buityje darbinin
kai, kolūkiečiai, inteligen
tai, o taip pat studentai ir 
moksleiviai.

Draugovininkų sąskrydis 
buvo reik š m i n g a s ir įdo
mus pasikalbėjimas žmonių, 
pasiryžusių eiti naujos ko
munistinės visuomenės kū
rėjų priešakinėse eilėse. Y- 
pač jaudinantys buvo pasa
kojimai apie pavyzdžius, ka
da draugovininkai savo žo
džiu, aptarimu ir rimtu 
įspėjimu padėjo paslydu- 
siems savo kolektyvą na
riams vėl tapti dorais žmo
nėmis, vertingais visuome
nės nariais.

,J. Paliukbnis 
Vilnius, 1964 m. kovo 12 d.

85-osioms J. Biliūno gimimo medinėms pažymėti

Šių metų kovo 3 d. sukako 85 metai nuo lietuvių 
rašytojo Jono Biliūno. gimimo dienos. Nuotraukoje ma
tome J. Biliūno muziejų Anykščių rajono Niūronių kaime.

dirbti.

Iš Taraso Ševčenkos poezijos
Aš augau svetimam krašte, 
Ir tenka mian svetur kankintis; 
Liūdna vienatvė man skirta, 
Bet skeinda, visos mano mintys 
Tenai, kur Dnepras, kur gera 
Gimtinė mano—Ukraina. . . • 
Ak, gera ten, kur mūs nėra ! > ■
Mane toks sielvartas slogino, 
Kai vieną kartą, neseniai, 
Aš atvykau į Ukrainą. j
Į kaimą mieląjį tenai, 
Kur, gulintį mažam; lopšely, 
Mane linguodavo mama 
Ir, grašį pelniusi, žvakelę 
Aukojo, dievą melsdama, 
Akis pakėlusi į dangų, 
Kad laimintų jos vaiką brangų.
Gal ir gerai, brangi motuše, 
Kad jau kapuose seniai miegi,— 
Prakeiktum dievą, nes sunki 
Dalia man teko. . .

Ak, klaiku man, 
Kad mūsų kaime gražiame, 
Už žemę juodesni, žeme 
Klajoja žmonės; kur pradingo 
žalieji sodai? Nejučia &
Trobelės varganos sulinko; 
Maurais užaugo kūdros čia, 
Ir viskas, rodosi, išdegę, 
žmonės, proto lyg netekę, 
Į ponų eina dirbt laukus 
Ir paskui tempiasi vaikus.

A. Geniuvienė

Ir išvykau atgal svetur, 
Nubraukęs ašarėlę gryną. 
Ir ne vienintelis, deja, 
Šis kaimas,—visą Ukrainą 
žiauri, įdūkus ponija ,
Šiandieną smaugia. . . žūsta, žūsta 
Vergijoj didvyrių vaikai, -,n
Ir, prasišvilpę visiškai, 
Paskutines poneliai kelnes 
Lupikams neša veik dykai.

Ir taip sunku, sunku be galo 
Man tyruose svetur kentėt,— 
Bet dar sunkiau man Ukrainoj 
Matyti viską ir—tylėt. . .
Kol nematai to vargo juodo,
Tol Ukrainoje atrodo
Tau viskas'miela^malonu,
Ir senas Dniepras tarp kalnų
Kaip kūdikis čia maudos piene, 

žvilgėdamas, žavėdamas 
Visą Ukrainą.
O virš jo žaliuosiuos soduos 
Platūs kaimai skendi.
Ir juose linksmai iš seno 
žmonės sau gyvena.
Dievaži gal taip ir būtų,

"-Jeigu dvarponių žiaurių tų , 
Nebeliktų Ukrainoj!. .

K os-Aral as, 1848
Vertė E. Mieželaitis

(Iš T. Ševčenkos poezijos rinkinio “Kobzarius")

Pabėgusi nuo mirties
Visa, kas čia pąsakoja

ma, paremta archyvuose iš
likusiais dokumentais ir pa
bėgusios nuo mirties moters 
prisiminimais.

koje laikydama vadeles, 
antrąja išlaisvino suveržtas 
vyrų rankas.

Šūvių nebesigirdi. Bėgliai 
iššoko iš vežimo. Norvydie- 
nė tik dabar pajuto, kad 
abi jos kojos sužeistos. Žen
gusi kelis žingsnius, ji ne
teko sąmonės. Paskubomis 
aptvarstęs žaizdas, Karu- 
šas paėmė ja ant ranku ir 
ir punešė į Sulinkių pelkes. 
Sužeistą moterį jis panari
no i liūną, jos ir savo galvą 
apdengė samanomis. Taip 
saugiąu.

Visa dieną Norvydienė su 
Karušu slėnėsi Sulinkių 
liūnuose. Tik sutemus jie 
pasibeldė i valstiečio Šiau
še troba, kuria lanke tary
biniai partizanai.

Netrukus i Lietuvą jžy? 
giavo Tarybinė Armija. 
Nacionaliniai banditai susi- 

. laukė atpildo. x
Atgavusi jėgas. Norvydie\ 

nė pradėjo dirbti koopera
tyve, o vėliau kolūkvie fer
mos vedėja ir pirmininko 
pavaduotoja. Neseniai jos 
šeima persikėlė gyventi į 
Radviliški. Mirti nugalėjusi 
moteris ir šiandien kupina 
energijos, noro kurti tą gv- 

jvenima. dėl kurio ją norėjo
Ji tylėjo. Vieną naktį iš 

Norvydienės kameros išve
dė jauną rusę, atvežtą iš 
rytinių Tarybų Sąjungos 
sričių. Ji tarnavo pas buo
žę Baltrūną Suktiškių kai
me. Įtaręs ją palaikant ry
šius su tarybiniais partiza
nais, Baltrūhas pats atvežė 
merginą ir atidavė polici
jai.

Mergina buvo dar visai 
jauna, smulkaus sudėjimo, 
gražaus veiduko, papuru
siomis šviesiomis garbano
mis.

—Aš nieko nepadariau,— 
maldavo ji.

Norvydienė išgirdo šū
vius.. Už kelių metrų esan
čiame \ bulvių lauke jaunos 
merginos gyvybę nuskynė 
žudikų kulkos.

Už sienos buvo vyrų ka
mera. Ten draugai. Jurgis 
Kavaliauskas ir Stasys Gu
žaitis iš Spičių, Antanas. 

(Kraušas iš Šiaulaičių kai
nas Pocius iš Jasaičių kai- 

“ak- mo’ Šilėnų gyventojai 
Antanas Remeika su sūnu
mi Marcelinu, Čepas, Miški
nis su sūnumi.

i Vyrai ruošėsi bėgti. Išsi
traukę iš daboklės krosnies 
metalinį virbą, sienoje jie

i darė skylę. Naktį skylė bus

Pusiaunakt Teresė Bra
zauskienė išgirdo atvažiuo
jančio vežimo ratų bildesį.. 
Jos nedidelis medinis name
lis stovėjo prigludęs prie 
miestelio pakraščio. Veži
mas dardėjo nuo miestelio. 
Neramios buvo paskutinės 
hitlerinės okupacijos dienos 
Šiaulėnuose. Areštai, šū
viai baugindavo žmones.

Naktis buvo šviesi. Veži
mui priarątėjus, Brazaus
kienė pamatė sėdinčius ja
me žmones: kelis vyrus ir 
vieną savo pažįstamą mote
rį — Eleną Norvydienę — 
to paties miestelio gyvento
ją. Vežimą supo ginkluoti 
vyrai. Ant pečių kabojo 
šautuvai, o rankose jie nešė 
kastuvus. Brazauskienė iš i 
karto pastebėjo policijos 
viršininką Girdžiūną, 4_
tyvistus” Juodkazį, Kabei - 
niką, Masiulį, Žilvytį, Mor- 
kį, Mikšį, Semašką, Šukį. |

—Naktį ginkluoti, su kas
tuvais? Tikriausiai, veža 
šaudyti, — dingtelėjo B ra* 
zauskienei mintis. ! . .

Braz a u s k i e n ė pasiliko P^ankamax didele irvyrai 
kieme ir klausėsi. Jos min
tis nutraukė šūvių garsai iš 
ten, kur nuvažiavo vežimas.

galės išlįsti. Gal ir pavyks 
pabėgti?

Artėjo sekmadienio vaka
ras. Daboklės kieme''girdė-

Visą naktį prarymo j o ti girtų policininkų balsai.
Brazauskienė ant palangės. 
Akyse jai stovėjo Elena 
Norvydienė. Norvydienė su 
vyru gyveno Šiaulėnų mies
telyje. Hitlerininkams oku
pavus Lietuvą, jos vyras iš
ėjo pas partizanus. Elena 
kuo galėdama padėdavo vy
rui ir jo draugams. 1944- 
ųjų liepos mėnesį Šiaulėnų 
policininkai Norvydienę 
areštavo... \

Anksti rytą Brazauskienė 
pamatė grįžtančius su kas
tuvais žudikus, o kiek vė
liau parkeliavo ir pats poli
cijos viršininkas Girdžiū- 
nas, be vežimo, be arklių.

Koks likimas tomis dieno
mis ištiko Eleną Norvydie
nę?

.. .Penkta para ji dabok
lėje. Penkta para be mais
to, be vandens. Policijos 
viršininkas tikėjosi, kad 
kankinama moteris išduos 
partizanus. Naktimis atsi
darydavo daboklės durys. 
Įvirtę girti policininkai 
šaukdavo^

—Mes tave pakarsim; jei 
nesakysi, kur partizanai.

Daboklės sargas Kazokaitis, 
užjautęs kalinius, pranešė, 
kad naktį visus sušaudys.

Sutemus prie daboklės 
privažiavo vežimas. Polici
ninkai tarėsi valsčiaus rašti
nėje. j tuo metu vyrai vie
nas po kito lindo per sky
lę. Išsigandęs arklys su
prunkštė. Bėgliai išduoti. 
Šūviai. Policininkai apsu

nę, bandė išsilaisvinti. Po
licininkas kirto pistoleto 
rankena, ir ji vėl neteko są
monės.

Šitoks vežimas liepos 22- 
sios naktį palengva judėjo 
Šiaulėnų - Radviliškio keliu. 
Šitokį jį, apsuptą ginkluotų 
vyrų, matė Šiaulėnų gyven
toja Teresė Brazauskienė. 
Vežime surištomis ranko
mis sėdėjo penki žmonės: 
keturi vyrai ir viena Mo
teris. ;

Paskubėkime, — ragino 
savo sėbrus Šiaulėnų polici
jos' viršininkas, — naktis 
trumpa. - ;

Pusantro kilometro nuo 
miestelio, ties Kalųngalio 
žvyrduobe, vežimas sustojo. 
Nacionalistiniai žudikai iš
tempė du vyrus, sėdėjusius 
vežimo gale, ir nuvarė į 
žvyrduobę. Pasigirdo šū
viai. Vienas vyras krito. 
Kitas, klaikiu J balsu suri
kęs, ėmė bėgti. Tačiau po 
kelių žingsnių ir jį pakirto 
kulka. Nuo šūvių ir žmo
nių riksmo arklys pasibaidė 
ir, kiek įkabindamas, pasi
leido į pakalnę. Sargybinis 
nesugebėjo arklio suvaldyti. | 
Tris kalinius — Eleną Nor
vydienę, Stasį Gužaitį, An
taną Karušą — ir jų gink-; 
luotą sargybinį arklys ne- i 
še vieškeliu tolyn. Pasmerk-i 
tųjų vyrų rankos stipriai' 
suveržtos spygliuota viela. 
Tačiau vienas jų, sukaupęs i 500,000 galvos plaukų. Vy- 
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“Švy tūrio”)

net 
ey- 
Bet

i Pietūs iš gyvačių
Yra žmonių, kurie 

neturi noro pažiūrėti į 
vatės-angies paveiksią.
yra žmonių, kuriems patin
ka su jomis glamonėtis. Kai 
kurie sako, kad jos net “la
bai malonios, gudrios ir 
draugiškos”. Indijoje kiek- 
vieneriais metais nuo gy
vačių Įgylimo miršta apie 
75,000 žmonių. Tai nekoks 
faktas apie jų “draugišku
mą”.

Bet gali būti keista, kad 
yra šalių, kur gali užsisa
kyti pietus iš virtu, keptų 
arba šutintų gyvačių.

Hongkonge, Anglijos ka
rūnos kolonijoje, kiekvieno
je valgykloje tokie pietūs 
garsinami ir dar brangiai 
atsieina. Per vienerius me
tus ten suvalgo virš milijo
ną gyvačių. Vienas didelis 
jų pristatytojas kas d i e n 
valgykloms pristato nema
žiau 2,000 “bizūnų”.

Yra pasaulyje daug šalių, 
| kur gyvatės yra valgomos, 
kaip ir kiti gyvūnai.

KIEK ŽMOGUS TURI 
PLAUKŲ?

Mokslininkai sako, kad 
žmogus turi nuo 300,000 iki

po daboklę. Pabėgti pasise-1 
kė ne visiems. Policininkas I 
Petrauskas sugriebė Nor-’1 
vydienę, spardė ją kojomis, 
išmušė dantis. Moteris ne
teko sąmonės. Policijos vir
šininkas Girdžiūnas ragino 
greičiau gabenti kalinius. 
Policininkai įmetė į vežimą 
ir netekusią sąmonės Nor-, 
vydienę. Pasmerktuosius ly-! 
dėjo ginkluoti budeliai. Vie-1 
nas jų sėdo į vežimą ir pa; 
ėmė vadeles. Paskui veži
mą ėjo policijos viršininkas | 
Girdžiūnas, jo sėbrai Gra- 
kovinas, Petrauskas, Mer
kys, Bajoras, Kurutis, Šu
kys, Žilvytis, Navickas, Se
maška, Mikšys, Juodkazys. 
Norvydienė, atgavusi sąmo-

jėgas, spyrė arkliui, ragin- ; rai turi daugiau plaukų, o 
damas jį šuoliuoti . Norvv-' moterys mažiau. Taipgi 
dienė paskutinėmis jėgomis • geltonų, šviesių plaukų turi 
sugriebė sargybinį už gerk-' daugiau, negu juodų, 
lės ir išmetė jį iš vežimo.

žudikai nuo žvyrduobės j giai. Japonų plaukai retes- 
|ėn\ė šaudyti į tolstantį veži- ] ’ ' ‘ '
mą. Kulkos nuplėšė skare- popiečių. Indėnai ir mongo- 
lę nuo Norvydienės galvos, lai neturėjo ūsų ir barzdos 

.Norvydienė, vienoje ran- plaukų.

Ne visos* tautos turi ly-

ni, bet daug storesnį už eu-

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto garbės 
daktaro A. Bimbos 70-ųjų gimimo metinių minėjimas Uni
versiteto aktų salėje.

Nuotraukoje: minėjimo salės bendras vaizdas.
— . —...................... . ....■■"T1"...........        1,1 . 1
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K. Vairas-Račkauskas

Egle Malinauskai!ė-Liuda Šliūpienė
(1864-1928)

šalino ir ištrėmė į tėviškę. Į pasitiko Šliupas. Tuoj pat 
Kurį laiką jis Bubiuose ir ■ 
Šiauliuose mokė grafo Zu- 
vobo vaikus.

Su Egle-Malina u s k a i t e 
Šliupas i susižadėjo 1884 m. 
balandžio. 20 dieną Mintau
joje, į' kurią buvo nelega
liai atvykęs. Ta pačia pro-tą amerikoniškame 
ga jis, bendradarbiaudamas 
su Egle Malinauskaite, pa-

(Specialiai “Laisvei”)
Iki šiol mes dar neturime 

platesnės pirmosios lietuvių 
poetės ir visuomenės vei
kėjos Liudos Malinauskai
tės—Eglės biografijos. Aš 
turėjau progos poetę pažin
ti asmeniškai, daug metų 
bendravau su jos šeima 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, vėliau sutikdavau ją 
Lietuvoje. Naudo damasis 
daugiausia savo asmeni
niais ir iš dalies Eglės ir

■jiedu susituokė Niujorke 
vieno vienuolyno bažnyčio
je. ir-prade j o bendrą gyve
nimą. O gyvenimas pasi
rodė nelengvas.

Šliupas nuomojo nedidelį 
kuklų beveik be baldų bu- 

: “tene
ment house” prie Spring 
gatvės, Niujorko rytinėje 

ruošė spaudai lietuvių kai- dalyje, kur tuomet spietėsi . -r. .1 1 i • Jbos vadovėlį, pavadintą 
“ABĖCĖLA.ir taip mokin-

josios vyro Dr. Jono Šliupo ^uv^_ ^1 vaikų sutaisyta 
laiškais, pateikiu keletą A...es ir J. Ez..o. ----
faktų, kurie pravers būsi
miems Eglės Malinauskai
tės biografams.

. o." 1885 
m. knygelė buvo J. Mikšo 
atspausdinta Prūsuose.

J. Šliupui paaiškėjus, kad 
Rusijos imperijoje aukšto-Eglė-Malinauskaitė gimė siose mokyklose jis nebe.

1864 m. vasario 2 d. Ručio- 
nių dvarelyje (buv. Biržų 
•apskr., Vaškų valse.), sulen
kėjusių bajorų šeimoje. Ma
ža būdama, Eglė neteko 
motinos. Einant keturio
liktuosius metus, mirė ir tė-' 
vas. Be Eglės liko dar pen
ki našlaičiai — trys seserys 
ir du broliai.

Tėvams išmirus, Malinaus
kų šeimos palikimui tvar
kyti ir vaikams auklėti su
sidarė apylinkės bajorų 
“globa.” Našlaičius globė
jai pavedė A. želevskienei, 
gyvenusiais Mintaujoje.
-Malinauskaitė Eglė kaip 

vyriausia turėjo padėti Že
levskienei prižiūrėti ir auk
lėti jaunesniuosius brolius 
ir seseris, dėl to pati nega
lėjo lankyti mokyklos ir tik 
savo pastangomis pramoko 
skaityti, rašyti, siūti. Kiti 
vaikai mokyklas lankė.

Jaunesnieji Malinauskai 
vėliau nė vienas neįsijungė 
į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą, taupiausioji 
Bronė atvykusi Amerikon 
ištekėjo už raidžių rin
kėjo Antano Bacevičiaus, 
kuris vėliau Baltimorės 
universitete baigė medici
nos mokslus ir vertė
si gydytojo praktika Eliza- 
bete, Niudžersės valstijoje. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
Bacevičiai buvo parvykę į 
Lietuvą ir kurį laiką gyve
no Palangoje, tačiau jiems 

' nepavyko Lietuvoje pasto
viai įsikurti, ir abu grįžo į 
Ameriką.

Antroji sesuo Adelė il
gesnį laiką mokytojavo Vii-! 
niuje ir, rodos, savo gyveni- ! 
mą baigė vienuolyne. Tre
čioji sesuo Julija ištekėjo ' 
už lietuvio literato Mečis- j 
lovo Davainio - Silvestravi-! 
čiaus.

Apie abu Eglės brolius, 
Vaclovą ir Mykolą Mali
nauskus nedaug teturime1 
žinių. 1944 m. pradžioje 
Dr. Jonas Šliupas rašė man 
apie juos: “Vaclovas tin-i 
gėjo mokytis, atvyko Ame- pa.uuj-u
rikon, virto valkata ir 1Z negu 15 tlkrųjų Jls buvo’ 
žinau* kur dingo. Mykolas 
buvo tapęs Druskininkų sa- 
vipjnku, verteiva, buvo Vil
niuj “Velgio” direktorium... 
Kiek prisidėjo Mykolas prie 
lietuvių reikalų — nežinau, 
Vaclovas—nieko!”

Pažintis su Jonu šliupu
Mintaujoje gyvendama, 

Eglė Malinauskaitė 1879 m. 
jaunimo vakarėlyje Kar- 
pūškų šeimoje susipažino 
su VII ar VIII klasės mo
kiniu Jonu Šliupu . Iš tos 
pažinties vėliau išsivystė 
aistringa meilė.

Baigęs gimnaziją, šliupas 
iš Mintaujos išvažiavo stu
dijuoti į Maskvą, iš ten per
sikėlė į Peterburgą, tačiau 
carinė administracija jį 
kartu su kitais pažangie
čiais studentais už dalyva
vimą politiniame jaunimo 
judėjime iš universiteto pa-(

Niujorko proletariatas, su- 
plūdęs į Naująjį pasaulį iš 
įvairių kraštų.

Šliupo uždarbis buvo la
bai menkas. Eglei iš pat

galės tęsti mokslo, oK sukur
ti šeimai taip pat perspek
tyvų neturi, nutarė emig
ruoti į užsienį. Išvykęs iš 1 K

} Mintaujos, Šliupas apsigy- i ateistai,
* Imi
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veno Prūsijoje ir kurį lai- ■. 
ką redagavo “Aušrą,” o 
1884 m. pabaigoje emigravo 
į Jungtines Amerikos Vals-

Juntginėsę Valstijose, 
kaip ir daugelis to meto 
lietuvių emigrantų, Šliupas 
patyrė nemažai skurdo ir 
vargo. Jis dažnai rašė laiš
kus savo sužadėtinei . Jis 
rūpinosi Eglei Malinauskai
tei išaiškinti Amerikos lie
tuvių tarpusavio santykius, 
kad jai, atvykus į Ameriką, 
būtų suprantamesnis ir jo 
visuomeninis darbas. Eglei, 
niekur nesimokiusiai ,iš tik
rųjų būtų buvę sunku pri
tapti prie naujų sąlygų, jei
gu Šliupas nebūtų jos smul
kiai informavęs apie ame
rikinį gyvenimą.

Kai kuriais klausimais jis 
i Eglei rašydavo taip, lyg ji 
'jau būtų buvusi Amerikos 
lietuvių gyvenimo dalyvė.

1 Šliupas savo laiškuose nesi- 
I skundė dėl skurdo ir įvai
rių sunkumų, susijusių su 
laikraštininko darbu ir su 

’1 kasdienio gyvenimo reika
lais. Matyt, nenorėdamas 
nugąsdinti savo sužadėtinės 

I ir afbaidyti jos nuo kelio
nės, jis stengėsi amerikinį 
gyvenimą parodyti geresnį,

Eglei Malinauskaitei buvo 
nedrąsu leisti į tolimą ke
lionę. Eglę ragindamas ir 
drąsindamas, Šliupas rašė 
ketinąs ją pasitikti Vakarų 
Europoje, kur jiedu susi
tuoksią ir Niujorką pasiek
sią vyras ir žmona.

Bet visi geri ketinimai te
buvo svajonė: kelionei iš 
Niujorko į Europą ir atgal 
nebuvo pinigų, nors Šliupas 
laiškuose to sužadėtinei aiš
kiai ir nesakė.

Pagaliau Amerikoje
Neturėdamas galimybės 

pats atvykti į Europą, Šliu
pas pageidavo, kad ik,as 

Malinauskų palydėtų 
jos kelionėje į Ame- 
Ar ji keliavo viena,

nors

veiklai jis nieko negailėjo, 
aukodamas net.ir savo šei
mos gerovę.

Ilgai šitaip tęstis, aišku, 
negalėjo/ juo labiau, kad 
nebuvo matyti 'jokių page
rėjimo perspektyvų. Anks
čiau ar vėliau turėjo įvykti 
koks nors persilaužimas. 
Vieną pavakarę, Šliupui pa
sisakius, kad jis turįs išei
ti į susirinkimą, Eglė su 
kartėliu balse paklausė:

Susikirtimas
—Kas tau svarbiau, Jonai, 

susirinkimai ar šeima? Štai 
vaikai pusbasiai, nuplyšę, 
neužtenka pinigų net pie
nui, o tu ir tegalvoji apie 
savo laikraštį, apie susirin
kimus, apie rietenas su ku-

pradžių teko ieškoti darbo, nigais, su naujalenkiais... 
Ji įsidarbino kaklaraiščių l 2L J Z ’ 
siuvykloje ir savo kukliu | Rauskaitė taip įsijaudino, 
uždarbiu padėjo išlaikyti' 
šeimą. Daugiau rūpesčių 
atsirado, gimus dukteriai 
Aldonai, paskui ir sūnui

I Keistučiui. Tėvai, būdami
, bažnyčioje vaikų 

nekrikštijo, pasitenkino ci
viline metrikacija.

1885-1889 m. Šliupas lei
do “Lietuviškąjį balsą,” ku
ris jam davė tik nuostolius.

i Skurdas šeimoje buvo toks 
didelis, jog nebuvo iš ko 
nupirkti vaikams lovelių ir,

Į kaip man pasakojo pati Eg- 
i lė, vaikams patalą klodavo 
i Šliupo spaustuvėje ant rai
džiu kasu, c v

Sąlygos negerėjo
Metai bėgo, bet gyveni

mo sąlygos nė kiek negerė
jo, o Šliupas, visas jėgas 
skirdamas laikraščiui ir vi
suomeniniam darbui, ne
įstengė kiek reikia uždirb
ti. Darbas, namų ruoša, vai
kų priežiūra, nuolatiniai 
materialiniai neprit e k 1 i a i 
blogai veikė Malinauskaitės 
Egles nuotaiką ir sveikatą. 
Šeimoje pasitaikydavo jau 
ir kartesnių pokalbių, kai 
Eglė pristigdavo kantry
bės.

Šliupas nepajėgė ne tik 
aprūpinti šeimos, bet ir iš 
viso mažai skyrė jai laiko. 
Jis per dieną dirbdavo prie 
laikraščio savo spaustuvė- Lietuvoje, Ručionyse, kur 
j e, pats vienas atlikdamas 
autoriaus, redak t o r i a u s, 
raidžių rinkėjo, korekto
riaus, mašinisto bei ekspe
ditoriaus darbus, o vaka
rais eidavo į susirinkimus 
arba pas jį lankydavosi jo 
šalininkai ir rėmėjai. Šliu
pas atkakliai kovojo su lie
tuvių sulenkėjimu, žadino 
juose patriotizmą, organi
zavo juos, leido laikraščius, 
laikė prakalbas, etc. Šiai

Trečiasis Lietuvos VRES energetinis blokas jau trečiaja
me šių metų ketvirtyje duos pramoninę srovę. VRES staty
bininkams ir montuotojams šiuo mietu didelis darbymetis: 
surenkamos į blokus trečiojo elektrinės katilo detalės, de
dami turbinos pamatai, statomos didžiulės mazuto saugyk
los.

Nuotraukoje: montavimo aikštelėje surenkamos katilo 
detalės.Žodis po žodžio Eglė Ma- 

kad nužėrė spaustuvėje nuo 
stalo Šliupo jau surink
tą eilinį “Lietuviško j6 bal
so” numerį. Dar ir to ne
užteko: ji apvertė raidžių 
kasas ir ant grindų išbarstė 
visas raides...

—Liuda ! Mamyte! — su
šuko Šliupas, — ar tu pa
galvoji, ką padarei? Šitiek 
čia mano darbo įdėta, ir tu 
viską sujaukei, suardei!

—Sujaukiau ir suardžiau!
—atsakė Eglė. — Gal dabar žangesni vyrukai, 
tu pasvarstyti ne kaip ta-

Lietuvą, o Šliupas, likvida
vęs savo spaustuvėlę ir bu
tą, persikėlė į Baltimorę 
(Marylando valstijoje) ir 
to miesto universitete įsto
jo į medicinos fakultetą.

Baltimore  j e Šliupas įsitai
sė mažą krautuvėlę, kurio
je vakarais prekiaudavo, o 
dienos metu lankydavo pa
skaitas universitete. Krau
tuvėlę įsisteigti jam pasko
lomis padėjo keli jauni pa-

Bet ir Baltimorėje Šliu- 
riamasis lietuvybės apašta- pas neatsisakė visuomeni- 
las, bet kaip mano vyras ir' nio darbo: 1889 m. jis suor- 
mudviejų vaikų tėvas! Pa-' ganizavo Lietuvių darbi- 
svarstysi ir paieškosi prie-. ninku mokslo draugiją kny- 
monių sudaryti bent kiek goms ir laikraščiams leisti, 
pakenčiamą gyvenimą! i! stengėsi atitraukti lietuvius

Šį epizodą man kadaise I nuo lenkų parapijos, padėjo 
pasakojo Eglė Malinauskai
tė-Šliupienė, pasakojo ir 
patsai Šliupas.

Panašių šeimyninių scenų 
būta ir daugiau. Pagaliau 
abu konkrečiai susitarė — 
Šliupas nutrauks laikrašti
ninko darbą ir baigs medi
cinos mokslus... i

Toliau
Iškilo tolimesnio 

venimo klausimas.
Po ilgų svarstymų buvo 

nutarta, kad Eglė Mali- 
nauskatė su vaikais išva
žiuos laikinąi pagyventi

pragy-

jai priklausė tėvų palikimo 
dalis. Šliupų apskaičiavi
mais tos dalies turėjo susi
daryti apie 2,300 rublių, ar
ba apie 1,150 dolerių. To
kios pinigų sumos negalėjo 
užtekti šeimai išlaikyti ir 
visoms išlaidoms, susiju
sioms su mokslu universi
tete, bet vis dėlto ji gerokai 
padėtų sutvarkyti reikalus.

Eglė Malinauskaitė - Šliū
pienė išvyko iš Niujorko į

Kauno “Inkaro” kombinate stoja rikiuotei! naujas tech- i n.. 
nikinės gumos cechas. Jame jau sumontuoti pirmieji 22 pus- 
automačiai elektriniai presai, kuriuos pagamino Tambovo 
elektromechaninė gamykla. Ceche bus gaminamos kelių 
šimtų pavadinimų guminės detalės respublikos žemės ūkiui 
ir pramonei, šiais metais cechas pagamins 9 0 0 tonų K tokių 
detalių.

Nuotraukoje: naujame technikinės gumos ceche.

rika.
ar turėjo palydovą, kol-kas
neaišku. Tik žinoma, kad
1885 m. ankstyvą rudenį J - t... --- - .... ........ ------- - — --------- į/-—.....-...—....
ji pasiekė Niujorką, kur ją: 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 31, 1964

stričio “tenemento” penk
tame aukšte ir nustebo ma
no varginga būkle, į kurią 
buvau patekęs Naujame pa- . 
šaulyje. Ji mane apibaru 
kodėl nesikreipiau į Šliupą 

pagalbos, kuris, jos nuomo
ne, vis dėlto būtų galėjęs 
vienaip ar kitaip padėti

I man , susirasti darbo ur iš-
vengti skurdo.

Skrantone
Kiek vėliau, 1909 m., ma

nau, Eglės nurodymu, bu
vau J. Šliupo iškviestas į 
Skrantoną . Keliems mėne
siams praslinkus, kartu su

Trumpai pagyvenęs Vilks- 
barėje, Baltimorėje, Fila
delfijoje, Šenandoryje, pa
galiau ilgesniam laikui įsi
kūrė Skrantone.

Kaip gydytojas, Šliupas 
pagarsėjo ukrainiečių, slo
vakų, čekų, airių, vokiečių 
ir, žinoma, pažangesnių lie
tuvių tarpe.

—Pamanyk,— kartą man 
sakė Eglė, — jeigu mano 
senis būtų savo energiją ir 
darbštumą nukreipęs į spe
cialybę, be abejonės, būtų 
tapęs garsiu specialistu. .. 
Lietuviams dirbdamas, jis 
įsigijo priešininkų, ir mes 
vos gindavomės nuo skur
do... Na, antra vertus, 
jei ne mano vyras, tai kas 
būtų judinęs lietuvius iš 
snaudulio, kas būtų išrodęs 
mūsų dvasininkų kėslus?

• Atsimenu...
Šio šimtmečio pirmaja

me dešimtmetyje aš (1885-1887), 
keletą savaičių gyvenau/ ‘Vienybė j e lietuvninkų 
Eglės šeimoje Skrantone.1 (1890-1891) “Naujojoje ga- 
Jorfas Šliupas tada vertėsi dynėje” (1894). Pasiraši- 
gan plačia gydytojo prakti- nėdavo Eglės, L. M. Šarkos

Jo šeima skurdo jau ir kitais slapyvardžiais.

Šenandorio lietuviams atsi
kviesti ,iš Lietuvos kun. A- 
lenksandrą Burbą. Susira
šinėjo J. Šliupas su Burba 
ir tada, kai jau tas atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno 
Pensilvanijos anglies pra
monės mieste Plymute.'

Tuo tarpu Eglė Malinaus
kaitė, parvykusi į tėviškę, 
įsitikino, kad bajorų “glo
ba” nė negalvoja išmokėti 
jai,, priklausančios dalies. 
Mat, jos vyras Šliupas, anot 
jų, buvo bedievis, “polako- 
žerca” (lenkų ėdikas), ne
vertas kokios nors para
mos.

Galima suprasti, kad toks 
“globos” elgesys Eglei buvo 
didelis smūgis. Be to, Šliu
pui nemalonumų tuo pat 
metu padarė ir gimnazijos 
laikų draugas kun. Marci- 
jonas Jurgaitis: kai Eglė, 
parvykusi į Lietuvą, su vai
kais atlankė jį Šenberge, jis 
pasirūpiną pakrikštyti abu 
Šliupų vaikus. Dėl to įvy
kio tarp Šliupo ir Jurgaičio 
vyko įdomus susirašinėji
mas.

Atgal į Ameriką
Eglė Malinauskaitė neil

gai teviešėjo tėviškėje. Ne
gavusi palikimo, ji kartu su 
savo vaikais sugrįžo į A- 
meriką.

Pagaliau Jorfas Šliupas 
baigė medicinos mokslus. 
Atrodo, kad šeimos vargai 
turėjo baigtis, tačiau taip 
neįvyko. Pradėjus Šliupui 
verstis gydytojo praktika, 
jam labai trukdė priešiškos 
ideologijos žmonės. Lenkų 
emigrantų tarpe jis, aišku, 
draugų neturėjo, nes. lenkės 
juo net vaikus gąsdindavo: 
“Milcz, a to oddam Szlupa- 
sowi!” (Tylėk, o tai atiduo
siu Šliupui!).

Lietuvių tarpe prieš jį ar
šią agitaciją vedė lietuviai 
kunigai, neatsižvelgdami į 

! tai, kad jis suorganizavo 
I jiems pirmą lietuvišką pa
rapiją Niujorke, kad išrū
pino jai lietuvį kunigą, kad 
bendravo, su A. Burba, Dėl 
dvasininkų priešiškos agi
tacijos Šliupas kilojosi iš 
vienos vietos į kitą, visur 
susidurdamas su tomis pat > 
nemaloniomis aplinkybėmis, rado mane Bruklino grand-

Dembskiu, pasikvietę pa
galbon vietos pažangesnių 
angliakasių būrelį, prie mū
sų prisidėjus ir neseniai iš 
Europos atvykusiam Kl^o- 
fui Jurgelioniui (poetui 
Kalėdų Kaukei), įsteigėme 
žurnalą “Laisvoji mintis,” 
kurį man teko redaguoti. 
Per trejetą metų beveik 
kasdien būdavau Eglės šei
moje. Visada jaučiau j<^ 
nuoširdų draugiškumą, mo
tiniškos globos šilumą.

Mūsų literatūroje Eglė 
Malinauskaitė-Šliupienė dėl 
nepalankių gyvenimo sąly
gų pasireiškė negausiai. Į 
literatūrinę veiklą, aišku, 
ją įtraukė Jonas šliupas. 
Todėl ir jos kūrinėliai dau
giau pasirodydavo šliupo 
redaguojamuose ir leidžia
muose laikraščiuose. Pir
mieji Eglės Malinauskaitė- 
Šliūpienės straipsniai, Ko
respondencijos ii’ eilėraš
čiai, rašyti dar Mintaujoje, 
buvo išspausdinti “Aušro
je” (1883-1885). Ji dar 
bendradarbiavo “Liet. Auš
ros kalendoriuje” (1885), 
“Liet u v i š k a j a m e balse” 

“Unijoje ’̂ n

ka. 
nebekentė. Vaikus leido į 
mokslus. Vyresnioji duktė 
Aldona jau buvo baigusi 
medicinos mokslus. Sūnus
Keistutis studijavo medici-

Savo metu Eglės kūryba 
turėjo nemažos reikšmės. 
Svarbu ir ta aplinkybė, kad 
Eglė - Liuda Malinauskaitė-

ur J •-i Šliūpienė buvo pirmoji li>na Filadelfijoje, dailę Miun- . ‘ . . ' . X
chene ir fiziką-matematiką 
Madisono (Viskonsino vals
tijoje) universitete. Jau
nesnioji duktė Hypatija, 
man gyvenant Skrantone, 
lankė vidurinę mokyklą, 
paskui lankė įtakos univer
sitetą; bet, jo nebaigusi, iš-

Eglės gyvenime praban
gos niekada nebuvo, o dar
bo visada pakakdavo. Apie 
dvidešimt penkerius metus 
jos šeimoje gyveno, nukar- 
šo ir mirė Amerikos lietu-

tu^ė moteris, pasirodžiusi 
ano meto spaudoje,. daly
vaudavusi viešuose susirin
kimuose, sakiusi prakalbas. 
Jos kūryba dar mažai tyri
nėta. Reikia tikėtis, kad ji 
bus išleista. atskiru rinkių 
niu ir tinkamai įvertinta.

Grįžusi į Lietuvą, Eglė 
Malinauskaitė nei visuome
ninėje veikloje, nei literatū
roje nebepasireiškė. Ji sun
kiai ir ilgai sirgo. Mirė 
1928 m. balandžio 7 d. Pa
laidota Kauno liuteronu ka
pinėse. Po kelerių metų# # • •• I JL V lYVlVl lllVlU

vių laisvamanių susivieniji- greįa Eglės palaidotas ir 
mo organizatorius, ateistas, jos sanus Keistutis Šliupas, 
keliolikos knygų autorius iri mirties profesoriavęs
kun. Vladislavas Dembskis. 
Nuolatos kas nors lankyda
vosi jos šeimoje. Eglė nie
kados neturėjo tarnų ir tar
naičių, pati gamindavo val
gį, skalbdavo, 'prižiūrėdavo 
namų švarą ir tvarką. Aiš
ku, kad kūrybiniam darbui 
jai nebepakakdavo nei lai
ko, nei jėgų.

Savo pažiūromis Eglė ne 
visada sutikdavo su Jonu 
Šliupu, kartai^ prilaikyda
vo jo įsismaginusią visuo
meninę veiklą, bet visiškai 
nuo jos neatgrąsino. Ji 
dažnai jam padėdavo žo- yr 
džiu, padrąsinimu, pritari
mu, pati dalyvavo visuome
niniame gyvenime, dalyvau
davo susirinkimuose, saky
davo kalbas.

Pirmą kartą man su Eg
le Malinauskaite-Šliūpiene 
teko pasimatyti 1908 m. 
Niujorke. Tada ji, iš Niu
jorko uosto palydėjusi sū
nų Keistutį, vykstantį stu
dijuoti į Miuncheną, susi-

Kauno universitete.
Kai kurie Eglės Mali

nauskaitės biografiniai fak
tai atsiskleidžia iš Jon^ 
Šliupo laiškų ,rašytų jai K 
Lietuvą 1885-1890 m., ir iš' 
jos laiškų, rašytų Jonui Šliu
pui. Tie laiškai taip pat yra 
svarbūs ir paties Jono Šliu
po biografijai.
Kaunas

KAS PAGAMINO 
PIANĄ?

Muzikos instrumentų 
?a daug, bet pianas kiek

viename orkestre nepava
duojamas.

Kas jį pagamino? Jau 
15-tame amžiuje buyo pa
gaminta muzikalių instru
mentų panašių į pianą, b/at) 
pirmąjį pianą pagamin^ 
1709 metais italas Bartolo
meo Christofori. žinoma, 
nuo to laiko pianas buvo 
gerinamas, tobulin a m a s, 
kad dabartiniai pianai ne
panašūs į pirmąjį.



J. šteinys

APIE BALTIJOS
w Baltija audromis graso,— 

Tos audringas būdas, 
Prie Baltijos lyg prie sesės, 
Lietuva prigludus.

S. Neris
Baltijos vardas kilo ne 

kur kitur, o Baltijos pa
krantėse gyvenančių tautų 
tarpe.

Iš kur yra kilęs Baltijos 
vardas? Šį klausimą bene 
pirmasis iškėlė ir ėmė 
spręsti M. Pretorijus savo 
veikale “Orbis gotprieus” 
1700 m.’ Baltijos vardą ji
sai išvedė iš lietuvių kalbos, 
balta žodžio. Panašios nuo
monės buvo ir Peterburgo 
akademikas kalbininkas T. 
Ba^eris, ir žymus vokiečių 
lingvistas Grimas.

Tą vardą šiandien, be Ta- 
rybų Sąjungos tautų, var
toja anglai, prancūzai, ita
lai, ispanai, lenkai ir vo
kiečiai.

^Baltijos jūra iš senovės 
buvo ne tik geriausias pre
kybos ir susisiekimo kelias, 
bet ir kovų už hegemoniją 
arena. Baltijos bangos skros- 
davo skandinavų ir danų, 
vakarinių slavų ir rusų, 
suomių ir estų laivus. Pir
masis laikotąrpis siejamas . .. . _ ,
su vikingų ekspansijos epo- i Suomijos. Didžiausia Bal- 
cha 800-12000 m. Jį pakei-i jūpos_ dalis joriklauso 
tė vadinamasis Hanzos pe- ^ve^B.ai*. Mažesne TSRS, 

* riodas 1293-1535 m. Han- į Suomijai, Lenkijai ir ki- 
zas, kryžiuočiai ir kalavi-, toms valstybėms. Jos plotas 
jaučiai buvo trys neatski- ~aPie 42,;230 ketvirtainių 
riamos dalys. Hanziečiai kilometrų, įskaitant ir visų 
veržėsi i Baltijos jūros saįį ...... _ . ..
krantus, tuo tarpu vadina-1 . 
mieji “kryžiaus broliai” — 
kardu ir ugnimi.

Žalgirio mūšis gerokai su
silpnino Hanzo, jėgas, ta
čiau galutinai jas įveikė tik 
1535 m. jungtinės skandina- 

’ vų, pajėgos. Žlugus Hanzui, 
Baltijoje įsitvirtino danai. 
1646 m. švedams pavyko su
daužyti danų laivyną ir už
tikrinti savo viešpatavimą.

j Ploto atžvilgiu Baltijos 
" i jūra> maždaug šešis kartus 

didesnė už mūsų Lietuvos 
respublikos teritoriją.

Baltijos jūros dalyje, kur 
telkšo Kylio ir Makdenbur- 
go įlankos į Elbės žiotis, 
1808 m. buvo iškastas lai
vybos kanalas — tai penk
tasis jūros sąsiauris, jun
giąs ją su Šiaurės jūra ir 
Atlanto Vandenynu.

Į Baltijos jūrą neša savo 
XVII amž. jie pavertė Bal- vandenis šimtai upiųirupe- 
tiją savo jūra. Švedams ]įu, jų pažymėtinos: O- 
priklausė ir visas Pabalti- i deris> yisla, Nemunas, Dau •
jis. XVII amž. Baltijoje la- ■ 
W išaugo olandų prekybi
nis laivynas. Pusė viso olan
dų laivyno, kuris tuo metu 
buvo vienas didžiausių pa
sauly, darbavosi Baltijos jū
roje. Tais laikais Kuršo 
l^migaikštis Jokūbas (1639- 
Io82 m.) turėjo 79 prekybi
nius ' laivus ir 44 karinius 
laivus. Septynerių metų ka
re • švedai, sumušę danus, 
norėjo paversti Baltiją sa
vo nuosavybe, tačiau tam 
pasipriešino olandai. Įsivė- 
lus į šiaurės karą Švedija 
XVIII amž. pradžioje nete
ko hegemonijos.

Po Poltavos' mūšio rusų 
caras Petras Pirmasis iš
vedė į Baltijos jūrą Rusiją, 
kurios laivynas, po perga
lės prie Hangiaudės 1714 m. 
tapo stipriausiu visoje Bal- 

I tų oje. Tačiau vėliau Rusi
jos vaidmuo susilpnėjo. 
aIX amž. pabaigoje ir XX 
amž. pradžioje Baltijos jū
roje iškilo stipri ir agresy
vi jėga — kaizerinė ir hit
lerine Vokietija,’ kurios ga
lybės sutriuškinimo mes 
esame liudininkais.

Dabar didžiausią vaidme
nį Baltijos jūroje vaidina 
Tarybų Sąjunga. Baltijos 
krantų tautos ir taiką ma
lintieji žmonės kovoja už 
tai, kad Baltija taptų drau
gystės ir taikos jūra.

Kada žmogus apsigyveno 
^Baltijos jūros pakrantėje, 
dhnku tiksliai pasakyti, ta
kiau, anot geologų, tai tu
rėjo būti maždaug prieš 
13,000 metų, vos spėjus le
dynui atsitraukti iš pietinio 
Pabaltijo. Tuomet Baltijos 
pakraščiuose įsikūrė ak-

mens amžiaus žmogus.
Slinko amžiai, tūkstant

mečiai, nekartąr keitėsi kli
matas, Baltijos įjūros kran
tai, gyvoji ir negyvoji gam
ta, vystėsi tobulėjo žmogus 
ir jo rankų sukurti darbo;apaugę tankiais krūmais ir’vičius

Atlan- 
atskir- 
Ji pri-

įrankiai. Ir štai, pradedant 
vidurinio akmens amžiaus 
pabaiga, kaip klimatas ir 
Baltijos. jūra tapo žymiai 
šiltesni, pajūris ' jau buvo 
tirštai gyvenama sritis. A- 
pie tai liudija naujojo ak
mens amžiaus (neolito) ir 
žalvario amžiaus gausūs or- 
cheologijos radiniai.

Baltijos jūra yra 
to vandenyno dalis, 
ta siaura sąsmauga. 
klauso pakraščių jūroms.

Baltija beveik uždaras 
vandens baseinas, giliai įsi
terpęs šiaurinėje Europos 
Kontinento dalyje, Alandų 
salynas yra tarsi Baltijos 
jūros centras, nuo kurio į 
šiaurę, rytus ir pietvaka
rius nutysta jos -atšakos. 
Didžiausios jų Botnijos ir 
Suomijos įlankos.

Baltijos jūra skalauja 7 
valstybių sienas: Tarybų 
Sąjungos, Lenkijos, VDV ir

Iš jų pažymėtinos: O-

guva, Neva, Narva, Kemis, # t7
Torne, Angermanelvenas ir Jink Klaipėdos, tho plate 

Didžiausia iš nis darosi ]_ 
smulkėja baltas smėlis.

Už kopų kalno sąsiaurio, Iš plėšrūnų negalima nepa
jungiančio Baltiją su Kur
šių mariomis, yra seniau
sias ir didžiausias Lietuvos 
TSR uostas Klaipėda. Dar 
prieš kryžiuočių ordenui 
įsikuriant kaimyniniame 
krašte, toje vietoje buvo 
Lietuvių pilis ir gyvenvietė, 
senose kronikose vadinta 
Klaipėdos vardu.

Iki XIX amž. Klaipėdos1 
uostas buvo mažai išsivys- fauna labai negausi. Jai 
tęs. Mat, pagrindinis prey priklauso tik banginiai ir 
kybos srautas tuo metu bu- ruoniai. Baltijoj gyvena 
vo nukreiptas į Dancigo ir nedideli delfinams giminin- 
Karaliaučiaus uostus. , [gi banginukai, vadinami jū-

Klaipėdos uosto ir mies- [ rų kiaulytėmis. Jų ilgis šie • 
to augimas prasidėjo tik kia iki pusantro metro, o 
Tarybų valdžios nitais. 
Šiandien Klaipėda — didžiu
lis užsienio ir tolimosios 
Okeanijos žvejybos uostas.

Nuo Klaipėdos iki Girulių

Dalelvenas. 
jų Neva.

Giliausia Baltijos jūros 
dauba tarp Vosos Suomijo
je ir Uinzos miestų Švedijo
je siekia 294 metrus gylio.

Lietuvos jūros dugnas yra 
palyginti negilus — 30-65 
metrai gylio. Išilgai Lietu
vos pakrantes apie 1 kilo
metras nuo kranto iki 10 
metrų gylio.

Baltijos jūros krantai
Išilgai kranto linija su 

smėlio paplūdimiais ir ko
pomis tęsiasi iki Gdansko 
įlankos, kurioje tarsi įstri
gusi strėlė styro Helios pu
siasalis. Jo krantai statūs, 
paplūdimyje gargždos ir 

, rieduliai, krantų aukštis iki 
50 metrų. Gdansko įlankos 
krantai smėlėti ir pasižymi 
gerais paplūdimiais.

Labai įdomūs Sambijos

Klaipėdos juru prekybos uoste.

_ __ _______

krantai nuo Gubninkų į 
šiaurę iki Pruto kyšulio. 
Kranto linija- švelniai ban
guoja, negilios įlankos kai
taliojasi su išsišovusiais į na, tai buvęs uosto motas, 
jūrą ragais. Šlaitai aukšti, 1885-1892 m. grafas Tiške- 

čia buvo pastatęs 
medžiais. Anksčiau čią sto-1 prieplauką į Liepoją vežioti 
vėjo švyturys, perspėjantis, keleivius.
kad laivai praplaukiant ne
prisiartintų prie labai ak- ’ šventosios uosto vienur ki- 
menuoto kranto.

Nuo Pruto kyšulio atsive
ria nuostabūs reginiai. To
li toli šiaurryčiuose dunkso 
kopomis sukaubrintas Kur
šių nerijos siluetas ir link 
jo besidriekiantieji aukšti 
Sambijos krantai. Du treč
dalius užima Baltijos jūros 
platumos, susiliejančios su 
dangaus skliautu, o žemai 
po mūsų kojomis ošia puto
tos Baltijos bangos. į

Už kilometro į šiaurę nuo 
Kranco kurorto prasideda 
97 kilometrų ilgio Kuršių 
nerija. Už kopų auga miš
rus lapuočių miškas, žmo
gaus rankomis kadaise so
dintas. Čia Baltijos jūrą 
nuo Kuršių marių teskiria 
400 metiki pločio žemės ruo
želis. Raštuose minima, kad : atkelia^Vi^ai neseniai — 
audrų metu per šią vietą ! XIX-XX amž., tai kiniškasis 
nekartą Baltijos van du o i krabas, ir iš Azovo ir Juo- 
persiliedavo į Kuršių ma- closios jūros žuvis — ančiu- 
rias.

Keliaujant į šiaurę Rasy- dar ____ .L._ .L.
tės link, už apsauginių ko-' chąmsa, kenelė ir makarelė
pu viršum Palvos miško, iš
nyra aukštosios pustomos 
Neringos kopos. Nuo Rasy
tės iki Nidos pajūrio vaiz
das mažai teskiriasi. Tarp 
Nidos ir Juodkrantės ban
gos vietomis smarkiai ar
do jūros krantą ir apsau
ginę kopą. Tose vietose mū
sų miškininkai turi daug 
rūpesčių kopą apsodinti sugaunama daug tūkstan- 
tvirta augmenija.

Juodkrantės pajūris pa
sižymi puikiu paplūdimiu.
Plati žvilgančio švaraus čia gyvena daugiau šimto
smėlio juosta, apsauginės 
kopos gūbrys ir jūros ban
gos.

Juo toliau keli a u j a m e [ s u g e b a keisti savo kūno 
; spalvą. Kartas nuo karto į 

paplūdimys ii*. Baltiją ’atklysta ir retesnių 
■ svečių kardžuvių, ryklių.

visur matosi atokaitingi 
paplūdimiai, kopų gurys. 
Ties Giruliais stūkso statūs 
krantai.

Palangoje irgi būta uos
to . Į šiaurės vakarus nuo 
Birutės kalno 2-jų metrų 
gylyje aptikta akmens sie-

Tarp Naglio kalno i u

tur pasirodo keisti violeti
nės spalvos smėlio lopai, tai 
jūros išmones. Šventosios 
uostas smarkiai užneštas 
smėliu, turi seną į domi a 
praeitį. Pro jį kitados vyko® 
prekyba su užsienio kraš
tais. Čia 1891 metais buvo 
įsteigta 'pirmoji Lietuvoje 
jūrininkystės mokykla.

1925 m. buržuazinė Lietu- 
| vos vyriausybė p r a d ė j o 
t Šventosios uosto atstatymo 
darbus, kurie pagyvėjo tik 
1939 m. Vokietijai užgrobus 
Klaipėdos kraštą. Šiuo me
tu šis uostas gerokai pasi-

Gyvūnija ir augmenija
Tam tikrą vietą užima 

Baltijos jūroj atvykėliai iš 
pietų — Kaspijos jūros. Jie

> 1 1 • \ ' • • ••

vis, o taip pat čia įsikūrė 
pramoninės žuvys ,—

ir jų sugavimas vis didėja.
Baltijoje gausu gėlvande

nių žuvų: v Starkis, vėgėlė, 
sykas, ešerys, lydys ir kt. 
Joje gyvena keliautojos1 žu
vys, kaip ungurys, lašiša, 
vegė ir kt-.

Svarbiausia Baltijos pra
moninė žuvis yra strimelė ' 
arba Baltijos silkė, kurios

čių tonų. Po jos seka men
kė, paskui kilkė, ungurys ir 
k t. žuvys. Manoma, kad jų 

rūšių.
Mūsų pakrantėse gyvena 

4 plėšrūnų rūšys. Plėšrūnai

minėti kardžuvės. Tai iki 
4 metrų ilgio, tai vikrus 
plėšrūnas. Plėšri ir stambi 
žuvis bei eikli. Jos viršu
tinis žandikaulis yra ilgas 
ir kietas kaip durklas, šiuo 
durklu ji lengvai prasmei- 
gia žuvį, ruonį ir ąžuolinę 
valtį jai pradurti nėra sun- 

;,ku.
Baltijos jūroj žinduolių

žandai ginkluoti aštriais 
dantimis, ir jie labai riebūs, 
suėda daug žuvų ir kenkia 
žvejybai. Ruonių yra 3 rū
šys. Žiemą ir vasarą ruo
niai nė tik plaukioja mūsų 
pakrantėmis, bet ir iššliau
žia ant paplūdimių. Ne
vengia jie ir Kuršių marių 
ir kai kada nusidangina iki 
Juodkrantės. Ruoniai nela
bai pągeidaujami žvejų sve
čiai. Mat, jie sugeba iškra
tyti žvejų pastatytus tink
lus. •.

Taigi, Baltijos jūros fau
na yra įvairių įvairiausias 
gyvūnų mišinys. Baltija pa
lyginti' žuvinga jūra ir ji 
būtų dar žuvingesnė, jeigu 
į ją įtekėtų daugiau sūraus 
Atlanto vandens.

Baltijos vandens augme
nija, palydinus ją su Šiaurės 
jūra, negausi. Jai trūksta 
sūresnio vandens, todėl au
galai čia neišauga norma-

Geras LDS nariams 
pasirinkimas

/

Pasiteiravęs LDS Centre, 
reporteris sužinojo, kad se
kami apsiėmė būti kandida-- 
tais LDS Centro Valdybos 
rinkimams:

Prezidento vietai: J. Ga
šlūnas, Richmond Hill., N. 
Y.; J. Neumann, Milwau
kee, Wis.; A. Gilman, Ja
maica, N. Y.

Viceprezidento vietai: J.
J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn.; J. Kunca, New Ha
ven, Conn.

Antro vice prezidento 
vietai: E. Galore, Trafford, 
Pa.; A. Strich, Kenosha, 
Wis.; S. Rainard, Dorches
ter, Mass.

Sekretoriaus vietai: J. 
Siurba, Brooklyn, N. Y.; 
A. Yakstis, Richmond Hill.,

Iždin i n k o vietai: J. 
Weiss, Brooklyn, N. Y.; S. 
White, Woodhaven, N. Y.

Daktaro kvotėjo vietai: 
Dr. John Repshis, Dorches
ter, Mass.

Iždo globėjų vietai: J. 
Grybas, Richmond Hill, N. 
Y.; W, Malin, Brooklyn, N. 
Y.; V. Bunkus, Jamaica, N. 

' Y.; S. Chestnut, Pittsburgh, 
Pa.; A. Velička, Albertson, 
N. Y.; A. Lideikis, Great

Kaip matote, nemažai 
kandidatų, tai geras LDS 
nariams pasirinkimas. Kan
didatų tarpe yra keturios 
moterys; taipgi tarp kandi
datų yra 6 Amerikoje gimę.

Rinkimai bus pravesti 
balandžio ir gegužės mėne
sių kuopų susirinkimuose.

Seimo delegatų rinkimai 
taipgi tuo pačiu metu bus 
pravesti.

Iš praeities patyrimovga- 
lima sakyti, kad didelė dau
guma kuopų atliks Valdy
bos ir delegatų rinkimus 
gegužės mėnesį. ,

LDS Seimas įvyks liepos 
2 ir 3 dienomis, New Yorke. 
LDS Centras kviečia kuo
pas ruoštis Seimui, kad jis 
būtų delegatais skaitlingas 
ir gerais nutarimais vi
siems LDS nariams naudin
gas.

Reporteris

Norwood, Mass.
Laiiškai iš Piričupio kaimo

Dažnai man tenka apsi
keisti laiškais su giminė
mis, gyevnančiais Tarybų 
Lietuvoje.

Ne per seniai gavau porą 
įdomių laišktį iš mano gim
tojo kaimo Pirčiupio, kuria
me 1944 m. birželio 3 d. 
vokiečių barbarai ir du bro
lius — Stasį ir Joną — su 
šeimomis gyvus sudegino.

.Brolio Stasio duktė Ma
rytė Versickienė išliko gy- 

1 va. Dabar gyvena Pirčiupyj 
ir štai ką ji rašo:

Brangus Dėdė, su gydymu 
pas mus dabar tai labai ge
rai; kai guli ligoninėje, tai 
mokėti nereikia — viskas 
būna dykai: maistas, gydy
tojas ir vaistai. Labai ma
žai kada reikia savo vaistų 
nusipirkti, bet vaistai ne-* 
brangūs. Abelnai, su ligo
ninėmis pas mus labai ge
rai.

Taipgi rašoTurime stu- 
boje įvestą elektros šviesą, 
kurią gauname iš Dargužiu 
kaimo, tai yra, kolūkio cent-

lauš ūgio.
Baltijos , jūra yra nepa

prastai dosni ir labai pa
traukli.

(Pagal V. Gudelio Geo^- 
logijos-mineralogijos moks
lų kandidato fizinę-geologi- 
nę apybraižą.)

t Kaunas

ro, bet nevisados turime 
šviesą: kada kolūkis palei
džia malūną ir pinklus, tuo • 
met mums uždaro šviesą, 
kąd netruktų malūnui jė- 
/gos. Bet dabar aplink ve
da iš Kauno ir kitų miestų 
elektrą, tai kai prijungs ga
lingą jėgą, tai bus geriau— 
visada turėsime šviesą ir 
malūnai bus pajėgūs.

Taipgi rašo, kad Pirčiu- 
pyj ant sudegintų namų 
vietų jau yra 16 naujų na
mų pastatytų, ir daugiau 
yra statoma.

Nors čia yra mažas žmo
nių skaičius, bet praėjusiais 
metais mums Pirčiupy j 
įstėigė krautuvę, kurioje 
laiko visokio maisto, pav.: 
duonos, sviesto, pieno, deš
rų, lašinių, silkių ir visokių 
konservų, visokių audeklų, 
kostiumų ir kitokių drabu
žių, taipgi avalynės ir daug 
visokių smulkių daiktų. Kun 
rie dirbame kolūkyj, tie tu
rime savo pieno ir mėsos; 
duoną daugiausia perkame 
gatavą; nusiperkame ir ki
toniškų daiktų, kai mums 
trūksta. Daugiausia perka 
tie, kurie dirba už algą, nes 
jie neturi savo gyvulių.

M. Uždarinis
i

DALY CITY, CALIF.
Čionai apsigyveno Hele

na Kušleikienė, gyvenusi 
Philadelphijoje per daugelį 
metų. Nori susipažinti su 
“Laisvės” skaitytojais ir ki
tais lietuviais, šioje apylin
kėje gyvenančiais.

Jos adresas yra: H. Kuš
leikienė, 205 Palm Crest, 
Apt., 27, Daly City, Calif.

H. Wich

Zanzibaras jau 
susitvarkė

Zanzibaras. — Tik 1,020 
kvadratinių mylių ploto, 
ant salų, su 350,000 gyven
tojų, respublika jau susi
tvarkė. Priešakyje yra pre
zidentas Abeidas Karume.

Save pasiskelbęs maršalu 
J. Okelio tapo ištremtas į 
Ugandą, kur jis gimė. Jo 
“kovotojų už laisvę” būriai 
perorganizuoti į respubli
kos gynybos jėgas. Respub
lika gavo ginklų iš TSRS ir 
Kinijos.

Respublikoje neturi var
do Vakarai, o ypatingai an
glai ir amerikiečiai. Į juos 
žiūri, kaipo šnipus. JAV 
žmonėms pakenkė Robertas 
Conley, kuris vietoje pas- 
porto parodė< Pentagono 
leidimą.

TSRS IR KINIJOS 
BENDRAVIMAS

Maskva. —TSRS ir Kini
ja pasirašė sutartį del kul
tūrinio bendradarbiavimo. 
Bus apsikeista mokslo, 
technikos, agriku 11 ū r o s, 
sporto, teatro ir kitais pa
tyrimais ir specialistais.

Į Kiniją vyks 100 TSRS 
armijos dainininkų ir šokė
jų, o iš Kinijos tiek pat at
vyks į Tarybų Sąjungą.

Worcester, Mass

MARGUČIŲ PARE-PIETCS

Sekmadienį, Balandžio 5
29 ENDICOTT ST., 1 VAL., DIENĄ

Visus kviečiame dalyvauti.
— LLD 11 Kp.

5 p.*-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 31, .1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. General house
work. Sleep in own 
week. $45 weekly, 
children. TU. 7-2521

room. 5 day
3 School age

(2 5-26)

HOUSEKEEPER. Full charge, 
own room. Motherless children, 
age$ 19, 16, 12. Suburban Home. 
Salary open. Call MA. 3-0918.

(25-26)

HOUSEKEEPER
Complete charge. Live in. For' 2 
adults. Own room. Good salary. 
Steady position. CH. 7-1711.

(25-27)

WANTED—White woman to live 
Help in general household du- 

Cook and care fdr children. 
BR. 9-0231.

in.
ties.
Call

(25-27)

WOMAN. Experienced and de
pendable. To live in. Cook and ‘ 
housework. Excellent salary. Nice 
quarters. References. OL. 9-1889.

(25-26)

REGISTERED NURSES
Staff Nurse pos. available as of 

April 1st. All shifts, all areas, hous
ing coordinator, educational plan. 
Prevailing Salaries: $4100. Differen
tial — Eves: $360. Nights $240. Call 
Nursing Office, Newark City Hos
pital, Newark, N. J. Mitchell 3-8800. 
Ext. 350 or appt. Miss B. Lippe, 
Dir. of Nursing. (2-26)

HELP WANTED MALE

MAN. Married, experienced for 
Dairy Farm. Must be 
good milker and feeder.

Apply—
WILLOW RIDGE FARM 
North Willow Grove, Pa.

(25-26)

CAMBRIDGE, ME. — 
Cambridge Non Violent 
Action komitetas iškovojo 
maistą negrams ir botie
siems, kuriems jo reikia.

PRANEŠIMAI
. LAWRENCE, MASS.
Labai svarbus susirinkimas įvyks 

šeštadieni, Balandžio-April 18 d., 1 
vai. popiet, Maple Parke, kurį Šau
kia LLD 37 ir LDS 125 kuopos.

Malonėkite Nuvažiuoti, nes turėsi
me išspręsti daug svarbių klausimų. 
Čia bus išduotas raportas iš ap
skričių posėdžio. Turėsime pasi
tarti prisirengimui prie apskričių 
piknikų, taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų aptarimui, taigi minėtų kuo
pų nariai nesėdėkite namie, bet at
eikite į susirinkimą.

S. Penkauskas, sekr. (26-28)

Moterų 
sekma- 
pradžia 
Piliečių 
Boston,

MASSACHUSETTS MOTERIMS
Massachusetts valstijos 

Sąryšio suvažiavimas įvyks 
dienį, Balandžio-April 12 d., 
11 vai. popiet, Lietuvių 
Klube, 318 Broadway, So. 
Mass.

Prašome prisiųsti delegačių kiek 
galima daugiausia iš visų kolonijų 
moterų i grupių, iš LLD ir kitų or
ganizacijų, kur tik yra moterų.

H. T. (26-27)

HARTFORD, CONN.
Žaismių vakaras su užkandžiais. 

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija, įvyks sekmadienį. Balan
džio-April 5 d., 157 Hungerford St.

* žaismės prasidės 2:30 popiet, o 
\vakarienė bus 6-ą vai. vakare. Au-

ka $2.00. Kviečiame visus atsilan
kyti. Rengėjai. (25-26)

d. Vieta 408 
2 vai. popiet, 
klubo susirinki-

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Balandžio-April) 5 
Court St. Pradžia

Pirmas bus LDP 
mas.

Po jo seks LLD 
rinkimao.

Trečias—LDS 33 
kimas.

Visi šių organizacijų nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti.

Valdyba (25-26)

54 kuopos susi- 

kuopos susirin- .

M
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Trumpi bruožai iš Igno Bėrio!
gyvenimo

ti su miestu ir jo gatvėmis, 
ir abu ieškome man darbo 
pratesnėse vietose.

Pagaliau gaunu d a r b ą

abeth, N. J., Lietuvių klubo 
patalpose įvyks banketas

dienos nebuvo rožėmis iš- prasti, karieta apleista ir 
klotos. Neturėjau motinė- mokėti negausiu tol, kol par
ies*, kuri paleido mane ant vešiu tam tikrą sumą pini- 
svieto ir tuojau mirė. Tė-lgų; duos tik valgį ir guolį, 
vas vedė kitą. Pamotė, ro- i Išvažiuoju į gatvę, važinė- 

ieškau počinkos (taip

plasti, karieta apleista ir 
____ i negausiu tol, kol par-

kienei pagerbti. Ignas Bė
čis — ilgametis visuomenės dosi, buvo neblogiausia, bet-1 jU) ieškau "počinkos (taip 
veikėjas ir musų laikraščio gi vis ne motina. Štai vie-1 jie vadindavo pasažierius).

Kadangi jis nas pavyzdėlis:. Kartą pa-1 Gerų kampų,

jai buvo ubagas ir kromel
ninkas, kurie ėjo per kai
mus ir pasakojo, ką jie no
rėjo, ką jie sugalvojo. Ir 
atvykus Amerikon jau ne
buvo sunku nustatyti savo 
gyvenimo politinę veiklą.

Ir toj veikloj jau dalyvau
ju 52-us metus. Per tiek pat

Serga K. Petrikienė
Ketvirtadienį, grįžusi iš 

darbo, radau laiškutį, kuris

Minėsime Taraso
Ševčenkos jubiliejų

jUčliuu, laimu

Kaip žinia, sekmadienį, i tiesiog mane sujaudino.
balandžio 5 d., pažangioji 
Niujorko miesto visuomenė 
minės įžymiojo ukrainiečių 
tautos sūnaus — poeto ir

bendradarbis.
buvo ALDLD centrinis sek motė išsiverda kavos, 
rotorius, mes prašėme Ig- deda grietinės ir prsmes ir

metų rašinėju laikraščiams, j kovotojo — Taraso Ševčen- 
Su šių metų pradžia manjkos 150 gimimo metines.

v .• jau suėjo 74 metai ir 50 
. . , . kur pasažie- vedybinio gyvenimo sukak
usi- riai gaunasii, nežinau. Ma

tau, šaukia vežiką. Kol aš

Apie ątostogą Floridoj
Kovo 17 d. parvažiavau iš 

tos pagirtos Floridos. Ato^ 
stogą nekaip nusisekė. ffikS 
gera tuo, kad mes turėjome 
gerą draugą iš Livingstono, 
tai Chalį Anuškį. Jam dide
lis ačiū, kad mus vežiojo 
kur tik mes norėjom. Kas 
nedėlią nuveždavo į klubą. 
Ten turėdavom geruš pie
tus už tokią mažą kainą.

Publikos į klubą priva
žiuodavo daug. Žmonės dar 
nenori pasiduoti senatvei, 
šoka, nors už tai tūlas gal 
per savaitę atserga.

Aš buvau su Cibirkais 
sykiu išvažiavus. Parvažia
vę iš klubo radom telefo
ną, jog mirė d. Cibirkienės 
brolis Balnis, kad ji parva- • 
žinotų į laidotuves, tarines 
ir parvažiavome\ Jei ne ta 
mirtis, gal dar būtume sa
vaitę išbuvę. \

Reiškiu gilią užuojautą d. 
Rainienei, netekusiai myli
mo draugo.

Buvau pas d.d „Shells. 
Labai gražiai gyvena, pa
vaišino su obuoliu sunka. 
Pasikalbėjom apie porą va
landų; perdavė gerus linkė
jimus Lilijai Kavaliauskai
tei, Mizarienei ir visam 
mūs klubui. Apsidžiaugė.

Laiškutis K. Petrikienės, 
rašytas iš John T. Mather 
Memorial ligonines, Po<rt 
Jefferson, N. Y., į kurią ji 
pateko kovo 20 d., o kovo 25 
d., kada rašė laišką, jau 
laukė gydytojo, kad išrašy
tų leidimą vykti į namus.

Perskaičiusi laišką, tuo- Į 
jau telefonu paskambinau 
K. Petrikienei į namus. 
Taip, ji jau sugrįžusi, bet 
dar turi užsilaikyti kaip li
gonė. Klausiu, ar yra kas 
ją prižiūrėtų. Atsakė, kad 
yra. Kaimynai geri, ir ne
trūksta nieko.
* Ligos priežastis, matyti, 

nuovargis, kuris privedė 
prie slogos, o iš to išsivystė 
plaučių įdegimas. Tikiu, kad 
prisidėjo prie ligos, arba ir 
visai ligos priežastis buvo 
jos vykimas į Nauj, Ang
liją su prakalbų maršrutu 
Kovo Aštuntosios proga.

Laiške K. Petrikienė sa
ko: “Tai matai, drauguže, 
nenusvėriau savo jėgos — 
kelionė buvo patogiausia, 
bet man jau buvo perdaug. 
Atėjo laikas sustoti, nors 
mintyse rodosi dar būtu ga- i kad mūsų klubas gerai na- 
lima daugiau ką nuveikti.” Į rėmis auga, ketino kada

žinant K. Petrikiene, tiek 
galiu pasakyti: jeigu ir bū
tų žinojusi, kad teks susirg
ti, jau apsiėmusi atlikti 
darbą ji vis tiek būtų atli- 

j kusi. Taip pasielgtų kiek
viena veikėja.

Niujorko Moterų Klubo! 
narių vardu linkiu K. Pet- j 

, . . , . 1 rikienei greit sustiprėti.
tuvis spaustuvininkas n- Ieva Mizarienė

t

tis.
Šiame rašinėly daug kar- 

Povila.
vi šuo - 
vienas 
gerais 

atsitiko.^ Užsimojo, man bo- J broliais nuo mažų dienų iki 
‘"Z.......V • 1% šiol. Ir norėčiau, kad gale-

ną, kad jis parašytų įdomės-! gerti kavą. O aš prie stalo | privažiavau, kitas sii gėrės- minėjau brolįvarvinu, 
žiūrėdamas į tą kavą, kaip 
ji skaniai gers. Siurbtelėjo 
tą kavą ir tuojau išspjovė, 
užkeikdama, kad padarė 
klaidą — vieton cukraus įsi
dėjo druskos. Pastūmė man 
kavą ir sako: “Gerk, Ig- 
nuk!”

nius bruožus iš savo pergy-! pasistiepęs seilę 
ventų laikų, ypatingai Lie
tuvoje ir Latvijoje. Jis su
tiko tai padaryti, ir mes. 
žemiau paduodame skaity
tojui kad ir trumpučius Ig
no atsiminimus.—Red.

•Gimiau nedideliame 
žūčių kaimefv, netoli 
mėlio miestelio, kuris 
laikais priklausė Panevėžio 
apskričiai. Tėvas Juozapas 
Beeis turėjo 15 dešimtinių 
žemės, gyveno pusėtinai 
skurdžiai. Tačiau pas ii bu
vo viena gera ypatybė: ra
gino," kalbėjo ■ ir dėjo pa-. 
stangas, kad pramokyti 
mus, vaikus ; aiškindavo, 
kad bemokslis - žmogus tai 
beveik kaip ir žabalas.

Jis pats vartojo, be lietu
viu, rusu ir lenku kalbas. 
Taip pat mokėjo ir rašybos. 
Turėjo gerą tenoro balsą 
ir mėgdavo ne tik dainuoti, 
bet ir giedoti lotyniškas 
giesmes laike atlaidų Žei-

/mėlio ir Lauksodžio bažny-1 
čiose.

Mudu su broliu Povilu bu- neligotas.
vome prie altoriausklapčiu-' mano ekonomiškam gyveni- 
kai, ir laike procesijų tė- niui.

Kuomet buvau pusbernis,

zei- 
tais

Ignas Beeis

niu arkliu pribėgo, grei- Kaip matote, mudu 
čiau ir paėmė. Buvau radęs met bandėme būti 
kitą pasažierių, ir tas pat' prje Buvome
q f aif ilrn T Tveimn in m t)n Ivv H i • • .

tagu ir tą patį padarė, 
dieną parvežiau 75 k; 
kas.

Vieną pavakarę išvažiuo
ju ir per keturias valandas 

’ nieko 'negaunu. Vaižuoju 
pro Dvinsko stotį ir žiūriu, 
kad stoties kiemas pilnas

Ir norėčiau, kad galė
tume dar pasilaikyti tai ir 
toliau. Vaikystės dienomis 
jis buvo mano užtarėjas, 
mano tvirtovė. Aš buvau 
neužauga, o jis augalotas. 
Kuomet aš papuldavau į ne
smagumus, tai jis visuomet

I vežikų, senyvų žmonių. Su- ateidavo man i pagalbą ir 
.pratari, kad traukinys tuo- dalykus sutvarkydavo.
i jau ateis ir bus pasažierių, 
(tai gal ir aš gausiu. Įva
žiuoju į kiemą ir ieškau, 
kur sustoti. Išgirdau balsą: 
“Pruka jau dabus”—Vaikas 
jau gaus.

Ir kaip bematant apsto
jo mane apie pustuzinis ir j 

\ paleido botagus ant manęs. Į 
| Per mano kepurės viršugal-1 
vį plaukai išlindo ir rankas 
taip sukapojo, 'kad net ne
galėjau ir vadžių suimti ir Į 
pasijudinti skausmuose. Iš-1 
vedė iš kiemo ir paleido. j

Tai buvo mano įšventini-; popįet^ 
mas į vežiko “profesiją.” Ir c ~ 
rodosi niekuomet nebuvau Į cįaįnJ 
taip įskaudintas ir taip c]aUg"’ _ ____________
graudžiai verkęs, kaip tą sigaii§jo*iaTko' ir’energiioš, 
syki verkiau. Ir negalėjau I kad programos atlikėjai bū- 
suprasti, kodėl aš toks ne-j tu gerai tam parengimui 

’ ’ ' 'i. Būdavo baimingas, kad mane vis pįsij.uošę. Ji pati progra-
nueinu į Latviją ir labai re-;stumdo, skliaudžia. .mai pirmininkavo, chorui,
tai pasitaikydavo, kad gau-j Povilo gaspadorius L_____

’• eiti dirbti pas jį

kaimynai pas tėvą ateidavo dobilų rugių bei awzų piu- jau pramokau to ar^to>, mo;>

Vaikystės dienomis buvau' 
mažiukas ir suvargęs, bet 

Tas kenkdavo

vas giedodavo, o mes, vai-
kai, pasiėmę po žvakę į tai negalėdavau gauti to- 
vieną ranką, o varpelius į kios algos, kokią gaudavo 
kitą, skambindavome šalia augaloti pusberniai 
kunigo eidami.

Taip dalykams esant,
mes toj apylinkėj nebuvo- čiau darbo ant dienų, ypa-j 
me paskutiniai, ir neretai i tingai kuomet eina šieno, i

rodos gauti kokiuo nors 
svarbesniu klausimu. Prie 
to dar tėvas turėio geras 
rankas. Buvo dailidė ir mū
rininkas.
Povilas su Ignu mokykloj

Mes buvome trys broliai. 
Vyresnysis, Jonas, jau mi
ręs, prie mokslo nebuvo 
linkęs.

Mus nuvežė į mokyklą ir 
mokytojas paklausė, ar mo- 

_ kame skaityti ir padavė 
knygų paskaityti. Supran
tama, tėvo buvome pramo
kyti skaityti taip, kaip po-, 
terius kalbėti. Mokvtoias 
pasiklausė ir sako: “Skaito
te labai lengvai, gerai, bet 
ignoruojate točkas ir zapi- 
tajas, be kurių skaitymas 
pasidaro neaiškus.”

Ir mus jau padeda i ant
rą grupe, o ne su pradiniais 
mokiniais. Mokslas sekėsi 
gerai ir per tris žiemas 
pradinę mokyklą užbaigėm.

'Tais laikais pradinės mo
kyklos užbaigimas buvo di
delis dalykas. Kuomet lai
kėme egzaminus, iš visos 
plačios apylinkės suvažiavo, 
i Žeimeli ir iš kitu mokyk
lų; egzaminus išlaikė apie 
tuzinas mokiniu, o iš mūsų 
kaimvnvstės kaimo nebuvo 
nei vieno, apart mūs.

Tėvelis džiaugėsi, kad ge
ri vaikai ir kad laimingai 
išlaikėme e g z a m i n u/s. ir 
glostė mane ir ragino, kad 
rytą ir vakarą, kalbėdamas 
poterius, apieravočiau die
vui. kad jo šventa valia pa
šauktų mane į stoną kuni
gystės . Nors dar bloznas 
vaikutis buvau ir žinojau 

- tėvo gyvenimo aplinkybes, 
bet vis tiek jau supratau, 
kad mano poteriai be pini
gų negelbės.

Buvome si ra tos
Mano vaikystės gyvenimo

• Ignas

LLD 185 kp. pasižymi 
pavyzdingu darbu

Jeigu pirmiau LLD 185 
kuopa pasitenkindavo ma
žesniais parengimėliais sa
lėse ar parkuose, tai šiuo 
metu ji pasiryžo suruošti 
tokį parengimą, kuris bus 
ilgai minėtinas.

Kovo 22 d. “Laisvės” salė- 
' je tikrai buvo graži meninė 

Visi dalyviai so
čiai prisiklausė įvairiausių 

O jų buvo labai 
Mildred Stensler ne-

L

Tarasas Ševčenka
Koncertą ruošia Niujorko 

miesto tautinių grupių ko
mitetas. Koncertas bus pui
kus — dainuos ukrainiečių 
choras, negrų choras, bus 
puikių solistų, bus šokėjų.

Vieta: Town Hall, 123 W. 
43rd St., Manhattane. Pra
džia lygiai 2 vai. popiet.

Niujorko lietuviai prašo
mi skaitlingai minėjime da
lyvauti. Ns.

K. Paulauskui - 
70 mėty

Ilgametis niujork

i nors pas mus apsilankyti, 
Į mylėtume jus susitikti kada 
nors čia, pas mus.

Cibirka, jo moteris ii) aš 
Įstojome į miamiečių
Ii klubą, pasimokėjom po 5 

į dolerius... -
Ona Dobinienė

a-

žurnalistas Kazys Paulaus
kas neseniai atšventė 70 me
tų amž. sukaktį ir 50 metų, 

kviečia kvartetui ir solistui Becke-! Ts Amerikoje. Kadaise 
Dėkingi Kazys gyveno Connecticutrini

i mes
akompanavo.
jai ir visiems progra-

tis. Būdavo paroao tau 
šmotą, kur labiausiai sugu
lę, lietaus priplakti prie; V — 1 V* 1* ‘ įtieki, LVl JLA lyVVVikVA AVVVK
žemes, kui masina nega Ii > pjn,įgU parveždavau, kaip ir 
nuplauti ir pasako kad uz [ vigi kad parveždavo. Ro. 
purvietl tiek ir tiek mokes,' d vigkas eina neblogiau. 
ir tu žinokis, kiek uzsidirb-, giai Bet §tai brolis išeina 
si, tai bus tavo. Pasidaiy-1 į karjuomenę_ Netekus jo, 
davau neblogai. Bet tas pa-1 lvoju ie kitus lanug 
rodo, kad tu esi menkas ir! --- -
negalėsi padaryti tiek, kiek !
padaro štarkus vyras.

Kaip jau minėjau, toj; 
apylinkėj buvau žinomas, 
tai po 1905 m. revoliucijos, 
kuomet lietuvių spauda bu-į 
vo atgauta, tai vieną žiemą i 
Bardiškių kaime buvau mo
kytoju, 
vaikus.

i per brolį Povilą gaunu pra- 
i nešimą, kad eičiau dirbti 

:' pas juos. Tai ir padariau.

Mokiau pradinius

Rygoje'
Povilas jau buvo

Susitaupau 50‘ rublių ir už 
juos nusipirkau apiprastį 

-! arklį. Pasirendavojau ka- 
- rietą ir pradedu dirbti “ant 
’ savęs.” Einasi neblogai. 
? Kad ir su prastesniu arkliu 

! ir prastesne padarine, pini
gų pasidarau ne mažiau, 
kaip pas Povilo gaspadorių 
padarydavau su gera pada
rine ir gerais arkliais.

Apsiperku vartotą karie
tą ir važi ir dar vieną api
prastį arklį ant išmokėjimo 
ir būnu pats gaspadorius. Ir 
mano skolos mokasi gražiai 
ir dar lieka daugiau negu

Brolis
I Lygoje ir ragino mane at
važiuoti, nes, girdi, mieste 
vis tiek lengviau gyventi 
kaip kaimuose. Nuvažiuoju. . .
Povilas jau įsidirbęs kaip gįu^avau dirbdamas pas
vežikas. Važinėja gražiais 
arkliais ir blizgančia karie
ta ir giriasi, kad neblogai 
sekasi. Mokėti gauna 10 
rublių į mėnesį, turi guolį 
ir valgį. Darbo valandos 
tarp 16-20 į dieną.

Povilo gaspadorius, lietu
vis, samdė 6 vyrus. Jo ark
liai ir karietos buvo užlai
komos pavyzdingai. Kiek
vieno mėnesio pabaigoj gas
padorius pranešdavo savo 
vyrams, 
davo pinigų. Kuris-parvež
davo mažiausia, tam duoda
vo suprasti, kad ir tu turi 
pasistoroti geriau, kad ir 
tu turi būti lygus su visais.

Į Povilo gaspadorių ma
no vaikiška išvaizda irgi 
padaro prastą nuožiūrą. Ir 
su broliu matome, kad jis 
man darbo neduos. Nuta
rėme, kad reikia susipažin-

J kiek kuris parvež-! , . , .L™ 'nybo.1, tai

kitą.
Brolis Povilas militarinėj 

tarnyboj tarnavo Suomijoj, 
Helsinkyje. Ir, rodos, apie 
1909 metus prasidėjo nera
mumai. Ir mudu buvome 
susirūpinę tais neramumais 
ir darome planus, kad jų iš
vengtum. Tie neramumai 
tuo tarpu atslūgo iki 1914 
metų.

1911 metais priėjo ir ma
li o kariuomenės tarnyba. 
Kuomet du broliai buvo tar- 

., ved aš nutariau nei
ti. Pardaviau savo bizni ir 
su vienu pusbroliu atvyko
me Amerikon. O Povilas at
vyko, rodos, 1913 metais.

Gyvenant Rygoj, jau teko 
susipažinti su lietuvių spau
da ir keliamais visuomeni
niais klausimais, apie ku
riuos Lietuvoj nieko neži
nojome, nes Lietuvoj tais 
laikais svarbieji žinių nešė-

J. Grybas demonstravo 
stebėtinai gražų filmą, Lie
tuvoje gamintą, vaizduo
jant lietuvių meno ir lite
ratūros dekada 1957 metais 
Maskvoje. Priedu parodė 
spalvotą filmą iš Vilniuje 
įvykusios dainų šventės.

Programos pradžioje 185 
kuopos pirmininkas Vincas 
Venckūnas trumpai pakal
bėjo, kaip svarbu prie šios 
kuopos priklausyti, taipgi 
svarbu nariams susirinki
mus lankyti. Jis pranešė, 
kad kuopos susirinkimus 
nusitarta laikyti dienos me
tu. Pirmas toks susirinki
mas įvyks antradienį, ba
landžio 14, “Laisvės” salėje. 
Prasidės 2 vai. popiet. 
Kvietė visus narius daly
vauti. Susirinkime bus ir 
p a m a r g i nimų. Pensinin
kams labai patogus laikas. 
Po susirinkimo galima bus 
draugiškai , pasikalbėti ir 
net pasivaišinti.

Mūsų kuopa yra viena 
veikliausiųjų LLD kuopų. 
Kasmet ji paruošia po ke
letą parengimų. Tai puiku. 
Koncertas ir filmų rodymas 
puikiausiai pavyko. Tai bu
vo pavasarinis parengimas. 
Netrukus tariamasi ruošti 
pietus pajūryje ,kai tik 
oras leis tai padaryti.

Kuopos *nariai gerai savo 
mokesčius mokasi, bet dar 
yra tokių, kurie nesiskubi
na pasimokėti. Tie turėtų 
tikrai dalyvauti balandžio 
14 d. susirinkime. O jeigu 
kuriems nebūtų , susirinki
me galima dalyvauti, tai tie 
turėtų matyti kuopos finan
sų sekretorių J. Grybą.

Kuopos narys

valstijoje, vėliau — South 
Bostone, o per pastaruosius 
30 metų — Niujorke. Jis 
šiuo metu dirba “Tėvynės” 
spaustuvėje. .

Savo “kilme” K. Paulaus
kas yra žemaitis nuo Rasei
nių.

Geriausios jam sveikatos!
Frentas

Svarbus pareiškimas 
apie JAV politiką

New Yorkas. — Kovo 26 
d.per televizijos tinklus 
kalbėjo Charles W. Yost, 
JAV ambasadoriaus pava
duotojas Jungtinėse Tauto-

Jis sakė, kad gąsdinimai 
komunizmu iš Kubos, būk 
“komunizmas yra JAV kie
me”, yra labai perdėtas.

Taipgi jis sakė, kad Kini
ja turėtų būti priimta į 
Jungtines Tautas. “Argu
mentas”, kad ji būk buvo 
užpuolusi Indiją, neišlaiko 
kritikos. Visos valstybės 
yl’a turėję karų. Priėmimas 
Kinijos į Jungtines Tautas 
galėtų pagelbėti sulaikyti 
nuo puolimo Indijos, jeigu

Malverne, N. Y. -—Astuo
nios negrų šeimos apskundė 
mokyklų vedėjus už segre
gaciją.

TURĖJO $202,000, O
MIRe skurde

New Yorkas. — Apart- 
mente 51 W. 90TH! St. rado 
mirusį Jackį Šassa, kuris 
skurde gyveno, vietoje elek
tros, apsišviesdavo žvakė
mis. Bet patalpoje rasta 20 
bankų knygelių, ant kurių 
Sasso turėjo $202,000 tau- 
pinių.

Jis vaikščiodavo prastai 
apsirėdęs, kaip “vargšelis”. 
Daktaras sako, kad miręs 
išgulėjo apie savaitę laiko. 
Kadangi neturi artimų, tai 
bankų knygeles pasiėmė po

New Yorkas. — Baltas- 
vyras atėjo į Parents Work
shop for Equality mokyklą, 
prisistatė kaip “pataisyto- 
tojas”, užpuolė ir skaudžiai 
sumušė Thelmą Hamilton, | 
kuri veikė išvien su Dr. M. 
Galamisonu boikotaVimui j 
mokyklų.

New Yorkas. — Sulaukęs 
75 metu amžiaus mirė John 
Sterling, buvęs “This 
Week” žurnalo leidėjas.^

New Yorkas. — Sulaukęs 
75 metų amžiaus mirė Dr. 
G. Savoy, plastinių opera
cijų specialistas.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 1 d., 7:30 vai. vak., 102-02 

“ ' . Visi 
nariai prašomi ateiti į susirinkamą.

Npw Yorkn<? __ ūomn- Liberty Avė., Ozone Parke.INeW 101 Kas. Domo nariai prašomi atejti j susirinktą,
kratų komitetas is 21 nario Kurių duoklės neužmokėtos, malonė- 
ruošia valstijos rinkimų n ., . „ J *■ spenduokit. R. Babarskas, sekr.platformą. 1 • (25-26)

kite ateiti ir ižsimokėti. Nesusi-

1964 metų balandžio 1 dieną sukanka 
ketveri metai kai mirė

Izabele Sutkiene

Nors jau praėjo ketveri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Brooklyn, N. Y.
a

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 31, 1964




