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METAI 49-ji

KRISLAI ' Kubos liaudis jau
— Rašo R. Mizara —

Liepos mėn. įvykiai.
P. Grigaičio “kritika.”
Gen, V. Vitkauskas.
Kas gali pasakyti tiesą?

Liepos mėnuo—svarbių
kių mėnuo.

Liepos Ketvirtoji mūsų k
tui liekasi nepamirštama, kaip rOdė, kad Kubos darbinin- 

. kai, žemdirbiai, žvejai, in
teligentai ir visi šalies pat- 

savo

ruošiasi gintis
Havana. — Fidel Castro, 

Kubos liaudies valdžios 
• vy_ premjeras, penkias valan

das kalbėjo per radijo ir 
ras-! televizijos tinklus. Jis nu-

diena,
v o paskelbta JAV nepriklau
somybė.

1789 metų liepos 14 d. Pa- ljJ0tai iUOSiasi ginti 
vyžiaus liaudis sukilo, užpilo-1 šalies laisvę ir teises, 
lė Bastiliją, paleido iš jos po- 
litinius kalinius — prasidė jo Casti O nuiode, kad amu-j 
Francūzų revoliucija. | nicijos sprogimas Havanos

Lietuviams svarbios dienos: j miesto dalyje yra SUplaUUO- 
Liepos 10 dieną s u k a k s tas Floridoje, ką patys suo-

jos kariuomenė, bendrai
kitomis slavų tautomis, Žalgi
ryje sumušė kryžiuočius, šių

pat jos susiorganizavimo, 
nori taikiai sugyventi su 
visomis šalimis, jų tarpe ir 
Jungtinėmis Valstijomis, 
bet tam griežtai priešingi 
JAV turčiai, kurie Kuboje 
viešpatavo, kaip ir kitose 
Lotynų Amerikos šalyse..

Jis sakė, kad kubiečiai 
turi didelį darbo 
pritarimą visose

žmonių 
Lotynų

I šalyse ir jeigu priešai už
puls kubiečius, tai jie gaus 
pagalbos ir iš kitų šalių.
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550 metu, kai Lietuvos-I.enki- kalbininkai Miami mieste ?et Pumoje Vietoje tai pa-
tiems kubiečiams reikia bu
dėti: pastoti kelią sabota-

dienų hitlerininkų pranokėjus. ng Kubos vyriausybė,
Žalgirio mūšis yra įamžintas 

lenku ir lietuviu literatūroje i 
ir mene, nes tai buvo laimė
jimas, kuris ilgiems metams 
apsaugojo laisvę ne tik lenkę 
ir lietuvių, o ir daugelio kitų 
Europos tautų.

Lietuvių tautai liepos mėnuo 
svarbus tuo, kad 1940 metų 
liepos 21 d. Liaudies Seimas 
paskelbė mūsų tėvų kraštą) 
tarybine socialistine respubli
ka.

su jau pripažino.
Castro sakė, kad dabartį- žui ir tvirtinti šalies gyny- 

, nuo | bos jėgas.

r. Grigaitis prirašė porą 
špaltų man “kritikos” dėl to, 
kad aš andai pasakiau, jog—

“Visas tas birželio ir lie
pos menesių dienomis įvykęs 
Lietuvoje procesas buvo at
liktas, einant tuomet šalyje 
veikusiais įstatymais, atliktas

TSRS vėl šaus 8,000 
myliu siekio raketas

Maskva. — Tarybų Są
junga pranešė, kad tarp lie
pos 5-tos ir 31-mos dienų 
jos mokslininkai šaudys to
lio raketomis į Ramųjį van
denyną. Bus bandomos 
raketos, siekia n č i o s už 
8.000 mylių atstos. Ji nuro
dė vandenyno vietą ir pata
ria laivams laikytis šalimai

Argi tai ne tiesa?
P. Grigaitis sako, jog, gir

di, rinkimų komisiją Liaudies 
Seimo rinkimams tvarkyti bu
vo paskyręs Pozdniakovas.

Na, o kas gi buvo rinkimų 
komisijos pirmininkas, ar ne 
advokatas Andrius Bulota, 
turėjęs visos Lietuvos liau
dies pilną pasitikėjimą? Pa
sitikėjo A, Bulota ir Amerikos [ 
lietuviai, kurių daugelis jį 
pažino, kai jis su rašytoja 
žemaite rinko aukas nuo karo 
nukentėjusioms Lietuvos žmo
nėms šelpti.

Už tai, kad juo Lietuvos 
liaudis taip pasitikėjo, tai 
1941 metais fašistai senelį A. 
Bulotą sušaudė.

Lietuva tuomet turėjo ka
riuomenę, kuriai vadovavo 
šaunusis generolas V. Vit
kauskas, taurus lietuvių tau-

Kariuomenė ir jos vadovy
bė puikiai žinojo, kad smeto- 
nizmas ilgiau Lietuvos val
džioje laikytis negali; jis pri
verstas trauktis, nes Lietuvo
je turi įvykti griežtos, radika
lios atmainos. Lietuva turi bū
ti arba Liaudies respublika, 
arba Tarybine respublika!

To laukė liaudis, to laukė 
kariuomenė, to tikėjosi net ir 
toliau numatančioji 
ja.

Apie tuos laikus 
pasakoja generolas
Vitkauskas, šiuo metu gyve
nąs Kaune ir rašąs savo atsi
minimus.

buržuazi-

vaizdžiai 
Vincas

Pasikalbėkite šiandien jūs 
net su asmenimis, 1940 metų 
birželio dienomis buvusiais 
arti Smetonos dvaro. Klausk 
ją: ’ ' :

—Ką tuomet mislijo “pats” 
.’tautos vadas”?

— Smetona mislijo, Smeto
na tuomet galvojo tik tai: kur 
daugiau užsienio valiutos nu- 
grobti, kaip greičiau pabėgti 
pas Hitlerį.

šoferis, kuris Smetoną tuo-

TSRS nedalyvaus JAV 
sproginimuose

Geneva. —Atominių gink
lų kontrolės konferencijoje 
Jungtinių Valstijų delega
tai pakvietė Tarybų Sąjun
ga prisiųsti savo specialis
tus į požeminių sprogdini
mų bandymus. Sekamą mė
nesį Nevadoje darys 500 to
nų sprogimo medžiagų ban
dymus.

Carapkinas, TSRS dele- . nuo jos. 
gatas, sakė, kad tokie 
sprogdinimai neveda prie 
taikos, kad nuo tokių “žais
lu” reikia atsisakyti. Jis 
kritikavo Vakarus, kad jie 
trukdo susitarimą kontro
liavimui atominių jėgų, nes 
delegatai jau atlaikė 220 
posėdžių, o dar labai mažai 
ka nuveikė, i.

AR NE PER ANKSTI 
PASIGYRĖ ?

Kuala Lumpur, Malajus. 
— Malajaus pussalio valdi
ninkai pasigyrė, kad jie 
jau baigė “karą prieš ko
munistus”. Sakosi, kad per 
keleris pastaruosius metus 
užmušė apie 10,000 komu- 
n stų. Už liaudies reikalus 
komunistų vadovaujami ko
voja partizanai.

met iš Kauno nuvežė automo
biliu į Kybartus, palei Vokie
tijos rubežių, sako:

—“Tautos vadas” tuomet 
buvo toks susivėlęs, toks susi
maišęs, kad net pikta darėsi! 
Dėl viso ko kvietė jis ir ma
ne kartu su juo pas Hitlerį 
bėgti... Bet aš atsakiau: Lie
tuva yra mano tėvynė, ne 
kietija...

Panašūs bandymai buvo 
daromi ir pereitąjį gegužės 
mėnesį.

Kinija paminėjo Š. 
Korėjos laimėjimą

Pekinas. — Visuose Kini
jos miestuosee įvyko masi
niai paradai ir susirinki
mai paminėjimui 10-ties 
metų nuo Šiaurinės Korė
jos apsigynimo karo.

Kinų laikraščiai padavė 
iš 1950 metų Pietinės Korė
jos ir Jungtinių Valstijų 
valdininkų kalbų ištraukas, 
kur buvo grasinama “pri
jungti Šiaurinę Korėją prie 
pietinės Korėjos”.

Kinų spauda, radijas ir 
kalbėtojai sakė, kad 1950 
metais JAV imperialistai 
sukurstė pietinės Korėjos 
reakcinę Rhee valdžią į ka-

Nusiginklavimo reikalai grįš! 
į Junginių Tautų Asamblėją 1 
Geneva. ■— Po trijų mė- delegaaij 

nėšių posėdžiavimo pakriko 
nusiginklavimo konferenci
ja, kurią sudarė atstovai 
nuo 10 valstybių. Vakarus 
atstovavo Anglijos, Fran- 
cūzijos, Kanados, Italijos ir 
Jungtinių Valstijų delega
tai, o Rytus — Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Tarybų Są
jungos delegatai. 1959 metų 
rudenį Jungtinių Tautų 
Asamblėja priėmė rezoliu
ciją už nusiginklavimą ir 
pavedė šių valstybių dele
gatams išdirbti nusiginkla
vimo planą.

Kaip jau žinia, Rytų de
legacijos vardu Tarybų Są
junga pateikė aiškų nusi
ginklavimo planą, kuris 
siūlė per keleris metus už
drausti visus atominius 
ginklus, panaikinti jau esa
mus,, uždaryti užsienyje ka
rines bazes, atšaukti armi
jas iš kitų šalių, panaikin
ti karo lėktuvus, laivus, vi
sokius karo ginklus ir eiti 
prie to, kad šalies viduje 
tvarkos palaikymui palikti 
tik miliciją? V'

Vakarų delegacijos var
du Jungtinių Valstijų at
stovas F. Eaton siūlė eiti 
prie nusiginklavimo t i k 
“žingsnis po žingsnio”, ir 
įvesti kontrolę, dar nepra- 
vedus nusiginklavimo.

Valerijus Zorinas, TSRS

Liaudiškų šalių 
prekyba paaugo

delegadijos pirmininkas,! New Yorkas. — Jungti- 
varde Rytų valstybių pa- j nių Tautų mėnesinis Biule- 
reiškė, kad Vakarai nesirū
pina nusiginklavimu, kad 
Vakarų valstybės pasku- 
biai ginkluojasi, kad jų de
legatai tik vilkina laiką, o 
todėl pasitarimai neduoda 
vaisių. Jis pareiškė, kad nu
siginklavimo reikalai bus 
perkelti į Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesiją, \ kuri 
prasidės rugsėjo 20 dieną.

New Yorkas. — TSRS 
delegatai pasiūlė, kad Jung
tinės Tautos būsimoje savo 
sesijoje vėl paimtų svarsty- 
t1 nusiginklavimo reikalus. 
J1'e sako, kad bus geriau, 
kada taip svarbų reikalą 
svarstys virš 80-ties šalių 
delegatai

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda > kritikavo 
Anglijos delegatą nusigink
lavimo konferencijoj, kuris 
darė priekaištus Tarybų 
Sąjungai, o nesirūpino nu
siginklavimo reikalais.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
pareiškė “nusistebėjimą” 
reikale pakrikusios nusi
ginklavimo konferencijos ir 
kaltina Rytus. ,

Ottawa. — Kanados 
premjeras J. G. Diefenba- 
ker sako, kad Vakarai ne
turėtų nepaisančiai žiūrėti 
į Tarybų Sąjungos nusi- 

i ginklavimo planą.

Lines laivų kompanija ir ei
lė kitų atsikreipė į Jungti
nių Valstijų valdžią, prašy
damos leidimo, kad jų lai
vai galėtų gabenti prekes 
tarpe Kinijos ir kitų šalių 
prieplaukų. Kompan i j o s

tenis pateikė davinių apie 
socialistinių — liaudiškų ša
lių užsienio prekybą. Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Vokiečių Demokra
tinės Respublikos, Vengri-i viršininkai mano, kad da- 
jns, Lenkijos, Rumunijos ir bortinė Washingtono politi- 
Tarybų Sąjungos užsienio į ka keenkia jų bizniui.
prekyba žymiai padidėjo, j H. P. Luckett, minimos 

Kinijos 1958 metais už-1 laivų kompanijos preziden- 
sienio prekyba siekė $2,100-I tas, aiškino Senato Užsie- 
000,000 vertę, o 1959 metais j nio Prekybos Komitetui, 
jau $2,250,000,000. |kad ir dabar JAV kompani-

Auganti Kinijos užsienio i jų lalivai gabena į Kiniją ir 
prekyba paveikė ir į Jung-,iš Kinijos prekes, bet tatai 
tinių Valstijų laivų kompa-' daro per anglų Hong kongo 
nijas. American President' prieplauką.

Japonijos liaudis 
vis tęsia kova

Tokio. — Nors Japonijos 
valdžia mechaniškai priėmė 
karinę sutartį su Jungtinė
mis Valstijomis, bet prieš 
sutartį liaudis tęsia kovą. 
Virš 5,000 korėjiečių, gyve
nančių Tokio mieste, ir apie 
20,000 japoniečių. šturmavo 
premjero Kishi palocių ir 
demonstravo prie JAV am
basados.

Susirėmime su policija 
desėtkai demonstrantų 
70 policininkų sužeista.

ir

Vo- In-

Senatims Komitetas prieš 
Eisenhowerio politiką

Washingtonas. — Po ilg- 
go tyrinėjimo ir valdininkų 
apklausinėjimų Senato Už
sienio Santykių Komitetas 
pasisakė prieš prezidento 
Eisenhowerio politiką.

Iš septyniolikos narių ke
turiolika balsavo prieš Ei
senhowerio politiką ir jų 
tarpe yra keturi Respubli
konų partijos nariai.

Komiteto nariai sako, 
kad jeigu Eisenhowerio vy
riausybė nebūtų pasiuntu-

si lėktuvo “U-2” šnipauti 
virš Tarybų Sąjungos, tai 
Paryžiuje viršūnių konfe
rencija būtų įvykusi.

Tarpe kitko, Senatinio 
Komiteto nariai kritikavo 
Eisenhowerio administraci- Ii

ją ir už tai, kad ji darė vie
ną po kitam skirtingus pa
reiškimus. Komitetas sako, 
kad priešingi _ 
klaidino ne vien mūsų ša
lies žmones, bet ir JAV tal
kininkus.

pareiškimai

Vėliausios žinios

Ru-

Visos socializmo 
šalys yra vieningos

Bukareštas. —Proga
munijos Komunistų - Dar
bininkų partijos suvažiavi
mo atsilankę socialistinių 
šalių komunistų vadai laikė 
pasitarimą ir išleido pareiš
kimą.

Pasitarime dalyvavo: Al
banijos, Bulgarijos, Veng
rijos, Vietnamo, Rytų Vo
kietijos, Kinijos, Korėjos, 
Mongolijos, Lenkijos, Ru
munijos, Čekoslovakijos ir 
Tarybų Sąjungos vadai.

Komunistai pareiškė, kad 
dabar kova už taiką yra 
svarbiausias visų žmonių 
reikalas. Socialistinės šalys 
stoja už taikų visų žmonių 
sugyvenimą.

Taip, tuomet Lietuvoje 
ke smetoniški įstatymai, 
tik parodo tą tiesą, jog 
pats daiktas kai kada gali 
ti pavartotas blogam, o 
kada ir geram tikslui!

Norint paitrti, kaip kas 
sitiko 1940 m. birželio ir
pos mėnesiais Lietuvoje, rei
kia klausti, reikia teirautis 
pas tuos, kurie tuomet atsi
stojo 
kurie 
stovi.

Jie
Jie

vei- 
Tai 
tas 
bu
kai

at- 
lie-

tų įvykių priešakin ir 
dabar dar vis ten tebe-

žino.
apie tai sako ir rašo!

Naujosios Anglijos laisvie- 
čiai! Nepamirškite, kad sek
madienį M o n t e 1 1 o J įvyks 
“Laisves” naudai puikus pik
nikas!

Nehru stoja už 
nusiginklavimą

New Delhi. — Nehru,
dijos premjeras, pasisakė 
už Tarybų Sąjungos nusi
ginklavimo planą. Jis sako, 
kad TSRS planas yra vi
siems priimtinas, kuris ves
tų žmoniją į taikų sugyve
nimą.

Už jį pasisakė ir Nass.e- 
ris, Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas. T ą 
planą užgyrė ir Indonezijos 
vyriausybė.

Tuo pat kartu Washing
tone karininkai tik reika
lauja vis daugiau pinigų 
skirti naujų ginklų gamy
bai.

Viena. — Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
atvyko į Austriją. Jis bus 
pie 10 dienų.

Washingtonas. — JAV
Valstybės departamentas 
įteikė skundą Tarpameri- 
kiniam valstybių komitetui 
prieš Kubą.

New London, .Conn. — 
Taikos šalininkai pikietavo 
atominių submarinų bazę.

Boonville, N. Y. — Dide
lė lietų audra nusiautė Adi- 
rondacks kalnų srityje. 
Farmeriams padarė nuosto
lių už $5,000,000.

Havana. —Kubos vyriau
sybė perėmė į savo rankas 
Texas Co. aliejaus išskirs
tymo fabrikus.

Independence, Mo. — Bu
vęs JAV prezidentas Tru- 
manas pareiškė, kad jis ne
dalyvaus Demokratų parti
jos konvencijoje nominavi- 
mui kandidato į preziden
tus.

Karakas. — Venezuelos 
vyriausybė kaltina Domini
kos diktatorių, kad jo agen
tai darė pasikėsinimą ant 
šios šalies prezidento 
vybės.

gy-

New Haven, Conn. — 
New York - New Haven- 
Hartford geležinkelių kom
panija sako, kad jos trau
kinių modernizavimui yra 
reikalinga $100,000,000.

Londonas. — Įvyko spro
gimas anglies kasyklose ir 
žuvo 45 žmonės.

FILIPINUOS TAIFŪNAS
Manila. — Didelės taifū

ne- audros perėjo skersai 
Filipinų salų centrą. La
biausiai nukentėjo Leyte, 
Samar, Negros, Panay ir 
Luzon salų gyventojai. Jau 
yra žinoma, kad virš 200 
žmonių neteko gyvybės ir 
šimtai yra dingusių. Vėjai 
padarė labai daug nuosto
liu. 4-

Johannesburgas. — Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
paliuosavo iš kalėjimų 1,200 
negrų.

Washingtonas. — Liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais į ka
ro tarnybą bus verstinai 
paimta po 7,000 vyrų, o 
rugsėjo mėnesį — 8,000.

Kubos priešai jau 
veikia ir Meksikoje

Mexico City. — Meksikoje 
veikia t. v. “Demokratinis 
revoliucinis frontas,” kuris 
išleido manifestą, nukreiptą 
prieš Kubos revoliucinę’val
džią. šis neva revoliucinis 
frontas, iš tikrųjų, yra 
kontr-revoliucinis, sako ku
biečiai. Jo tikslas: kovoti 
prieš revoliucinę Kubos val
džią, Castro vadovaukime 
ją nuversti ir grąžinti ten 
fabrikantų- ir dvarininkų 
viešpatavimą.

Meksikoje, kaip ir JAV, 
yra susispietusių nemaža 
kubiečių, dvarininkų ir fab
rikantų režimo šalininkų, 
Galima suprasti, kas juos' 
finansuoja.

SUĖMĖ DU BALTUS 
PRIEVARTAUTOJUS

IK t

Huntsville, Ala. — Poli
cija areštavo brolius Wil- 
lliam Alverson, 26 metų,' ir 
Bobby, 23 metų, kurie iš
prievartavo jauną negrę 
merginą.

Mergina su savo myli
muoju sėdėjo automobily
je. Broliai Alversonai išvil
ko jos vaikiną, peiliu .pada
rė jam kelias žaizdas, o 
merginą išprievartavo.

MIRĖ HARRY POLLITT
Adelaide, Australija. —< 

Sulaukęs G9 metų amžiaus 
mirė Harry Pollitt’as, tarp 
1929 ir 1956 metų buvęs 
Britanijos Komunistų par
tijos generalininis sekreto
rius. Buvo audėjų šeimos 
sūnus ir dirbti pradėjo bū
damas tik 13-kos metų am
žiaus.

MIRĖ DR. D. PILKA
Bostonas. — Birželio 27 

d. mirė Dr. Domininkas Pil
ka. Jis mirė nuo širdies 
smūgio. Sekmadienį susir
gus, buvo nuvežtas į ligoni
nę, kur netrukus ir mirė. *

Haga. — Hollandijos val
džia siunčia daugiau karių 
į savo koloniją Naujojoje 
Gvinėjoje. Ji bijosi, kad vie
tos gyventojai gali sukilti 
ir prisidėti prie Indonezi
jos.
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BIBLIŠKOMIS KVAILYS
TĖMIS TEBEŠERIA 
SKAITYTOJUS

Pabėgėlis Antanas Juš- 
ka prisimygęs tvirtina, kad 
anais senais laikais dievas 
tikrai p a m a i t inęs 5,000 
žmonių minią penkiais ke
palais duonos ir tik dvie- 
mis žuvelėmis. Dar dau
giau, girdi, kai paskui bu- 

■ vo surinktas likęs maistas, 
Liepos 4-ji ir Nepriklausomybw^^

deklaracijos laisvės dvasia dvylika pintinių duonos, 
J daug dar ir žuvies.

KIEKVIENERIAIS METAIS liepos 4-tąją mūsų ' Jei iš tikrųjų tai nesą- 
šalyje yra minimas Jungtinių Valstijų Nepriklausomy-: monei Juška tiki, tai kas 
bės paskelbimas, tai yra, atsimetimas 
Britanijos. Nepriklausomybės paskelbimas įvyko 1776 su jo protu, 
metais šios šalies atstovų Kongrese, Philadelphijos mies-i gero darosi ir 
te.

1492 metais atradimas naujo, didelio ir turtinggo 
.pasaulio paakstino jo užkariavimui tų laikų visas, di
džiąsias Europos valstybes — Ispaniją, Portugaliją, 
Hollandiją, Britaniją ir Francūziją. Europiečiai ne vien 
žiauriai puolė indėnus, tai yra senuosius Amerikos gy
ventojus, bet ir savo tarpe kariavo už naujo pasaulio 
teritorijas. 1

Amerikos Revoliucijos išvakarėse Britanijos impe
rija įsigalėjo Kanadoje ir visu Atlanto vandenyno pa
kraščiu—nuo Maine net iki dabartinės Floridos. Viso 
buvo trylika Britanijos kolonijų.

Britanijos imperija, kaip ir kitos didžiosios valsty
bės, stengėsi kuo daugiausiai amerikiečius išnaudoti. Iš 
savo pusės kolonijų gyventojai būrėsi į daiktą, kūrė 
miestus, steigė fobrikus. Jų tiems žygiams kliudė Bri
tanijos karalius ir kiti valdovai.

1651 m. Britanijos parlamentas pravedė Prekybos 
Įstatymą (Trade Act), pagal kurį amerikiečiai turėjo 
užsienio prekybą vesti tik Britanijos laivais. Įstatymas 
draudė amerikiečiams prekes išvežti į kitas šalis. Jie 
turėjo vesti prekybą tik per britus, kad pastarieji iš to ’ kimupse buvo 
darytų sau pelno.Šį įstatymą sekė vienas po kitam kiti i vadinami 
panašūs įstatymai prieš Amerikos žmones.

Amerikiečiai pradėjo organizuotis ir kovoti. Įkūrė 
slaptas draugijas kovai už savo teises, kaip tai: Lais
vės Sūnų, Laisvės Dukterų, Verpėjų Draugijas, ginkla
vosi ir organizavo, militarinius būrius po vardu “Minute 
Men”.

1773 m. gruodžio 16 d. Bostone amerikiečiai suver
tė iš Anglijos atgabentą arbatą į jūrą, už kurią jie' būtų 
turėję brangiai sumokėti. anglams: Arigli j a atsakė dak 
žiauresniu puolimu ir spaudimu. Ji,uždarė Bostono prie
plauką ir įvedė visą eilę kitų suvaržymų.

1774 m. rugsėjo 5 d. amerikiečių atstovai susirinko 
Philadelphijoje j Pirmąjį Kongresą ir išdirbo planus ko
vai prieš Britanijos priespaudą.

PRASIDĖJO KARAS Už LAISVĘ
Britanija į tai atsakė prisiųsdama daugiau armijos 

į Amerikos kolonijas ir kėsindamas! areštuoti Kongre
so prezidentą John Hancocką' ir amerikiečių vadą Sa
muelį Adamsą. Amerikiečių “Minute-Men” stojo kovon 
prieš britus. Mūšiai įvyko prie Lexingtono ir Concorde, 
kuriuose jie sudavė anglams skaudų smūgį. O 1775 m. 
birželio 17 d. amerikiečiai laimėjo dar didesnį mūšį 
Bostone prie Bunker Hill. Prasidėjo ginkluotos kovos 
ir kitose kolonijose.

Sėkmingesnei kovai už laisvę 1776 metais liepos 4 d. 
Philadelphijoje vėl susirinko amerikiečių atstovai į Kon
gresą ir ten priėmė Thomo Jeffersono parašytą Nepri
klausomybės Pareiškimą (Deklaraciją). Deklaracijoje, 
tarpe kitko, sakoma:

“Mes laikome sekančias teises pačias savaime aiš
kiomis, būtent: kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad 
jiems jų kūrėjas davė tam tikras neatimtinas teises; 
kad tarp tų teisių yra gyvybė, laisvė ir siekimas laimės; 
kad toms teisėms apsaugoti tarp žmonių steigiamos val
džios, kurios savo teisingą galią įgauna nuo sutikimo 
valdomųjų; kad kur tiktai bet kokia valdžios forma I Tai didelės-reikšmės įvykis, 
pradeda tuos tikslus griauti, tai žmonės turi teisę pa- i 
keisti arba pašalinti ją ir įtseigti naują valdžią, pare
miant jos pamatus tokiais principais ir suorganizuojant 
jos jėgas tokioje formoje, kuri atrodo jiems., geriausia 
pasiekti saugumo ir laimės”.

ŠIŲ DIENŲ PASAULIS IR 
DEKLARACIJOS DVASIA

Britanijos valdovai amerikiečių sukilimą pasitiko 
baisiausiu piktumu ir grąsinimu. Lordas North šaukė: 
^Amerikiečiai turi bijoti tavęs pirma, negu tave jie my
lės!”. Kolonijų ministras lordas Hillsborough šaukė: 
“Mes neduosime amerikiečiams nieko daugiau, apart to, 
ko jie prašys prieš pakorimą”. Tūlas Dr. Johnson šau
kė: “Jie (amerikiečiai) yra pasmerktų prasižengėlių ra
sė ir jie turėtų būti dėkingi mums už viską, ką tik mes 
jiems leidžiame turėti, išskyrus pakorimą”. Ponas Venn 
sąkė: “Bostono miestas turi būti apverstas ir sunai
kintas”.

Kodėl taip piktai britai pasitiko Amerikos žmonių 
į’ęvoliuciją? Todėl, kad toje gadynėje ta revoliucija bu
vo progresyvė, teisinga žmonių kova už jų teises.

Kaip keista, kad mūsų gadynėje kai kurie anų lai
kų Amerikos revoliucionierių anūkai lygiai taip, kaip 
tada britai, pasitiko Rusijos, žmonių revoliuciją, Kinijos 
liaudies pergalę ir kitų darbo žmonių revoliucijas ir jų 
naująją santvarką. Paimkime kad ir dabartinį JAV ko
mercinės spaudos, radijo ir televizijos atsinešim;! į Ku-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ____ $9.06
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co. . ............ $10.00 per year
Queens Co........ 15.50 per six months

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00 
$5.50 

112.00 
$6.50

nuo Didžiosios ' nors labai blogo pasidarė 
Kas nors ne- 

Leonardui
i Šimučiui, kuris tokią Juš
kos makalatūrą įdėjo į savo 
laikrašti. • >

! V

85-89 procentus valstybės biu
džeto pajamų. Gindamos ka
pitalistų interesus, buržuazi
nių valstybių; vyriausybes.>dk 
džiausią mokesčių naštą su
verčia ant darbo žmonių pe
čių. Surinktos lėšos eina iš
naudotojų reikalus ginančiam 
valstybės aparatui išlaikyti 
agresyviams karams ruošti, 
kapitalistams.

Taip ir buvo buržuazinėje 
Lietuvoje. Buržuaziniai va
deivos visokiais būdais sten
gėsi išspausti iš darbo žmonių 
kuo daugiau lėšų. Gyventojų 
sluoksnių sąskaita.

Sunkiai slėgė mokesčiai kai
mo darbo žmonės, ypač smul
kiuosius ūkininkus. Mokesčių 
sistema buvo sutvarkyta taip, 
kad stambesnieji , ūkininkai, 
buožės ir dvarininkai mokes
čiams išleisdavo gymiai ma
žesnę iš savo ūkio gaunamų 
pajamų dalį, negu smulkieji. 
Todėl smulkūs ūkininkai nu- 
skursdavo. Neatsitiktinai laik
raštis “Lietuvos žinios” 1933 
metais buvo privęrstas pripa
žinti, kad varžytynes už ne-

t

Amerikos Nepriklausomybes 
deklaracija

NIEKAS NEBEGALI
SULAIKYTI GYVENIMO I sumokėtus žemės ūkio mokes

nius pergyveno beveik puse 
i Lietuvos ūkininkų.

Be tiesioginių mokesčių, 
darbo žmones sunkiai spaudė 
įvairūs netiesioginiai mokes
čiai. Štai, mokesčiais buvo 
apdėtos tokios plataus varto
jimo prekes, kaip cukrus, 
druska, žibalas ir kt. Dide
liais mokesčiais buvo apdėta 
net tokia būtiniausio vartoji
mo prekė, kaip degtukai. Kad 
gyventojai neišvengtų šio mo
kesčio vietoje degtukų nau
dodami žiebtuvėlius, mokesčiu 
buvo apdėti ir jie. Mokesčiai 
buržuazinėje Lietuvoje smuk
dė ir taip menką liaudies ma
sių pragyvenimo lygį.

Tarybų Lietuvoje pagrindi
nę biudžeto pajamų dalį su
daro įmonių ir organizacijų 
sankaupos. Mokėsčiai užima 
biudžeto tik nežymią dalį. 
Štai, iš 4,679,000,000 rublių 
mūsų respublikos I960 metų 

’biudžeto pajamų r gyventojų 
mokesčių įplaukos sudarys, tik 
7.4 procento. . .

Visai kitaip, nėįgu- kapitalis
tinėse šalyse, p^haudojagios 
ir bįudžęto, lėšose i Šiems me
tamu patvirtintame respubli
kos biudžete mokesčių numa
tyta gauti 155 milijonus rub
lių, o socialinems-kultūrinėms 
priemonėms—peticijoms, švie
timo, mokslo, kultūros) svei
katos apsaugos reikalams bei 
kitiems išmokėjimams ir gy
ventojams teikiamus lengva
toms finansuoti išskirta be
veik du bilijonai rublių.

Dabar mūsų šalyje imti iš 
gyventojų mokesčius jau nėra 
būtinas reikalas. Valstybinio 
biudžeto pajamos užtikrina 
nenukrypstamas socialistinių 
įmonių ir organizacijų san
kaupų augimas bei jų dalies 
didėjimas 
se.

TSRS Aukščiausioji Taryba 
išleido įstatymą, pagal kurį 
jau šiais metais bus pradėti ir 
septynmečio pabaigoje —1965 
metais baigti panaikinti mo
kesčiai. Charakteringas šios 
priemonės įgyvendinimo bruo
žas yra tas, kad mokesčių 
panaikinimas bus pradėtas 
nuo mažai apmokamų darbuo
tojų, o vėliau palies ir visus 
darbininkus bei J' tarnautojus. 
Visai panaikinus' mokesčius, 
Tarybų Sąjungos gyventojų 
pajamos iki 196 metų padi
dės maždaug 74 bilijonais 
rublių per metus.

EIGOS
Kanadiškis “Lia u d i e s 

! balsas,” a p i b ū d i ndamas 
i liaudies masinius išstoji
mus prieš reakcinius reži
mus pastebi:

Tokie
■ nuvertė 
Korėjoj

; anksčiau 
i Irake.
i ti Argentiną, Kubą, Egiptą ir 
; eilę kitų valstybių, kuriose 
i įvyko perversmai. Po karo 
perversmai buvo daugelyje

• šalių. Ir beveik visuose atsiti-
> nuversti, taip 

“Vakarų draugai.” 
i Draugai, kuriuos Jungtinės 
Valstijos rėmė materialiai ir 

i militariniai.
Tie visi perversmai nebuvo 

I socialistiniai perversmai. Sis- 
: temos nebuvo pakeistos. Bet
■ jie yra žingsniai pirmyn^ o hė 
atgal. Reakcingi režimai įbuvo 
pašalinti, žmonių • teisės pra
plėstos, Taį žųąkįąs, ka^ nie
kas negali sulaikyti gyvenimo 
vietoje.'

O tame pačiame “Liau- 
I dies balse” d. J. Y. tiesiog 
i kerta:

Amerika savo laiku . buvo 
1 laisvės ir pažangos švyturys, 
j Kas dabar iš to liko ? Reak- 
’ ei jos ir karo gynybos cent- 
: ras.

Tame daug karčios tie
sos. Amerikos žmonėms 

įverta apie tai kuo rimčiau
siai pagalvoti.

masiniai išstojimai 
reakcinius režimus 

J r Turkijoj. Dar 
i buvo perve r s m a s 
Prie tų galime pridė-

1776 Jįępos mėn. 1 d. 
britų laivynas su generolo 
Howe redekoruota armija 
įplaukė į New Yorko uos
tą. Filadelfijoje, už 9 my
lių jaunas Kontinento Kon
gresas susirinko į Valsty
bės Namus diskusuoti apie 
Virginijos valstybės rezo
liuciją, pagal kurią nu
tarta, kad “šios Sujungtos 
Kolonijos yra, ir turėtų 
pagal teisę būti, laisvomis 
ir nepriklausomomis 
tybėmis”.

Jei ši rezoliucija 
priimta, ji sudarytų 
priklausomybės aktą ir fa
ktą. Nepriklausomybės De
klaracija, priimta po trijų 
dienų, tik būtų šio akto pa
skelbimas pasauliui.

Atėjus vakarui, delega
tai, reikalaują nepriklauso
mybės trylikai kolonijų, 
vedami energingo John 
Adams, pasiliko prie savo 
reikalavimo. Liepos 2 d., 
atvkęs pasiuntinys nuo 
Jurgio Vashingtono prane
šė, kad britai atakuoja 
New Yorko miestą. Balsa
vimas už tryliką kolonijų 
buvo vienbalsis. Abejingie
ji taip pat prisijungė.

“1776 m. Liepos Antroji 
Diena,” rašė John Adams 
savo žmonai Abigail, “bus 
daugiausia atmintina Ame
rikos istorijoje. Aš... tikiu, 
kad ji bus švenčiama atei
nančių generacijų kaip di
di metinė šventė”.

Liepos 3 d. prasidėjo de
batai dėl Nepriklausomy
bės Deklaracijos, kuri, buvo 
parašyta Tomo Jefferson’o 
ir buvo skirta, ;ka(Į praneš
tų pasaulio valdžioms, ko
dėl kolonijos pa-skelbė ša-

vo nepriklausomybę. Lie
pos 4 d. įvyko balsavimas. 
Delegatai, vienbalsiai priė
mė šį reikšmingą dokumen-

vals-

būtų
ne-

Tokiu būdu Deklaracijos 
priėmimo diena, 1776 m. 
liepos 4 d., pasidarė Ame
rikos Nepriklausomybės 
Diena, vietoj liepos 2 d., 
kurią John Adams prana
šavo.

Mes kalbame apie Liepos 
Ketvirtąją Dieną, kaip apie 
dieną, kada Nepriklauso
mybės Deklaracija buvo 
pasirašyta. Iš tikrųjų tik 
John Hancock, Kontinento 
Kongreso pirmininkas, tą 
dieną: padėjo savo parašą 
kaipo liūdymą, kad 'doku
mentas pasidarytų “.oficia
liu”. Tik rugpiūčio .2 d. li
kusieji 56 Kongreso nariai 
pasirašė Deklaraciją, kaipo 
“Vienbalsę Trylikos . Ame
rikos Valstybių Deklaraci
ją”. Tada pirmą kartą 
“trylika Amerikos valsty
bių” žodžiai buvo panaudo
ti oficialiai.

Pirmoji uždokumentuota 
Nepriklausomybės D e kla- 
racijos šventė įvyko 1776 
m. liepos 8 d., pirmadienį, 
po jos priėmimo. Tą dieną 
filadelfiečiai surengė masi
ni susirinkimą Valstybės 
namų aikštėje (dabar va
dinamoje Nepriklausomy
bės aikštėje) išklausyti do
kumento skaitymo. Skam
bėjo varpai ir “batalijonai 
paradavo”.

Mes švenčiame Liepos 
Ketvirtąją, kaip mūsų Tau
tos Gihitadienį. Ne >viena 
tauta negimė tokiose nera
miose 'aplinkybėse,’ kaip 
Amerikos tauta. '
. , j;) ^.Ąmerzca^ ęo^ncil

Cleveland, Ohio U- 
širdingiausia padėka

Brangūs draugai ir drat?^ 
ges, malonėkite priimti nuo 
manęs ir mano šeimos šir
dingiausią padėką už su
teiktą mums taip didelę ir 
netikėtą užuojatą mūsų liū
desio valandoje, mirus ma
no mylimam gyve n i m o 
draugui Petreliui, su ku
riuo išgyvenau 22 metus be 
vieno mėnesio. Mirtis išplė
šė iš mano širdies mano 
mylimą gyvenimo draugą 
berželio 13. d., 7 vai. ryto. Jo 
gyvybė užgeso mano ranko
se. Ištiesęs drebančias ran
kas jis sakė’: “Onyte, gaila, 
gaila man tavęs...” Tai bu
vo jo paskutiniai žodžiai, 
kurie man į širdį įstrįgo 
ant visados. Užsmaugė jį 
nelaboji liga, kuri kankino 
jį nuo 1935 metų. Pastarai
siais penkeriais metais pra
dėjo vis labiau kankinti ir 
pagaliau užbaigė.

Tariu širdingiausią padė
ka J. ir J. Žiburiams už to
kią didelę dovaną, ir už gė
les ačių ir P. Žiburiams, 
J. Ž. Stripeikams, N. Kleug 
ir sūnui, J. A. Stankums, J. 
Havel, kaimynams T. M. 
Grubak, A. H. Yokubik, 
Mrs M. Tamsik'ir šeimai, ir 
nuo visos Luther gatvės 
kaimynams, sūnui, marčiai 
ir anūkams, LDS 55 kuopai 
ir LLD 22 kp.

Didelis ačiū d. J. Krasnic- 
kui už gražų - pagiedojimą 
lietuviškai ir angliškai, d. 
J. Žebriui už gražią kalbą, 
grabnešiams, ir visiems ūži 
užuojautos laiškelius-korte- 
ks iš tolimų kolonijų: dd. 
Šklėriams; Krugeriams, J. 
Alvinams, O. Wellus, J. Na
valinskams, J. Neumann, J: 
Ginėms, O. Remeikienei; 
S. -P; Karsokams, “Vilniėstf
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TARYBINIO EKONOMIS
TO PASTABOS 

I APIE MOKESČIUS

Lietuvos Liaudies
i tarybos vyriausias ekono- 
I mistas J. Apuokas rrašo:

Tarybų Sąjungos Aukščiau- 
i siosios Tarybos V sesija pri- 
! ėmė įstatymą, kuriuo pirmą 
| kartą pasaulio istorijoje nu- 
I matyta panaikinti 'iš šalies 
j gyventojų imamus mokesčius.

Nė viena buržuazinė vals^- 
tybė negai išsilaikyti be mo
kesčių. šių valstybių egzis
tavimo ekonominį pagrindą 
kaip tik ir sudaro iš'gyven
tojų surinkti mokesčiai. To
kiose kapitalistinėse ' šalyse, 
kaip JAV, Anglija, Prancūzi
ja, Vakarų Vokietija, įplau
kos iš mokesčių sudaro apie

Vokiečių kompozitorius 
Robertas Šumanas

(150 metų gimimo sukaktuvėms paminėti)

O, . Įveli ©uixclirio, » 
adĮministracijai, J. Mį Kalt 
Vhici^mS'.L'Jv! pn ; j ./ i iv -

Ačiū vietinikhiš!) ilz sim
patiją ir, paramą: J.
Yusk, A.A.. YaųuĮis, J. Ą, 
Eitutis, . N, : J. Vilei n.s- 
kas, < Al. Terres, .F. A. 
Kovacic, J.. V. Stribek, J. 
F, Havel, V. Daraška, M. 
Breizis, S. K. Mazan, J. A. 
Žemaitis, C. M; Amon, B. 
S. Rauba, A. Mack, F. M. 
La Mano, P. A. Willimas, 
V.M. Karson, A. Jankaus
kas, P. A. Palton, A. Ži
linskas, N.Butirienė, A. J. 
Stankus, S. Lideikis, R. 
Yurkšaitis, A. M. Tyžnaus- 
kai, M. Valiukienė.

Negaliu atsiminti visų tų, 
kurie atsisveikindami man 
į ranką įdėjote dovanėlę, 
nepažymėdami savo vardo. 
Malonėkite man atleisti.

Ačiū LDS klubui už sve
tainę ir darbininkėms M. 
Plaush, V. Mockaitienei, M. 
Nikas, M. Grubach ir vi
siems kitiems, kurie prisi
dėjote su maistu ir sunkiu 
dąrbu aptarnauti virš 100 
žmonių. Aš visus negalėjau 
matyti, nei girdėti. Atleis
kite.

Knygoje sąrašas parodo, 
kad virš 200 žmonių atsi
sveikino ir suteikė paskuti
ni patarnavimą į amžiną 
poilsį į Lakeview kapinės 
mano mylimam draugui.

Ilsėkis mielas Petrelį, 
amžinai. O aš tave atsimin
siu, iki mirties.

Onytė Rodgers 
ir šeima

trys sonatos ir kt.). Didelį 
populiarumą turi ir jo dai
nos - romanai (ciklai “Mo
ters gyvenimas ir meilė,” 
“Poeto meilė,” “Dainų rate
lis,” ir kt.). Įžymūs R. Šu
mano simfoniniai ir kame
riniai kūriniai: 4 simfoni
jos, oratorijos, uvertiūra 
“Manfredai,” fortepioninis 
kvintetas ir kt. kūriniai. 
Šumano kūryba — viena iš 
pasaulinės muzikos meno 
XIX amž. viršūnių. 1844 m. 
R. Šumanas su savo žmona 
koncertavo Rusijoje, o pra
ėjus 20 metų Peterburge ir 
Maskvoje koncertavo jo 
žmona K. Vik-Šuman, pro
paguodama savo vyro for- 
tepioninius kūrinius. Jo ge
riausi kūriniai plačiai įėjo į 
pianistų, solistų, orkestrų 
repertuarą. Sunkūs viduj i- 
niai konfliktai ir įtemptas 
darbas palaužė didžiojo 
kompozitoriaus silpną svei
katą. Jis mirė turėdamas 
46 metus psichiatrinėje li
goninėje.

“Šumano muzika atveria 
mums ištisą pasaulį naujų 
muzikinių formų, užgauna 
stygas, kurių dar nepalietė 
jo buvusieji didieji pirmta
kai. Joje mes randame at
garsius tų slaptai gilių mū
sų dvasinio gyvenimo pro
cesų, tų svyravimų, nusivy
limų ir siekių idealui, ku
rie jaudina1 širdį šiuolaiki
nio žmogaus.” P. I. Čai
kovskis. K. Velžys

“Tai buvo didelė, galinga 
ir plati dvasia. Jis buvo 
genialus Bethoveno, Vėbe
rio. ir Šuberto palikuonis.. 
Jo fantazija bbuvo nepa
prastai turtinga, įvairi ir 
stipri,” V. V. Stasovas.

x Šumanas, didysis roman- 
valstybės pajamo-į tikas, perėmė ir savo kūry

boje įkūnijo jauno roman
tizmo maištingą dvasią. 
Šumanas savo jautria klau
sa sugavo “gyvenimo mu
ziką” visuose jos pasireiš
kimuose ir sugebėjo joje 
atkurti nuostabiai puikius 
vaizdus. “Viskas, kas vyks
ta pasaulyje, — pasakė Šu
manas, — manyje palieka 
pėdsaką. Api e viską aš 
galvoju savaip, ir mano 
mintys atsispindi mano mu
zikoje.”

Maištinga dvasia per
sunkti ne tik jo muzikiniai 
kūriniai, bet ir jo kovingi 
kritikiniai straipsniai (ku
rie buvo spausdinami jo 
įsteigtame muzik i n i a m e 
laikraštyje). Jo kūryboje ra
do atspindį ir jo asmeninio 
gyvenimo momentai'—ypa
tingai kilni meilė įžymiajai 
to meto pianistei Klarai 
Vik, kuri vėliau tapo jo 
žmona, o po jo mirties ji 
su didele energija propaga
vo jo muziką. > Šumano kū
ryboje didesnę daugumą 
užima fortepioniniai kūri
niai, pasižymi dideliu poe
tiškumu, fantazijos turtin
gumu, su įvairiomis jaus
iu ų nuotaikomis (ciklai 
“Drugeliai,” “Fantast i n ė s 
pjesės,” “Fantazija,” “Vai
kiškos scenos,” “Karnava
las,” “Simfoniniai etiudai,”

Tokio. — Mirė generolas 
T. Kawabe, Japonijos ar
mijos viršininkas.

bos liaudies teises. Juk pagal Amerikos Revoliucijos Ne
priklausomybės Deklaraciją, tai kubiečiai turėjo pilniau
sią teisę pašalinti Batistos režimą ir įsteigti naują val
džią, kuri atrodo jiems geriausia pasiekimui, saugumo ir 
laimės. Tą patį galima pasakyti apie Azijos, ir Afrikos 
tautas.

Juk Amerika turėtų juo labiau gerbti tų žmonių ko
vas už laisvę ir nepriklausomybę dar ir todėl, kad ame
rikiečių “tauta yra vaisius visų tautų ir rasių mišinio. 
Jokia kita tauta visam pasaulyje neturi tokio sudėtingo 
pobūdžio. Kaip tautos, amerikiečių gyslose teka krau
jas visų tautų ir rasių” (Amerikos demokratijos stei
gėjai”, p. 6).

Sekant musų šalies Nepriklausomybės Deklaraciją, 
tai mūsų tauta, mūsų valstybė, spauda ir radijas turėtų 
tik džiaugtis, kad ir kitur kolonijų ir pusiaukolonijų 
žmonės kyla ir steigia tokią santvarką, kuri geriausia 
jiems patinka.' Deja, taip nėra, taip nedaronįa.

Bethlehem, Pa. — Mirė 
žymus inžinierius J. Jones.

SUKARNO PRIEŠ 
LIAUDIES PRIEŠUS
Jakarta. — Indonezijos 

prezidentas Sukamo įsakė 
paleisti Prieškomunistinę 
Demokratinę Lygą. Indone # 
zljos liaudies priešai po 
priedanga demokrat i j o s
veikė prieš demokratiją ir ’ 
liaudies reikalus.

2 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 1, 1960
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inios iš Lietuvos
polio, baigia statyti 250 
vietų kiaulidę. Puikiai dir
ba statybininkai J. Kuodys, 

■ A. Liaudanskas ir kiti.
Joniškio tarpkolū k i n ė s 

; statybos organizacijos dar- 
I bininkai kolūkyje pastatė 
į dviejų butų gyvenamąjį na
mą. Nuo jų neatsilieka ir 

i kolūkiečiai, staty d a m i e s i 
i kolūkio gyvenvietėje naujus 
I gyvenamuosius namus.

Sparčiai statomi gyvena- 
: mieji namai ir “Pergalės” 
! kolūkio gyvenvietėje. Įkur
tuves, dar sakais kvepian- 

I čiuose namuose, neseniai 
atšventė kolūkio kalvis A. 
Sargiūnas, šoferiai L. Gin- 

| kus, A. Bargovanskis, san
dėlininkas P. Mačiulis ir ki- 

i ti. išuo metu jau apie 50 
i “Pergalės”’ kolūkio narių 
persikėlė į kolūkio gyven- 

i vietę.

VSI PREKYBA SU 
IENIO ŠALIMIS
<IUS.—Kasmet stip

ti! vos prekybos ry- 
audies demokrati- 
is. Tiek eksporto, 
importo atžvilgiu

vietą užima Čekoslo- 
Respublika. Iš ten 

mi motociklai ir jų 
inės dalys, statybines 
igos — šiferis ir met- 
plytelės, muzikos in- 

lentai, avalynė, gatavi 
.ižiai, audiniai, baldai, 
/binės paskirties maši-

Pirmą kartą šiemet 
ekoslovakijos buvo im-

. tirtas spalvotas ir raš
otės stiklas. Žemės ūkis 
tus 3 tūkstančius elekt- 

os variklių daug darbo 
r eikliau jantiems gamybos 
procesams mechanizuoti.

' Lietuva eksportuoja į Če- Į 
kosiovak i j ą d a u g ia u s i a ' 
sviestą ir bekoną, o taip 
pat kitus žemės ūkio pro
duktus.

Iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos gauname 
m u z i k os instrumentus — | 
akordeonus, pianinus, gata
vus drabužius, trikotažo 
dirbinius. Gatavų drabu-: 
ž?ų ir kitų prekių taip pati 
rauname iš Wmgrijos Liau-,

^s RespublflWsrGyva pre-i
vyksta su[Lenkijos, šimtmečiui bus išleistas M. 

lies Respublika, 1 a-|K. Čiurlionio spalvotų re- 
Knuja, Rumumja ir į produkciju albumas, 
is socialistines stovyk-. .

,ahmis. . Radinys Rotušės pastogėje
Plečiasi prekyba ir su ka-1
talistinėmis šalimis. Lie-! KAUNAS. Remontuojant 
va gauna avalyne iš Itali-' Rotušės pastatą, pastogėje 
s, Švedijos, Norvegijos, ‘ buvo surasta medinė lente- 
dinius—iš Japonijos, Ita- lė ir prie jos priklijuotas 
)S, Škotijos, padangas bei pergamento lapelis. Jame 
identiekio vamzdžius—iš— gerai išsilaikę beveik 
dijos, viršutinį neilono,prieš pusantro šimto metų 
:otažą, ellastines kojines j knkų kalba padaryti įra-

Išleidžiamos Čiurlionio 
k ū r i n i ų reprodu kci j os

KAUNAS. Žymiai išplės
ta nuolatinė M. K. Čiurlio
nio paveikslų, ekspozicija 
Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje. Lankytojai 
čia pirmą kartą pamatys 
kartu eksponuojamas visas 
dailininko sonatas. “Laido
tuvių,” “Tvano” ciklus ir

Tarybų Lietuvos dvide-

Anykščiuose įsteigtas A. 
Vienuolio muziejus, apsau
gota nuo gedimo poeto A. 
Baranausko klėtelė, pasta
tytas paminklas J. Biliūnui. 
Anykščių šilelyje sutvarky
ta Puntuko aplinka. Baigia
mas įrengti J. Biliūno mu
ziejus Niūronyse. Daug pa
daryta apželdinant rajoną 
d e k o r a t y viniais medžiais 
bei krūmais. Vien šiais me
tais pasodinta daugiau 
kaip 20 tūkstančių žaliųjų 
sodinių. Anykščių miškų 
ūkio darbininkai pasodino 
pusvienuolikto hektaro miš
ko prie Liūdiškių piliakal
nio, apželdino J. Biliūno 
vardo kolūkių nenaudoja
mas žemes.

Numatyta įrengti rašyto
jos L. Didžiulienės muziejų 
Griežionėliuose, Tar. Lietu
vos dvidešimtmečio1 išvaka
rėse kiekvienoje apylinkėje 
atidaryti istorinius - revo
liucinius muziejus, sutvar
kyti rašytojo A. Vienuolio 
muziejaus aplinką.

pe didelį patyrimą. Kilo 
mintis, pažymint ligoninės 
ūO-metį, išleisti mokslinius 
ir praktinius darbus. Ir 
štai penkiolikos spaudos 
lankų leidinys, pirmasis 
toks respublikoje, pasirodė. 
Jame — darbai medicinos 
istorijos, krašto patologijos, 
reumato, kurortinio gydy
mo ir kitais klausimais. 
Leidinyje apibendrinti nau
jų gydymo ir tyrimo meto
dų įdiegimo praktikoje duo
menys. Viso išspausdinta 
19 autorių 28 darbai.

Kauno I tarybinės kliniki
nės ligoninės kolektyvas pa
siryžęs Lietuvos TSR dvi
dešimtmečio garbei išleisti 
antrą savo darbų tomą.

; Austrijos. Musų res-j 
publika eksportuoja uogie
nes į JAV, Belgiją, šaldy
tą žuvį bei marinuotus gry
bus — į Vakarų Vokietiją, 
gyvus vėžius, vaisių sultis, 
šviežias uogas ir grybus — 
į Švediją. Šiemet pirmą 
kartą numatoma ekspor-, 
tuoti į JAV durpių kraiką.

Tarprespublikinės ir už
sienio prekybos kontoros 
duomenimis, tikimasi, kad 
1&60 metais prekyba su j 
užsienio šalimis pasieks 300 
milijonų rublių. Tai — 86 
milijonais rublių daugiau, 
negu 1959 metais.

Lietuvos mokslininkai 
šiaurės Atlante

BALTUŠKAS. Į aštuntą 
veisą išplaukė TSRS Moks- 

} akademijos mokslo tiria- 
asis laivas “Michailas Lo- 
onosovas,” kuris vykdys 
Irogeninius, hidrochemi

nius, hidrofizikos, aerologi- 
nius, meteorologinius ir ki
tus mokslinius tyrinėjimus 
šiaurinėje Atlanto vandeny
no dalyje. Laivas reise už
truks 120 dienų. Ekspedi
cija j Tarybų Sąjungą grįš 
tik spalio mėnesį. Kelionės 
metu “Michailas Lomonoso
vas” aplankys Anglijos ir 
Kanados uostus.

Mokslinės ekspedicijos su
dėtyje yra ir šeši’ Lietuvos 
hidrometeorologinės tarny
bos atstovai, kurie ves pla
čius aerologinius, hidrome
teorologinius stebė j i m u s , 
taip pa^r tyrinės sinopti
nius procesus, vykstančius 
virš Šiaurės Atlanto vasa
ros laikotarpyje.

; sai.
Lentelėje rašoma, kad 

1810 metais buvo nepapras
tai karšta vasara, degė miš
kai, pievos. Oras visą laiką 
buvo prisotintas smalkių. 
Toliau nurodoma, kad, 
prancūzams įžygiavus į Lie
tuvą, Napoleonas Kaune gy
veno keturias dienas.

“Kai prancūzai 1812 me
tais traukėsi per Kauną į 
savo šalį, paliko užkrečia
mas ligas, — rašoma lente
lėje. — Sirgo žmonės, gy
vuliai, ypač arkliai. Epide
mija taip išsiplėtė, kad 
1813 metais mirdavo dau
gybė žmonių. Prancūzų bė
gimas buvo baisus. Kaune 
susidarė tokia padėtis, kad 
atrodė, jog atėjo pasaulio 
pabaiga ar pasku t i n i o j o 
teismo diena. Gabeno daug 
įvairių turtų.”

Pergamente rašoma: “Šį 
namą iš grafo Jurgio Za
bielos nupirko Juozas ir Te
resė Mačiunskiai. Namas 

i buvo remontuojamas 1810 
metais, o 1812 metais, kai 
prancūzai traukėsi per Kau
ną, buvo sudegintas. Pa
kartotinai namas atremon
tuotas 1813 metų kovo mė
nesį . šiame name lenkų ir 
prancūzų laikais buvo pre
fektūros įstaiga.”

Įrašai padaryti 1813 me
tais. Pasirašė Mačiunškis.

Radinį numatoma per
duoti istorinių ir architek
tūrinių paminklų apsaugos 
komitetui.

PLEčIAMAS PREKYBOS 
TINKLAS

UKMERGĖ. — Basanavi
čiaus gatvėje naujo pasta
to pirmajame aukšte atida
ryta vaikiškų prekių par- 
d u o t u v ė ir gastronomas. 
Paskutiniuoju metu mieste 
atidarytos bitin i n k y s t ė s 
reikmenų, audinių ir eilė ki
tų parduotuvių.

Plečiamas prekybos tink
las kaime. S. Nėries var
do, “Gražaus ryto” kolū
kiuose, Želvos tarybinio 
ūkio Siesarties skyriuje 
pradėjo veikti naujos par
duotuvės, kuriose yra di
delis drabužių, avalynės, 
ūkiškų prekių pasirinkimas.

Dabar rajone veikia 96 
parduotuvės ir 28 viešojo 
maitinimo įstaigos. Septyn
mečio metais mieste numa
tyta pastatyti modernišką 
u n i v e r s alinę parduotuvę, 
restoraną. Siesi k u o s e ir 
Deltuvoje bei kitose kaimo 
vietovėse bus atid a r y t o s 
universalinės parduotuvės, 
kurios statomos iš surenka
mųjų blokų.

KNYGĄ IŠLEIDO 
LIGONINĖ

KAUNAS. Tituliniame 
knygos lape neįprastas pa
vadinimas — “Kauno I ta
rybinės klinikinės ligoninės 
darbai.” šiai ligoninei •

KAIP ATRODYS 
KAUNAS

Iki 1970 metų Kaune 
augs nauji pramoniniai ra
jonai. Miesto įmonių ga
mybinis pajėgumas paly
ginti su 1960 metais, padi
dės daugiau kaip pustrečio 
karto. Jau pradėtas statyti 
naujas pramoninis rajonas 
į šiaurę nuo Petrašiūnų. 
Artimiausiais metais čia at
siras stambus acetatinio 
šilko kombinatas. Tame pa
čiame rajone bus pastaty
tas medvilnės verpimo fab
rikas, medžio apdirbimo 
kombinatas, gelžbeton i n i ų 
gaminių gamykla, dujotie
kio stotis ir kitos įmonės.

Sparčiai kyla nauji gyve
namieji kvartalai. Prie Tu
nelio gatvės iki 1970 metų 
numatyta pastatyti 200 
tūkstančių kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto, Vili
jampolėje, prie Sąjungos 
aikštės ir Neries krantinėje 
—apie 150 tūkstančių kvad
ratinių 'metrų. Nuo sekan
čių metų pereinama prie 
stambių plokščių surenka
mųjų namų statybos. Aš
tuoniasdešimties butų gyve
namasis namas bus pasta
tytas per 2-3 mėnesius.

Po dešimties 'metų bus 
sunku beatpažinti ir miesto 
centrą. Pagal generalinį 
pianą iš čia numatoma iš
kelti visas stambias pramo
nės įmones. Į naują Petra
šiūnų pramoninį rajoną ar
timiausiais metais bus iš
keltas “Metalo” fabrikas. 
Miesto centre nebus orą 
teršiančios “Neries” liejyk
los, garažų Lenino Pros-

iš-

baigiama paruošti metodi
nė medžiaga senamiesčio 
rekonstrukcijai.

Jau 1962 metais Kauną 
pasieks Dašavos dujos. 1970 
metais visas miestas bus 
pilnai dujofikuotas.

Kaune smarkiai pagausės 
žaliųjų plotų. Suprojektuo
tas naujas parkas Lenino 
prospekte. Jis jungsis su 
kitais žaliaisiais masyvais— 
Vytauto parku, Ąžuolynu. 
Didelis parkas išaugs nau
jajame gyvenamajame Tu
nelio gatvės rajone, žiemos 
uostas bus iškeltas į Alek
sotą, o Nemuno sala, ku
rioje dabar gausu sandėlių, 
bus paversta poilsio parku.

Pagerės mieste ir susisie
kimas. Kelios troleibusų li
nijos bus pastatytos jau ar
timiausiais metais, o 1970 
metais troleibusai jungs vi
sus miesto rajonus. Kaun- 
nas bus apjuostas autostra
domis, kad tranzitinės ma
šinos neturėtų važiuoti per 
miesto centrą.

Dideli darbai bus atlikti 
ir Kauno jūros pakrantėse. 
Čia jau baigiami statyti pi
onierių stovykla, jachtklu
bas, pradėti statyti Miškų 
mokslinio' tyrimo instituto 
ir miškininkystės techniku
mo rūmai. Prie dirbtinės 
jūros kranto išaugs ištisa 
gyvenvietė, o šalia jos suža
liuos didžiuliai parkai. Jū
ros pakrašičuose iškils res
publikos liaudies ūkio paro
dos rūmai, bus įrengtas 
liaudies buities muziejus.

Atvykęs už dešimties me
tų į Kauną vargu ar beat- 
pažins jį. Kaunas pavirs 
stambiu socialistiniu mies
tu, kuriame bus visos sąly
gos žmonėms patogiai gy
venti, dirbti ir kultūringai 
ilsėtis.

TARPRAJONINĖ
LIAUDIES MENO 

PARODA
Ukmergė. —Vietos Kraš

totyros muziejuje atidary
ta liaudies menininkų dar
bų, skirtų Tarybų Lietuvos, 
dvidešimtmečiu!, par oda. 
Joje 200 geriausių savo kū
rinių eksponuoja Ukmer
gės, Širvintų ir Kovarsko 
rajonų liaudies meno meist-

mūs širvintiškio - Antano 
Asiko medžio drožiniai.'

Žymią dalį parodos eks
ponatų sudaro Ukmergės 
baldų kombinato dailės mė
gėjų būrelio narių kūri
niai. Darbininkai Bronius 
Gasparavičius ir Vaclovas 
Kiaušas Tarybų Lietuvos 
dvidešimtmečiu! skiria V. 
Lenino portretą. Meniškai 
atliko rašytojos J. Žemaitės 
portretą Vytautas Kase- 
liauskas.

Įdomios liaudies meninin
ko Stasio Balčiūno skulptū
ros. Jis savo kūriniuose 
“Spekuliantas”, “Mano au
toritetas” ir kituose aštria 
satyra pliekia kapitalizmo 
atgyvenas žmonių sąmonė
je.

Tarprajoninė paroda 
veikė dvi savaites. Geriausi 
eksponatai bus atrinkti į 
respublikinę liaudies meno 
parodą.

ŠVENTINIAI 
SUVENYRAI

KAUNAS. Kauno miesto 
įmonės artėjančiam Tarybų 
Lietuvos dvidešimtm e č i u i 
pažymėti ruošia daug šven
tinių suvenyrų.

Tekstilės-gala n t e r i j o s 
kombinatas pradėjo austi 
kaproninius šalikėlius, 
skarutes, nosinaites, kaspi
nus, raštuotus įvairiaspal
viais liaudies ornamentais. 
“Dailės” kombinatas išleis 
jubiliejinius rinkinius mu
zikos plokštelių, kuriose 
bus įrašyti lietuvių liaudies 
ir tarybinės muzikos kūri
niai, sukurti per pastaruo
sius dvidešimt metų. Trys 
tūkstančiai tokių rinkinių 
bus supakuoti dėžutėse su 
Kauno HES panorama ir 
gražiausiais res p u b 1 i k o s 
gamtovaizdžiais.

“Chemiko” fabrikas ruo
šiasi gaminti jubiliejinius 
krūtininius ženklelius pa
gal dailininko Gaučo su
kurtą projektą.

“Kaspino” tekstilės ga
lanterijos fabrikas pagami
no audinius lietuviškiems

tautiniams drabužiams, iš
leido šimtus tūkstančių 
metrų vyriškų kaklaraiščių 
bei juostų, atlasinių kaspi
nų moteriškiems galvos ap- ' ■ 
dangalams.

Daug gražių gaminių ar
tėjančiam jubiliejui ruošia 
“Kauno audinių” “Gegužės 
Pirmosios” fabrikai ir ki
tos miesto pramonės įmo
nės. «. 4 ?

] AUSTRIJĄ
Vilnius. — Iš sostinės į 

turistinę kelionę po Austri
ją išvyko grupė Tarybų 
Lietuvos atstovų. Per 10 
dienų turistai aplankys Vie
ną, Lincą, Zalcburgą ir ki
tus Austrijos miestus. Pa
keliui į Austriją Lietuvos 
turistai padarys ekskursiją 
į Varšuvą.

MOKYKLĄ STATO 
KOLŪKIAI

Joniškis. — Rugsėjo pir
mąją atsivers naujos Skais
girio vidurinės mokyklos 
durys. Ir patys nuošir-' 
džiausi mokinių padėkos 
žodžiai, be abejo, bus skir
ti statytojams — apylinkės 
kolūkiečiams.

“Pergalės”, “šalti n i o”, 
“Tėvynės” ir “Reibinių” 
žemės ūkio artelių žemdir
biai kasmet vis daugiau lė
šų skiria jaunimo kultūros 
ir švietimo vystymo reika
lams. Jaunimo paslaugoms 
—kultūros namai, bibliote
ka, sporto aikštynas.

— Pastatykime savo vai
kams vidurinę mokyklą, — 
ataskaitiniame susirin k i- 
me šiemet pasiūlė pergalie- 
čiai. Šiai minčiai pritarė ir 
kitų trijų apylinkės kolū
kių nariai. Naujai viduri
nei mokyklai kaimyninės 
žemės ūkio artelės paruošė 
medžiagą, sudarė jungtinę, 
statybos brigadą.

Skaisgirio tarpkolūkinė 
320 vietų vidurinė mokykla 
bus viena pirmųjų kolūkių 
lėšomis pastatytų mokyklų 
respublikoje.

— pekte. Iš senamiesčio jau 
daugiau kaip 50 metų. Per šiais metais bus iškelta tur- 
pusę šimtmečio ir ypač per gaviete.

Generalinįame plane nu
matyta restauruoti ' ir 
konstruoti senamiesčio 
venamuosius kvartalus. Čia

penkiolika tarybinių metų 
ligonines, dabar tapusios 
stambia medicinine - moks
line baze, kolektyvas sukau-

re- 
gy-

Lankytojų dėme s į pa
traukia ukmergiečių Jono 
Klimašausko šiaudais in
krustuotas Lietuvos 
herbas, Mykolo 
skulptūra “Jūratė 
tytis”, mokytojos 
vos Žalnierienės 
paveikslų serija
ges miesto vaizdai”. Įdo-

TSR 
Striogos 
ir Kas- 

Vladisla- 
tapytų 
“Ukmer-

Philadelphia^ Pa., Didele Naujenybė!

KAIMAS JAUNĖJA
JONIŠKIS. Rajono Ju

liaus Janonio vardo kolūky
je statoma daug naujų vi
suomeninių ir gyvenamųjų 
pastatų. Statybininkų bri- 
sada, vadovauja! XT'-Tm-

PUOŠIASI ANYKŠČIŲ 
KRAŠTAS

ANYKŠČIAI. Rajono 
darbo žmonių deputatų ta
rybos sesi ją apsvarstė klau
simą “Dėl rajono grožio ir 
kultūros.” Pranešimą pada
rė rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduoto
jas K.’Zulonas.

—Tąrybų valdžios metais, 
— pasakė pranešėjas, —

>

r

ALDLD Suvažiavimo apvainikavimui bus labai. įvairus koncertas. Programoj 
dalyvaus: Julius K ros in iš Cleveland, Ohio; Roger Žilis iš Chicagos; balerina 
Teresė Behmeriūtė iš Philadelphia, Pa. O didžiąją dalį programos pildys Aido cho
ras iš Brooklyn, N. Y., vadovybėje Mildred Stensler. Dainuos visas Aidas, M'oterų 
grupė, Vyrų grupė, Moterų kvartetas; solistai: E. Brazauskienė, A. Iešmantą, A. 
Velička, N. Ventienė. Tokia programa, tai retenybė Philadelpijai.

Rengimo komisija kviečia skaitlingai atsilankyti. Įėjimas nemokamas.
Koncerto vieta: B road woo d Hotel, Broad ir Wood Streets, Philadelphia.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.

5.

Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
j-eigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.:
263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968 
39b W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.

'TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.

GRant 1-3712

716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 8, OHIO BAker 5-5923 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlbcrry 5-5787 
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085 

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIUSIME!

WORCESTER, MASS
PRANEŠIMAS

JAV Neprigulmybės minėjimą liepos 4-tą dieną, 
Olympia Parke, bus šaunus piknikas. Jono Dirve- 
lio orkestras gros šokiams, skanių valgių ir gėrimų 
bus ganėtinai.

Visus kviečiame atsilankyti ir jaukioje atmos
feroje laiką praleisti.

Parko Komisija

4 p.* Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 1, I960



Rojus Mizara

Atsakau į klausimus
' —Ar Lietuvoje dar vis 
tebeveikia partizanai?

Partizanų judėjimas Lie
tuvoje baigėsi su karo pa
baiga. Jūs, atrodo, sumai
šote posmus. Jūs, panašiai 
kaip ir Lietuvai priešiška 
spauda, “partizanais” vadi
nate tuos, kurie, pasibaigus 
karui, žudė taikius Lietu
vos gyventojus.

Partizanai Lietuvoje ka
ro metu suvaidino didelę 
rolę, mušdami vokiškąjį 
okupantą, jam visaip kenk
dami. Partizanų buvo tūks
tančiai.

Šiaurės Lietuvos partiza
nams vadovavo Motiejus 
šumausk'as, dabartinis Ta
rybų Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininkas. O Pie
tų Lietuvos partizanams 
vadovavo Henrikas Zima
nas, dabartinis dienraščio 
“Tiesos” redaktorius. 
t Kai vokiškieji okupantai 
Lietuvoje buvo sumušti, tai 
ii Lietuvos partizanų misi
ja baigėsi: jie grįžo į na
mus ir pradėjo taikų šalies 
atstatymo darbą dirbti.

Nauji “partizanai”
Kadangi Lietuvoje parti

zanų vardas buvo labai po
puliarus, tai visokie liaudies 
priešai, priešingi socialisti
nei santvarkai, vokiškų fa
šistų paliktais ginklais ap
siginklavę, apsiskelbė “par
tizanais” ir pradėjo žudyti 
tarybinei santvarkai ištiki
mus piliečius, pradėjo de
ginti jų gyvenamuosius na
mus ir sodybas.

Amerikoje gyveną lietu
vių tautos priešai taipgi ši
tuos gaivalus vadino “par
tizanais” !

< Tegu skaitytojas tik pa
galvoja: koki gi šitie lietu
vių tautos žudytojai galėjo 
būti partizanai?

Partizanai mušė vokiš
kuosius fašistus, okupan
tus, lietuvių tautos amži
nus priešus, o šitie gaivalai 
žudė lietuvių tautos geriau
sius sūnus ir dukras, tai-1 
kius, darbą ir laisvę my
linčius tarybinius piliečius!

Daiktus reikia vadinti jų 
tikraisiais vardais.

Ne! Partizanais Lietu
vos žmonės jų nevadina. 
Juos vadina “banditais” ar
ba “miškiniais,” kadangi 
jie, atlikę baisius darbus, 
miškuose slėpdavosi.

O jie padarė labai daug 
lietuvių tautai blėdies! Jie 
daug žmonių išžudė, žudė 
senus, žudė faunus, žudė 
dar vygėse tebesančius kū
dikius...

Tūkstančius ramių žmo
nių jie užmušė.

Miestuose plėšimų ir žu- 
dynių jie negalėjo pravesti, 
bet kaimuose, kur žmonės 
gyveno viensėdžiais, prave
dė. T >

Naktimis užpuolę ant 
šeimos, gyvenančios viensė
dyje, ginkluoti banditai iš
žudydavo žmones, pagrob
davo, kas jiems buvo rei
kalinga, na, tuomet, sodybą 
padegę, su grobiu pasi
traukdavo į mišką. '

Žudė tuos, kurie ištiki
mai dirbo tarybinei san
tvarkai, žudė tuos, kurių 
vaikai ėjo į Tarybinę Ar
miją, žudė tuos, kurių sū
nūs ar dukros vyko į mies
tus uždarbiauti. Žudė mo
kytojus, mokytojas. Žudė, 
naikino viską kaip pašėlę, 
kaip paskutinio žmonišku
mo grūdelio netekę sutvė- 

; , rimai.
Man esant Druskininkuo

se teko kalbėtis su Maryte 
iš M. kaimo, nuo Lazdijų. 
Marytė tarnavo vienoje

padavėja. Tai maloni, daL 
Ii mergaitė!

—Ką veikia jūsų, Maryte, 
tėveliai ?—klausiu.

—Tėvo neturiu.
—Kur jis?
—Miškiniai užmušė, — 

liūdnai atsakė mergaitė.
—Miškiniai? Jie ir pas

jus siautėjo?
—Labai! Mūsų kaime 

buvo apie 100 kiemų, tai iš 
to skaičiaus teliko tik 50. 
Kitus 50 išžudė miškiniai 
arba banditai. Viena šei
ma buvo iš 12-kos žmonių 
—vieną naktį visus išžudė...

Mergaitės pasak o j i m a s 
mane suįdomino.

—Ar iš tų “miškinių,” 
kurie tiek daug žmonių pas kaip savanoris gautame 8 
jus išskerdė, nors vieną pa- hektarų sklype Jaujakiemy- 
žinojote? | je, buvusioje Novoplentėje,

—Aš tuomet maža buvau, Makniūnų dvaro palivarke, 
tai nepažinojau. Bet mano Buržuazijos valdymo me
tėta su jais kartu veikė. Sa- tais Povilas priklausė Liau- 
kė, turėjo išsikasę “zem- 
liankas” miške; ten jie gir
tuokliavo, visokius negra
žius darbus atlikinėjo die
nomis, o naktimis žmones 
žudydavo.
Dzūkijoje jų buvo daug
Visi pripažįsta, jog Dzū

kijoje “miškinių” siautėji
mas buvo didelis. Čia, mat, 
daug miškų, tai jie turėda
vo kur pasislėpti.

Laimingi buvo tie, kurie 
iš kaimų spėjo pasitraukti 
į miestelius bei į miestus.

Bet nukentėjo ir smul
kesnių miestelių gyventojai. 
Pavyzdžiui, mano pusbrolis, 
Nikodemas Mizara, su ku
riuo aš kartu augau, iš sa
vo gimtojo kaimo (Savilio- 
nių) persikėlė gyventi Mer
kinėn. Tačiau, jam išėjus

jos laukia mirtis nuo ban
ditų -rankos, todėl ji- pasi
traukė į Merkinę.

Pokario metu buvo sun
kumų su maistu. Marija 
kartą nusitarė vykti į Mak- 
niūnus pas pažįstamus pra
šyti bulvių. Eidama ten, 
kelyje sutiko mano brolį 
Povilą, kuris jai sakė:

—Makniūnuose siautėja 
“miškiniai,”
gali tave užmušti. Užeik 
pas mus. Aš tau duosiu 
bulvių. Atsilyginsi, kai ga- 
Jėsi, kai turėsi, o jei netu
rėsi, tai ir taip bus gerai.

Marija užėjo pas Povilą. 
Čia ji buvo pavaišinta. Ga
vo ir bulvių, kiek tik galėjo 
panešti. Na, ir moteriškė 
išėjo.

Tenka priminti, kad Po
vilas nuo 1924 m. gyveno

Lekavičius ten pat buvo, 
bet kadangi jis nieko nema
tė, tai banditai jo nežudė. 
Taip pat senis Lekavičius 
gyveno pas savo sūnų Ro
ką, kai jo šeimą banditai 
žudė, bet ir ten jis išliko 
gyvas — pirmiau negu na
mus uždegė, banditai jį iš
metė laukan.

Jie buvo saugūs: neregys 
tai neik, nes senelis jų neatpažins!

Taigi, matote, kaip išny
ko Lekavičių šeima. Pasi
liko tik vienas, Juozas Le
kavičius, Antano sūnus, 
šiuo metu gyvenąs Pater-

Jis čia seniai vieta — Homkundas. Kartą

Buržuazijos valdymo me-

dininkų partijai. Kai Sme
tona ją uždarė, dirbo, kiek 
galėjo kooperatiniame ju
dėjime. Buvo visuomeni
ninkas, bet jokiai kitai par
tijai nepriklausė. Karo me
tu padėjo, kiek galėjo, be
sislapstantiems karo belais
viams ir žydams.

Pradėjus “miškini a m s ” 
siautėti, ne kartą Povilo na
mai buvo užpulti ir apiplėš
ti.

Kai Marija su bulvėmis j 
grįžo į namus, Merkinėn, 
ant rytojaus užgirsta, kad 
Povilas Mizara ir visa jo 
šeima tapo žiauriai nužu
dyta. (Tai buvo 1948 me
ti] naktį iš vasario 8 į 9 d.)

Nekreipdama dėmesio į 
pavojų jos pačios gyvybei, 
Marija nuvyko į laidotuves.

Penki tuomet buvo nu7
už miestelio, kelyje bandi- žudyti: Povilas, jo žmona
tai jį užpuolė ir užmušė.

Merkinės mokyklinis jau
namas vieną šeštadienio va
karą buvo suruošęs kažko
kią pramogą—koncertą ar lienė, elgeta, kuri tą naktį

Marija (Lekavičiūtė), duk
relė Genė (gim. li930 m.), 
sūnus Mindaugas (gimęs 
1938 m.) ir Antosė Staniu-

ĮVAIRUMAI
“Rupkundo tragedijos” 

paslaptis
Himalajų aukštikal n i ų 

ežeras Rupkundas ilgai bu
vo tylos viešpatija. Bet štai 
jau keleri metai čia dirba 
ekspedicijos. Ežeras, tapo 
mokslinių ginčų objektu.

Į šiaurę nuo Rupkundo 
yra šventa indų piligrimų

ką ten tokio. Atvykęs ban
ditas pro langą į salę drėbė 
bombą ir apie 40 jaunų ber
niukų ir mergaičių užmu- 

I šė !..
Matote, kokie buvo tie 

“partizanai,” kuriuos Ame
rikos “laisvintojų” spauda 
taip garbino, apverkė ir net 
apdainavo!

—Kaip užmušė jūsų bro
lį ir jo šeimą, apie kurią 
“Laisvė”’ kadaise rašė?

Nuvykęs į Lietuvą teira
vausi pas daugelį žmonių 
apie tai, kaip buvo nužudy
tas mano brolis Povilas ir 
jo šeima. Rodosi, tiksliausi 
duomenys bus tie, kuriuos 
man pasakojo Marija X, da
bar gyvenanti Druskinin
kuose, pensininkė.

Pirmiausia apie pačią Ma
riją. Ji augo ir dirbo Mak
niūnų dvare, apie kurį aš 
truputį rašiau savo knygo
je “Žvilgsnis į praeitį.”

Pasirodo, kad Makniūnų 
dvaro darbininkuose ir ku
mečiuose Smetonos laikais 
buvo išsiauklėję žymių ko
votojų už savo ir liaudies 
reikalus. Buvo ir komu-

nakvojo Povilo namuose, 
apie 55 metų amžiaus mote-

Roko Lekavi- 
taipgi Rokas, 
Perlojoj, o du

Antrojb pasaulinio karo 
metu Marija buvo partiza
nė, kovotoja prieš vokiš
kuosius okupantus. Ji buvo 
ryšininkė — pristatydavo 
partizanams maisto. H. Zi
manas Marijų gerai pažino 
ir jis mane su ja supažin
dino. 1

Karui pasibaigus, mote
riškė kurį laiką, gyveno pa
čiame Makniūnų dvare, kur 
neužilgo pradėjo steigtis 
kolūkis. “Miškiniai’” kele
tą kartų buvo užpuolę mak- 
niūniškius; daugiau kaip 
dešimt jų užmušė.

Druskininkų sanatorijoje! Moteriškė jautė, kad ir

Visi penki buvo palaido
ti Raitininkų kapinėse. 
(Būdamas Lietuvoje, aplan
kiau jų kapus.)

Vyriausias Povilo sūnus 
Vytautas tuomet nebuvo 
namie, tai išliko gyvas; jis 
šiandien gyvena su šeima 
Vilniuje.

Povilo duktė Regina (Ber- 
notavičienė) tuomet buvo 
ištekėjusi kitame kaime, tai 
ir ji išliko gyva; dabar su 
savo šeima gyvena Alytuj.
Lekavičių šeimos likimas
Mano brolis Povilas buvo 

vedęs Mariją Lekavičiūtę iš 
Raitininkų. Jos brolis Ro
kas Lekavičius gyveno pa
lei Raitininkus, Menciūniš- 
kiemyje.

Vyriausias 
čiaus sūnus, 
mokytojavo
jaunesni sūnūs — Ignas ir 
Izidorius tarnavo Tarybinė
je Armijoje, kovodami su 
vokiškaisiais fašistais, žuvo 
Liepojos fronte. Mokytoją 
Roką banditai užpuolė ir 
užmušė kažkur netoli Per
lojos. O jų tėvą, Roką Le
kavičių, motiną Oną, taip
gi sesutę Aldoną Lekavi
čiūtę naktį banditai užpuo
lė ir visus išžudė, namus 
sudegino.

Roko Lekavičiaus jau
niausias sūnus, Vytautas, 
gyvenęs Merkinėje, iš siel
varto nusišovė.

Antanas Lekavičius, mano 
brolio uošvis, neregys, išli
ko gyvas iš visų banditiškų 
žudynių — jis mirė pas sa
vo anūkę Reginą Bernota- 
vičienę, sulaukęs 109 metų.

Tuomet, kai banditai žu
dė Povilą ir jo šeimą, senis

son, N. J. 
gyvena su savo šeima.

Juozo Pi gagos likimas
Vaiku būdamas, mokiau 

kitus vaikus — buvau kai
mo daraktorius. Vieną žie
mą daraktoriavau Pigagų 
kaimelyje (Merkinės vals
čiuje). Pas mane tuomet, 
be kitų, mokėsi apygabis 
berniukas Juozas Pigaga, 
Simano sūnus, už mane apie 
trejais metais jaunesnis.

Likimas taip nulėmė, kad 
ir Juozas Pigaga, kaip sa
vanoris, gavo žemės Novo- 
plentėje ir gyveno netoli 
mano brolio Povilo.

Po Povilo ir jo šeimos nu
žudymo, Juozas Pigaga su 
žmona ir sūneliu važiavo į 
Merkinę. Pamatė, kad juos 
atsiveja ginkluoti banditai. 
Arklys buvo permenkas, ne
galėjo greit bėgti, tad Juo
zas su žmona iššoko iš ve- 

Ižirnelio ir pasileido bėgti; 
banditai juodu vijosi ir abu
du užmušė. Bet kažkaip 
per žioplumą žmogžudžiai 
pražiopsojo Pigagų sūnelį, 
kuris išliko gyvas! Šiuo me
tu jis, rodosi, dar lanko 
mokyklą.

Ar berniukas tuomet įsi- 
tčmijo, kas tie buvo do ban
ditai, nesužinojau.
/Žmonės, su kuriais man 

teko kalbėtis, pasakoja, jog 
banditai buvo iš tų pačių 
vietų, iš kurių buvo ir jų 
aukos. Taip sakant, dieno
mis “geri kaimynai,” o 
n a k ti m i s — “partizanai,” 
anot lietuvių tautos priešų.

Ir juo daugiau kuris “par
tizanų” nužudė lietuvių tau
tos sūnų ir dukrų, tuo jis 
lietuvių tautos priešams 
Amerikoje brangesnis, tuo 
garsiau jį apraudoja...

Kaip kiekvienas blogis 
gauna galą, taip ir bandi
tizmas Lietuvoje. Jis išsi
gimė ir buvo sulikviduotas.

Nemaža buvo tokių atsi
tikimų, kur patys banditai 
vieni kitus šaudė, žudė: 
vieni dėl grobio, kiti dėl 
mergų, treti—“kitokiais iš
skaičiavimais...”

Užtenka pasakyti, kad 
šiandien Lietuvos žmonių 
gyvenimas ramus, banditiz
mo nebeliko nė dūko.

Apie “miškinius” žmonės 
nenori nė prisiminti.

Šiame rašinyje aš sumi
nėjau tik keletą faktų, tie
sa, labai skaudžių. . O to
kių buvo tūkstančiai.

Ar sveiko proto žmogus 
gali niekšus, išsigimėlius 
vadinti partizanais?

Ne, jokiu būdu ne!

per 12 metų tūkstančiai 
žmonių aplanko šias sun
kiai pasiekiamas vietas. 
Tikrus alpinistinius žygius 
jie atlieka deivės Parvatės 
garbei. Jie kaip tik praeina 
ežero pakrante.

1951 m. eilinės maldinin
kų kelionės metu netoli 
Rupkundo buvo pastebėti 
žmogaus kaulai. Ši žinia ap
skriejo Indiją. Netikėtu ra
diniu susidomėjo ir maksli- 
ninkai.

1956—1958 m. pasiųstos 
ekspedicijos ežero dugne 
aptiki ištisą kaulų ir kau
kolių kapinyną. Radioakty
viu metodu buvo nustaty
tas kaulų amžius — 650 m. 
Netgi buvo nustatyta žuvu
sių žmonių kraujo grupė. 
Jie nebuvo vietiniai gyven
tojai. Iš kur ir kodėl jie čia 
atvyko ?

Versijų buvo įvairiausių.

Vieni mokslininkai tvirtino, 
kad čia 1841 m. žuvę gene
rolo Zoravaro Singho bū
riai. Bet jie juk žuvo 19-jo 
amžiaus viduryje, o ne prieš 
650 metų. Kiti manė, kad 
ežere buvo laidojami miru
sieji. Tačiau tokių papročių 
aplinkiniai gyventojai ne
turi.

Dauguma “Rupk undo 
tragedijos” tyrinėtojų ma
no, kad ežero rajone buvo 
maldininkų-indusų grupė. 
Tačiau rastos odinio apavo 
liekanos, o indusų maldinin
kai neturi teisės šventų vie
tų niekinti apsiavę.

Stoginių, skėčių, odinių 
kapšių pinigams ir kitų na
mų apyvokos daiktų lieka
nos rodo, kad žuvusieji ne
buvo įprastiniai maldinin
kai, kurių nelydi moterys ir 
kurie nesiima su savim na
mų rakandų.

Galutiną išvadą padaryti 
dar anksti. Indų mokslinin
kai tebetiria “Rupkundo 
tragediją”.

grai

lauko ligoninę. Tu 
prie'jų prijojo Suvo. 
paklausė, kas. čia ; 
Kareiviai jam viską 
kino.

— Gaila!
feldmaršalas. — Lai 
la. Jis skiriasi su 
pracūzai jį paims 
vę... Bet ne, mes ji 
ko nepaliksim! Kaz, 
durk pulkininką!

Tačiau vos tik k; 
užsimojo, štokas ]. 
ant kojų ir sušuko:

— Ne, nereikia! Ma 
bar jau kur kas geria

Ar žinai, kad
Kai genys kala i u 
galva laksto 106

tu: 
■’“‘f 
tie

jo
per valandą tempu.

Drambliai (sloniai) 
labai dideles ausis, 
jiems reikalingos ne
klausai, kiek atsivėdini mu i.

Yra beždžionių veislė, ku
rią vadina “proboscis.” Tai 
nedidelės beždžionės, bet 
patinėlių nosys yra iki ke
turių colių ilgio. Kad ją 
apsaugojus, tai patinėlis 
šokinėdamas nuo šakos am 
šakos dešine ranka nuola
tos laikosi už nosies.

Draskūnai arai puola ma
žesnius gyvūnus arba žvė
relius. Ypatingai jaunik
lius. Dažnai jie puola kan 
garų vaikus. Jeigu motu 
bando apginti, tai keli

GERAS VAISTAS
Prieš pat garsų]i trijų 

dienų mūšį prie Trebijos 
upės staiga susirgo austrų 
pulkininkas Štokas. Jis nu
lipo nuo arklio, susirietė ir 
ėmė dejuoti. Kareiviai jį 
pakėlė ir norėjo nešti į į motiną nuveja į šalį.

“Šviesos” No, 2 perskaičius

MIRĖ ARGENTINOS 
VYSKUPAS

Buenos Aires. — Mirė 
vyskupas Miguel de 1 An
drea, sulaukęs 82 metų am
žiaus. Sakoma, jis buvęs 
didelis Perono priešas ir 
norėjęs, kad Argentinoje 
būtų pravestos liberališkes- 
nės ekonominės ir visuome
ninės reformos.

Arlington, Va.—Eilė res
toranų ir valgyklų šioje 
valstijoje jau pradėjo duoti 
valgyti ir negrams kartu 
su baltaisiais. Tai skaitoma 
didžiuliu negrų laimėjimu 
jų kovoje už lygias teises.

Jau teko perskaityti žur- gu. Užtad daug turėjo nu- Ind., universitete per pii 
No. 2 už .kentėti visokių skundų nuo mąjį pasaulinį karą 191 

buvusių savo kolegų kunigų m. Labai įdomus rasta 
ir smetonininkų. Ir daug 
metų teko praleisti kalėji
muose. 1941 metų vasario 
mėnesį Adomauskas prii
mamas į Komunistų parti
jos narius. Ir buvo visą lai
ką iki pat savo mirties ug
ningas kovotojas už liau
dies reikallus.

Labai įdomus straipsnis 
draugo A. Bimbos. “V. 
Kapsukas apie inteligentus 
ir inteligentiją.” Bim
ba nurodo, kaip jis nudžiu
go perskaitęs pirmą kartą 
Kapsuko straipsnį, kurį ra
do žurnalo “Naujoji Gady
nė pirmame numeryje (už 
1916 metų birželio mėnesį) 
apie inteligentus. Jis sako. 
“Tai man buvo labai rūpi
mas klausimas. Jį skaitau, 
jį studijuoju. Jau buvau 
šį kartą girdėjęs apie Kap
suką kaip seną revoliucijo- 
nierių, kaip dar nuo 1904- 
5 metų revoliucijos kovoto
ją už darbo žmonių reika
lus. Taigi, jei ne jis, tai 
kas kitas galėtų būti dides
nis autoritetas inteligenti
jos klausimu?

“Savo straipsnyje Kap
sukas, žinoma, kalba apie 
Lietuvos inteligentiją. Kas 
ji per viena? Kodėl ji to
kia? Koks jos vaidmuo bu
vo revoliucinėse audrose ir 
koks yra dabar?”

Toliau Bimba rašo: “To
kios plačios ir gilios anali
zės niekados pirmiau ne
buvau skąitęs. Tai buvo 
man lyg ir koks akių ati
darymas. Nuo to laiko Kap
sukas man pasidarė arti
miausiu ir geriausiu mo
kytoju.

“Tai ką gi V. Kapsukas 
rašė apie inteligentiją ir 
inteligentus? Jo nuomonė 
įdomi, pamokinanti, turinti 
tam tikros reikšmės 
šiandien.”

Draugas Bimba kalba 
dar apie tuos laikus, kai jis 
su kitu lietuvių jaunuoliu, 
tik ką atvykusiu iš Lietu
vos, mokėsi Valparaiso,

nalo “Šviesos”
1960 m. Jame yra labai 
vertingų raštų. Tik atver
tus pirmą puslapį, tuoj į 
akis metasi didžiulėmis rai
dėmis antraštė. “Ko tiki
mės iš LLD suvažiavimo?” 
Centro Komitetas nurodo, 
kaip 
ruošiasi.
žiavimo 
portai: 
toriaus, 
riaus.

Antras labai įdomus raši
nys: “Skaičiai apie Lietu
vos moteris.” Ten nurodo
ma, kad:' 27,500 arba 49 
procentai respublikos gy
ventojų su aukštuoju ir ne
baigtu aukštuoju mokslu 
yra moterys. Nurodoma, 
kiek yra moterų moksliniu- 
kų, gydytojų, inžinierių, 
agronomų, zootechnikų ir 
galybės kitų amatų. O net 
58 respublikos moterys yra 
LTSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatės. 33.77 pro
cento visų vietinių tarybų 
deputatų yra moterys. O 
3,3.65 respublikos moterys, 
arba 44 procentai visų dar
buotojų skaičiaus, dirba 
valstybės valdymo aparate. 
Nuo 90 iki 99 m. amžiaus 
moterų' Tarybų Lietuvoje 
yra 3.5 karto daugiau ne
gu vyrų.

Taip pat telpa puikus ap
rašymas apie labai brangų 
ir mylimą draugą seną re
voliucionierių buvusį kuni
gą'Adomaus'ką. Rašo drau
gas Abromavičius. Straips
nio antraštė: “Liudas Ado
mauskas —• didis kovoto
jas. Jo 80-osioms gimimo 
metinėms.” O straipsnis 
baigiasi: “Tuo sunkiausiu 
Lietuvos liaudžiai momen- j 
tu, kai buvo sprendžiamas 
šalies likimas, išdavikai, 
hitlerinių budelių talkinin
kai, 1941 m. rugpjūčio 16 
d. nužudė šį taurų Lietuvos 
patriotą.” 1921 m. sausio 
mėnesį L. Adomauskas me
tė kunigystę. Jis apsigal
vojo, kad geras, . teisingas 
žmogus negali veidmainiau
ti, negali žmones7 visada 
mulkinti, negali būti kuni-

rūpestingai prie jo 
Paskelbta suva- 

darbotvarkė. Ra- 
pirmininko, sekre- 
iždininko, redakto-

! Jame draugas Bimba ka 
veidrody parodo, kaip 
tik jis pats, bet ir visi ti 
laikiniai studentai dar kl 
džiojo nežinystės, arba 
vis mažos žinystes pelkė.® y. 
0 gal kad ir kitiems stu
dentams būtų tekę toki 
straipsniai skaityti jaunys
tėje, tai gal ir jie visi bū
tų nuėję garbingu Bimbos 
keliu. Deja, jie jo neskai
tė, nematė nuoširdaus, pa
mokinančio, teisingo vyro 
žodžio, užtad jie nuėjo šun
keliais. Nuėjo su Grigai
čiais, Michelsonais, Stils^y 
nais, S t r a z dais ir kitais 
žmonių suvedžiotojais. Dir
bą tik dėl savo didžiulio

'J

dar ir

“Vainikas” — labai gra
žus eilėraštis, parašytas T. 
Tilvyčio. O ant 26-to pus
lapio telpa puikus straips
nis B. Vaitkevičiaus. “Le
ninas ir Lietuvos* darbo 
žmonių kovos.” Draugas 
taip pat labai gražiai apra 
šo, kaip Leninas, būdama 
Vilniuje ir Krokuvoje pi 
mą kartą susipažino su Ui 
tuviais, lenkais, ir kitais re
voliucionieriais ir kaip jis, 
Leninas, socialdemokratus 
organizavo, mokino būti 
gerais bolševikais ir orga
nizatoriais.

28-tame puslapyje yra ' 
straipsnis K. S i d e r a v i- 
čiaus: “Krikščionybės ke
lias į Lietuvą.” Tai irgi la
bai puikus aprašymas, kaip 
dar senovės Lietuvos kuni
gaikščių laikais kryžiuočiai 
veržėsi į Lietuvą. Vieni su 
Jogaila susitarę, kiti be 
jų veržėsi, kad pavergti 
Lietuvos žemes ir apkrikš
tyti lietuvius, žemaičius ir 
kitas padermes. Telpa ei
lėraščiai : “Būkit laimiri-i 
gos!” — Alt Maldonis;! 
“Draugystės ašaros” — J. k 
Lapašinskas; “Kad Žemėj | 
būtų taika” — S. Montvi- I 
laite; “Putinėlis — Alf./ 
Maldonis.

Susninkų, Jurgis

3 pusi. LaievB (Liberty). Penktad., liepos (July) 1, A960



Philadelphia, Pa.
^Philadelphiečiai sulauksimus, jaunimo komitetas 

*ptv šias tris dienas iš visos veiklus.
plačios Amerikos daug ge- j Bet šiuo laikotarpiu daly- 
rų veteranų, progresyvių j kai pasikeitė. Mes nustojo- 
lietuvių judėjimo veikėjų, me gero skaičiaus jaunų 
Jie čia suvyksta, kad pada- žmonių. Mes nebematome 
ryti peržvalgą LDS gerųjų kiekviename “Tiesos” nu- 
darbų ir nepasisekimų, čia meryje anglų kalba sky- 
suvyksta delegatai, kurių riaus, Jau keleri metai, ke- 
gera dalis yra organizaci- Ii seimai neturi anglų kal- 
jos budavotojai, kiekvienas ba sesijų. Gaila. Tačiau ne
savo kolonijos veikėjas, ant galime sakyti, kad LDS ci
klinio pečių rymo mūsų or- lėse nėra jaunų žmonių. Jų 
ganizacijos veikimas, jos yra, tik gaila, kad jie ne- 
auklėjimas. | įsitraukia į aktualų veiki-

i mą, nepaseka Chicagos čia- 
! girnių.

Šis 14-tas seimas turi 
surasti būdus nors didesnė
se lietuvių kolonijose pa- 

i jaunosios kartos 
veiklą. Darbas nelengvas,

Šiame seime yra dele
gatų, kurie dalyvauja kiek
viename LDS seime, ap
skrityje bei kuopų valdy-
bose.

tik gaila, kad jie ne-

Štai pažvelgiu i LDS ai- gyvinti
bumą, paruoštą LDS 1940 
metų suvažiavimui. Nuo! sunku, bet be darbo nieko 
1931 metų organizacija ky- nėra.
la nariu skaičiumi ir turtu, i Taip, philadelphi e č i a i 
ir jau 1939 metų lentele sveikina suvykusius dele- 
redo, kad LDS eflėse yra gatus. Philądelphiečiai irgi 
8‘h l narys. Turtas tais į negali pasigirti su savo 
pačir. is metais $303,879.67. | veikla, jaunimu, bet pasiža-

| ................................................................. ' ' ‘

Taip, tai bu\o LDS augi-1 ^.lin naqp]<s Mes džian- 
mo ir buojimo metai. 
1931 metų iki antrojo pa-' 
saulinio karo mes turėjome i 
daug ir gražaus jaunimo. 
Mūsų suvažiavimuose buvo 
askiros jaunimo sekcijos, 
atskiros diskusijos lietuvių : miltinis mūsų mieste ir mes 
ir anglų kalbomis, buvo juo džiaugiamės, turėdami 
linksma, džiugu, malonu,, progą sueiti į pažintį su 
ir tikėjomės, kad, sulaukę' daugeliu mūsų organizaci- 
seno amžiaus, galėsime pa- jos 
sigerėti jaunąja karta.

Bet kyla antrasis pašau-1 
linis karas. Mūsų ateities į 
žiedai apleidžia tėvus, mo-| 
tinas, brolius ir mylimas, 
išvykdami j karų. Mes Ii-į maltis. _ Jo gyvenimo vieta 
kę namie išvykusių neaplei-!',uvo Great Neck, N. Y., 
džiame: apskrityse orga

. Į da veikti ir tikisi, kad ir 
I kiti tuo paseks. Mes džiau- 

uo|giamės LDS tvirtumu, su
siklausymu ir visu bendru 
ir nuoširdžiu darbu auklė
jimui organizacijos.

Šis LDS seimas yra pir-

auklėtojų. Pilietis

Brockton, Mass.
Birželio 5 (June, 1960) 

! ligoninėje mirė Juozas Shi-

važiavo 1909 metais į. Wor- 
cester, Mass. • Paėjo iš Jo- 
tyškių kaimo, Gelgaudiškio 
parapijos, Šakių rajono.

Laidotuvių dalyviai buvo 
užprašyti sugrįžti pietų į 
Liet. Taut. Namą ir tinka
mai priimti ir pavaišinti.

širdinga padėka
Mano .liūdesio valando

mis, kuomet mirė mano bro
lis Juozas Shimaitis, savo 
draugiškumu suteikėte man 
suraminimo. Širdingai dė
koju visiems giminėms, 
draugams ir draugėms už 
puikius gėlių vainikus ir vi
sokią pagalbą ir simpatiją: 
lankymą šermeninėje, 
skaitlingą palydėjimą į ka
pines, M. Gutauskienei už 
pasakytą prie kapo atsi
sveikinimo kalbą, graboriui 
Ed. J. Waitt už mandagų 
patarnavimą, draugėms K. 
Čereškienei, A. Kukaitienei 
ir W. Kelley už patarnavi
mą prie pietų grįžusiems 
nuo kapų palydėtojams, ir 
Grize, Stanley už pristaty
mą tinkamų užkandžių. A- 
čiū ir laisviečiams už pra
nešimą Laisvėje ir simpati
ja*

Visiems didelė, širdinga 
padėka.

George Shimaitis

New Haven, Conn.
Tėvų pagerbimui pietūs 

gerai pavyko, dar liks ir 
pelno, kuris yra skiriamas 
Laisvės naudai. Rengimo 
gaspadoriai J. Kunca ir B. 
Medley taria ačiū varde 
LLD 32 kuopos šioms dd.: 
Antosei Šoliūnas, Alenai 
Šoliūnas, Evai Rudman, Ju
zei Žolynas, Barborai Med
ley, Margaret Valinčius,

džiame: apskrityse orga-!ten išgyveno su viršum 30 Evai Valley ir vyrams Juo- 
nifĮ.iojasi komitetai siunti- Prl® Eje- yunu1, . e _ui, .

tuvių piliečių klubo. Skaitė Valley. Tauame actu Ag- 
Vilnį. Pirmiau yra pri- hei Gutauskas už pagalbą 

mie likusiųjų LDS narių.i k'a"s«s Workers Alliance...............................................
Daugeliu atžvilgių kuopos!01 Amenca.

tfmui siuntinių, atviručių, 
•kad je nėra pamiršti na-

Šermeninėje ir laidotuvė- 
i se buvo nemažai gėlių ir 

ištikus, jų giminės lankytojų, nemažas žmonių 
j skaičius—giminių ir drau- 
! gų—palydėjo į Melrose ka- 
, pines. Kad jis buvo laisvų 

’1 pažiūrų, tai laisvai ir pa- 
;; laidotas. Prie kapo drg. M. 
■ i Gutauskienė pasakė :

moka jų duokles, kad, ne
laimei 
nenustotų apdraudos.

Karas pasibaigė, gera da-j 
lis jaunų LDS narių žuvo, | 
kovodami už demokratiją. 
Grįžusius pasitinkame su' 
parengimais. L 
kę vėl įsitraukė į LDS vei" l mas eiles' 
k imą.

Taip, 1940-41 metų Albu-; 
me matome, 
žaus jaunimo,

P&1 v^~ i sveikinimo kalbą ir tinka-

Liūdesyje paliko 
kiek to gra-i Jurgį Shimaitį, 
o-erų veikėjų,1 ^assd pusbrolį Praną Shi- 

ateities žiedu, choru, vaiku maitį ir jo šeimą, Brook- 
mokyklėlių, prisidė jusi ų 
prie LDS organizacijų, sei
mų paveikslų, sporto žais
mių ir visi jauni, pačiame

rios buvo laimėtos žaidime, i .Pusbr0 111
daro labai gražu, malonu J ^maicių vaikus: Anthony 
.... *•’ ’ Shimaitis ir 10 seimą,prisiminima. ~ w.n A Pt 1 - ‘ Queens Village, N. Y., ir
Taipgi gražus skaičius > Josephine Mashensky ir jos 

priklausančių d a k t a r ų, i šeimą, Newtown, Conn, 
slaugių ir kitų profesijų Ii paliko seserų ir brolių 
žmonių. “Tiesos” anglų i vaikus Lietuvoje.
skyrius buvo gražus ir įdo-i Iš Lietuvos į Ameriką at-

brolį 
Brockton,

CLEVELAND, OHIO

Mirus

PETRUI RODGERS
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Anna, visiems 

šeimos nariams, giminėms ir draugams.
Gaila netekus gero draugo.

LLD 22 kp. Valdyba ir Naidai

So. Boston, Mass.
Birželio 25 d. buvo su

rengta “pare” draugei A. 
Baliukevičienei, kuri išva
žiuoja į Tarybų Lietuvą ap
lankyti savo gimtinę, savo 
gimines ir pažįstamus. Iš
važiuoja su pirmąja grupe. 
Kadangi “pare” buvo su
ruošta ant greitųjų, tai ne
labai daug draugų atsilan
kė. Bet kurie dalyvavo, visi 
buvo patenkinti. Gaspadi- 
nės prirengė gerus pietus. 
Stalai buvo papuošti gėlė
mis. Davė ir išgerti. Pirmi
ninkavo draugė Čiuberkie- 
nė. Visi dalyviai buvo pa
kviesti palinkėti draugei 
Baliukevičienei sėkmingos 
ir laimingos kelionės. Visi 
prašė nuvežti Lietuvai ge
riausius linkėjimus 
Amerikos lietuvių, 
sugrįžus apie viską 
papasakoti.

nuo 
Prašė 
mums

J. Skliutas

ir draugei Mureikienei už 
dovaną, kuri pagelbėjo su
kelti kapitalą, taipgi 
tiems, kurie prisidėjo dar
bu.

ki-

32 kuopa turi už 
tarti ačiū Laisvės 
iš Hartford, Conn.,

g 4 J u n gos Didvyriui-.Hu-r. 
bertui Borisai.

Praeitą rudenį daug 
miesto darbininkų bei tar
nautojų atšventė įkurtuves 
nuosavuose namuose.

LLD
garbė
chorui
už gražiai atliktą gražių 

atsi- dainų programą ir Onai Vi- 
sotskienei už pasakytas ei
les. Viskas publikai labai pa
tiko, už ką buvo daug ran
kų plojimų. Garbė Laisvės 
chorui ir jo vadovei Almai 
Hollis!

į lyn, N. Y.; pusbrolių duk- 
[ i tevis Alan Depkey ir šeimą, 
_ i Englewood, N. J., ir Gigą 
J Gray ir jos šeimą, Rich- 

it'ku-imond Hill, N. Y.; taipgi mi-

LLD 32 kp. laikė susirin
kimą birželio 20-tą. Narių 
atvyko daugiau negu pir- 
mesniuose. Vakaro tvarką 
vedė J. Aleksa. Atlikti vie-, 
tos reikalai, prieita prie 
centro. Buvo klausimas 
kaip delegatams pagelbėti. 
Nusitarė turėti vaišes dele
gatų pasitikimui liepos 5-tą, 
243 Front St.

J. Kunca 
B. Medley

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkdmiausiu patarnavimu.

GENEKAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS 
J LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 VV. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

sekmadieniais 9-4.Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien. 9-6; 
MCSŲ SKYRIŲ RAšTINftS;

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
Cilapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

2134 VV. Chicago Avenue 
Chicago 22. III.
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond Plaza VV. 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

332 Fiimore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

682 VV. Girard Avė.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. VVAlnut 5-8878

359 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrew 8-5040 

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwcr 1-1461

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatų pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit* pilat katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
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Great Neck, N. Y.
PASTABA

LDS 3 apskrities pikni
kas įvyko birželio 119 d. A. 
J. Kasmočių parke. “Lais
vės” reporteris paminėjo 
tuos, kurie dirbo svečių ap
tarnavimo darbe. O apie 
prirengimą pikniko nei žo
delio.

Prie prirengimo darbo 
dirbo net 8 LDS vietinės 
kp. nariai: J. Kupčinskas, 
P. Kutkus ir dar vienas 
draugas. Kada reporteris 
atvažiavo į pikniką, tai jau 
rado viską sutvarkytą-pri- 
rengtą. Stalai, krėslai jau 
buvo išnešti ir maistas, gė
rimai ir t.t. Report, apie 
tai nepagalvojo. O tai ne
gerai, nedraugiškai. Jeigu 
rašyti-minėti, kurie , dirbo 
nors kokį darbą parengi
me, tai reikėtų apie visus 
parašyti.

ŽINIOS IŠ LIETU VOS
UTENA STATOSI

Kam teko važiuoti per 
Uteną po Didžiojo Tėvynės 
karo, tas pastebėjo, kad iš
tisos gatvės buvo nušluotos 
nuo žemės paviršiaus. Iš 
Gedimino, S. Nėries gatvių, 
Tarybų aikštės buvo likę 
tiktai griuvėsiai. Pirmosio
mis po karo dienomis buvo 
daromos talkos miestui ap
valyti nuo griuvėsių. Grei
tu laiku buvo atstatyti bei 
suremontuoti malūnas, pie
ninė, elektrinė ir kt. Po 
metų kitų mieste ėmė aug
ti vis daugiau naujų na
mų. Tarybų aikštėje pasta
tyti keturi mūriniai namai, 
Komjaunimo gatvėje — du. 
Praeitą rudenį Utenos sta
tybos-remonto kontora ati
davė naudotis dvylikos bu
tų pastatą, kuriame apsi
gyveno buvęs partizanas B. 
Surgailis, pensininkė Vyš
niauskienė, taupomosios ka
sos sargas Purvineckas.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio garbei Utenos 
statybininkai atiduos nau
dotis kavinę, valgyklą, du 
gyvenamus namus po de
šimt butų ir buitinio aptar
navimo pastatą. Netoli nuo 
Utenos, Norkūnų kaime, 
statomas plytų fabrikas, 
kuris per metus gamins 7 
milijonus plytų. Ši įmonė 
netrukus išleis pirmąją sa
vo produkciją. Miesto cent
re, gražiame skvere bus pa
statytas paminklas Tarybų

DARBININKO BIBLIO
TEKOJE — 2,200 TOMŲ
JONIŠKIS. Vietinio ūkio 

valdybos stalius Petras 
Kaukėnas — dažnas sve
čias knygyne. Jo asmeni
nėje bibliotekoje jau yra 
rusų klasikų Čechovp, Tur-

genevb, Gogolio, Puškino, 
Gorkio raštai, prancūzų, 
amerikiečių, vokiečių rašy
tojų kūrinių vertimai.

P. Kauėnas prenumeruo
ja visus lietuvių rašytojų 
raštus. Jo asmeninėje bib
liotekoje šiuo metu yra 
apie 2.200 tomų.

Goettingen. — Vakarų 
Vokietijoje, sulaukęs 67 me
tų amžiaus, mirė astrono
mas Walter JBeade.

Philadelphia, Pa.
Šį savaitgalį įvyks du dideli parengimai Phila- 

delphijoje. šeštadienį, liepos 2 d., bus LDS 14-to 
Seimo delegatų pasitikimui vakarienė su gražia 
dainų programa, pradžia 7-tą vai. vakare. Įžanga 

- $5.00 asmeniui.
Sekmadienį, liepos 3, bus Literatūros Draugijos 

koncertas. Įėjimas nemokamas. Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti šiuose svarbiuo
se parengimuose ir susipažinti su svečiais iš visos 
Amerikos.

Abu parengimai bus Broadwood Viešbuty, 
šeštame aukšte, Broad ir Wood Streets.

Bušai į “Laisves” pikniką
Prašome gerai įsitėmyti nurodymus ir kreiptis kaip 

nurodoma užsisakymui vietų važiavimui į “Laisvės” pik
niką liepos (July) 3-čią dieną Montello, Mass.

LAWRENCE ir METHUEN

Kelionė į abi pusi $2.00. Užsisakymui vietų iš anksto 
kreipkitės į busų komisiją—J. Kuodis, J. Chulada, tel. 
35064. Taipgi galite patelefonuoti S. Penkauskui: 55809.

Prašome nesivėluoti užsakymui vietų.
HAVERHILL

Matykite A. Kazlauskąa rba J. Masevičių, nes jie yra 
busų komisijoje.

Piknikas bus naujoje vietoje: Ramova Parke. Gražus 
, parkas, gera sal šokiams. Už buso bilietą 

reikia užsimokėti iš anksto.
SO. BOSTON ir APYLINKĖ

Busas išeis iš So. Bostono ruo 318 W. Broadway 
12-tą valandą' dieną. Kelionė į abi pusi $1.50.
Nesivėlinkįte, nes busas išeis paskirtu laiku.

A. Dambrauskas

Didysis Laisvės Piknikas
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Rep. atsiprašo ir...
Drg. P. B. teisingai pa

stebi, kad parašiau tik tai, 
ką mačiau. Tik tai parašyti 
ir tegalėjau. Buvo pagalvo
ta ir apie tuos nematomuo
sius prirengė] us, manyta 
apie juos pasiteirauti, bet 
baigiantis piknikui jo šei
mininkas atrodė dar dau
giau užimtas, o brooklynie- 
čiai turėjome problemą iš
važiuoti namo, tad ir liko 
apie prirengėjus rašyti pa
čiam rengėjų šeimininkui.

Už praleidimą atsiprašau.
Sykiu noriu pastebėti vi

siems pramogų rengėjams: 
Surašykite savo visą talką 
ir įduokite reporteriui ar 
korespondentui. Tai viena
tinė apsauga nuo praleidi
mų. Talkininkus geriausia 
žino tik tas, kuris juos prie 
darbo stato. Tai liečia vi
sas kolonijas, Visų pramo
gų rengėjus. Rep. S.

Vilniaus Valstyb. dailės 
muziejuje atidaryta nauja 
paroda. Dauguma išstaty
tų darbų yra dailininkių 
moterų. I. Naginskaites, 
M. Cvirkienės, A. Svinčiū- 
naites. I. Trečiokaites-Že- 
benkienės, L Žemaitytės, N. 
Gaigalaitės, B. Jacevičiūtės’ 
ir kitų paveikslai.

Įvyks Sekmadienį, 3-čią Liepos-July
Gražiame Ramova Parke

•
Claremont Ave., Montello, Mass.

i

Parkas atdaras nuo 11 ,vsal. ryto iki 11 vakaro
Art Mason’s Orchestra nuo 4-tos vai. popiet

Jonas Dirvelis 
Mokytojas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ona Dirvelic
Sopranas

PUIKIĄ DAINŲ PROGRAMĄ PARUOŠ MUZIKAS JONAS DIRVELES

Atliks Ona Dirvelienė Ir Jonas Sabaliauskas
N ‘

Pianu akompanuos Helen Janulyte-Smith e Programa prasidės 5:30 vai. vakare

Visi programos dalyviai iŠ Worcester, Mass.

TAIPGI BUS IR SPORTO PROGRAMA . Namų gaminimo geri valgiai

Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimalysite su jais .



Prisiminimai apie J. N. Simansą
prabėgo ’ sutikimui ir išklausymui 
mirties i Henry Wallace kalbos, kai- 

labai rū- po progresyvių kandidato 
prezidento urėdui. Atsime
nu, buvo tikrai masinis

Labai greitai 
vieneri metai nuo 
labai malonaus, 
pestingo, darbštaus ir idė
jai pasiaukavusio veikėjo, 
niekad nepailsusio darbuo-1 baltų ir negrų žmonių mi- 
tojo, nuolatinio mūsų laik
raščiu 
taip ir savo raštais rėmėjo vykusiam ir 
— Juozo Simanso (Simo-į Henry Wallasui.
nausko). Į Mudu su d. Juozu susi-

Tą nuoširdų, ramaus i tarėme eiti per negrais ap- 
būdo ir labai draugišką1 gyventas rezidencijas, kal- 
draugą pažinau jau seniai ■ bėjomės su ten pažemintais 
iš nuo jo rašomos mašinė- beteisiais ir baimėje tū
lės tilpusių “Laisvėje” ir nančiais negrais, dalinome 
“Vilnyje” korespondencijų. | jiems atsišaukimus. Jau 
Tai būdavo vaizdžiai apra-į buvo gerokai po vidudienio, 
šoma veikla mūsų kultūri-, o mes pavargę, išalkę, iš- 
nių organizacijų. Ir ne i troškę. Juozas sako: “Drau- 
vien tai. Kadangi d. Juozas | ge, važiuosime į namus pa
ir jo žmona dalyvavo tarp- pietaut”. 
tautinėse sueigose: masi
niuose mitinguose, koncer
tuose, streikuose, darbinin- njos šiltos lietuviškos dar- 
kų apsigynimui vedamuose ^ovjų sriubos su priedėliu, 
teismuose, . tai visą d. J. Si- i Pasisotinome, atsikvėpėme 

ir mudu su Ievute prikalbi
nome d. Juozą nebeeiti į tą- 

Iji darbą. Aš pats vienas 
i ėjau tik pas baltuosius ar
timoj Simansų apielinkėje, 
arti jų namelio.

Apskaitliavau, kad bal- 
| tųjų buvo apie 32 nuošim- 
į čiai pritarimo progresy-

tingas. Susirinkusieji kėlė 
kaip finansiniai, ■ entuziastiškas ovacijas at

kalbėjusiam

Parvykę namo, radome 
jo žmoną pagaminusią ska-

mans labai aiškiai savo ko- ■ 
respondencijose aprašydavo 1 
mūsų spaudoj.

Ypatiškai su d. Juozu ir 
jo žmona Ievute susipaži
nau Klevelande apie prieš 
24-rius metus. Jis tuomet 
pritaikydavo ir padaryda
vo akinių stiklus; net man 
tokius greit ir gerai buvo viam; gi tarpe negrų galė- 
padirbęs. i jo būti net 72 nuošimčiai.

Vėliau, kuomet d.d. Si-! Bet pastarieji buvo, labai 
mansai žiemomis vykdavo į įbauginti ir daugelis neturė- 
Floridon, tai ten (St. Pe- jo vilties, kad kada nors 
tersburge) buvo nusipirkę | baltieji valdovai prileis ne- 
namelį ir man pas juos te
ko buvoti keletą kartų. Juo
zas ir ten nesėdėjo — ne
gulėjo be užsiėmimo, o vi
suomet darbavosi. Jis vedė 
pažintį su amerikiečiais 
baltais ir negrais, ypač 19- 
48-1949 metais, kada pla
tėliau buvo pasireiškęs ju
dėjimas už sukūrimą pro
gresyvių partijos ir pastą= 
tymą Henry Wallace pre- Ypač tas labai svarbu,'kad 
zidentiniu kandidatu. Drg. -patys negrai pradėjo rū- 
Simans keletą kartu pra
nešė man, kada ir kur mi
tingai turėjo įvykti, tai ir 
man tekdavo ten dalyvau
ti. Porą sykių tokie mitin
gai — diskusijos atsibuvo 
negrų bažnyčiose. Jis mane 
supažindino su kaikuriais 
baltais ir negrais veikėjais. 
Tada tame Petersburge lie
tuviu buvo mažai.

Atsimenu, sykį trys ar 
keturios mašinos susirikia
vę vežėme prikalbintus kai- 
kuriuos amerikiečius į 
Clearwater į užsiregistra
vimui balsavimams. Kitą 
sykį vėl keli karai vykome 
į miestą Tampą, kur buvo 
rengtas masinis mitingas

grus prie balsavimų.
Nuo to laiko jau 12 metų 

prabėgo. Nors ten didelių 
pakaitų neįvyko, vienok ne
grų sąmonė kiek prasiblai
vė —: pakitėjo,— ypač tas 
jaučiama tarpe jaunimo — 
tarpe moksleivių. Judėji
mas už segregacijos panai
kinimą, 1959—1960 m.m. 
pradėjo plėstis ir stiprėti.

Gera būti vaiku
1950 metais, pasidžiaugiu 
Jūsų sugabumu plunksnos 
vartojime, nes nesu matęs 
kito, kuris galėtų taip 
tvarkingai ir gerai įskaito
mai surašyti tokį ilgą laiš
ką ant atvirutės. Aš taip
gi patyriau, kad Jūs esate 
daug geresnis, sugabesnis j 
agitatorius negu aš, kada ; 
mudu St. Petersburge 
klampojome smėlį lūšnelė 
nuo lūšnelės, agituodami 
negrus užsiregistruoti bal
savimui už Progresyvių i 
Partiją. ~ '
vių Partija St. Petersburge ; 
greičiau bus pakrikusi, už | 
tai, kad nebuvo įtraukta 
ganėtinai eilinių, vietos 
darbo žmonių. Ją vadovavo 
vidurinės klasės žmonės. 
Nors Floridoj pasitaikė 
proga teismo keliu privers
ti valstijos legislatūrą už- 
girti Progresyvių Partiją 
ir balsavimuose gavo už H. 
Wallace apie milijono bal- 
.sų.

Man būtų žingeidu žino
ti apie Jūsų “keisą” su Im
igracijos departments Ro
dos, Jūs tapote įkaltintas? i

patinka?” 'Marytė nežinojo 
ką atsakyti. Kitokio gyve
nimo ji neįsivaizduoja. De
šimtokės Anelės motina bur
žuaziniais laikais gyveno... 

vaizdą tvarte. Pamėginkite lyginti

Mokyklos—internato di
rektorius Valentinas Spur
ga atsisveikindamas pasa
kė:

— Per keletą valandų 
sunku susidaryti
apie tai, kaip mes gyvena
me. Buvo kartą atvykę at
stovai iš Švietimo ministe- 

' rijos. Išgyveno čia visą sa
vaitę ir išvažiuodami pa
klausė: “O vis dėlto, kaip 

T jūs čia tvarkotės?”
Ir iš tikrųjų: Kapsuko 

,, mokykloje-internate vykstauz Progresyvių i, . J
Dabar Progresy-, ok,s sudėtingas gyvemmas,

QP I 116 1S ^^O SUVOkSl,
j kur ta “varomoji” jėga,
' organizuojanti trijų šimtų
vaikų šiokiadienius. Stebi
na viskas — ir nepaprasta 
švara kambariuose, ir gau
sybė gėlių ir trylikamečių 
mergaičių pasisiūtos suk
nelės... Kai mes paprašėme 
direktorių supažindinti su 
geriausiais mokyklos-inter- 
nato auklėtiniais, jis sakė:

— Geriausių pas mus nė
ra. Tikriau sakant — visi 
“geriausi”.

Mums teko kalbėtis su aš
tuntoke Maryte Draugely- 

| te — pačia geriausia mo- 
Man įdomu pasiskaityti | kyklos-internato daržinin- 

Jūsų straipsnis, ypatingai ke. Į tradicinį koresponden- 
iš vyšnių sezono apie imi- tų,,klausimą: “Kaip tau čia

NEW YORKAS
Mirė Pranas Bukšnys, 

plačiai žinomas brooklynie- 
tis, senas “Laisvės” skaity
tojas ir bendradarbis, nuo
širdus pažangietis. Buvo 
pašarvotas Šalinsko šerme
ninėje ir laisvai ketvirta
dienio rytą palaidotas Cyp-

motinos ir dukters likimą!
Užsiminėme, kad Marytė 

Draugelytė — daržininkė. 
Tai ne vienintelė profesija, 
kurią turi progos įsigyti
Kapsuko mokyklos-interna- ress Hills kapinėse, 
to auklėtiniai. Tenka tik ■ --------
stebėtis, kaip meistriškai; Nuoširdus senas laisvie-! 
vaikai gamina rogutes arba tis Jonas Balaika mirė ant- 
rėmus sienlaikraščiams) bei radienį. Mirė sulaukęs 
garbės lentoms. Šios mo- i metų amžiaus, 
kyklos auklėtiniai jau ne- j taip pat Šalinsko šermeni- 
be pirmą kartą yra Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dos Maskvoje dalyviai. Jos 
knygrišių darbai galėtų 
būti pavyzdžiu netgi prity
rusioms šio amato meist
rams .. .

Stebi šių vaikų spindin
čias akis, gabias rankas, 
laimingas šypsenas, ir ne
gali neištarti:

— Gera mūsų šalyje bū
ti vaiku ...

J. Radzevičius
Nuotraukoje: Kapsuko mo

kyklos - internato dešimtosios 
klasės mokiniai Romas Moc- 
kaitis (kairėje) ir Vytas Ker
šys dažo sporto sales langus.

81
Pašarvotas

nėję ir bus palaidotas 
Cypress Hills kapinėse šeš
tadienio rytą, liepos 2 d.

Mūsų giliausia užuojauta 
mirusių šeimoms, 
gams ir giminėms.

drau-

New Yorkas. — Išskrido 
į Tarybų Sąjungą Joseph 
Curran, Jūreivių Darb. uni
jos prezidentas ir dar keli 
kiti unijų vadai.

Šaunus ekskursantais 
išleisti į Lietuvą 

pokylis trečiadienį
Amerikos lietuvių pirma

jai skaitlingai ekskursijai į 
Tarybų Lietuvą ruošiamos 
gražios išleistuvės liepos 6 

! dieną. Visiems puiki proga 
su vykstančiais Lietuvon 

i draugiškai atsisveikinti ir 
palinkėti jiems puikiausios 
kelionės ir laimingo sugrį- 

! žimo.
i DParengimas su užkan
džiais ir vaišėmis įvyks 
Kultūrino Centro salėje, 

’ kampas 102nd St. ir Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prasidės 7 vai. vakare. Vi
siems durys atdaros.

Kadangi ekskursija api
ma visą Ameriką, tai turė
sime svečių ir iš labai toji. 
Dalyvaukite. v ‘

Rengėjai

Po miestą pasidairius

pintis savo teisių iškovoji-; 
mm. . • Į

Štai vienas gražus laiš
kelis, d.* J. N. Simanso ra
šytas man prieš 6 metus. 
Jis skamba sekamai.

Cleveland Hts., Ohio 
Gruodžio 28, 1953 

Brangus Idėjos Drauge:— 
Žinau, kad aš esu Jums 

nusikaltęs ir pasiteisinti 
neturiu kuom. Tik nuošir
džiai Jums dėkavoju už at
virutę ir 2 malonios užuo
jautos laiškučius. Bet iki 
šiolei nei į vieną neatsa
kiau. Aš ir dabar pamatęs 
atvirukę, rašytą man iš 
Sarasota, Fla., kovo 14

grantų vargus.
i

Pas mus Clevelande lie
tuvių draugijinis judėji
mas nebūtų taip blogas, 
jeigu tas darbas nebūtų 
vien tik lietuviškame rate, 
tik vien dėl savęs. Bet tarp
tautiniame judėjime mažai 
kas iš mūsų dirbame. O 
čia darbų turime daugybę. 
Civilių Teisių Gynimo sky
rius turi 11 politinių “nu
sikaltėlių” ant savo rankų. 
Tik kaucijoms, kad išėmus 
iš kalėjimo, reikėjo 'sukelti 
$125,500. Ohio Komitetas 
Ginti Sveturgimius turi 8 
“keisus”. Progresyvė Par
tija turi daug darbu, bet j 

j sunkiai verčiasi. Veikimas i 
Į už taika čia jau subversy- 
vis! Karta, dar su Evute 
išėjus iš jaunuolių taikos 
konferencijos, subvėrsyvio 
skvado narys pasekė mudu 
iki auto, kad pasižymėti 
registracijos numerį.

Už lietuvišku dipukų 
maskavimą, kokiais jie 
vo Lietuvoje Smetonos

» r

Antradienį išėjo į streiką 
1,500 autobusų vairuotojų. 
Todėl nuo važiuotės buvo 
nuimta 733 autobusai. Apie 
300,000 žmonių turėjo ieš
koti kitokių priemonių pa
siekimui darbo:

Streikas suparaližavo iš
ilgines ir kai kurias skersi
nes linijas Manhattano da
lyje. Vairuotojai protestuo
ja. prieš pasikėsinimą pada
ryti “one way” Lexington 
ir Third Avės.

Komunikacijos viršinin
kai praneša, kad Manhat- 
tane Antroji alėja 
Avė.) su liepos 17 
bus paversta į “one 
auto kelią.

diena 
way”

Vokiečių Hamburg-Ame
rican Line pardavė garlai
vį “Ariadne” už $3,500,000 
naujai anglų laivų kompa- 
n.i j a i — Ariadne Cruise 
Lines, Ine.

*

DETROIT, MICH.
šiuomi pranešame, kad Detroito pažangiosios organi

zacijos rengia spaudos paramai gegužinę (pikniką), ku
ris įvyks sekmadienį, liepos-July 17 d., Urbontienės dar
že, Beach Nut Grove, prie Middle Belt kelio.

Visi suprantame, kaip mums pažangiečiams yra svar
bu palaikyti savo spaudą, kuri teiktų visuomenei teisin
gas žinias iš viso pasaulio šalių,1 taipgi ir iš Amerikos 
darbininkų judėjimo bei kovų už geresnę ateitį. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką ne tik iš Detroito, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų. Rūpinkimės visi palaiky
mu savo spaudos.

nu- 
bu-

ir 
Hitlerio laikais, tarne kitų 
tautu žmonių, dinukai įs
kundė mane Imigracijos 
departmentui, iš kurio ga
vau pakvietimą ateiti “For 
important interview.” Lai
šką pasiunčiau advokatui, 
kuris man patarė neeiti 

’ I dar ant šitokio pakvietimo. 
= I Nuo to prabėgo jau trečias 

mėnesis ir daugiau manęs 
nekliudo.

Mano sveikata silpnoka, 
i bet kada dar vis noriu gy
venti, nes pasaulis su kiek
viena diena darosi vis žin-

NUŠOVĖ SĄVO VYRĄ 
JAM BEMIEGANT

Lake Hiawafha, N. J. — 
Anna Lupoli, M metų am
žiaus, trijų Vaikų motina, 
prisipažino, kad ji nušovė 
bemiegantį savo vyrą Jose- 
phą, 38 metų amžiaus.

Jie vedė prieš penkeris 
metus. Vyras dirbo tolokai, 
tai parvažiuodavo į namus 
tik savaitės pabaigoje. Mo
teris sakė, kad ji įsimylė
jo kitą vyrą ir todėl su Jo
seph dažnai kildavo bar
niai.

TURĖS PRAVESTI 
INTEGRACIJĄ!

Nairobi, Kenya. — Šiame 
Afrikos krašte negrų gyve
na apie 6,000,000, o balt- 
veidžių — apie 65,000. Ligi 
šiol čia mokyklos buvo seg- 
reguotos, bet dabar negrai 
reikalauja, kad segregacija 
būtų panaikinta.

Sunku ją bus iš pradžių 
panaikinti pradžios mokyk
lose, bet vidurinėse mokyk
lose būtinai bus siekiama- 
si tai padaryti.

The Transit Authority 
vedėjai sako, kad dar me
tams laiko pasiliks važiuo- 
tės kaina 15 centų, bet ne
užtikrina, kad pirm to ne
reikės ją pakelti.

Į New Yorko prieplauką 
viena diena atplaukė šeši 
dideli laivai: “Queen Ma
ry”, “Liberte”, “Constitu
tion”, “America”, “Rotter
dam” ir “Caronia”. Jie at
vežė 6,267 keliauninkus.

Paieškojimas
Ieškau savo giminių ir draugų,'< 

kurie nuo 35 metų gyveno Brook
lyn, N. Y. švogerio Rafalo Lamai- 
čio, brolio Jde Dubicko (Dubeske), 
draugo Antano ’ Shimukonio (inži
nierius), ir draugo Albert Ulbar. 
Prašau juos atsiliepti. Pranas Du- 
bickas, Pašto Nr. 9 (iki pareika
lavimo), Kaunas. Lithuania, USSR.

Rengimo 'Komisija

V akacijos pas Bekampius
Vanduo Atlantike šiltas, vieta gera, patogi vakaci- 

jojns. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti,

J. A. ir ELZ, BEKAMPIAI
147 13th St., Avalon, N. J.
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geidesni, tai ir stengiuosi 
atatinkamu maistu ir ki
tais galimais būdais sustip
rinti savo sveikatą.

O kaip Jūsų, Drauge, 
sveikata, ir kaip 
Jūsų gyvenimas?

Su draugiškais
mais, J. N.

vyksta

Simans
Te būna ilga nemiršta

ma d. J. N. 'Simansui at
mintis. ,

Brockton, Mass
Ekstra !—Pranešimas—Ekstra!

J. K.

DAR VIS NESUTARTA
Paryžius. — Dar vis ne

sutarta, kokiais keliais, ko
kiais būdais Alžyro sukilė
lių (patriotų) atstovas at
vyks į Paryžių paruošti ke
lionę taikos derybų delega
cijai.

Alžyriečiai patriotai labai 
atsargūs: jie bijosi, kad 
francūzai nepasigrobtų jų 
prisiųsto atstovo.

1960 metais New Yorke 
jau įvyko 25,619 automobi
lių nelaimių. Laike jų žu
vo 268 žmonės ir 25,284 bu
vo sužeisti. Tuo pat kartu 
automobiliai dar 7,377 kar
tus užvažiavo ant pėsčių 
žmonių, kurių 180 užmušė 
ir 7,465 sužeidė.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dėmesiui LDS 1-os kuopos narių
Kuopos susirinkimas įvyks ant

radienį, liepos 5, 7:30 vai. vakare, 
naujame Kultūros Centre, 102-02 
Liberty Avė. (įėjimas iš 102 gat
vės), Ozone Park.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes delegatai patieks raportus iš 
LDS 14-tojo seimo. Kurių duokles 
neužmokėtos, 
užsimokėti, 
mėt.

malonėkite ateiti ir 
kad nesusispenduotu-

Valdyba.
(52-53)

fr4.$**4*****4*4*4******4**4^4*4»4»< ’

Iš Alžyro pranešama, jog 
ten. “teroristų veikla” su
mažėjo po to, kai buvo pra
dėta kalbėti apie mūšių bai
gimą.

Policijos komisionierius 
Kennedy praneša, kad 1959 
metais kriminalystės padi
dėjo beveik penkiais pro
centais lyginant su 1958 m.

Važiuotės viršininkai ra
portavo, kad 1958, metais 
mieste automobiliai užmušė 
637 žmonės, o 1959 metais 
jau 712. Taipgi jie sakė, 
kad per metus davė 1,983,- 
281 automobilistams “ti- 
kietus” už laužymą važiuo
tės taisyklių.

MATTHEW A 
BOTUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• •

;; Newark 5, N. J. I
•• MArket 2-5172 J4 •

r 426 Lafayette St. ■

“Laisvės” piknikas įvyks liepos 3 d., Ramova 
‘ Parke, Montello, Mass., 1-mą vai. dieną.
Gi liepos 4-tą pikniko pabaigtuvės bus tame pačiame 
Ramova Parke. Anksčiau buvo skelbta, kad bus Tautiš
kame name, vėliau pakeitėme, gavome Ramova Parką

Užbaigtuvių dieną, liepos 4-tą, kviečiame visus 
atsilankyti, nes bus gražus pobūvis. Turėsime vis
ko: gėrimų, valgių, muzikos, dainų.

Rengimo Komisija

Nashua, N. H.
Iš Nashua, N. H., busas į* “Laisvės” pikniką išeis 

10.30 vai. ryto., nuo 36 High St. Norintieji važiuoti 
tuojau kreipkitės į vieną iš komisijos: M. Žiedelis, 
tel. 33865; Ad. Pazniokas, tel. 22810; J. Egeris, 
tel. 22204.

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

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. MI. 2-1681

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

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

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

19(A) Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway 
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
TeE Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, 
t 126 Tllghmam St,, ALLENTOWN, PA. Tel. HEmlock 5-0415

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

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 
11601 Jos. Campau Avė. 107 S, Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif. /
TOwnsend 8-0208 DUnkirk 5-6550

N J. Tel. CLLford 7-6820

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, UI. 
HUmboIdt 6-2818

i »
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