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KRISLAI
Paminklas V. Montvilai.
Poetas kovotojas.
Kalbos.
Amžina jam atmintis.

— Rašo R. Mizara —

Rugpjūčio 3 d. Vytauto var
do kultūros ir poilsio parke 
K^ųne buvo atidengtas poe
tui Vytautui Montvilai pa
minklas.

Vytautas Montvila — vie
nas įžymiausių Lietuvos poe
tų. Jis gimė Čikagoje, augo 
ir mokėsi Lietuvoje. Karo me
tu vokiškieji fašistai jį žiau
riai nukankino. Atidengimo 
ceremonijose buvo pasakyta 
svarbių kalbų.

Kauno miesto komiteto se
kretorius J. Mikalauskas sa
kė :

*—• Montvila dar mokyklos 
suole pakėlė savo balsų prieš 
lietuviškąjį fašizmą ir nieka
da nenutraukė artimų ryšių 
su darbininkų klase, su jų ko
va dėl laisvės. Daug metų, 
praleistų fašistiniuose kalė
jimuose, jį užgrūdino kaip 
poetą-revoliucionierių, kaip I 
atkaklų, tvirtą kovotoją...

____•  i • I
I

Poetas VI. Mozūriūnas sa-
A
. Vytautas Montvila nuo 

pat mažens patyręs samdinio 
dalią, visą gyvenimą jausda
mas socialinę nelygybę, ank
sti stojo į vargo brolių■ pusę 
ir atidavė jiems ne tik savo | 
didžiulį talentą, bet ir savo 
kraują iki paskutinio lašo...

Rašytojas V. Mykolaitis- 
Putinas sakė:

— Šis kuklus paminklas 
poetui-kovotojui Vyt a u t u i 
Montvilui atidengiamas reikš
mingą dieną — minint 20-ą- 
sias metines, kai Lietuva bu
vo priimta į tarybinių tautų 
šeimą — Tarybų Socialistinių

7 Respublikų Sąjungą. Ta isto
rinė diena buvo ypač brangi 
ir Montvilai. Ji reiškė įsikū
nijimą visų poeto troškimų, 
visų jo idealų, kuriuos jis 
taip aistringai skelbė savo 
kūryboje, už kuriuos kovojo 
visą gyvenimą, už kuriuos ir 
gyvybę paaukojo... Tegul šis 

'Xb-Biklus paminklas poetui-ko
votojui bus ir prisiminimas 
to, kas laimėta per 20 metų...

w -^Paminklo atidengimo iškil
mėse dalyvavo daug žmonių. 
Paminklas paskendo gėlėse.

V. Montvilos žmona ir duk
tė taipgi padėjo gėlių puok
štes.

Revoliucinė Kubos vy
riausybė nutarė nacionalizuo
ti—paimti į visuomenės ran
kas — visas Jungtinių Valsti
jų kompanijas, darančias Ku
boje biznį. Sakoma, tų kom
panijų turtas siekiąs apie pu
sę bilijono dolerių.

Kubos vyriausybė pažadė
jo, bėgyje 50 metų, kompa
nijoms už jų turtą atmokėti, 
bet tik ta sąlyga, jei tam tik
ras kiekis Kubos cukraus bus 
parduotas Jungtinėse Valsti
jose tam tikromis kainomis.

Aišku, dėl to pas mus kelia
mas didelis triukšmas. Kai 

Jfcurie JAV laikraščiai Kubos 
, p^bmjerą vadina vagimi ir 

kitokiais būdvardžiais.
Man rodosi, nereikėtų kelti 

triukšmą, o reikėtų tartis su 
Kubos valdžia dėl normalių

(Tąsa 6-tam pusi.)

Jungtinės Valstijos skubiai 
ginkluojasi, sako Eisenhower

Washingtonas. — Prezi- lėktuvų. Paskirta $85,000.- 
dentas Eisenhoweris pa- 000 pinigų karinei saugai, 
siuntė raštiškų pasiūlymų; $190,000,000 gamybai “B- 
Kongreso posėdžiams. Jo 70” lėktuvų ir $158,000,000
atsikreipimas buvo skaity
tas Senato posėdyje, o At
stovų buto posėdyje bus 
skaitytas už poros dienų.

Eisenhoweris sako, kad 
“laisvajam pasauliui grasi
na komunistų užkariavi
mai”, tai todėl jis sutvirti
no Jungtinių Valstijų karo 
jėgas. Eisenhoweris p a- 
t':arkė, kad bombiniai lėk
tuvai “B-47” būtų palikti 
strateginės komandos ži
nioje, pasiuntė daugiau lėk
tuvnešių į Tolimuosius Ry
tus ir Viduržemio jūrą, pra
vedė armijos dalinių mo
dernizaciją, davė įsakymą 
daugiau gaminti didelių 
bombinių lėktuvų “B-70”, 
įrengė daugiau karinių ba
zių ir atliko eilę kitų pasi
ruošimų.

Paaiškėjo, kad daugiau 
gaminama bombinių “B-70” 
ir šnipavimo tikslams “U-2”

TSRS jau paskelbė 
Powers’o kaltybę

Maskva. — Tarybų Są
jungos teisingumo ministe
rija paskelbė kaltinimus 
prieš lakūną F. G. Powers, 
kurio lėktuvas “U-2” bu
vo nušautas ' gegužės 1 d. 
Uralu kalnų srityje.

Kaltinimas susid ėda iš 
7,000 žodžių. Jame yra ir la
kūno prisipažinimas. TSRS 
įvardino visą eilę JAV lėk
tuvų įsiveržimų į jos terito
riją. Sako, kad už tai atsa
komybę ima JAV vyriausy
bė, nes ji pati prisipažino, 
kad lėktuvus siuntė.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų sekretorius Bag 
Hammarskjold išskrido į 
Kongo respubliką. Jis as
meniniai vadovaus J. T. ka
rių žygiui į Katangos pro- 
v‘ nei j ą. 1 '1 ZZZ5®

Paveiksle matome Antrąją grupę Jungtinių Valstijų lietuvių, kuri išvyko į Lietuvą liepos 27 d., iš New 
Yorko orlaukio. Joje randasi 39 turistai. Šis paveikslas nutrauktas’ orlaukyje jiems išvykstant. Turistų 
vardai, pavardės ir apie juos aprašymas tilpo “Laisvėje” liepos 29 dieną.

armijos dalinių moderniza- 
c.jai.

Prezidentas dar reikalau
ja, kad Kongresas paskirtų 
$625,360,000 statybai atomi
nių submarinų “Polaris” 
rūšies, kurie iš po vandens 
gali atominėmis raketomis 
šaudyti, $600,000,000 pagal
bai Lotynų Amerikos, $100,- 
000,000 tokiems įvykiams, 
kaip Kongo respuublikoje ir 
sako, kad padidins karo jė
gų žmonių skaičių.

Eisenhowerio kari n i a i 
pasiruošimai patinka de
mokratams. Jų vadas sena
torius L. Johnson sako, kad 
prezidentas “pasiskolino” 
demokratų platformos pa
siūlymus.

Kai kurie diplomatai sa
ko, kad dabar daugiau pa
aiškėjo: kodėl nusiginklavi
mo konferencijos neturėjo 
pasisekimo.

Kuboje jau sujudo 
kataliku bažnyčia

Havana. — Kubos ir už
sienio turčiai bando pavar
toti katalikų bažnyčią 
prieš revoliucinę vyriausy
bę. Prieš kiek laiko vysku
pas E. Perez Serantes išlei
do aplinkraštį, kuriame sa
kė, kad “komunistai yra 
prie bažnyčios durų”.

Dabar kardinolas Artea
ga ir visi vyskupai išleido 
aplinkraštį, kuris buvo skai
tomas bažnyčiose. Jie sako, 
kad komunistų įtaka auga, 
kad Kuba susirišo su ko
munistinėmis šalimis ir 
kad komunizmas ir katali- 
kizmas yra priešingi moks
lai.

Kairas. — Arabų Lyga
pasmerkė Iraną už pripaži
nimą Izraelio. I

Sako: Nevyksta prieš 
T. Sąjungą boikotas

New Yorkas. — Ed. A. 
Marrow rašo, kad JAV 
aliejaus kompanijų skelbia
mas boikotas Tarybų Są
jungos aliejaus išvežimui j 
nesiseka. Jis nurodo, kad j 
kapitalistiniame pasaulyje 
šimtai tankerių, kurių ben
droji įtalpa viršija 6,000,- 
000 tonų, neturi darbo. To
dėl jų savininkai net nupi
gintai paraudavo ja laivus; 
Tarybų Sąjungai, nepaisy
dami, kur ir kam ji veža 
aliejų.

Iš antros pusės Tarybų 
Sąjungos tankerių pajėgu
mas jau didelis. 1939 me
tais jos tankerių įtalpa bu
vo tik 183,000 tonų, o da
bar jau 1,200,000 tonų.

Handlies sukilimas
laos© karalystei©

Vientiane, Laosas. — 
Liaudies kovotojai ir armi
jos daliniai nuvertė prem
jero Samsanitho valdžią, 
areštavo jį ir jo ministrus, 
ir suorganizavo, šalies , revo- 

'liucinį komitetą.
Revoliucinis komitetas iš

leido pareiškimą, kuriame 
sako, kad pašalino žulikiš- 
ką ir užsieniui pataikaujan
čią valdžią, kad nuo dabar 
Laosas užsienio politikoje 
laikysis neutrališkumo, kad 
visos karinės užsienio jėgos 
turi pasitraukti iš Laoso ir, 
kad užsieniečiai neturi kiš
tis į šalies vidaus reikalus.

Revoliucinis komite tas 
sako, kad jis palaikys drau
giškus ryšius su kitomis 
valstybėmis ir priims nuo 
jų reikalingą pagalbą. Re
voliucinis komitetas sako, 
kad jis rūpinsis pagerinti 
šalies žmonių gyvenimo są
lygas ir pašalinti neteisybę.

Iš Saigono, Pietinio Viet
namo, kur viešpatauja už
sienio imperialistai,, prane
ša, kad Laose labai susirū
pino Jungtinių Valstijų am
basadorius. Laose yra

Kubiečiai prieš 
bažnyčios vadus

Havana. — Kubos katali
kai darbininkai šimtais ap
silankė į laikraščių redak
cijas, valdiškas įstaigas, 
unijų centrus ir pareiškė 
protestą prieš katalikų vys
kupus, kurie išstojo prieš 
revoliucines reformas.

Dienraštis “Revolucion” 
įspėjo katalikų bažnyčios 
viršūnes, kad nesikištų į 
politiką. Jis rašo: “Niekas 
kubiečius nepadarys užsie
nio vergais, nei grasinimai, 
nei vyskupai”.

Kubos vyriausybė nacio
nalizavo telefonų kompani
jos įstaigas, kurios yra da
limi JAV International Te
lephone & Telegraph Co.

Jungtinių Valstijų piliečiai, 
daugumoje militariniai ko- 
mandieriai, kurie organi
zavo ir mokė Laoso 30,000 
vyrų armiją. Kartu prane
ša, kad .senai valdžiai ištiki
mos armijos dalys jau mar- 
šuoja linkui Vientiane, kad 
pasmaugus lliaudies sukili
mą. Sako, kad “nežinomi” 
lėktuvai jau nuleido kari
nių dalinių prieš sukilėlius.

Laosas seniau buvo Pran
cūzijos kolonija. Jis nepri
klausomybę gavo 1949 me
tais. Šalis užima 89,000 ket- 
virtainiškų mylių ir turi 
apie 3,000,000 gyventojų. 
Randasi į pietus nuo Kini
jos ir j vakarus nuo Viet
namo Liaudies Respublikos. 
Iš piet-rytų rubežiuojasi su 
Pietiniu Vietnamu. Vakarų 
pusėje jo kaimynais yra 
Kambodija, Thailandas ir 
Birma. Gamtiniai šalis tur
tinga, bet neturi industri
jos. Jos gyventojai labai 
Penčiai išnaudojimą. Darbo 
liaudis ir šalies patriotai 
jau kelis kartus bandė su
kilti, bet jų sukilimai buvo

753 nuslopinti.. <

“Panaikinti atomų ginklus”, 
šaukia pereitojo karo aukos

Hirosima, Japonija. — 
1945 m. rugpjūčio 6 d. 
Jungtinių Valstijų bombinis 
lėktuvas “B-29” pirmu kar
tu žmonijos istorijoje nu
metė atominę bombą. Ji bu
vo numesta į Horošima 
miestą, Japonijoje, kuris 
tuo laiku turėjo 344,000 gy
ventojų.

Atominės bombos jėga 
lyginosi 20,000 tonų dinami
to jėgai. Jos sprogimas su
naikino didelę miesto dalį, 
užmušė 78,150 civil i n i ų 
žmonių, sužeidė 37,425 ir 
po sprogimo dar nesurado 
13,083 gyventojų, kurie, ma
tomai, taip pat buvo už
mušti arba griūvančių na
mų užgriūti ir žuvo. Sunai- 
kmtoje miesto dalyje japo
nai pastatė bombos sprogi
mo pavidalo milžinišką pa
minklą, į kurio akmenines 
sienas iškalė 70,000 vardų 
tu žmonių, kurie buvo už- 
mušti.

Kiekvieneriais metais ja
ponai susirenka prie pa-

Negry kova už savo 
lygias teises

Atlanta, G a. — Laikinai 
uždarė Capital valgyklą, 
nes buvo numatyta, kad 
negrai studentai paskelbs 
sėdėjimo streiką.

Knoxville, Tenn., teisme 
eina svartymas, ar įleisti 
negrų vaikus į pradines mo
kyklas.

Lexington, Ky., pereitais 
metais negrai plačiai varto
jo sėdėjimo streiką. Dabar 
40 negrų ir jų kunigas W. 
A. Jones paskelbė sėdėjimo 
streiką Woolworth krautu
vėje.

Newport News, Va., 
Woolworth’s, Kresge’s, 
Murphy’s ir Sears Roe
buck Co. valgyklose jau pa
tarnauja negrams, kaip ir 
baltiems.

Baigėsi pasaulinis 
taikos kongresas

Tokio. — Pasibaigė šeš
tas Pasaulinis Kongresas 
Prieš Atominius g i n k- 
lus. Jis priėmė rezoliuciją, 
kurioje sako, kad sulaiky
mas atominių ginklų bandy
mo, jų uždraudimas, panai
kinimas karo sutarčių, už
sienyje karo bazių ir už
tikrinimas pasaulyje taikos 
bus pasiekta tik per kovą 
prieš agresyves imperializ
mo jėgas.

Kongresas pasisakė už tai, 
kad Ramiojo vandenyno 
kaimynai tuojau pasirašy
tų nekariavimo sutartį ir 
panaikintų atominius gink
lus.

Maskva. — Tarybų Są
junga įsakė JAV ambasa
dos atašei pulkininkui E'. 
M. Kirtonui tuojau išva
žiuoti. Jį kaltina šnipavime. 

minklo sukakties dieną, lai
ko pamaldas už taiką, gie
da “Taikos giesmę”, siunčia 
prakeikimą atominių gink
lu ir jų išradėjų antrašu.

šiemet, rugpiūčio 6 d., su
kako 15 metų nuo atomi
nės bombos numetimo. Pa
minėjimas įvyko visoje Ja
ponijoje. Jos sostinėje tuo 
laiku įvyko Pasaulinis šeš
tas Kongresas Kovai prieš 
Atominius ginklus. Kongre
so dalyviai apsilankė Hiro
sima mieste, priėmė rezo
liuciją, reikalaujant, kad 
tuojau būtų uždrausti ato
miniai ginklai ir esami pa
naikinti.

Hirošima miesto gy
ventojai priėmė rezoliuciją, 
kurioje tarpe kitko sako: 
“Mes jau patyrėme atomi
nių ginklų baisumą ir lai
kome savo pareiga kovoti 
už taiką, reikalauti, kad pa
saulyje būtų panaikinti vi
si atominiai ginklai, atmes
ta karo politika ir žmonės 
galėtų taikoje gyventi”.

Prie paminklo buvo su
rengtas ir antras minėji
mas, kuri ruošė Japonijos 
vyriausybė. Dalyvavo sosto 
įpėdinis princas Akihito. Ir 
šiose apeigose buvo pasisa
kyta prieš atominius gink
lus, 250 berniuku ir mergai
čių sugiedojo “Taikos gies
mę”.

Ekstra
Lietuvoje likviduoja 

kalėjimus
Vilnius. — Lietuvos Mi

nistrų Taryba nutarė likvi
duoti Kauno ir Klaipėdos 
kalėjimus. Kauno kalėjimo 
patalpas numatyta rekon
struoti, pritaikant jas mo
kyklai. Į Klaipėdos kalėji
mo patalpas po remonto 
persikels tarybinės įstai
gos.

Kiek anksčiau buvo lik
viduoti kalėjimai Utenoje, 
Raseiniuose, Šilutėje ir Vil
niuje. Buvusiame Vilniaus 
kalėjime įrengiami Kultū
ros namai. Utenos kalė ime 
veiks ligoninė, o Rasein’u 
ii Šilutės kalėjimų pastatai 
paskirti žemės ūkio me- < 
chanizacijos mokykloms.

Vilnius. — Amerikos ra
šytojas ir žurnalistas Fili
nas Bonoskis šiuo metu vie
ši savo tėvų gimtoje žemė
je. Jis važinėjo po Tarybų 
Sąjungą ir savaitei laiko 
užsuko į Lietuvą.

A. Vaivutskas

Leopoldville. — Kongo 
respublikos priešai metė 
akmenimis į premjero Lu
mumba automobilį ir prem
jerą lengvai sužeidė.

Sioux Falls, S. D.—South 
Dakota State kalėjime bu
vo sukilę 50 iš 450 kalinių. 
Jie padegė du rūmus. Suki
limas nuslopintas.
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Kardinolas Spellmanas rėkia
MUNCHENE, VAKARŲ VOKIETIJOJE, įvyko 

pasaulinis katalikų t. v. Eucharistinis kongresas, tai 
37-asis eilinis kongresas.

Jame su kalba išstojo amerikietis kardinolas Spell
manas, kurį tūli vadina “JAV Valstybės sekretoriaus 
padėjėju”. Na, jis ten ir kalbėjo! Spellmanas kalbėjo ne 
kaip dvasininkas, o kaip politikierius, kaip nabašninkas 
Joe McCarthy.

Savo kalbą jis pašventė komunizmui ir komunis
tams pulti, niekinti. Komunistai, sulyg Spellmanu, yra 
kalti dėl visų pasaulyje negerovių. Už tai jis juos ir 
prakeikė. Ne tik prakeikė, bet ir mobilizavo dvasininki
ją pulti komunistus, skelbti jiems kryžiaus karą.

Komunistus Spellmanas sulygino su “laukiniu bes
tija, paragavusiu savo aukos kraujo...” Ir kodėl visa 
tai? Kodėl toks aukštas dvasininkas, kaip Spellmanas, 
taip žemai nupuolė su savo kalba?

Todėl, kad kapitalistiniame pasaulyje liaudis kyla 
ir kovoja už duoną ir laisvę! Spellmanas nori, kad dar
bo žmonės, kad ištisos tautos, engiamos “savų” kapi
talistų ir imperialistų, pusbadžiai gyventų priespaudo
je, sunkiai dirbtų, “tylėtų ir dievą mylėtų”.

Tik pagalvokite: Spellmanas komunistus kaltina 
už tai, kad Kuboje įvyko revoliucija, už tai, kad Kubos 
liaudis nuvertė budelio Batistos fašistinį režimą!

Spellmanas kaltina komunistus už tai, kad Kongo 
žmonės pareikalavo sau laisvės ir nepriklausomybės, 
už tai, kad jie atsisako gyventi imperialistų vergijoje!

Spellmanas kaltina komunistus už tai, kad ir kito
se Lotynų Amerikos šalyse žmonės kyla, organizuojasi, 
kovoja už didesnį duonos kąsnį ir skaistesnį rytojų!

Visur Spellmanas mato tik komunistus, bet nema
to tų priežasčių, kurios verčia liaudį kovoti už s’avo in
teresus, verčia kovoti prieš išnaudojimą ir pavergimą.

Eucharistiniai kongresai, mūsų nuomone, turėtų, 
rūpintis žmonių dūšių išganymu, bet štai Spellmanas 
nekreipia mažiausio dėmesio į dūšias—jis rėkia, šaukia, 
ragina gelbėti kapitalizmą, gelbėti išnaudotojų klasės 
viešpatavimą, o milijonai varge skęstančiųjų lai pra
smenga! Jis kursto katalikus^ prie karo.

Mes manome, kad su tokia prakalba kardinolas 
Spellmanas nesutvirtino katalikų tikėjimo, o jį susilpni
no.

Tiesa, už savo prakalbą kardinolas bus pagerbtas 
turčių, kuriems jis dirba, bet jį pasmerks milijonai 
žmonių, kovojančių už savo teises, už geresnį gyvenimą, 
už šviesesnį rytojų.

Apie Kennedžio politiką
SENATORIUS KENNEDY andai susišaukė kai 

kurių tautinių grupių “atstovus” ir jiems sakė kalbą, 
prašydamas, kad tauinės grupės už jį balsuotų lapkri
čio mėnesį prezidentiniuose rinkimuose.

Sen. Kennedy ramino visokių .tautinių , grupių 
“veiksnius”, kad jie nenusimintų, kad tos šalys, kurios 
yrta “anapus geležinės uždangos”, kada nors susilauks 
sugrįžtant kapitalizmo.

Senatorius kritikavo Eisenhowerį. Girdi, Eisenho- 
wertis, kandidatuodamas prezidento vietai, 1952 metais, 
prižadėjo, būk jis “išlaisvinsiąs” tautas, gyvenančias so
cialistinėje santvarkoje. Tai buvo klaida, sako senato
rius. Eisenhoweris žinojo, kad socialistinės šalys jo “iš
laisvinimo” nenori ir niekad nenorės. Vadinasi, Eisenho- 
werio pažadai buvo šake ant vandens rašyti.

Tai ką gi siūlo Kennedy? Jis sake, kad, jei jį iš
rinks prezidentu, tai jis leis daugiau pinigų apsiginkla
vimui, ir nepripažins tos padėties, kokia dabar yra 
“anapus uždangos”, ir vis “tiešys” socialistinėse šalyse 
gyvenančius žmones, jog kapitalizmas pas juos savaime 
sugrįš.

Mes galime pasakyti tiek: Eisenhoweris savo paža
dus rašė šake ant vandens, tą patį daro ir senatorius 
Kennedy. , ;

Žiūrėsime
' JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo Taryba beveik per 

ištisą naktį (iš rugpiūčio 8įi9' dd.) posėdžiavo ir iš naujo 
svarstė Kongo padėties klausimą.

Saugumo Taryba ir vėl nutarė (devyniais balsais 
prieš nieką, o Italija ir Francūzija nebalsavo), kad Bel
gija kuogrejčiausiai ištrauktų savo visas ginkluotas jė
gas iš Kongo respublikos, žinoma, ir iš Katangos, kuri 
nuo Kongo nori atsiskirti.

Na, tai žiūrėsime, ar dabar Belgija šio nutarimo 
klausys. T pirrhęsnius reikalavimus, kad ji ištrauktų iš 
Kongo savo ginkluotąsias jėgas, kaip matome, Belgija 
atsakė neigiamai. Iš kai kurių vietų, tiesa, ištraukė bel
gų kariuomenę, bet iš Katangos—ne!

Belgai ir kiti imperialistai viską daro Kongo su
skaldymui. jeigu jiems pavyks tą naują respubliką su
skaidyti, aišku, tuomet bus lengviau koiigiečiūs išnau
doti, eksploatuoti, nes jie nebus tvirtti.

Ką Srtūguino Taryba darys, jeigu Beigija jos ne
klausys?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
D VISGI JIEMS 
NEPAVYKO

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša:

Pirmasis Lotyną Amerikos 
jaunimo kongresas, prasidė
jęs liepos 26 d, — istorinis 
Lotynų Amerikos šalių jauni
mo gyvenimo įvykis. Daly
vauti jame į Kubą atvyko 
daugiau kaip 500 jaunuolių. 
Tačiau ne visi kongreso dele
gatai ir svečiai galėjo patekti 
į Havaną.

Kai kurių kapitalistinių ša
lių aviacijos kompanijos įvai
riais pretekstais atsisakė par
duoti bilietus kongreso dele
gatams vykti į Kubą.

Buvo grubiai išprovokuota 
tarybinio jaunimo delegacija, 
kai ji pakeliui į Kubą atvyko 
į Trinidado salą, kuri yra An
glijos kolonija. Nors tarybi
nės delegacijos nariai turėjo 
rezervuotas vietas į Anglijos 
kompanijos BOEK lėktuvą, 
kuris turėjo juos nugabenti 
iš Trinidado į Karaką, Trini
dado vietos valdžia kartu su 
minėta kompanija atsisakė 
suteikti jiems galimybę to
liau keliauti. Iš pradžių jiems 
buvo pareikšta, kad jie netū

no rs tran- 
tokios 
O kai 
pavyko

keleiviams 
nereikalingos.

vizas vargiai 
kompanija BOEK neį-
tarybinių delegatų į

.sustoję Trinidade 
tarybinio jaunimo 

buvo priversti ten 
naktį. Sekančią die-

r i Trinidado vizų 
zitiniams 
vizos 
šias 
gauti, 
leido
lėktuvą, remdamasi tuo, kad 
jie neturi Venezuelos vizų, 
kurios taip pat nebūtinos 
tranzitiniams keleiviams. Pri
sidengiant tuo, kad nėra vie
tų, tarybiniai delegatai nebu
vo įleisti ir į kitos kompani
jos lėktuvą, skrendant į Ka
raką.

Užuot 
valapdą, 
atstovai 
praleisti
ną vietos valdžia su Jais elgė
si dar labiau įžeidžiamai, štai 
ką jie pasakoja:

“Girtas valdininkas mums 
pareiškė, kad mes negalėsi
me toliau keliauti ir turį grįž
ti atgal. Po to prie kiekvieno 
iš mūsų buvo priskirti kažko
kie įtartini tipai. Vėliau mes 
būvome priversti, pakeitę sa
vo maršrutą, išskristi iš Tri
nidado’ į GvadelupOs salą, iš 
kur per Karaką atvykome Į 
Havaną, kur buvome šiltai, 
nuoširdžiai sutikti”.

Visokios reakcininkų pa
stangos neįsileisti Tarybų 
Sąjungos jaunimo delega
cijos į Kubą nuėjo vėjais. 
Tarybinė jaunimo delega
cija dalyvavo Lotynų Ame
rikos jaunimo kongrese 
ten buvo šiltėti sutikta 
pagerbta.

ir 
ir

GRĮŽTA IR 
KANADIEčIA 
TURISTAI

“Liaudies balsas” rašo:
Kai šiuos žodžius skaitysi

te, rtekūrie musų tautiečiai 
veikiausia jau bris kelyje at
gal į Kanadą pasisvečiavę 
Tarybą Lietuvoje. Jie parveš 
naujų žinių apie iri ūsų gimti
nės gyvenimą. Tai bus dar 8 
liudininkai, savo akįthis ma
tę Tarybų Lietuvą biidavo- 
jaht nriūją gyvenimą. Viso 
turėsiine 24 tautiečius, buvu
sius Tarybų Lietuvoj po karo.

Tarybų Lietuva minėjo 20 
metų sukaktį. Bet tame laike 
keletą metų siautė žiaurus 
kdras, hitlerininkų ir jų sėb
rų teroras. Naujas gy vertimas 
buvo pradėtas kaip reikiant 
bUdavoti tik apie 10 metų at
gal. Juk nelengva buvo paša
linti karo padarytą žalą. O 
prie to dar trukdė likusieji 
Hitlerio sėbrai.

•Nežiūrint trunipo ' laiko ir 
tų visų sunkūmų, Tarybų Lie
tuva padarė didelę pažangą 
visame kame.

Yra tokių, kurie dar rhUrto, 
kad būtų geriau, jei Liėtrtrta 
būtų taip kaip Lenkija, at-

Knyga apie prezidentus

skira valstybė, o ne Tarybų 
Sąjungos šėimos narė. Tai, 
žinoirta, klaidingas įsivaizda
vimas. Ką šiandien tokia ma
ža šalis reiškia? Be to, juk 
Lietuva randasi prie Vokieti
jos, kurios reikalai dar rtėšu- 
tvarkyti. Juk ir Vakarų Vo
kietijoj stovi svetimos jėgos.

Dabar, kai turistai grįš, 
tiek Kanadoje, tiek JAV, 
turėtų jie pasakoti žmo
nėms, ką matė,- ką girdėjo 
savo tėvų žemėje. Jie turi 
atmušti tuos melus, ku
rios “veiksniai” nuolat 
prieš Lietuvą skleidžia.

ŠIŲ METŲ TARYBŲ 
LIETUVOS LAUREATAI

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet, Tarybų Lieu tvoję 
buvo paskirtos premijos 
įvairiems kultūros darbuo
tojams. Vilniaus “Tiesoje” 
(iš liepos 31 d.) skaitome:

Lietuvos TSR Valstybinių 
premijų literatūros ir meno 
srityje komitetas nutarė pa
skirti 1960 metų Lietuvos T. 
S.R. Valstybines premijas už 
žymiausius literatūros ir me
no kūrinius:

1. V. žalakevičiui — reži
sieriui, A. Mockui — opera
toriui
siėriui, B. Bratkauskui — re
žisieriui, J. Griciui — opera
toriui už sukūrimą meninių 
kino filmų “Adomas nori bū
ti žmogumi” ir “Gyvieji did
vyriai” — 25 tūkstančius ru
blių ;

2. G. Jokūboniui už skulp
tūrą paminklui Pirčiupio au
koms — 25 tūkstančius rub
lių ;

3. E. Balsiui už muziką ba
letui “Eglė — žalčių karalie
nė”' -— 25 tūkstančius rublių ; 
. 4. J. Ragauskui už knygą 
“Ite, misSri ėst”--- 15 tūks
tančių rublių;

5. B. Dvarionui už Koncer
tą fortepijonui ir orkestrui— 
15 tūkstančių rublių;

6. A. Venclovai už romaną 
“Gimimo diena” — 15 tūks
tančių rublių ;

D. Urnevičifitėj — poetei 
'už dainos “Komunas atves” 
tekstą antrąją premiją — 
3,000 rublių;

V. Laurtišui — kompozito
riui už dainą vyrų chorui “Į 
tėviškę” trečiąją premiją — 
2,000 rublių;

E. Mieželaičiui —paetrtf už 
dairios “Į tėviškę” tekstą tre
čiąją premiją — 2,000 rb.;

II. B. Dauguviečio vardo 
premijas dramaturgams 

už pjeses meno! saviveiklai:

iP. Česnulevičiūtei—už pje
sę “Vienas epizodas” antrąją 
premiją — 3,000 rub.;

V. Aleksynui — už dramą 
“čia toksai gyvenimas” tre
čiąją premiją — 2,000 rb. ;

Ifl. Choreografams 
už liaudies šokius

J. Liungiui—už šokius “Čiu- 
tytė”, “Jaunieji darbininkai” 
ir Rugiapiūtės šokių siuitą 
pirmąją premiją — 5,000 rb.;

“Kalvelis” ir “Plaukė žąselė” 
antrąją premiją—3,000 rub.;

R. Tamučiui — už šoki 
“Suk, suk ratelį” trečiąją 
premiją — 2,000 rublių.

Šie metai — prezidento 
rinkimo metai. Žingeidumo 
paiifttas vėl pradėjau skai
tyti Literatūros Draugijos 
išleistą 60-tą knygą “Ame
rikos prezidentai”. Knygą 
paraše A. Bimba.

Nuo pirmutinio šios ša
lies prezidento George 
Washiftgtono iki Dwight D. 
Eisenhowerio šios šalies 
prezidento galia ir parei
gos, kaip knygos pradžioje 
aiškiai pasako, yra didelės. 
Aišku, kad mūsų skaityto
jai gal nevisi tai įsivaizdi
na. Nuo George Washingto- 
no iki šių laikų jau ėjo tas 
pareigas 34-ri prezidentai. 
Vieni jų ištarnavo visą sa
vo laiką, kiti neištarnavę 
mirė, dar kiti žuvo nuo 
priešo.

Susipc. 'inęs su buvusiais 
prezidentais surandi, kad 
pirmųjų prezidentų tėvai 
ar protėviai buvo ateiviai. 
Vienų tėvai gyveno netur
tingai, kitų pasturinčiai. 
Vieniems buvusių prezi
dentų iš jaunystės dienų te
ko susitikti su vargu, ma
žu uždarbiu, sunkiu gyve
nimu, bet jie iš jaunystės

4 
turėjo gabumų moksle. 
Knygoje surandi, kad vie^ 
nas kitas buvusis prezi
dentas yra buvęs iš papras
tų žmonių, kad tūli jaunys
tėje susitiko su sunkiu dar
bu.

Bet kuomet praturtėja, 
pagarsėja ir pasiekia aukš
tumą, tai tuomet pamiršta 
jaunystės pergyventus lai
kus. Užėmę prezidento vie
tą jie pasuka savo gaires į 
didžturčių klasę.

Aštuonioliktojo ir devy
nioliktojo šimtmečio prezi
dentai savo prezidentavimo 
laikais rūpinosi vergija, 
kad ją palaikius ir tik vie
nas kitas kovojo už vergi
jos panaikinimą. Tų laikų 
prezidentai turėjo galvosū
kio ir su civiliniu karu. 
Respublikonai buvo galio
je ištisai per 24-ris metus 
1861-1885. Demokratai iš$> 
sai per 20-tį metų 1933-1953. 
Viena ar kita partija pra
laimi rinkimus tik tada, 
kuomet jie būna valdytojai 
ir šalį nuveda į netikusį

A. Žebriūnui — reži-

sieriūi, S. Lukackiui — daini
ninkui, L. Ivanovui — akto
riui, S. Lobahovui — aktoriui, 
I. Arkadijevai — aktorei už 
dramos spektaklį LTSR Vals
tybiniame rusų dramos teat
re G. Nikolajevos ir S. Ra- 
džinskio “Grumtynės žygyje” 
— 1,5 tūkstančių rublių;

8. V. Klovai — kompozito- 
Gūstaičiui —• libreto 
ir spektaklio režisie- 
Geniušui — dirigen- 
Šon^ailditei — daini- 
J. Dautartui — vyr.

E. Saulevičiū-

riui, J. 
autoriui 
riui, R. 
tui, Ft. 
nirtkėi,
chormeisteriai, 
tei — solistei, V. Noreikai — 
solistui, R. Sipariu! — solis
tui ūž spiektaklį LTSR Vals
tybiniame akademiniame ope
ros ir baleto teatre “Duktė”
— 15 tūkstančių rublių.

Be viršriiinėtų premijuo
tųjų, buvo pagerbti pasižy- 
miejusieji asmenys savi
veikloje. Toj ė pačioje “Tie
soje” (rugpjūčio 2d.) pa
skelbta :

Remiantis LTSR Ministrų 
Tarybos 1958 m. vasario 8 d. 
nutarimu, Lietuvos TSR Kul
tūros ministerija paskyrė pre
mijas ir suteikė laureato var
dą, įteikiant atitinkamo laips
nio diplomą, šiems auto
riams :
I. ST. Širfikatis vardo premi

jas koihpozitbriains ir 
poetams už dairias iriėno 

saviveiklai:
E. Balsiui — kompozitoriui 

už cįainą mišriam chorui “Tai
kos daina” pirmąją premiją 
—< 5,000 rublių;

R. Skučaitei — poetei už 
“Taikos dainos” tekstą pir
mąją premiją — 5,000 rb.;

J. Bašinskui -— kompozito
riui už dainą mišriam chorui 
“Nemunas atveš?’ antrąją pre
miją —3,000 rtb.;

JAV lietuviai Panevėžyje

“Vilnis”
Jokūbas

Kaip žinoma, Tarybų Lie
tuvoje šiuo metu vieši JAV 
lietuvių turistų delegacija. 
Šiomis dienomis Panevėžy
je ir jo apylinkėse lankėsi 
Amerikos lietuvių pažan
gaus dienraščio 
administratorius
Pauliukas su žmona, “Švie
sos” žurnalo administrato
rius Jonas Grybas, pensi
ninkas Albinas Petronis. 
Jie viešėjo pas savo gimi
nes, o tuo pačiu pabuvojo 
miesto įmohėše,”“ įstaigose, 
kai kuriuose kolūkiuose, 
susitiko su darbininkais, 
tarnautojais, miesto parti
niais darbuotojais. “Pane
vėžio tiesos” redakcijoje 
įdomiai praėjo svečių susi
tikimas su spaudos darbuo
tojais. Svečiai papasakojo 
apie JAV lietuvių gyveni
mą, savo veiklą, atsakinėjo 
į klausimus.

Šiandien spausdiname 
žiupsnelį Jono Grybo įspū
džiu.

NEPAPRASTAS 
PROGRESAS

Lietuvą apleidau prieš 47 
metus —• 1913 m. Irt štai 
po šitiek metų atvykęs į 
gimtąją žemę visur matau 
nepaprastą progresą. Jums 
teko pergyventi du baisius 
karus, tačiau šiandien jau 
griuvėsių pėdsakų nematy
ti ir visur taip smarkiai 
statomi namai, fabrikai. 
Kiek daug Panevėžy naujū 
pramonės fabrikų! Labai 
įdomu buvo apsilankyti jū
sų aūdinyčioje (linų kom
binate). Tai tikrai yra kuo 
pasidžiaugti. Čia dirba 
linksmos, jaunos, gražios 
merginos. Jos ne tik gertai 
dirba, bet ir kultūrinio gy
venimo nepamiršta, savi
veikloje dalyvauja.

Kai kas mano, kad Ame
rikoje labai geras gyveni
mas, lengvas darbas, 
čiau taip nėra.

ko j e' gali turėti sugebėji
mų, tačiau; jei neturėsi pi
nigų, mokslas tampa nepa
siekiamas.

Arba sveikatos apsauga. 
Tiesiog jaudina mus tai, 
kad pas jus taip gerai gy
doma ir prižiūrima nemo
kamai, , Gi Amerikoje gu
lint ligoninėje į dieną rei
kia mokėti 30 dolerių. Pas 
jūs geriau rūpinamasi ? pen
sininkais. Čia senatvės pen
siją vyrai gauna sulaukę 
60 metųC? o Artnerikoje 
65 metus.;

Ir mažaisiais pas jus ge
riau rūpinamasi. Teko lan
kytis vaikų darželyje To
polio alėjoje. Tikrai links
mai ir gražiai gyvena vai
kučiai, gerai prižiūrimi ir 
auklėjami.

žodžiu, kur beužsuksi, 
visur matyti pažanga, pro
gresas, teisingas 
į priekį.

Amerikoje man 
monstruoti kino 
kuriuos gauname
bų Lietuvos. Šie filmai, pa- 
sakojantieji apie jūsų gra
žų gyvenimą, nepaprastai 
jaudina mus, ir juos Ame
rikos lietuviai žiūri su aša
rom akyse. Tik užsispyrę 
dipukai ir nacionalistai ra
gina žmones nežiūrėti šių 
filmų, nes tai, esą, propa
ganda. Tačiau jais mažai 
kas tiki.

Grįžę mes dar kartą pa- 
patsdkosinie,- kaip laimingai 
Lietuva žengia liauju ke
liu.

Ačiū, brangūs broliai, už 
šiltą sutikimą,- nuoširdu-

žengimas

tenka de- 
filmus, 

iš Tary-

ihą, už Viską!
Jonas Grybas 

Amerikos lietuvių žurnalo 
“Šviesa” administratorius

PanevSžId “'rtiėšds’')(iš

Ta
ftas turi 

darbo, tenka dirbti labai 
daug ir sunkiai. Tačiau ir 
darbo ne visi gauna. Da
bar Amerikoje yra apie 5 
— 6 milijonus bedarbių; 
Brangios butų nuomos, 
maistas, knygos, bilietai į 
kiną, teatrą ir t.t. Aš 
lyginau ir įsitikinau, 
pas jus pragyvenimas 
gėręsrįiš., 

ftaip gerai į»as jus

pa- 
kad
yra

SU-
tvMkjZtds hidkslas!'Amėri-

ŠIAULIŲ Į VILNIŲ— 
PER 55 MINUTES

Liepos Į6 iš Šiaulių ae- 
rostoties į Vilriių išskrido 
pirmasis dvylikaviėtis ke- 
leviriis lėktuvas “AN-2”. 
Kelionė iš Šiaulių į Vilniti 
trunka 55 minutes, o bilie
tas kainuoja 5 rubliais pi
giau, negu važiuojant au7 
tobusū.

Vėliau šia linija pradės 
kursuoti 21 Vietos keleivi
nis lėktuvas “tL-14”.
—- ...... .

IŠ

Iki 1804-tų metų mūsų 
šalies vice-prezidentai ne
buvo renkami atskirai. Ant
ras daugiau gavęs rinkikų 
kolegijoje balsų kandidatas 
automatiškai tapdavo vice
prezidentu. Ir tiktai 1803- 
čiais met. Aštuntasis Kon
gresas priėmė pataisymą 
prie Konstitucijos, o 1804- 
tais metais du trečdaliai 
valstijų ratifikavo, kad vi
ce prezidentas būtų balsuo
jamas atskirai (knygos pus
lapis 107), ir nuo to • laiko 
mes renkame vice preziden
tą šalia prezidento.

Šiais metais, kaip ir pra
eityje, respublikonai * ^sa^L 
konvencijoje rėmėsi prezi- * 
dentu Ljncolnu, ,Ęad ir šių 
mėtų Epnvencijdjė jie ne 
tik rėmėsi Lincolno praei-' 
ties darbais, bet dar turėjo 
išstatę Lincolno paveikslą. 
O respublikonų, kaip ir de
mokratų, darbai nėra tokie, 
kokie Lincolno buvo. Šių 
metų kandidatai nėra bied- 
ni.

Na, ir jeigu paimsi rinki
mų propagandą spaudoj, 
radijuje ir televizijoje, tai 
jie nominuotus padaro dar
bininkų draugais.

Minimoje knygoje atžyė- 
mėta visų 34-rių prezidentų 
nuo vaikystės iki jų mir
ties, ar kurie likę gyvi bai
gė savo gyvenimo dienas 
jau nebūdami prezidentais, 
gyvenimas, veikimas ir ei
nant prezidento pareigas 
pasižymėjimai ir nusivylįj 
mai. Prezidentas Roosevė< 
tas buvo vienas tų prezi
dentų, kuris suteikė daug 
gero visai šaliai, bet ir janj..^ 
teko suklupti nekuriuoše 
dalykuose.

Knygą antru kartu skai
tyti daug sklandžiau seka
si. Mane ji suįdomino ir to
dėl, kad, kaip šiais metais, 
taip ir praeityje per porą 
savaičių parėjęs iš darbo 
norėtum pasižiūrėti ką įdo
mesnio per televiziją, bet 
nesant daugiau stočių, kaip 
tik trys, ir jose esant tam 
pačiam kermošiui, norisi 
geriau paskaityti.

Patarčiau tiems, kurie ją 
skaitėte, dar pakartokite, 
susipažinsite su gerai orga
nizuota rinkimų mašihal.

Pilietis

Sandwich, Anglija. —Po
licija- suėmė 70 huogų bestyfy 
maudančių vyrų. Sakj, kad 
juos apskundė aštraus lie
žuvio buvusi amerikiete 
Lady Astor.

i

2 p.-Laišve (Liberty),— Penktad., rugp. (Aug.) 12, 1960
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Rojus Miz’ara

Atsakau į klausinius
—Ar Tarybų Sąjungoje 

visi žmonės yra lygūs?
Panašių klausimų gavau 

visą eilę. Vienas asmuo, pa
vyzdžiui, net piktokai klau
sia:

—Jūs seniau skelbėte, 
kad socializmui atėjus, vi
si žmonės bus lygūs, o da
bar rašote, kad Lietuvoje 
dar yra pasiturintesnių ir 
vargingesnių žmonių — ką 
dabar į tai atsakysite?!

Šio asmens klausimą, ži
noma, sušvelninau. Piktais 
žodžiais juk klausimo ne
išspręsime.

Marksistai, kiek aš su
prantu, niekad ir niekur 
neskelbė, kad socializme bei 
komunizme visi žmones bus 
visame kame lygūs. Taip, 
jie turi lygias teises, bet 
A'Sra lygūs ir vargiai kada 
nors visi bus “sulyginti” ta 
prasme, kuria tūli galvoja. |

Pakalbėkime konkrečiai. 
1940 metais Lietuvoje įvy
ko perversmas: 
jų klasės vadžia 
versta, ji perėjo 
rankas. Lietuva 
skelbta tarybine 
ne respublika. Visi bankai, j 
visi fabrikai, visi didieji na-1 
mai miestuose perėjo į vi
suomenės rankas.

ir Engelsas pliekė pri- J„r r ffaKma 
■viška utopini socialia- rtr u<u J*d 5dumd 
ir vadindami jį reakci- atailgHlti pUukuS?

‘visiinrinn ncjkpriyiYin <•* »

kiečius: vienas kolūkietis, 
aalėiskime, turi keletą su
augusių vaikų, visi jie dir
ba, gerai dilba, kitas kolū
kietis, daleiskime, dirba tik 
vienas šeimoje, turi dar 
mažų vaikų, turi senus tė
vus. Netenka aiškinti, kuri 
šių dviejų šeimų šiandien 
geriau gyvena. .

Pirmoji šeima gal jau tu
ri automobilį, o jei ne, vieną 
ar du motociklus, keletą 
dviračių, o antroji viso to 
dar neturi, nėra lengva įsi
gyti, kai vienas šeimoje dir
ba, ypatingai, jei jis gyve
na ir dirba dar nepakilusia
me kolūky.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie miestų darbininkus 
ir apie tarnautojus, ir net 
apie intelektualus.

Marksistai apie lygybę 
ir sulyginimą

Lygybės ir sulyginimo 
klausimas marksistuose jau 
labai seniai buvo gvildena
mas. Rašė tuo reikalu ir 
Marksas ir Engelsas, rašė 
Leninas ir Stalinas.

Tikiu, kad skaitytojo la
bai nepavarginsiu, jei pa
duosiu ištrauką iš J. Stali
no kalbos, sakytos 1934 m. 
sausio 26 d. Visasąjunginės 

i bia, būk mes saką, kad da- Komunistų Parti jos 17-aja- 
ibar Lietuvoje viešpataująs me :--------------- ___
i rojus. Mes gi to niekad ne-1 plačiai ir išsamiai aiškino 
: skelbėme ir neskelbiame, ką reiškia i 
I Rojus — kunigų išgalvota santvarkoje žmonių lygybė, 
“karalystė”, kur, anot jų, ir kaip ją reikia suprasti, 

o tik, (Stalino kalba tilpo 
kazir i u o s,! sos” žurnale 1934 

tinginys- j num. 3-čiame.)
I Stalinas kritikavo 
kurie mano, kad socializ
mas reikalauja lygybės, su- 
1 v ginimo žmonių asmeni
niame gyvenime, jų asme
niniuose pareikalavimuose.

“Nėra ko ir kalbėti, sa
kė jis, kad toks manymas

posūkis: žemė tapo suvi
suomeninta.

Kiekvienas kolūkietis tu
ri tik savo trobesius, turi 
savo daug maž po lygų 
sklypą, po tam tikrą gyvu
liu kiekį, štai ta prasme 
marksistai ir sako: lygybė 
reiškiasi tuo, kad panaikin
tos klasės, panaikintas žmo
gaus išnaudojimas žmogu
mi. Pati liaudis, patys dar
bo žmonės valdo fabrikus, 
valdo darbo įrankius, valdo 
susisiekimo priemones, val
do gamtos turtus, valdo ir 
dirba bendrai žemę.

Kiekvienas sulyg savo su
gebėjimais, sulyg savo dar
bu gauna atlyginimą. Kiek
vienas turi lygią teisę į dar
bą, į mokslą, į poilsį. Ka
dangi žmogus gauna atlygi
nimą sulyg savo sugebėji
mais, tai, aišku, ir už jo 
darbą atlyginimas nėra ly
gus: profesorius už savo,__ ________
darbą gauna didesnį atlygi- i meta, nebus nei socialistinė- 
nimą už gatvės šlavėją, !je santvarkoje, neigi komu- 
aukštai išlavintas specialis-1 Rištinėje.
tas - mechanikas fabrike i ,, . . . v .uždirba daugiau negu fab-l Marksizmo priešai pa- 
riko šlavėjas j v-vzdziU1’ ir šiandien skel-

(Tenka tačiau priminti, L - .
! kad Tarybų Lietuuvoje dar ■ 
daugelio “pačių papras
čiausių” darbininkų bei tar- j 
nautojų atlyginimas yra 
per žemas. Aš tai pastebė- . . . . ,

Praėjus keletui metų, ro- jau valdžios ir partijos par-i ° ”e 11 s’
dosi, apie 1947 metus, Lie-• eigūnams. Jie sakė, kadi g ’
tuvos valstietija pradėjo , šiemet atlyginimas bus pa-1 
eiti į kolektyvius ūkius. | keltas 100 ar 
Kiekvienas kolūkietis pasi-,l’ų mėnesiui.) 
liko sau po sklypą žemės, o 
kitą visą žemę pervedė kol
ūkiui — bendram, kolekty
viam apdirbimui. Vadinasi, 
su tuo ir Lietuvos kaime 

IflĮyko griežtas pagrindinis

visokių produktų bus pilna, 
k a i žmonės persiauklės, 
principas vyraus L dirbti su
lyg sugebėjimais, gauti už 
tai sulyg pareikalavimais.

Vadinasi, komunistinėje 
santvarkoje lygybė reikšis 
ta prasme, kad žmonėms 
nereikės rūpintis jokia pri
vatine nuosavybe —■ jos ne
bus ir nebus reikalo rūpin
tis.

Niekad mūsų spaudoje 
niekas nerašė, kad socializ
mo gadynėje visi žmonės 
bus lygūs. Tokią teoriją 
skelbė tik mūsų priešai. Jie 
sakė, būk socialistinėje san
tvarkoje visi žmonės reng- 
sis vienodai, visi valgys “iš 
vieno katilo” tą patį mais
tą, visi, vadinasi, bus “‘ly-— M gus .

Marksistai tokios teori
jos niekad neskelbė ir ne
skelbia. Tokios lygybės, ko- 
klą marksistų priešai pri-

Išnaudoto- 
buvo nu- 
į liaudies 
tapo pa- 
socialisti- suvažiavime. Jis ten 

reiškia socialistinėje

“Švie- 
metų

mimas bus pa-i fok®’. ®tc' .Prieš, tinSinys-| 
:• daugiau rub-1 * Lietuvoje vedama kova. ( 

Lietuvos dabartis ir ateitis
Socialistinėje santvarko- 

koje kiekvienas žmogus, vy
ras ar moteris, sulyg savo 
darbu ir sugebėjimais gau
na ir atlyginimą, o komu
nistinėje visuomenėje, kai

remiasi darbu ir mokslu.
Taip, aš esu rašęs, kad 

Lieuvoje yra žmonių 
venančių pasiturinčiau, yra
gyvenančių vargingiau. Pa
imkime valstiečius - kolū-

gy-

tuos,

nieko bendro neturi su 
marksizmu,' leninizmu. Ly
gybę marksizmas supran
ta ne kaipo sulyginimą as
meninių pareikalavimų ir 
būklės srityje, o klasių pa
naikinimą, tai yra (a) lygų 
visų darbo žmonių nuo iš
naudojimo paliuosavimą po 
to, kai kapitalistai nuvers
ti ir eksproprijuoti, (b) vi
siems lygų gamybos įran
kių privatinės nuosavybės 
acmainymą po to, kada jie 
perduoti visos visuomenės 
nuosavybėn, (c) lygias visų 
pareigas dirbti sulyg gabu
mo ir lygią visų narių tei
sę gauti už tai sulyg jų dar
bo (socialistinė visuomenė), 
(d) lygias visų pareigas 
dirbti sulyg gobumo ir ly
gią visų darbo masių teisę 
gauti už tai sulyg pareika
lavimų.

“Be to, marksizmas išeina 
iš to, kad žmonių skoniai ir 
pareikalavimai nebūna ir 
negali būti vienodais ir ly
giais kokybėje arba kieky
bėje nei socializmo laikotar
pyje, nei komunizmo.

“štai jums marksistinis 
lygybės supratimas. Jokios 
kitos lygybes marksizmas 
nepripažino ir nepripažįs^ 
ta.

“Daryti iš to išvadą, kad 
socializmas reikalauja vi
suomenės narių pareika-, 
lavimų lygybės, sulyginimo, 
niveliravimo, jų asmeninės 
būklės skonių niveliravimo, 
kad sulyg marksizmo visi 
turį vaikščioti vienoduose 
kostiumuose ir valgyti vie
ną ir tą patį valgi vienodam 
ir tokiam pat kiekyje — 
reiškia kalbėti niekšybę ir 
šmeižt marksizmą.

“Laikas suprasti, kad 
marksizmas yra sulyginimo 
priešas. Dar ‘Komunistų 
partijos manifeste’ Mark-

sas : 
mityvišką utopinį socializ 
mą, ir 
niu, už ‘visuotino asketizmo 
ir šiurkštaus sulyginimo’ 
pamokslą. Engelsas savo 
‘Anti Diuringe’ pavedė vi
są skyrių pliekiančiai kriti
kai ‘radikalinio sulygina
mojo socializmo’, iškelto 
Diuringo prieš marksistinį 
socializmą. ‘Realinis prole
tarinio lygybės reikalavimo 
turinys, kalbėjo Engelsas, 
pereina į klasių panaikini
mo reikalavimą. Kiekvienas 
lygybės reikalavimas, ei
nantis toliau šito, neišven
giamai priveda prie nesą
monių.

“Tą patį sako Leninas: 
‘Engelsas buvo tūkstantį 
kartų teisus, kada rašė: 
‘lygybės supratimas be kla
sių panaikinimo yra kvailas 
ir nesąmoningas prietaras. 
Buržuaziniai profesoriai už 
lygybės supratimą mėgino 
mus apkaltinti tame, tary
tum mes norime vieną žmo
gų padaryti lygiu kitam. Už 
šią nesąmonę, kuria jie pa
tys sugalvojo, jie mėgino 
apkaltinti socialistus. Vie
nok jie savo tamsumu neži
nojo, kad socialistai—ir bū
tent šių dienų moksliniai 
marksizmo kūrėjai, Mark
sas ir Engelsas — kalbėjo: 
lygybė yra tuščia frazė, jei
gu lygybės nesuprasi kaip 
klasių panaikinimą. Klases 
mes norime panaikinti, tuo 
atžvilgiu mes stovime už 
lygybę. Bet pretenduoti į 
tai, kad mes padarysime vi
sus žmones vieną su kitu 
lygius, tai tuščiausia frazė 
ir kvailiausias inteligento 
išmislas...

“Buržuaziniai rašytojai 
noriai atvaizduoja marksis
tinį socializmą, kaip seną 
carinę kazarmę, kur viskas i tę...

Žmogus nuolat plinka, nes 
galvos plaukų amžius 2—4 
metai. Pasenęs plaukas iš 
krinta, bet iš likusių šaknų 
užauga naujas plaukas.-Tas 
ir neleidžia nuplikti. Įvai
rus priežastys gali suga
dinti ir sunaikinti plaukų 
šaknis. Tada iškritęs plau
kas nebepakeičiamas nauju 
ir žmogus plinka. Plaukų 
šaknis suardo senatvė, 
įvairios užkrečiamos ligos, 
dideli nerviniai sutrikimai, 
bloga maisto medžiagų apy
kaita ir pa. Plaukų retėji
mo ir galutinio nuplikimo 
priežastys nevienodai vei
kia atskirus žmones, todėl 
ir sutinkame įvairiausių 
nuplikimo atvejų. Nuplikęs 
žmogus tik išimtinais ir ga
na retais atvejais beužsiau- 
gina plaukus. Dėl to po stai
gių ir netikėtų nuplikimų, 
ypač jaunystėje, reikia 
stengtis išaiškinti plikimo 
priežastis ir jas šalinti. x

Tiesioginių būdų plau
kams atauginti mokslas ne
žino. Tiesa, arseno ir kai 
kurie kiti preparatai skati
na plaukų augimą viso kū
no paviršiuje, bet galvos 
plaukams tai nėra efektin
ga. Be to, arseno preparatų 
nuodingumas neleidžia re
komenduoti šią abejotiną 
priemonę. Plikimą atitolina 
plaukų priežiūra, ypač plo
vimas minkštu vandeniu su 
geru tualetiniu muilu.

priklauso sulyginimo ‘prin
cipui’. Vienok marksistai 
negali būti atsakomingaiš 
už buržuaziniu rašytojų 
tamsumą ir bukaprotys-

1959 m. birželio mėn. 24- 
—27 d.d. Odesoje įvyko Ta
rybų Sąjungos oftalmologų 
sesija. Joje dalyvavo ir Ta
rybų Lietuvos keturi gydy- 
tojai-oftalmologai.

Odesoje man teko būti pir
mą kartą, patirti įspūdin
gų pergyvenimų. Mielai pa
pasakosiu žurnalo skaity
tojams apie mūsų kelionę, 
apie Odesą ir Filatovo var
do institutą.

Kelionė
Iš lėktuvo Vilniaus rū- 

atrodo lyg pažįstami žais
liukai. Namai, medžiai, ke
liai kaskart mažėja. Netru
kus iš akių visai išnyksta t žemė. Diena apsiniaukusi. 
Pakylame virš debesų. Stai
ga mus apšviečia akinanti 
saulė, tarytum scenoje. 
Apačioje beribis baltutėlis 

’’kilimas, kuris atrodo kie
tas kaip uola ir spindintis 
lyg apledėjęs sniegas. Nori
si patikėti, kad gyvename 
pasakoje ir karieta važiuo
jame nuostabiais pusny
nais. Po pusvalandžio “pa
saka” baigiasi ir apačioje 
sumirga Minskas. Nusileis
dami ausyse jaučiame oro 
spaudimo pasi keitimą. 
Trumpai pasilsėjęs lėktuv- 

veža mus pro Ukrainos
ostinę Kijevą ir Moldavi

jos — Kišiniovą. Dabar, 
skrisdami tik 500 metrų 
aukštyje, matome, kaip kei
čiasi žemės raštas. Kolūkių 
gyvenvietės primena mies^ 
telius, o aplinkui juos labai 

nusitęsia laukų platy- 
Kaskart daugėja gels- 
spalvos kvadratu. Be 
o, tai derlingos Ukrai- 
kviečių laukai.

Nepajutome, kaip nu
skridome 1,200 kilometrų 
kelią. Štai, apačioje Juodo

vas

nos

ji jūra. Stebimės, kad šiuo 
į metu ji ne juoda, o pilkai 
į sidabrinė, panaši į mūsų 
I Baltiją. Tačiau Juodosios 
jūros aukštų krantų uolos 
ir tamsus smėlis labai ski
riasi nuo palangos ir Nidos 
kopų.

Odesa
Skendinti žalumynuose O- 

desa bent tris kartus dides
nė už mūsų Kauną. Visos 
gatvės apsodintos dideliais, 
neformuotais m e d ž i ais: 
vešliomis akacijomis, tuo
pomis, riešutmedžiais, tu
jomis, platanais, soforomis, 
žydinčiomis katalpomis ir 
kt. Vidudienį čia stipriai 
kepina saulė, ir be žalumy
nų mieste jaučiama nepa
keliama kaitra.

Mus traukia graži Ode
sos gamta. Norėdami kuo 
daugiau pamatyti, keliau
jame įvairiomis priemonė
mis: senoviškais, garsiai 
bildinčiais tramvajais, dai
liais troleibusais, autobu
sais, garlaiviais ir pėsčio
mis.

Puikūs operos teatro rū
mai neveltui yra laikomi 
gražiausiais iš visų pasau
lio teatrų (antroje vietoje 
po Milano operos teatro). 
Be to, iš architektūrinių 
paminklų, labai originalūs 
yra pusąpskritiniai rūmai 
ir P o t i O' m k i n o laiptai. 
Aukštoji miesto vietoje, iš 
kurios atsiveria nuostabus 
vaizdas į jūrą, yra pastaty
tas paminklas Puškinui. 
Mes prisiminėme, kad didy
sis poetas, gyvendamas sau
lėtoje Odesoje, rašė Euge
nijų Onieginą.

Didingai atrodo Odesos 
uostas. Tarp daugybės lai
vų matėme čia ir didžiuo
sius keleivinius laivus —

“Rosiją”, “Gruziją” ir “Ab
chaziją”’.

Keliaudami po miestą, 
pavakare kartais atsidur- 
davome labai toli nuo Fila
tovo instituto bendrabučio, I kur buvome apsistoję. To
dėl “namo” nakvoti daž
niausiai grįždavome jūros 
keliu: iš uosto plaukdavo
me iki Arkadijaus pliažo. 
Vakare jūros pakraštyje 
daugybė kažkur skubančių 
valčių ir keletas garlaivių. 
Juose užsidega aibės žibu
rių, skamba muzika ir dai
nos. Jūra dažniausiai gana 
rami, šios vakaro kelionės 
ilgai liks mūsų atmintyje: 
plaukiant galima ir pail
sėti, ir žavėtis vaizdais, ir 
pasvajoti.

Odesos miestą, parkus, 
teatrus ir muziejus mes, ži
noma, lankėme ne visai to
kia tvarka, kokia čia sura
šyta. Turizmui skyrėme vė
lyvus popiečius ir vakarus, 
nes visas dienas praleisda- 
davome sesijos posėdžių sa
lėse, o pasibaigus suvažia
vimui — dar apie dešimtį 
dienų lankėme Filatovo 
vardo institutą.

Oftalmologų sesija
Įvykusioje oftalmologų 

sesijoje svarbiausias buvo 
vaikų akių apsaugos klausi
mas. Nagrinėtos vaikų ak
lumo ir regėjimo nusilpimo 
priežastys, o taip pat ir 
pagrindiniai uždaviniai vai
kų regėjimui apsaugoti.

Pirmaisiais pokario me
tais svarbiausia vaikų ak
lumo pri e ž a s t i m i buvo 
traumos, o pastaraisiais 
metais (1957—1959) vyrau
ja įgimtas aklumas. Todėl 
prieita išvados, kad ateity
je didžiausią dėmesį reikia 
skirti vaikų apsaugai nuo 

įgimtų akies pakenkimų, 
kruopščiai ištiriant nėščias 
moteris toksoplazmozės ir 
kitų infekcinių ligų atžvil
giu.

Butina kovoti ir su mo
kyklinio amžiaus vaikų re
gėjimo silpnėjimu. Numa
tyta sudaryti naujas in
strukcijas dėl naujų moky
mo metodų ir mokyklos 
klasių higieninių reikalavi
mų.

Pasidalinta pat y r i m u 
apie glaukomos dispanseri- 
zaciją ir gydymo rezulta
tus Odesoje, Maskvoje, Le
ningrade ir kituose mies
tuose.

Plačiai buvo aptarti nau
ji efektingi žvairumo gydy
mo metodai, kuriuos pasiū
lyta taikyti visoje Tarybų 
Sąjungoje. Daug naujo pa
sakyta apie įvairias naujas 
akių operacijas.

Birželio men. 25 d. visi 
oftalmologų sesijos dalyviai 
— virš 300 gydytojų oftal
mologų — susirinko prie 
akademiko Filatovo kapo 
paminklo atidarymo iškil
mėms. Kalbėjo dabartinė 
Filatovo vardo instituto di
rektorė prof. Pučkovskaja, 
direktoriaus pavaduotojas 
medicinos mokslų daktaras 
Ševaliovas ir kiti profeso
riai. Labai jaudinančią kal
bą pasakė buvusi akla ligo
nė, praregėjusi po akade
miko Filatovo jai padarytos 
ragenos persodinimo opera
cijos.

Institutas /
Garsusis Filatovo vardo 

eksperimentinis akių ligų ir 
audinių terapijos institutas 
yra visai arti Juodosios jū
ros kranto. Daugiau negu 
300 lovų instituto staciona
ras padalintas į 7 skyrius: 
ragenos persodinimo, audi
nių terapijos, glaukomos, 

atstatomosios oftalmologi
jos, vaikų ir 2 bendros te
rapijos, Be to, yra moder
niški rentgeno fizioterapi
jos, laboratorijos, fotolabo
ratorijos ir kiti kabinetai. 
Gretimuose pastatuose — 
poliklinikinis skyrius ir 
didelis vivarijumas. Numa
toma statyti naują chirur
ginį korpusą, padaryti pri
ėjimą nuo instituto prie jū
ros, įtaisyti ligoniams plia
žą.

Institute dirba apie 100 
gydytojų. Jų tarpe 4 medi
cinos mokslų daktarai, 23 
modicinos mokslų kandida
tai. Be to, dar 9 ruošia 
disertacijas medicinos mok
slų daktaro laipsniui, o 17— 
— medicinos mokslų kandi
dato laipsniui įgyti.

Institute atliekami ir 
eksperimentiniai t y r i m ai. 
T y r i n ėjimams naudojami 
šunes, triušiai, jūrų kiauly
tės, žiurkės ir pelės. Minė
tiems gyvuliams atliekamos 
įvairios akių operacijos ar
ba kitokie tyrimai, pvz., 
dirbtinu būdu pakeliamas 
ir sumažinamas akispūdis.

Filatovo vardo institute 
tiriama glaukoma, vaikų 
apakimo priežastys, bando
mi nauji gydymo būdai 
tinklainės atšokimų, akies 
nudegimų atvejais ir kt.

Odesos institute kiekvie
nais metais organizuojami 
kursai gydytojams - oftal
mologams. Kursų metu 
greta paskaitų demonst
ruojamos įvairios akių ope
racijos. Atvykę į kursus 
gydytojai ir patys turi pro
gos operuoti, vadovaujami 
Odesos akių chirurgų.

Operacijos
Beveik kasdien čia atlie

kama daug akių operacijų, 
todėl operacinių kambarių 
yra visa eilė, o kiekviename 

jų po 1-2 stalus operuoja
miems.

Daugiausia daroma rage
nos persodinimo operacijų. 
Tais atvejais, kai ragena 
drumsta, o gilesnieji akies 
vidaus sluoksniai, ypač re
gėjimo nervas, nepakenkti, 
po ragenos persodinimo 
operacijos ligoniui grąžina
mas regėjimas.

Daugumo tokių ligonių 
ragena sudrumstėjusi po 
nudegimų šarmais, rūgšti
mis ar karštu metalu. Ne
retai po nudegimo susidaro 
daug randų. Dėl saugumų 
akies obuolys lieka nejud
rus, lyg įmūrytas akiduobė- 
bėje. Būna atvejų, kai vo
kai visiškai suaugę tarpu
savyje ir akies obuolio ne
bematyti, arba priešingai— 
vokai tokie deformuoti, jog 
nuolatos atmerkta akis ima 
džiūti. Tokiais atvejais 
pradžioje daromos įvairios 
vokų ir akies obuolio jun
ginės atstatomosios opera
cijos. Vokų odos defektai 
apdengiami odos lopais, pa
imtais iš to paties ligonio 
ausies grybo arba konser
vuotos ’ lavono odos. Vokų 
ir akies obuolio junginė at
statoma burnos gleivinės 
lopais, paimtais iš paties li
gonio.

Ragena gali būti perso
dinama įvairiai: visa rage
na, tik jos centras arba pa
kraštys. Be to, gali būti 
persodinami vien paviršu
tiniai ragenos centrai, jeigu 
gilesnieji esti skaidrūs ar
ba išpiautos ragenos diskas 
pakeičiamas nauju — kon
servuotu ragenos disku.

Ragenos persodinimo ope
racijos daromos net ir tais 
atvejais, kai prie ragenos 
rando priaugusi rainelės 
“kojytė.”

3 pusi. Laisvi (Liberty). Penktad., rugj>. (Aug.) 12> 1960

">uTeko matyti ir tokį vie
ną ligonį, kuriam neseniai 
padaryta dar sudėtingesnė 
operacija — persodinta ne 

1 tik ragena, bet ir dalis skle- 
ros.

Apie audinių terapiją
Audinių terapija (gydant 

alijošiaus ekstraktu ir ki
tais panašiai veikiančiais 
preparatais) yra akademi
ko Filatovo ir jo mokyklos 
pasiekimas.

Tyrimais įrodyta, kad pa
ėmus iš lavono ragenos 
transplantatą ir palaikius 
jį šaltyje, o po to persodi
nus ligoniui vieton jo drum
stos ragenos dalies, gauna
mi geresni rezultatai, negu 
persodinus rageną iš gyvų 
donorų. Iš tokių faktų ki
lo idėja pritaikyti audinių 
terapiją įvairiems ligo
niams.

Ištirta, kad įvairūs žmo
gaus ar gyvulio audiniai iš
laiko ypatingas medžiagas, 
kurias akademikas Filato
vas pavadino biogeniniais 
stimuliatoriais. Gyd y m a s 
biologiniais stimuliatoriais 
pakelia bendrą organizmo 
tonusą, sustiprina organiz
mo fiziologines funkcijas. 
Taigi biogeniniai stimulia
toriai veikia ne patogeninį 
faktorių, o patį organizmą, 
jie pakelia organizmo ener
getikos procesus, veikia fer
mentus, pakeldami jų akty
vumą.

Audinių terapija plačiai 
taikoma ne tiktai Tarybų 
Sąjungoje, bet ir užsienyje.

Esu laiminga, kad galė
jau apsilankyti viename iš 
žymiausių mūsų šalies of
talmologijos mokslo centrų 
ir .pasisemti naujų žinių, 
kurias pritaikysiu savo dar
be. Gyd. I. č ibi r ietie .  _____ • M •



Žinios iš
DRAUGAI SUSITIKO 

VILIANĖJE
Vis glaudesni užsimezga 

ryšiai tarp Vilkijos rajono 
Veliuonos vidurinės moky
klos ir Latvijos TSR Vi- 
lianės vidurinės mokyklos 
moksleivių bei mokytojų. 
Šios mokyklos jau seniai 
susirašinėja, keičiasi foto
nuotraukomis.

Latvių pakviesti, lietu
viai lankėsi Vilianėje. Sa
viveiklininkai surengė kon
certą.

Pr. Mikalauska
Vilkijos ra j.

KOLŪKIS MOKA 
PENSIJAS

Dar šių metų pradžioje 
“Lenino keliu” kolūkio val
dyba, peržiūrėjusi nusenu
sių ir nedarbingų artelės 
narių sąrašus, nutarė iš
skirti nuolatines pensijas
dvylikai kolūkiečių. Dabar pedicija Adutiškyje ir jo 

išmoka- apylinkėse tyrinėja kolu- 
i kiečių buities pakitimus 
per 20 tarybinės santvar
kos metų. Vėliau studentai 

I apsilankys kaimuose, ku- 
Į riuose hitlerininkų okupa
cijos metais siautėjo fašis
tai ir žiauriausiais būdais 
išžudė daug nekaltų gyven
tojų, 
dinis 
tas į 
zanu
vą prieš okupantus. Ekspe
dicijos dalyviai taip pat 
skaitys paskaitas vietos gy- 

! ventojams.
Doc. P. Pimdulienė 

Ekspedic. vadovė

kas mėnesį jiems 
mos pensijos.

St. Miltenis
Skuodo raj.

KOVOTOJAMS ATMINTI
Rokiškis. Pranui Staigiui 

buvo 82 metai. Visą savo 
gyvenimą jis dirbo žemę, 
augino duoną ir lauke ge
resnių laikų, vylėsi geres
nio gyvenimo...

1943 metų spalio 13 d. 
Šlapeikių kaimą apsupo 
hitleriniai budeliai. Kaimas 
suliepsnojo. O netoliese 
skendo ugnyje Miliūnų ir 
Lazdeikiu kaimai. Ta diena 
fašistai ir jų talkininkai 
žvėriškai nukankino senelį 
Praną Staigi, sudegino jį... 
Daug Miliūnų kaimo gy
ventojų irgi buvo nukan
kinti ta kruvina diena...

Didrodės apylinkes Tary
bos deputatai nutarė su
rinkti medžiagą apie'žuvu
sius už Tarybų valdžią apy
linkės gyventojus. Taip a- 
pylinkės Tarybos vykdoma
jame komitete atsirado gra
žus albumas su gedulo juo
sta ir užrašu “Didrodės 
apylinkės žuvusieji 
rybų valdžią”, 
ta medžiaga apie 
Didrodės apylinkės

surink-

Tary-
A),

O 
$ 

«

Vilniaus muzikinė biblioteka gauna vis daugiau naujos literatūros ir 
gaidų. Ypač didelis judėjimas šioje bibliotekoje vyko Jubiliejinės Dai
nų šventės išvakarėse.
Nuotraukoje: bibliotekos abonementiniame skyriuje.

Kas anksčiau galėjo svajoti, kad Lietuvoje bus gaminamos skai
čiavimo mašinos, dar kitaip vadinamos “protingomis mašinomis” ? To
kių mašinų fabrikas jau pastatytas Vilniuje, čia matome to fabriko elek- 
trinių oninių relių derinimo skyrių.

?: a .■ • f. s
' -Šią Ričardo ' Matulevičiaus nuotrauką pirmame pus

lapyje išspausdino Vilniaus “Tiesa”. Kodėl? Todėl, 
kad Ričardo vardas gerai žinomas “Elfos” elektro
technikos gamykloje. Tik prieš ketverius metus jis su 
šeima sugrįžo iš Argentinos į Tarybų Lietuvą. “Elfos” 
gamykloje jis pradėjo mokytis tekintojo specialybės ir 
kartu lankyti elektrptechninį technikumą. Dabar Ri
čardas vienas geriausių • gamyklos tekintojų. Ji^ taip 
pat baigia, ii’ eĮektromechaninį technikumą^

iA f/l

laietovos
bos pirmininką Joną Čer
niauską, 1946 m. banditų I 
nužudytą einant tarnybos 
pareigas, komjaunuolį Jo-: 
ną Galicką, valstiečių Žei- ■ ■ 
žiu šeimą ir kitus. Albumas ! 
pasakoja beveik apie 40' 
didvyrių, žuvusių kovoje 
dėl Tarybų valdžios. Jų ta r-J 
pe — daugiau kaip 20 
liūnų kaimo gyventojų.

' Y 6' u . ..  7' 7" ė| | 7Lietuva paveiksluose

Į STUDENTŲ
ETNOGRAFINĖ

EKSPEDICIJA
Egzaminai baigti. Prasi

dėjo vasaros atostogos. Da
lį jų grupė Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto diplomantų ir 
studentų istorikų. Dailės 
instituto ir Pedagoginio in
stituto studentų skiria at- 
nografinei ekspedicijai į 
Švenčionių rajoną.

Pirmomis dienomis eks-

Šiose vietose pagrin- 
dėmesys bus akreip- 
istorinę praeitį, par- 
veiklą, gyventojų ko-

Dešimt naujų automatų išmėginta ir pradėjo dirbti Vil
niaus “Spartos” fabrike. Jais mezgamos naujų rūšių vyriš
kos kojines su kapronu ir pusilges. Šiuos automatus aptar
nauja meistras Tadas Vitanauskas. Įmonėje jis dirba nuo 
1957 metų ir žinomas taip pat kaip racionalizatorius. Jis 
perdirbo mašiną moteriškoms kojinėms gaminti.

Nuotraukoje matote meistrą T. Vitanauską.

■o ■ll
. i

A K •' S

NAUJA ATS
Panevėžys. Beveik dvi 

paras miesto telefono sto
tyje buvo neįprastai tylu: 
neskambėjo abonentų tele
fonai.

O sekantį rytą pradėjo 
veikti nauja automatinė te
lefono stotis. Tai—Panevė
žio ryšininkų dovana mies
to gyventojams Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmečio 
išvakarėse.

Nauja ATS aptarnaus 
šiemet beveik 1,000 abonen
tu ne tik mieste, bet ir kai- t- 7

mo vietovėse.

naujame lietuyds. Kaime _____
Kapsuko rajono Černiachovskio vardo žemės ūkio ar

telė, kurjai vadovauja Socialistinio Darbo Didvyris V. 
Adomavičius, yra vienas pavyzdingiausių kolūkių. Nuo
lat kyla kolūkiečių materialistinė gerovė. Gyvulių au
gintojų vidutinis mėnesio uždarbis viršyja tūkstantį rub
lių. Kolūkyje išaugo nauja 70 pastatų gyvenvietė. Kolū
kiečių butuose yra elektra.

Nuotraukoje: bendras Černiachovskio vardo kolūkio gy
venvietės vaizdas.

Komjaunuoliškos vestuvės. Kairėje matome 
— “Spalio” artelės darbininkė Jelizavieta Kisel 
ir “Garūnų” karjero komunistinio darbo briga
dos narys elektrošaltkalvis Vincas Maceikoms. 
Vestuvės įvyko netoli Naujosios Vilnios Lazni- 
kų kaime.

Gimtosios šalies bitele nektaro ieško...

ši nuotrauka padaryta Vilniaus “Žalgirio” 
staklių gamykloje. Matome konstruktorių V.Lav- 
rentjevą (dešinėje) su šaltkalviu I. šaralovu 
staklių laboratorijoje patikrinančius įmonėje 
sukonstruotą naujo tipo staklių veikimą.

Kauno muzikinis teatras. Čia 1940 metų liepos mė
nesio dienomis vyko istoriniai Liaudies Seimo posė
džiai, kuriuose buvo priimta deklaracija apie Lietuvos 
įstojimą į broliškų tarybinių tautų šeimą.

Waterbury, Conn.
Pietūs pavyko

Rugpiūčio 7 d. įvyko il
gai laukti pietūs pas Sta- 
nislovaičius po gražiais 
jų medžiais — sode. Svečių 
prisirinko pilnas sodas. 
Kaip buvo garsinta, kad 
pietūs bus duoti pirmą va
landą, taip ir buvo. Rei
kia gaspadinėms atiduoti 
pagarbą už jų didelį 
darbą. Tiek maisto paga
minti ir tiek publikos ap
tarnauti, tai didelis dar
bas! Negalima pamiršti ir 
vyrų, kurie dirbo parengi
me.

Dvi draugės aukavo po 
porą sūrių, už kuriuos bu
vo surinkta $10.45. Sūrius 
aukavo O. Zutaulienė ir A. 
Mureikienė.

Diena buvo labai graži. 
Žmonės susirinkę linksmi
nosi ir patenkintai šneku
čiavosi. Rengimo komisija 
širdingai dėkavoja visiems 
ir visoms, kurie dirbo pa
rengime ir kurie, apsilankė.

Londonas. — JAV atsto
vybė ant savo namo iškėlė 
iš aliuminio arą, kuris muo 
sparno galo iki kito turi 35 
pėdas.

—Pittsburgh, Pa.
Pasitikimo banketas

Į Lietuvą buvo išvykę tu-/ 
ristais Frank Imbras ir 
Jonas Purtikas. Dabar 
jie grįžo ir parvežė daug 
žinių. LLD 87 kuopa ruo
šia jų pasitikimo bankietą. 
Įvyks sekmadienį, rugpiū- 
čio 21 d., 6 vai. vakare, L. 
D.S. 160 kp. svetainėje, 
1024 Beaver Ave. Vakarie
nė bus skani, o kaina tik
tai $1.50.

Užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites daly
vauti. Skaniai pasivalgysi- 
te, pasimatysite su drau
gais, išgirsite turistų pra
nešimą apie mūsų seną tė
vynę.

Kaip žinia, liepos 21 d. 
Lietuvoje įvyko iškilmės 
proga 20-ties metų sukak
ties liaudies santvarkos. 
Turistai papasakos apię^ 
tas iškilmes ir kitus savo 
patyrimus.

Visus širdingai kviečia, 
Komitetas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Policija areštavo keturis 
jaunuolius tarp 13 ir 15-os 
metų amžiaus. Jie pridėjo 
akmenų ant geležinkelio 
toje vietoje, kur atsidaro 
iešmai (svičiai). Sargui 
nepavykus atidaryti svi- 
čius jis nuskubėjo į vietą 
ir rado akmenų. -Dar sus
pėjo laiku juos prašalinti 
ir reikailngais bėgiais pra
leisti traukinį, kitaip būtų 
įvykusi traukinio katastro-

Klebonas V. P. Karkauf- 
kas staigiai mirė. Jis ren
gėsi važiuoti žuvauti, kri
to ir negyvas. Buvo atkak
lus darbo žmonių priešas. 
Per 22 metus jam būnant 
jį daug lietuvių pažino. 
Kai kurie apgailestauja, 
kai kurie sako, kad gailė
tis nereikia, nes jis galės 
gauti “dangaus karalys
tę”, kurią kitiems siūlė.

Keletas lietuvių buvo nu
vykę į parengimą pas Dr. 
Stanislovaitį ir jo žmoną. 
Ten buvo susirinkę apie 
šimtas žmonįų. Kalbėjosi 
apie organizacijas, ‘Lais
vės” reikalus, lietuvius tu
ristus, kurie lankėsi ir dar 
tebesilanko Lietuvoje.

Jonas Petkus, “Laisvės” 
vajįninkąs, jau grįžo iš li
goninės ir jo sveikata taijg 
sosi. LDS 16 kuopos nariaw 
priėmė Joną su pa rengi mė
li u ir maža dovana. Eva 
Rudman ir Juzė Žolynas 
pagamino kavos ir užkan
džių. Linkime Jonui grei
tai pasveikti ir 
ban.

stoti dar-

yra daug 
bet vietos

Mūsų mieste 
žmonių be darbo, 
anglų laikraščiai 
nuslepia, jie rašo, būk be
darbių mažai. Tikrumoje 
žmogui sulaukus tik 50 me
tų amžiaus jau sunku dar
bą gauti.

W. Arms Co. vėl paleido 
iš darbo 150 darbnnkų. Sa
ko, kad “neturi užsaky
mų”. Paleistiems jau nesa
kė, kad jie bus pašaukti at
gal į darbą. Tas rodo, kad 
senesnio amžiaus žmonių 
nesirengia kviesti atgal. 
Gi kur jiems dėtis, nes 
natvgs pensija mokam* 
tik sulaukus 65-ių -metų 
amžiaus.

J. Kunca

1 p.*. Laisve (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 12,1960
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FARMINGDAL

TAMAS MITKUS

Mes reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Onai, sūnui Artūrui, marčiai Patricia, dukrai 
Laurai, žentui Hassan, anūkėms ir anūkui, gimi
nėms ir artimiems draugams, kurių jis daug tu
rėjo.

Mr. ir Mrs. M. Witkus
M. ir Mrs. F. Bunkus
Mr. ir Mrs. J. Simel
J. ir A. Stand i ai
Ch. Anuškis
J. ir K. Juodeškiai
Anna Rogers

Josephine Seimon
F. Norbuta
B. Skubliskas
W. Baltrušaičiai
W. Driskas
M. Mitkus

Philadelphia, Pa
Rugpiūčio 21-ma, tai bus 

sekmadienis, visų pažangos 
mylėtojų keliai turi vesti 
pas Bekampius į Avalon, N. 
J. Šis pas Bekampius poky
lis bus paskutinis šį sezoną. 
Drg. Lipčius iš Eddystone 
sako, kad jo sveikata žy
miai pagerėjo, ir jau jisai 
talkininkauja Bekampiams 
prisirengime svečių pasiti- 
kimui ir jų vaišinimui.

Drg. Lipčius sako, kad 
praeityje tokie pas Bekam
pius pokyliai buvo sėkmin
gi, tai tikimės turėti ir šį 
sėkmingą. Tad ne tik Penn- 
sylvanijos, bet ir New Jer
sey pažangūs mūsų judėji
mo rėmėjai, turėdami liue
są sekmadienį, nepamirški-

dar- 
prie

tei-

Pikieto linija pastatyta 
prie steito namo. Pikietą 
sudaro Local 1623 State, 
County and Municipal 
bininkai, priklasantys 
AFL-CIO.

Jie sako, kad neturi
sės streikuoti, tai vienatinė 
savo reikalams apginti prie
monė — pikieto linija. Jų 
prezidentas Hubert Ashust 
pastebi, kad jie algų pakėli
mo nėra gavę nuo li956-tų 
metų ir visi State darbinin
kai nėra gavę nuo 1953 me
tų, kuomet federalinėje val
džioje dirbantieji gavo pa
kelti algas. Jie sako, kad 
pikietuos tol, kol jų reikala
vimas bus patenkintas.

Mieste gyvenanti ir mėgs
tanti vaisius turi juos pirk- 
", brangiai mokėti. Bet štai 
netoli nuo mūsų apleistas 
sodas su pyčių medžiais. 
Pyčių daug ir gražios val- 

» g(Ui ar kenavimui, bet nie
kas jų nerenka'. Vaikai jas 
naikina įvairiais būdais. 
Mūsų šeima prisirinkome 
tiek, kiek buvo galima.

Na, ir apyllinkės gyven
tojai į tai domės nekreipia. 
Jie verčiau nuėję į krautu
vę nusiperka, bet patys pa
sirinkti neturi noro.

Norintiems uogų yra vie
tų, kur galima pasirinkti, 
pigiau mokėti, negu pirkti 
pririnktas. Bet čia ta pati 
istorija. Žmonės greičiau 
perka pririnktas ir bran
giau moka.

Šią savaitę dvylika tūks
tančių telefonų darbininkų 
balsuos sutartį, kurią suda
rė unijos pareigūnai 

Kampanija. Sakoma, 
gaus pakelti į savaitę 
$2.50 iki $4.50. Sakoma, 

. jų savaitinis uždarbis

SU 
kad 
nuo 
kad 
bus 

hūo $86 iki $116. Kontrak
tas bus pasirašytas trejų 
metų perijddūi.

Derybos išvengimui strei
ko 600 darbininkų, kurie 
priklauso prie lokalo 131 In
ternational Brotherhood of 
Boilermakers 
apimančio 44 
rius, nutrūko, 
reikalav i m u s
riams stato, neteko spaudo
je matyti. Ateitis parodys 
jų statomas sąlygas.

Association, 
kontrakto- 

Kokius jie 
kontrakto-

Miesto darbininkams 
leista priklausyti prie uni
jos. Tačiau sąlygos keistos. 
Vienos šakos darbininkai 
gali streikuoti, kitos šakos 
negali streikuoti. Sutartyje 
nusakoma, kad kiekvienais 
metais tarpe birželio 15-tos 
iki birželio 30-tos nenorinti 
priklausyti prie unijos gali 
pasitraukti. Darbininkai, 
priklausanti prie “manda
tory” klasės, bus reikalau
jami priklausyti prie uni
jos bėgyje šešių mėnesių.

Nepamirškite, kad 12-tą 
rugpjūčio 7:30 vai. vakare 
įvyks svarbus LLD 10-tos 
kuopos susirinkimas sve
tainėje 1150 N. 4th St. Šia
me susirinkime bus padary
ti planai ateities veikimui, 
ir bus svarbūs raportai iš 
praeities nuveiktų darbų. 
Turime prisiminti, kad mū
sų organizacijų seimai pra
ėjo, darbo buvo sunkaus ir 
daug.

Na, ir šiame susirinkime 
išgirsime pasekmes, jos bus 
geros ar blogos, ir tik šia
me susirinkime sužinosi
me. Nepamirškite suvažia
vimo tarimų, kad turime 
padidinti LLD 10-tos kuo
pos narių skaičių.

Pilietis

So. Boston, Mass.
PARENGIMAS

Pasitiksime sugrįžti s i ą 
iš Tarybų Lietuvos draugę 
Elenorą Betekevįčienę. Tai 
bus rugpiūčio 20 d., 7 vai. 
vak., 318 Broadway. Todėl 
visi, kas tik įdomaujate, 
malonėkite dalyvauti. Iš
girsite prahešimą, ką d-rgė 
Belekevičienė matė ir gir
dėjo Lietuvoje. Galėsite jos 
paklausti apie savo gimi
nes Lietuvoje. Aš tikiu, 
kad ji daug ką galės mums 
papasakoti apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Todėl nepamirškite da
lyvauti.

J. Skliutas

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą ‘Tro- 
švaistės”? Jei lie, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1:00. 
Gaunama Laisves kiiygy
nė. \

Chicago, ID.
Baisi šeimoje nelaime

Gavome žinią, kad stai
ga susirgo Elzbieta Kuku- 
raitienė ir likosi išvežta į 
Mercy Hsp., 2537 So. Prai
rie Ave., Chicago, Ill. Jos 
Sveikata esanti rimtoje, pa
dėtyje.

Elzbietos vyras Augustas 
Kukuraitis jau apie trys 
mėnesiai kai guli paraly
žiaus ištiktas. Dabar vie
nas ligoninėje, kitas na
muose iš lovos neišlipa. Pa
dėtis tikrai skaudi. Dėka 
Onos ir Jono Marquardt li
gonis prižiūrimas. Jie abu 
kas dieną po kelis kartus 
lanko ligonį ir kiek gali, pa
deda sergančiam. Tai tikrai 
žmonės verti tikros pagar
bos už tokį širdingą nelai
mės ištiktų atjautimą.

Būtų gerai, kad ir kiti 
dragai ir kaimynai atlanky
ti! ligonius ir ištiestų pa-, 
galbos ranką.

Linkiu abiems ligoniams 
pasveikti ir būti tvirtiems. 
Kukuraičių adresas: 3517

Lowe Ave., Chicago 9, 
(pirmame aukšte).

— Vilnietė

So.
III.

Mirė Kazimieras 
Kasiliauskas

Rugpiūčio 3 d. mirė pla
čiai žinomas biznierius K. 
Kasiliauskas, turėjęs užei
gą 3356 So. Halsted St. Ve
lionis tūlų laiką nesveikavo. 
Iš Lietuvos paėjo iš Taura
gės apskrities.

Liko dideliame 
žmona Veronika, 
nas su šeima ir
du broliai ir sesuo, 
mieras priklausė prie dau
gelio lietuvių draugijų. Bu
vo ramus, draugiško būdo 
ir su visais gražiai sugyve
no. — Rep.

nuliūdime 
sūnus Jo- 
Lietuvoje 

Kazi-

Hudson, Mass.
Iš Lietuvių Klubo praeities

1925 metais pažangūs 
lietuviai nupirko pasenusią 
mokyklą. Reikėjo ją per
taisyti, kad būtų tinkama 
veikimui ir įrengti svetai
nę. Tai buvo sunkus ir iš- 
kaštingas darbas. Bet kada 
įrengėme, turėjome savą 
svetainę, tai visas veiki
mas pagerėjo.

1926 m. susiorganizavo 
Liet. Piliečių Klubas, ku
ris statė tikslu: rengti pra
kalbas, steigti knygyną 
(biblioteką), skleisti lietu
vių tarpe apšvietą. Tai bu
vo geri tikslai, geri šūkiai 
ir progresyvių veikla pa
gyvėjo. Bet įstaigos užlai
kymas — lėšų reikalas ver
tė steigti saliūną. Buvo ne
sutikimų. Buvo sakoma: 
kaip gi vienoje rankoje lai
kysime knygą ir siūlysime 
apšvietą, o antroje svaiga
lų stiklą. Nesmagu progre- 
syviams. Bet finansai ver
tė steigti saliūną.

Įsteigus saliūną klubo fi
nansai pagerėjo ir sutvir
tėjo. Klubas neatsisakė' 
paremti pažangiųjų veiki
mą. Klube galėjai paskai
tyti “Laisvę”, “Vilnį”, an
glų kalboje dienraštį ir ki
tus laikraščius. O kiek pra
kalbų, diskusijų ir kitokių 
parengimų buvo surengta!

Užsidarius ateivijai iš 
Lietuvos, buvo nutarta pri
imti į klubą čia aūgusį jau
nimą. Kai kurie tam prie
šinosi, nes čia augęs jauni
mas dar neina pažangiųjų 
tėvu keliais. Senesnio am
žiaus narių skaičius mažė
jo. Jaunuolių kiekis klube 
augo. Jie priešinosi pažan
giųjų tikslams aukoti pini
gų. Jaunuoliai pasidavę j 
dešinę neatnaūjino ir laik-

raščių į klubą. Ir klubo 
vardas puolė. Vėl prasidė
jo rūpesčiai su finansais. 
Iždas vis mažėjo. Galų gale 
klubas jau įbrido ir į sko
las, kurių susidarė keli 
tūkstančiai dolerių.

Kitos išeities nebeliko, 
kaip klubą parduoti. Par
duotas už žemą kainą. Par
davimas užtruko, kol vis
kas buvo sutvarkyta, vėl 
padarė išlaidų. Padengus 
pardavimo išeigas, klubo 
skolas, kas liko, tai propor- 
cionaliai nariams padalin
ta. Taip baigėsi L. P. klu
bas mūsų mieste.

P. Vaitekūnas

Lawrence, Mass.
Andoveryj Roytheon dirb

tuvėje Walter M. Scanlon 
apžiūrinėjo valdišką pisto
letą ir per neatsargų pa
spaudė gaiduką. Įvyko šū
vis. Kulka pataikė jam į 
galvą ir vietoje užmušė.

Lawrence miesto valdyba 
sumanė pagražinti Essex 
gatvę — apsodinti jos šali
gatvius medeliais. Vasarą 
gatvėje bus vėsiau bent 10 
laipsnių.

me-Paul T. Henricks, 41 
tų amžiaus, Methuen 
ventojas, dirbdamas 
John Lening Co., nukrito 25 
pėdas žemyn ir persiskėlė 
galvą. Kitas darbininkas 
buvo ant tos pat lentos ke
liamas į viršų, jis susižei
dė, bet išliko gyvas.

pas

šei-
brolį, sesutę. Lai

Liepos 25 d. mirė Marce
lė Bagdonas. Taipgi trum
pai sirgus mirė Anna Su- 
bach. Paliko dideliame nu
liūdime savo draugą, 
myną,
joms būna težinąs poilsis.

Gavau laišką nuo Sukac
kienės iš Worcester. Ji ra
šo, kad Aido choro artistai 
galėtų suvaidinti operetę 
mūsų mieste spalio mėnesį. 
Tuojau pasitarsime tuo rei
kalu. .r^<;

Rugpiūčio 21 d., 2 vai. po 
pietų, įvyks LLD 37 kp. su
sirinkimas. Prašau 
narius dalyvauti.

visus

Olym-Rugsėjo 18 dieną, 
pia Parke, Worcesteryje, 
įvyks “Laisvės” rudeninis 
piknikas. Iš Lawrence va
žiuosime autobusu. Busas 
geras, naujas,' patogus ir 
visiems patiks. Jis išeis 11 
vai. ryto nuo Lietuvių klu
bo, 41 Berkeley St. Kelionė 
į abi puses tik $2.

Nelaukite paskuti nių 
dienų, bet buse vietą užsisa
kykite bent dviemis savai
tėmis pirm pikniko pas ko
misijos narius J. Kuodį ir 
Ig čiuladą, arba pas mane 
telefonu: Murdock 5-5809. 
Užtikrinu, kad turėsite ge
rą ir smagią kelionę, o pik
nike 
gus.

susieisite savo drau-

S. Pėnkauskas

Pittston, Pa
Girdėjau, kad liepos 30 

dieną, New Yorko valstijo
je, važiuodami automobi- 
liumi, lietui lijant, Gruše- 
lioniai turėjo nelaimę. Jie 
buvo paimti į ligoninę. Ma
nau, kad dabar jau bus na
mie. Linkiu jiems pilnai 
pasveikti. Kaimynas

Ankara. —■ Nauja Turki
jos vyriausybė mažina ka
rines jėgas.

Seulas. — Šiaurinės Ko
rėjos karo laivai suėmė tris 
Pietinės Korėjos žvejų lai
vus.

Eddystone, Pa.
Padėka

Prieš tris mėnesius bu
vau susilaužęs koją. Ligos 
laiku labai daug draugų ir 
draugių aplankė mane ir 
linkėjo greitai pasveikti. 
Aplankė iš Chester, Phila
delphia, Newarko, Brook- 
lyno,. Washington©, Chica- 
gos ir Metelionis net iš Flo
ridos. Su Metelioniu perei
tais metais kartu lankėmės 
Lietuvoje, pirmoje turistų 
grupėje. Daugelis šaukė te
lefonu ir linkėjo greitai pa
sveikti. Laikraštyje vietą 
taupydamas vardų neminė
siu, už tai visi atleiskite.

Visiems ir visoms didelis 
dėkui! .Linkiu jums geros 
sveikatos ir ilgų gyventi 
metų.

Antanas Lipčius

Gibbstown, N. J.
Nors ir ne tvirtai jau

čiuosi, bet pasitaręs su 
Walteriu Martinkumi nu
tarėme aplankyti Seną Vin
cą. Jį radome geroje nuo
taikoje. Skundėsi, kad sun
kiai sirgo. Tiesa, ir dabar 
nėra sveikas, nes vienoje 
pusėje turėjo paralyžiaus 
smūgį. Tas užgavo akių re
gėjimą. Bet gydytojas sako, 
kad laipsniškai pasitaisys.

Vincas interesuojasi pa
saulio įvykiais. Jis džiaugė
si, kad darbo žmonių per
galės seka viena kitą. Vin
cas, kol galėjo, rašė ir vei
kė, tai ir dabar džiaugiasi 
darbo žmonių laimėjimais.

Patarčiau, kad galintieji 
draugei ir draugės aplan
kytų Seną Vincą, nes tas 
priduoda jam daugiau ener
gijos, padaro gyvenimą 
linksmesniu ir įvairesniu.

A. Lipčius

Pasaulyje yra 1,700 
uodų rūšių

Pasaulyje yra 1,700 uodų 
rūšių. Dalis jų pavojingi 
ir platina užkrečiamas li
gas, kaip tai tropišką dru
gį, karštligę, geltonligę, 
malariją ir kitas, o kiti 
taip daro nesmagumo.

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 70 skirtingų uodų rū
šių. “Altogether” uodų rū
šis platina malarijos ligą. 
Šie uodai turi tamsius taš
kelius ant sparnelių, o kai 
ilsisi, tai galvą nuleidę ir 
kūną pastatę į viršų. Jų 
yra Jungtinėse Valstijose, 
nors nelabai daug.

“Anopheles” rūšies uodai 
platina geltonligę. Jie turi 
baltus brūkšnelius ant ko
jų ir nugaros. Jų 
randasi Jungtinėse 
jose.

Visi uodai yra 
Kraują geria tik

Kada jos įkanda, tai įkąs
tąjį užkrečia nuodais. Įkąs
tas jaučia skausmą, niežulį 
ir įkasta vieta patinsta. 
Patartina įkastą vietą api- 
prausti su muilu, nušluos
tyti alkoholiumi arba nors 
sūrumi vandeniu.

taipgi 
Valsti

jų i 
žalingi, 
patelės.

SENIAUSIA KNYGA
105 m. e. m. (mūsų eros 

metais) kinų didikas Tsai 
Lun išrado popierių. Kelis 
amžius kinai popierių nau
dojo vien rašymui.

Nustatyta, kad ksilogra- 
finės knygos, spausdintos 
popieriuje, Kinijos budistų 
vienuolynuose atsirado val
dant Tan dinastijai (618— 
907 m.).

Kas yra ksilografija? Žo
dis ksilografija yra sudary
tas iš dviejų senovės grai
kų kalbos žodžių: ksiulon— 
medžio gabalėlis; ir grafo— 
rašau. Taigi, ksilografija 
yra raižyba medyje.

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

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

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

Avalon, N. J.
Pastebėjęs, kad sekma

dienį, rugpiūčio 21 d., pas 
J. E. Bekampius yra ruo
šiamas parengimas, tai ir 
nuvykau pas juos pasitarti. 
Jie ruošiasi gražiai priimti 
visus svečius. Maudynės 
tinkamiausios. Maudžiausi 
Atlanto vandenyje ir gėrė
jausi. Vanduo malonus, ne
sinori iš jo išeiti.

Juozo ir Elzbietos svei
kata nėra tvirta. Jie sako, 
kad vėliau vargiai galėtų 
parengimui pasidarbuoti. 
Raginu visus atvykti į šį 
parengimą. Pasiimkite su 
savimi ir maudymosi apsi
rengimus. Pasimatys i m e 
sekmadienį, rugpiūčio 21 d., 
pas Bekampius.

A. Lipčius

Du MacArthurai
Spaudoje yra minimi du 

ašmenys Douglas MacAr
thur. Vienas skaitytojams 
gerai žinomas, tai Jungti
nių Valstijų generolas Dou
glas MacArthur, kuris va
dovavo JAV sausumos jė
goms kare prieš Japoniją 
ir prieš Šiaurės Korėjos 
liaudį.

Generolas D. MacArthu- 
ras gimęs 1880 metais, sau
sio 26 d. Jis augo Filipinų 
salose, kur jo tėvas buvo 
JAV gubernatoriumi. Ten 
MacArthurai įsigijo dide
lių turtų, turi cukraus 
plantacijas ir fabrikus.

Antrasai Douglas Mac- 
Arthur yra generolo brolė
nas. Dabar jis JAV amba
sadorius Japonijoje, gauna 
$27,500 algos per metus ir 
yra stambus turčius. Am
basadorius yra vedęs Lou
ise Barkley, dukrą buvusio 
JAV viceprezidento Bark
ley.

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui' už skaistešnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

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

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

Puslapių 353, Kaina $2.50

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

Puslapių 128, Kaina $1.00

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

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvies
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
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didelius 
kaimus, 

kelius,

lietuvių tautai būtų leng
viau gyventi, kad jaunimas 
galėtų mokintis, kad dau
giau pakėlus kultūrą.

Nebuvo ponų valdomoje 
Lietuvoje jaunimui moks
linas sąlygų. Nebuvo ir to, 
kad Lietuvos sporto jauni
mas galėtų vykti į kitas 
šalis ir su kitų šalių jau
nuoliais turėti varžytines. 
Lietuviai to pasiekė tik 
prie liaudies santvarkos, k

Man būnant Lietuvoje 
stebino visur draugišku
mas. Kur eini, ar tai į val
diškas įstaigas, ar fabri
kus, mokslų įstaigas, visur 
suaug ir jauni kalbasi gra
žiai, draugiškai, kaip,bro
liai su broliais. Neyeltui 
man riedėjo ašaros Vil
niaus orlaukyje, kada plie
no paukštis pakilo į orą, 
išnešant mus iš gimtos ša
lies, kada ten pasiliekanti 
mosavo mums linkėdami 
laimingos kelionės.

Prisimenu pasikalbėjimą 
su elektrai nes statytojais 
Kaune. Jie sakė: “Jūs, 
amerikiečiai, atvykite pas 
mus už kelerių metų, kada 
mes jau būsime baigę Sep-

Prieš metus buvau Lietuvoj
Prieš metus lankiausi sa- kurie ištikimai dirba, kad 

vo gimtoje šašlelėje Lietu
voje. Pirm to diena iš die
nos galvojau: ar dar teks 
pamatyti savo gimtinę, 
tuos puikius Lietuvos lau
kus, miškus ir vaizdus.

Prieš metus mačiau Ta
rybų Lietuvoje į taip trum
pą laiką atliktus 
darbus: naujus 
naujas dirbtuves,
kalūkius, miestus, milžiniš
kus mūrinius namus, kaip 
tai Naujoje Akmenėje ir 
kitur. Miestai puikūs, lau
kai žaliuoja, elektrinės jė
gainės statomos, prie že
mės ūkio dirba mašinos. 
Nauja technika: aria, akė
ja, sėja, o javams pribren
dus—pjauna ir kulia. Ar
kliai ir kartu žmogus jau 
paliuosuoti nuo sunkaus 
arklo darbo. Nereikia ar
kliams vilkti arklą ir sun
kiai prikrautus vežimus. 
Taip, mašinos ne tik ark
lius, bet ir žmones paliuo- 
savo nuo sunkaus darbo. 
Traktorius eina pirmyn,

• velka plugus ir gražiai klo
ja vienu kartu šešias ar 
net dvylika vagų. Kada 
Lietuvoje viešpatavo ponai, 
tai apie tokius įrengimus , .1 t & tynerių metų planą, tai ta

da pamatysite mūsų did
žiuosius pasiekimus, naują 
žmonių gyvenimą.

Dabar 
dar teks 
pamatyti 
laukus, 
žmones ir jų darbo vaisius. 
Aš prisimenu tuos, su ku
riais kalbėjausi, kurie bu
vo mūsų palydovais, rodė 
Li-etuvos pasiekimus, aiški
no jų planus, visi kalbėjo 
trokšdami taikos ir laimės

* visų šalių žmonėms.

nebuvo nei galvojama. Ta
tai davė liaudies santvar
ka, pačios liaudies vyriau
sybė.

Ir tai atsiekta per labai 
trumpą laiką, taipgi po 
baisaus Lietuvos sunaiki
nimo, kuri nukentėjo nuo 
hitlerininkų ir jiems parsi
davusių buržuaziniai - na- | 
cionailstų. Dabar nemažai 
Lietuvos priešų atbėgusių į 
Ameriką purvina ir nieki
na savo gimtąją šalį, 
jos žmones, jų vyriausybę 
Niekina ištikimus Lietuvon 
sūnus ir dukras, jos vadus,

v

vėl galvoju: ar 
man nuvykti ir 
Lietuvos miestus, 
miškus, pievas,

Įvairios Žinios
Kongo respublika 
karo išvakai ėse

New Yorkas. — Atrodo, 
kad K o n g o respublikoje 
įvyks mūšiai, jeigu Belgija 
greitai neištrauks savo ar
mijos dalinius. Kongo pa
sius savo karius išvien su 
Jungtinių Tautų daliniais 
į Katanga provinciją.

Belgija grasina, kad ji 
sumažins savo paramos da
lį karo sąjungai — NATO. 
Katanga provincijos atsi
metėlis Tshombe sako, kad 
jis jau nesipriešins Jungti
nių Tautų karinių jėgų pri- 
siuntimui.

Powers tėvai ir žmona 
vyks į TSRS

Washingtonas. — Lakūno 
Francis Powers tėvai ir jo 
žmona jau išvyko į Mask
vą. Rugpiūčio 17 dieūą 
prasidės lakūno F. G. Po
wers teismas. Jo lėktuvą 
“U-2” TSRS kariai nušovė 
gegužės 1 d., kada jis skrido 
šnipavimo sumetimais Ura
lu kalnų srityje.

Oliver Powers, lakūno tė
vas, labai nepasitenkinusiai 
kalbėjo apie JAV spaudą.

K. Rušinskienė pasakoja apie 
Tarybų Lietuvą

GERĖJA SANTYKIAI 
TURKIJOS IR TSRS

Maskva. — Atvyko nau
jas Turkijos ambasadorius 
Fakri Koruturk. Jis įteik
damas Tarybų Sąjungos vy-i 
riausybei savo I

Po miestą pasidairius
Rugpiūčio 12 d. atidaro

mas Clearview vieškelis 
nuo Interborough vieškelio 
į Bronx miesto dalį. Jis 
jungsis su naujuoju Long 
Island Expressway, kuris 
jau per 18 mylių nutiestas,

nausyoei savo paliudymą nuo East upės iki Westbu- 
pareiškė, kad naujoji Turki- L. I.
jos valdžia palaikys drau
giškus santykius su TSRS.

■------------------------------------ i'

ROMA RUOŠIASI PRIE mašinėlės iš Herald Square

Vagys išsivežė 646 ra
šomąsias ir skaičiavimo

Business Machines Co., 
... v. JM'anhattane. Mašinėlių ver- 

Roma. Italija ruošiasi siekia virš $50,000.
OLIMPIADOS

prie tarptautinės olimpia- 
dor, kuri Romoje prasidės 
rugpiūčio 25 dieną. Nutiesėjai 
naują vieškelį, kurio įrengi-! 
mui išleido $3,000,000. Ro
moje pastatyta keli nauji 
viešbučiai ir atlikta kitokį 
pasiruošimai.

Miesto viršininkai sako, 
.1 areštuos žuvininkus, 

kurie žuvis gaudo miesto 
kanaluose ir nuo auto vieš
kelių tiltų. Sako, kad žuvi
ninkai labai sutrukdo auto
mobilių važiuotę.

KUBA PAKėLe ANT 
ĮPLAUKŲ TAKSUS

Havana. — Kubos vy
riausybė pakėlė ant įplaukų 
taksus tų asmenų, kurie 
per metus turi ne mažiau 1 

į 5,000 pesų. Kubos peso vertė
S. Penkauskas lyra lygi JAV doleriui.

Reiškia, pakėlimas taksų 
i nepalies darbo žmonių ma
sės.Tar. Sąjunga imasi 

apsaugos žingsniu
Maskva. — Tarybų Są- traukė militarinių įstaigų 

jungos spauda ir radijas ra- paveikslus, 
gina visus piliečius imtis 
savisaugos žingsnių 
užsienio imperialistų šni
pus. Žurnalas ..Komunis
tas” įtalpino ilgą straipsnį, 
kuriame aprašo visą eilę in
cidentų su užsienio šnipais.

Žurnalas rašo, kad užsie
nio imperialistai ne tik 
stengėsi šnipauti lėktuvais 
iš oro ir per sieną siunčia sa
vo agentus, bet jie siunčia 
šnipus į socialistines šalis 
ir po priedanga turistų, ir 
net delegatų į mokslininkų 
suvažiavims.

Žurnalas rašo, kad birže
lio mėnesį, Maskvoje, įvyko 
Tarptautinis automatizaci
jos ir telemechanizacijos 
kongresas, kuriame buvo 
užsienio agentų. Tie agen
tai, vietoje dalyvauti suva
žiavime, trankėsi po 
miestą, jo apylinkę ir trau
kė militarinių įstaigų 
veikslus. Jų tarpe buvo 
imtas JAV delegatas 
Post.

Tarybinė spauda rašo, 
kad TSRS piliečiai savano
riškai organizuojasi į sau
gos grupes ir gelbsti saugos 
įstaigoms kovoje prieš už
sienio agentus. Tokios pilie
čių grupės jau nemažai su
ėmė užsienio šnipų.

Tarybinė spauda paduo
da, kad laisvanorių piliečių 
grupės Odesoje suėmė už
sienio agentą, kuris nuo 
prekybos laivo bandė pa
sprukti į miestą, Sibire ant 
geležinkelio suėmė “turis
tus”, kurie pravažiuodami

prieš

pa- 
su-

Kartu tarybinė spauda 
ragina piliečius būti atsar
giais pasikalbėjimuose su 
užsienio turistais ir viso
kiais “svečiais”. Bet kartu 
atžymi, kad darbo unijų de
legatus ir darbinikus turis
tus reikia gražiai pasitikti, 
kaip ištikimus žmones.

Praplito baisioji 
arklių liga

New Yorkas. —Jungtinių 
Tautų organizacija skuba į 
pagalbą Azijos šalims ko
vai prieš baisią arklių ligą. 
Iki dabar ta liga buvo žino
ma tik kaip kur Afrikoje. 
Ją platina mažyčiai vabz
džiai, kurių be mikroskopo 
negalima matyti.

Dabar ta liga išsiplatino 
Arabijoje, Irane, Irake, Li
bane, Jordanijoje, Turkijo
je, Indijoje ir Pakistane. 
Irane jau serga apie 200,- 
000 arklių, Turkijoje krin
ta po 12,000 arklių per vie
ną savaitę. •

Vientiane, Laosas. — Jau 
suorganizuota nauja Laoso 
vyriausybė. Yra įrodyta, 
kad didelė imperialistinė 
valstybė įveža į Laosą savo 
jėgų nuvertimui naujosios 
valdžios.

Londonas. — Automobi
lių apdraudos kompanijos 
numažino apdraudą mote
rims 10 procentų, nes, sako, 
jos atsargesnės važiuotėje.
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Švaros departamentas sa
ko, kad New Yorke prieš 
10 metu buvo nešvariausias 
miestas Jungtinėse Valsti
jose. Dabar .jis yra antras 
švariausias, tai yra, pirma
sis po Philadelphijos.

Koste Rušinskienė — vie
na turistų, kurie grįžo iš 
Tarybų Lietuvos rugpiūčio 
4 dieną. Sėdime mes trise— 
abudu Rušinskai ir aš—jų 
bute; aš ragauju lietuviško 
skilandžio, tik ką parvežto 
iš Lietuvos, ir appilu grįžu- 
siąją klausimais. O. K. Ru- 
šmskienė pasakoja, ir pa
sakoja kai kada net susi
jaudindama net iki ašarų.

—<Kaip ilgai nebuvote 
matę Lietuvos? — klausiu.

—Nuo 1913 metų. Tais 
metais jaunutė išvykau lai
mės ieškoti į Škotiją, ten už 
Jono ištekėjau; jis dirbo 
angliakasiu. Į Jungtines 
Valstijas atvykome 1921 
metais.

—Iš kur jūs kilusi Lietu
voje?

■—Gimiau ir augau Rūdos 
kaime, dabartiniame Vilka
viškio rajone.

—Buvote savo gimtaja
me kaime?

—Buvau. Dabar ten kol
ūkis. Ten pat radau dar ir 
savo pamotę, 88 metų am
žiaus, Oną Rugienienę. Se
nutė dar judri, viską pui
kiai atsimena. Gyvena pas 
savo marčią, kuri su savo 
vaikais dirba kolūkyje.

Prašiau Rušinskie nes, 
kad ji būtų atvira, kad nie
ko neperdėdama papasako
tų, kaip dabar jai atrodo 
jos gimtajame kampelyje 
gyvenimas, palyginus su 
tuo gyvenimu, kurį jai teko 
gyventi.

Daug kas griežtai pasi
keitė, — atsakė užklausto
ji. — Mano laikais labai re
tai kada ant stalo matėme 
mėsos, o šiandien jie turi 
užtenkamai ir mėsos, ir 

Daily j pieno ir visko. Mano laikais 
•bnmnlmpa via ilcšpininmo hnsi nr-

įspūdis buvo IX-ajame for
te Kaune, kur fašistai kali
no politinius kalinius. Da
bar ten muziejus.

—O kokį įspūdį sudarė 
Dainų Diena Vilniuje?

Užklaustoji atsakė:
—Neturiu žodžių tam

grožiui apipasakoti. Pamis- 
lykite: tiek tūkstančių dai
nininkų dainavo, ir žmogus 
supratai kiekvieną jų dai
nuotos dainos žodį... Šoko 
tūkstančiai šokėjų — šoko 
lietuviškus tautinius šokius. 
Viskas praėjo kaip kokioje 
pasakoje. Žmogus sėdėda
mas ir klausydamas tų dai
nų, stebėdamas šokius, pa
miršti viską. Kiek daug jau
nimo, gražaus, 
jaunimo Tarybų 
turi!..

O kokį įspūdį 
iš Maskvos?

—Puikų. Mane 
sužavėjo tai Maskvos uni
versiteto pastatai. Buvome 
didžiulėje tarybinio ūkio 
parodoje; lietuviškas pavi- 

lijonas labai gražiai meniš
kai įruoštas.

Baigiant pošnekį, dar 
klausiau:

—Kaip buvo kelionė—pa

kultūriško
Lietuva

išsinešėte

labiausiai

—Taip, teko pavargti, 
bet aš norėčiau dar ir dar 
kartą taip pavargti, jei tik 
turėčiau progą tokią įdo
mią, tokią mielą kelionę tu
rėti, kokią mes turėjome... 
Aš vis galvoju ir galvoju: 
po keleto metų būtinai dar 
aplankysiu Lietuvą...

Na, taip ir baigėsi mūsų 
pasikalbėjimas.

Ns.

AR CHRUŠČIOVAS 
VYKS Į NEW YORKĄ?
Maskva. — TSRS prem

jeras Chruščiovas, kalbėda
mas su “Pravdos” kores
pondentu sakė, kad būtų 
didi garbė valstybių vir
šūnėms suvažiuoti į Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
siją ir diskusuoti nusigink
lavimo reikalus. Korespon
dentai numato, kad gal 
Chruščiovas atvyks į Asam
blėją, nepaisant, ar kitų ša
lių viršūnės dalyvaus, ar 
ne.

atsteigi-

rėkimas, 
su Kuba

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

prekybos santykių 
mo.

Triukšmavimas, 
kurstymas prie karo
gali privesti prie baisios pa
dėties.

Dabar jau kiekvienam aiš
ku : mūsų vyriausybės nusi
statymas Kubą boikotu su
naikinti buvo didelė klaida.

Gavau Jono Kaškaičio at
siminimų knygą — “Kovos 
sūkuriai”. Kaip žinia, prieš 
keletą metų šią knygą buvo 
išleidusi mūsų Literatūros 
Draugija, ir' ji buvo pavadin
ta “Iš atsiminimų.” Dabar 
knygą išleido Lietuvos Vals
tybine grožines 
leidykla Vilniuje.

Knygą autorius 
perredagavo, kai
kai ką papildė; įdėjo jon ne
mažai foto-nuotraukų.

Knyga dailiai apipavyda- 
linta, miela į rankas paimti. 
Mūsų sąlygomis, taip knygas 
išleisti šiandien būtų neįma
noma.

Tiražas: 8,000 egzemplio
rių.

Sveikinu gerbiamą autorių 
Joną Kaškaitį!

literatūros

Lietuvoje 
ką išėmė,

Dienraštis. “The
News” paskelbė žiurkėms 
karą. Jis ragina miesto gy
ventojus naikinti tuos ža- šiandien visi apsiavę batais, 
lingus gyvūnus. Miesto ma-1 bateliaias, pusbačiais. _ — 'b «... ■« ■ .

mes vaikščiojome basi ar
ba avėjome klumpėmis, o

joras Wagneris pareiškė: —Sakykite, ar matėte

Svarbų!
ALDLD Antros apskri

ties piknike bus graži paro
dėlė iš Lietuvos atvežtų 
dirbinių ir gintaro.

Piknikas su parodėle at
sibus šį sekmadienį, rug
piūčio 14 d., Kasmočių so
de, Great Neck, N. Y.

—Niekur to nemačiau.

“Tai ypatingos svarbos vi- kur nors Tarybų Lietuvo- 
suomenei pasitarnavimas. je žmones avint klumpes 
Aš pažadu pilną savo pa- bei vyžas?
ramą. Aš raginu visas mies
to įstaigas ir gyventojus Dabar žmonės gražiai, šva-
prisidėti prie tos kampani- riai apsirengę. Tiesa, rūbai 

dar per brangūs. Kalbu apie 
rašyta, taip vadinamus šventadie

niškus rūbus: darbinių dra
panų kainos — prieinamos. 

Klausiau, kaip atrodė 
Lietuvos laukuose javai.

—Derlius atrodo geras, 
tik visa bėda, kad šiemet, 
mums Lietuvoje esant, lie
taus buvo per daug. Tai ga
lėjo pakenkti javų nuėmi
mui.

—Kaip patiko Vilnius? 
—Labai! Jei tik galėčiau, 

norėčiau jame gyventi.
—Turite Vilniuje gimi

nių?
—Taip. Justinas Rugie

nis. Gyvena su žmona Re
gina. Ji — advokatė. Vy
riausioji dukra Gražina 
niokosi universitete, bus gy
dytoja; jaunesnioji Dalia 
taipgi mokosi.

Klausiau, kuri vieta Lie
tuvoje jai atrodė gražiau
sia. Atsakė: Palanga. Drus
kininkai taipgi daro puikų 
įspūdį. O skaudžiaus i a s

jos”.
Neseniai buvo 

kad Ridgewood miesto da
lyje labai priviso žiurkių.

Į New Porko prieplauką 
atplaukė Japonijos naujas 
tavorinis laivas “Hudson 

is yra 12,200 tonų

Bra-

Paieškojimai
Ieškomas VILUTIS JUOZAS 

Žąslių. Ieško:
Pinigienč Konstancija
Kaunas
Raud. Armijos prosp., 139 - 3
Lithuania, USSR

išBrazauskai parašė 
iš atostogų

Walteris ir Elena
zauskaibuvo išvykę atosto
gų į Connecticut valstiją, 
ir iš Hartfordo jiedu rašo 
mus

“Atostogas leidžiame pas 
dėdę ir tetą. Svečiuojamės 
visur. Buvome nuvykę į 
pikniką pas Dr. J. ir K. 
Stanislovaičius. Tai. puiki 
vieta, miela ten pabuvoti. 
Buvome nuvykę su drau
gais Šilkais.' Parvešime 
daug linkėjimų, o kartu ir 
draugų Šilkų dovana—pui
kių tomeičių visiems lais- 
viečiams. Mums labai rūpi 
pasimaytti su turistais, ne
seniai grįžusiais iš Lietu
vos”.

Išgirsime turistų raportus 
iš Tarybų Lietuvos

Sekamą penktadienį, rug- Į tėvų žemėje, 
piūčio 19 d., Schwaben Hall 
salėje, Brooklyne, įvyks 
masinis mitingas-prakal- 
bos. Sugrįžę iš Tarybų Lie
tuvos mūsų turistai darys 
pranešimus ^pasakos, ką 
jie matė, ką girdėjo mūsų

Prašomi visi, kurie domi
si Lietuva, penktadienį bū
ti mitinge. Pradžia: 7:30 
vai. vakaro.

Schwaben Hall yra 474 
Knickerbocker Ave. (palei 
Myrtle Ave.), Brooklyne.

Ieškomi:
BAICHOVIČIUS ELIJAS (žydų 

tautybės), gyvenęs Tauragės mies
te, buvęs "Progreso” malūno savi
ninkas.

JONUŠAS BRONIUS iš Mažei
kių, buvęs 7 pulko kapelmeistriu, 
gyvenęs Kaune, Tauragėj.

Abiejų ieško:
Martusevičienė Genovaitė,

duktė Zenono
Klaipėdos miestas
Kretingos plentas, Nr. 77
Lithuania, USSR

Prašomas atsiliepti AUGUSTAS 
VALANČIS, gyvenęs ar tebegyve
nąs 108 Locust St., Waterbury, 
Conn.

Nori susirašinėti:
Kaziukaitienė Elena
Anykščiai
Turgaus g-vė, Nr. 11
Lithuania, USSR

Ieškoma LEVOSE BARANAUS
KAITE iš Klepočių. Vyras kilęs iš 
Veismūnų kaimo, nuo Nemunaičio. 
Prieš karą rašė ir net siuntinius 
siuntė; po karo jokios žinios nuo 
jos negauta. Prašoma atsiliepti:

Marė Krūkonienė
Varėnos rajonas
Merkinė
Vilniaus' gatvė
Lithuania, USSR

Ieškomi: SELVUS ALEKSONIS 
arba Aleksonienė Alena (duktė 
Baltraus), MIKAS ČIRONIS arba 
Čironiene Marcelė (duktė Balt
raus), ir VIDŪNIENE VALERIJA 
(duktė Baltraus). Ieško:

Varanauskienė Juzė, Baltraus
Varėnos rajonas
Merkinė
Vilniaus gatvė
Lithuania, USSR

Susitiksime rugpiūčio 
14 dieną piknike

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

Šį pikniką ruošia LLD 
2-roji Apskritis.

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

Iš Williamsburgo busas 
išeis nuo Lituanica skvero 
12:30 valandą.

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

Taigi, visi pasižymėkite 
rugpiūčio 14 dieną. Daly
vaukite piknike. Rep.

Lankėsi “Laisvėje”
Praėjusį trečiadienį lan

kėsi “Laisvėje” hartfordie- 
čiai J. ir O Sylvestrai su 
dukra Susana, taipgi iš 
Lawrence, Mass., Vincas 
Mizara su žmona.

Grįždamas iš Lietuvos, 
turistas Jur g i s Bernotas 
buvo užsukęs į “Laisvę” ir 
įteikė Lietuvon užrašytą 
metinę prenumeratą. Jį pa
lydėjo brooklynietis dar
buotojas Julius Kalvaitis, 
pas kurį jis buvo apsistojęs. 
Svečias jau grįžo namo į 
St. Petersburg, Fla.

PRANEŠIMAI
L.D.S 46-08 KUOPOS NARIŲ 

ŽINIAI
Kuopos susirinkimas įvyks trečia

dienį, rugpiūčio 17 d., 7:30 v. vak. 
Kultūriniame Centre, 
ty Avė., Ozone Park

Visi kuopos nariai 
lyvauti. Bus raportas 
ir turime reikalų, 
apsvarstyti.

102-02 Lihgr- 
17, N. Y. f 
kviečiami da- 
iš LDS seimo 

kuriuos reikės

Komitetas
(65-66)

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas Ir Pakvietimas

Rugpiūčio 13 d. po 5 vai. popiet, 
Olympia Parke yra rengiama gra
ži sutiktuvių parė dėl grįžusių tu
ristų iš Tarybų Lietuvos, W. Ber
noto ir H Žilinskienės, jie sėkmin
gai sugrįžo rugp. 6 d., paviešėję 
mėnesį laiko T. Lietuvoje. Sutiktu
vių susirinkimą rengia bendrai L.D. 
S. 57 kp. ir LLD 11 kp, nes W. 
Bernotai yra geri patriotai LLD ir 
šiaip pažangaus judėjimo per ilgą 
metų eile. H. Žilinskienė yra LDS 
57 kuopos vice pirmininkė ir Aido 
choro veikėja. Rengiamai sueigai 
abiejų kuopų komisija paruoš ska
nių užkandžių ir gėrimų, pavaiši
nus susirinkusiuosius, turistai pa
pasakos ką matė ir girdėjo Tary
bų Lietuvoje. Galėsime duoti klau
simus, o jie stengsis atsakyti, taigi 
bus nepaprasto žingeidumo sueiga 
jaukioje parko atmosferoje. Kvie
čiame visus atsilankyti..

Rengėjai

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, Rugpjūčio-August 21 

d., Olympia Parke įvyks Aido Cl> 
ro metinis piknikas. Kviečiame mj- 
sus dainos mylėtojus iš Worcester 
ir apielinkės atsilankyti į šį gražų 
pikniką. Jau žinote iš praeities, kad 
Aido Choro piknikuose yra labai 
graži dainų programa. Gi šiemfct 
bus labai įspūdinga programa, nes 
dalyvaus ir Hartfordo Laisvės Cho
ras. Atsilankykite, išgirskite gražią 
programą ir pasilinksminkite gra
žioje vietoje — Olympia parke. Čia 
taipgi būsite pavaišinti gerais val
giais ir gėrimais.

Aido Choras 
(65-66)

ROCHESTER, N. Y.
Gcdemino Klubo piknikas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio (August) 21 
d., Bay View Grounds. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

Rengėjai
(65-66 )

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

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

Valdyk
(63-64) Į •

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

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

Valdyba 
(63-64)

/




