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METAI 49-ji

KRISLAI
J a v. prasidėjo. 
Tegu nebežaidžia! 
Argi taip galima? 
Progresas laimi. 
Pagerbs amerikietį. 
Lietuva eilinio amerikiečio 
akimis.

— Rašo A. Bimba —

A »Dar nežinia, šiuos žodžius 
rašant, kuo baigsis sukilimas 
tolimoje Azijos šalyje Laose. 
Svarbu tas, kad sukilimas įvy
ko, — sukilimas prieš Jungti
nių Valstijų įtaką ir milita
rizing.

Pamatysite, už metų kitų vi
sur žmonės pakels balsą ir 
kumštį prieš nepateisinamą 
Amerikos militarizmo įsiver
žimą į jų žemę, į jų namus.

Taip bus! Kas to nenuma
to, tas yra aklesnis už aklą.

Mūsų krašto Kongresas vėl 
posėdžiauja. Jis savo darbo
tvarkėje turi senatvės sulau
kusių žmonių sveikatos apsau
gos bilių. McNamara-Forand 
bilius yra geras. Jis turėtų 
būti priimtas. Jis apima visus 
pensionierius, visus 14,000,000 
jau 65 metus sulaukusių žmo
nių.

Bet šis bilius nepatinka pre
zidentui. Jis nepatinka reak
cionieriams iš abiejų partijų. 
Prieš jį kepamas suokalbis.

Mūsų valdžiai žinant ir, ma
tyt, pritariant ir padedant, 
aną dieną New Yorke ir Mia-Į 
mėj įvyko suvažiavimai, kurių ’ 
tikslas buvo suplanuoti nuver
timą Kubos valdžios. Taip pa
skelbė N. Y. “Times” (rugp. 
8 d.).

Juk tai šiurkštus laužymas 
visų seniai įsigyvenusių nuo
statų santykiuose tarpe tautų 
ir valstybių. Tai nieko bendro 
neturi su jokiais žodžio ir su
sirinkimų laisvės principais.

Kaip nekalbėsime, bet pro
gresas, tiesa ir šviesa ima vir
šų net ir mūsų pietinėse vals
tijose. Tie negrų protestai, tie 
sėdėjimo streikai duoda pui
kius rezultatus. Daugelyje 
miestų ir vietovių rasinė dis
kriminacija valgyklose eina 
laukan.

Tai dar vienas įrodymas, 
ad per ryžtingą kovą žmo- 
ės gali daug ką laimėti. Mū

sų šalies negrai tai puikiai 
įrodo.

1

1 Iš Maskvos pranešta, kad 
ten greitoje ateityje rusų kal
ba bus išleista gal šių laikų 
žymiausio Amerikos drama
turgo Arthur Miller kūryba. 
Leidinyje būsią sudėti tokie 
veikalai, kaip: “All My Sons”, 
“Death of a Salesman”, “The 
Crucible”, “View from the 
Bridge” ir kiti.

Veikalus “The Crucible” ir 
“Death of a Salesman” ma
čiau ant mūsų Broadway. Ne
išdildomai jie pasiliko mano 
atmintyje.

O dabar visi įsitėmykite: 
jau sugrįžo pirmoji skaitlinga 
Amerikos lietuvių turistų gru
pė iš Tarybų Lietuvos. Joje 
dalyvavo keletas brūklyniečių 
— Jonas Grybas, Nastė Buk- 
nienė, Koste Rušinskienė, M. 
.Juškienė, Steponas Večkys, 
Povilas Venta, Mary Wilsonie- 
nė, Povilas Rainys.

Jie sugrįžo kupini didelių, 
gražių įspūdžių. Su kai ku
riais kalbėjausi. Pavyzdžiui, 
Nastė Buknienė, buvusi kau-

Dar apie perversmą 
Laoso valstybėje

Kubos premjeras Castro apie 
katalikų bažnyčios vadus

Kuba ir Amerikos
Vientiane. — Laoso pa

rašiutininkų pulkas, vado
vystėje kapitono Kong Le, 
ir tankų pulkas ūmai ap
supo valdžiai ištikimus pės
tininkus ir nuginklavo. Su
sirėmimais buvo trumpas. 
Kovoje užmušta šeši kariai 
ir nemažai sužeista.

Tuo kartu reakcinės vy
riausybės premjeras Tiao 
Samsonith’as’ buvo svečiuo
se pas karalių 130 mylių 
nuo Vientiane. Laoso kara
lius Luang Prabange ten 
turi palocių ir jame dau
giausia gyvena.

Karininkai tuojau suor
ganizavo Revoliucinį komi
tetą, o sekamą dieną suda
rė šalies ministeriją. Jie iš-

Kas naujo įvyko 
Piety Korėjoje?

Seulas. — Pietinėje Korė
joje pamatinių pakaitų nė
ra. Į parlamentą atstovai 
mašinališkąi prava ryta. 
Parlamentas šalies prezi
dentu išrinko “demokratą” 
Youn B o Suną, kuris bu
vo bičiulis pirmesnių valdi
ninkų.

Sakoma, kad šiemet gerai 
užderėjo ryžiai, manoma, 
kad bus galima dalį išvežti 
į užsienį. Bet palaikymas 
900,000 armijos įstūmė ša
lį į finansinę krizę. Yra gir
dų, kad gal būti naujoji val
džia mažins armijos skai
čių.

Meksikoje policija 
užpuolė studentus

Mexico City. — Tūkstan
čiai studentų demonstravo 
prie prezidento Mateos pa- 
lociaus su šūkiais: “šalin 
rankas nuo Kubos... Viva 
Castro... šalin užsienio im
perialistus!” Taipgi jie rei
kalavo sulaikyti terorą 
prieš mokytojus...

Policija ir ugniagesiai 
puolė demonstrantus. Poli
cija metė ašarų bombas, 
vartojo buožes, o gaisrinin
kai pylė vandeniu iš vamz
džių.

Suareštavo 43 demon
strantus. jų tarpe David 
Alfaro Siqueiros, žymų mu- 
ralų artistą ir veikėją.

Pasco, Wash. — Miegrui- 
myje rasta sušaudyti du 
vyrai ir dvi moterys. Pik
tadariai nesugauti. 

nietė, neatsistebi pakitimais 
Kaune ir jo apylinkėje. Jo
nas Grybas susijaudinančiai 
kalba apie patyrimus Vilniu
je per dainų šventę.

Kiekvienas turistų turi ką 
nors pridėti, ką nors svarbaus 
ir įdomaus mums papasakoti.

Na, ir visus juos mes galėsi
me išgirsti masiniame didžio
jo New Yorko lietuvių susirin
kime ateinantį penktadienį, 
rugp. 19 d., Schwaben salėje.

leido pareiškimą, kad Laoso 
valstybė tarptautinėje poli
tikoje laikysis neutrališku- 
mo, kaip daro Indija ir In
donezija, įsakė Francūzijos 
ir Jungtinių Valstijų karo 
specialistams išvykti iš La
oso. Naujai sudaryta vy
riausybė įsakė sulaikyti ka
ro veiksmus prieš komunis
tu vadovaujamus Pathet 
Lao (Liaudies armija) par
tizanus.

Naujoje valdžioje, kaip 
praneša iš Bangkongo, yra 
kairiųjų ir dešiniųjų žmo
nių. Kol kas sukilėliai valdo 
tik šalies sostinę ir kelis ki
tus centrus. Senoji vyriau
sybė su užsienio pagalba 
kuopia jėgas naujos val
džios nuvertimui.

Senatas jau užgyrė 
svarbią sutartį

Washingtonas. — Senato 
nariai 66 balsais prieš 21 
užgyrė dvylikos valstybių 
sutartį Antarktikos srityje.

Pagal tą sutartį Antark- 
tikoje nebus steigiama jo
kių militarinių bazių, į pie
tus nuo 60-tos paralėjos 
plotas bus laisvas nuo bent 
kokių atominių ginklų įren
gimų.

Taipgi nebus daroma pa
sisavinimų Antarktikos plo
tų. Iki dabar atskirų vals
tybių paskelbimai, kad tam 
t’kri Antarktikos plotai 
priklauso joms, bus tik for- 
malis dalykas.

Japonijoje protestai 
prieš JAV manevrus
Tokio. —Jungtinių Valsti

jų marininkų korpusas su
ruošė manevrus Fuji kalno 
srityje. Laike manevrų ar
tilerija šaudė tikrais šovi
niais, kaip ir karo laiku.

Šimtai ir tūkstančiai ja
ponų žemdirbių, darbininkų 
ir intelektualų protestavo 
prieš manevrus. Sakoma, 
kad šimtai žemdirbių buvo 
susėdę į šaudymo vietą, bet 
JAV marininkai ir japonų 
policininkai “apvalė vieto
vę” nuo sėdinčiųjų.

AUGA KINŲ IR LOTYNŲ 
KULTŪRINIAI RYŠIAI
Miami, Fla. — Čionai 

kalbėjo A. H. Berding, Vals
tybės departamento narys. 
Jis sakė, kad tarp Kinijos 
ir Lotynų Amerikos plečia
si kultūriniai ryšiai. 1959 
metais 402 asmenys iš Lo
tynų Amerikos lankėsi Ki
nijoje.

Maskva. — Tarybų Są
junga pareiškė, kad šauki
mas Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo komisijos posė
džio yra Vakarų pastangos 
pastoti kelio to reikalo 
svarstymui Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje.

Havana. — Darbininkų 
Palociuje kalbėjo Kubos 
premjeras Fidel Castro 
virš tris valandas. Jis aiš
kino katalikų bažnyčios el
gesį. Castro sakė, kad nuo 
to laiko, kai Kuboje liaudis 
nuvertė Batistos diktatūrą, 
tai “katalikų bažnyčios va
dai sistematiniai daro pro
vokacijas prieš revoliucinę 
valdžią”. Jis tarp kitko sa
ke:

“Kubos vyskupai ir kuni
gai, kUxlc išstoja prieš re
voliuciją, jie išstotų ir nu- 
kryžiavotų patį Kristų, nes 
jis mokė to, ką mes dabar 
darome... Jie ne tik yra 
Kristaus mokslo išdavikai, 
bet yra ir išdavikai Kubos 
liaudies ir jos tėvynės... Ne
gali būti abejonės, kad JAV 
ambasada jau metė piršti
nę... Nėra abejonės, kad 
imperialistų talkininkas fa
šistas Franko sumobilizuos 
fašistų kunigų tiek, kiek 
jis galės prieš mūsų šalį...”

Castro nurodė, kad Ku
boje yra apie 500 kunigų iš 
Ispanijos, ir ' turėd a m a s 
mintyje vyškupų aplinkraš
tį, sakė:

“Aš norėčiau matyti ku
nigijos aplinkraštį, kuria
me jie, būtų pasmerkę Ba
tistos žmogžudystes, kur 
jie būtų pasmerkę imperia
listų žvėriškumą ir jų in
tervencijos planus”.

Ką Niksonas žada 
dėl JAV žmonių?

New Yorkas. — “The 
New York Times” išspaus
dino savo kolumnisto C. L. 
Sulzbergerio straipsnį apie 
tai, ką Niksonas ketina da
ryti mūsų šalies žmonėms 
užsienio reikaluose, jeigu 
jis bus išrinktas prezidentu. 
Kolumnistas rašo, kad jis 
ilgai kalbėjosi su Niksonu ir 
pastarasis sutiko, jog jis 
gali paskelbti Niksono pro
gramą.

Niksonas mano, kad da
bartiniu laiku užsienio po
litika yra pati svarbiausia. 
Jis sako, kad Valstybės sek
retorius ir jo departmentas 
turi veikti išvien su kitais 
departamentais, kaip tai 
karinio pasiruošimo, atomi
nių ginklų, užsienio šnipa- 
vimo ir finansų. Valstybės 
sekretoriui turi gelbėti ka
ro reikalų žinovai, kaip tai 
yra daroma karo laiku.

Niksonas sako, kad pro
paganda per “The Voice of 
America” turi būti vedama 
plačiu pasauliniu mastu. Jis 
stoja už tai, kad JAV dar 
daugiau sutvirtintų kari
nius susivienijimus ir savo 
talkininkų karo jėgas. Bet 
jis sako, kad “pasaulinis 
■karas sunaikintų mūsų lais
vę”, tai yra reikalas ieško
ti susikalbėjimų ir reikia 
tvirtinti Juungtines Tau
tas”.

“Mes duodame bažnyčios 
viršūnėms laiko apsigalvoti, 
laiko apsvarstyti, kad jos 
erzina žmones. Mūsų žmo
nės atitinkamai išs t o j a 
prieš tai, kas nėra pateisi
nama, kas veda prie tėvy
nės išdavystės”.

Kelių tūkstančių minia, 
sutikdama su Castro kalba, 
šaukė: “Laukan iš Kubos 
kunigus fašistus... Prie 
sienos juos!”

Castro sakė, kad ne visi 
Kubos kunigai eina prieš 
liaudį. Jis sakė, kad yra ku
nigų, kurie laiko pamaldas 
ir nesikiša į Kubos vidaus 
reikalus, bet atsiųsti iš Is
panijos veikia pagal užsie
nio imperialistų įsakymą.

Kubos prezidentas Osval
do Dorticos pirmiau sakė, 
kad kardinolas Arteaga, 
kuris vadovauja veikimui 
prieš dabartinę Kubos val
džią, 1952 metais kovo 13 d. 
sveikino diktatorių Batistą, 
kada tas išvengė mirties 
laike pasikėsinimo ant jo 
gyvybės.

Nepaisant vyskupų grą- 
sinimų uždaryti bažnyčias, 
visoje šalyje kunigai laikė 
pamaldas. Havanoje, prie 
katedros, buvo suareštuoti 
du kunigai, F. Arango ir 
A. Blanco, kurie kurstė 
žmones prieš Kubos vy
riausybę.

Niksonas mano, kad pa
saulio žmonių gyvenimas 
keičiasi ir reikia atsisakyti 
nuo to, idant išlaikyti se
nas sąlygas. Suprantama, 
jis stoja už pasikeitimą ki- 

Iton kryptin, negu to siekia 
Tarybų Sąjunga. Todėl jis 
mano, kad JAV turi remti 
Jugoslaviją ir Ispaniją, 
nors ten kitokia santvarka, 
kaip Jungtinėse Valstijose.

300 TSRS sportininką 
vyksta į olimpiadą

Maskva. — N. N. Roma
novas, pirmininkas TSRS 
Sportininkų Sąjungos, sako, 
kad į Tarptautinę olimpia
dą, kuri prasidės Romoje 
rugpjūčio 25 d., vyksta 310 
sportininkų vyrų ir mote
rų. Kartu su jais vyksta ta
rybiniai daktarai, sporto 
mokytojai ir virėjai.

Romanovas sako, kad Ta
rybų Sąjungoje yra 24,000,- 
000 sportininkų, susivieni
jusių, į li90,000 vienetų, ku
rie turi 65,000 sporto moky
tojoje

Washingtorias. — Gene
rolas N. F. Twiningas pasi
traukia iš generalinio šta
bo viršininko vietos. Jis 
jau sulaukė 62 metų am
žiaus.

Havana. — Kosta Rikoje 
(Costa Rica) yra šaukiama 
Amerikos valstybių užsie
nio ministrų konferencija. 
Jungtines Valstijos rugpiū- 
čio 7 d. pridavė organizaci
jos valdybai skundą prieš 
Kubų, kad “iš Kubos sklei
džiama Sovietų kamunistų 
ideologija”, o Kuba įteikė 
skunda prieš Jungtines 
Valstijas, kad jos remia tas 
jėgas, kurios siekia ginklų 
pagalba nuversti dabartinę 
Kubos valdžią.

Konferencijos išvakarė
se prezidehtas Eisenhowe- 
ris sakė, kad Jungtinės 
Valstijos neleis komunis
tams įsigalėti nei vienoje j 
Amerikos valstybėje, kadi 
JAV “imsis atitink amų

Dar daugiau pinigu 
dėl apsiginklavimo

Washingtonas. — Kon
greso nariams prezidentas 
paskelbė, kad jis padarė ei
lę žingsnių sutvirtinimui 
Jungtinių Vąlstijų ; karinių 
pajėgų. Tie sutvirtinimai 
pareikalavo pridėti prie pir
mesnių išeigų dar $476,330,- 
000,

Demokratų partijos kan
didatas į prezidentus sena- 
trius John Kennedy ir re- 
publikonas New Yorko gu
bernatorius Rockefeller sto
ja, kad tiems reikalams bū
tu pridėta dar $3,000,000,- 
000.

Kataliku kunigą kaltina 
ištvirkime

Edinburg, Texas. — Hi
dalgo apskrities prokuro
ras R. L. Lattimore kalti
na katalikų kunigą John B. 
Feitą, 27 metų amžiaus, iš
tvirkavime ir klausinėjo 
apie žmogžudystę.

Prokuroras sako, kad ko
vo 26 d. kunigas bandė iš
prievartauti studentę Ma
rią A. Guerrą, 20 metų, 
bažnyčioje, kada ji ten mel
dėsi.

Prokuroras klausin ė j o 
kunigą Feitą ir apie Ireną 
Garzą, 25 metų merginą, 
kuri balandžio 27 d. buvo 
išprievartauta ir nužudyta.

DANŲ LAIVAI GABENA 
ALIEJŲ Į KUBĄ

New Yorkas. — Paaiškė
jo, kad ir danų tankerių 
kompanijos nepaiso New 
Jersey Standard Oil Co. rei
kalavimo boikotuoti Kubą. 
Danai paraudavo jo laivą 
“Helene Maersk”, 20,000 
tonų įtalpos, kuris iš TSRS 
prieplaukų gabena aliejų į 
Havaną.

Chattanooga, Tenn. —Du 
negrų gyvenimo namai iš
sprogdinti. Devyni žmonės 
sužeisti. Numatoma, kad 
tai baltųjų šovinistų darbas. 

veiksmų” pastoti komunis
tams kelią.

Darbininkų Palociuje kal
bėjo Kubos prezidentas Os
valdo Dorticos ir sakė, kad 
Kubos revoliucinė vyriau
sybė nėra komunistinė, kad 
Kuba turi teisę savo reika
lus tvarkyti taip, kaip jos 
žmonėms geriausia, ir kad 
Kuba nesiskaitys su Ame
rikos valstybių ambasado
rių nutarimu.

Prezidentas Dorticos taip
gi sakė, kad katalikų baž
nyčios viršūnės paneigė re
ligijos mokslą ir atsistojo į 
Kubos liaudies priešų pusę, 
kad bažnyčios viršininkai 
eina išvien su užsienio im
perialistais prieš Kubos 
reikalus.

Už apsiginklavimą ir 
didesnes išlaidas

Washingtonas. — Shera
ton viešbutyje laikė konfe
renciją virš 3,000 delegatų 
taip vadinamos “Associa
tion of the United States 
Army”. Tai biznieriai ir po
litikieriai, kurie neva rūpi
nasi gynybos reikalais.

Robert A. Lovett, buvęs 
JAV gynybos sekretorius, 
reikalavo didesnio apsigink
lavimo. Konferencija priė
mė rezoliuciją už tai, kad 
JAV armijos jėgas pakelti 
iki 1,000,000 vyrų ir ar
mijos modernizacijai dar 
pridėti po $2,500,000,000.

Ekstra
Vientiane. — Senoji, Va

karams pataikavusi, vald
žia oficialiai rezignavo. Su
kilėliai suorganizavo naują 

' vyriausybę, kuri laikysis 
neutrališkumo šaltaj ame 
kare. Sukilėlių vadas kapi
tonas Kong Le sako, kad jis 
jau gavo 10,000 laiškų nuo 
Laoso žmonių, kurie pasi
rengę geriau mirti, negu 
pasiduoti senajai valdžiai.

Camden, N. J. — Tyms- 
terių unijos vadas James 
Hoffa kalbėjo 676 unijos 
lokalo susirinkime. Jis pa
reiškė, kad Demokratų par
tijos kandidatas i preziden
tus John Kennedy neužsi
tarnauja unijistų paramos. 
Tymsterių unija turi arti 
2,000,000 narių.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė Įsakė JAV am
basados nariui pulkininkui 
C. W. Miller tuojau išva
žiuoti.

Utica, N. Y. —Sara Roo
sevelt, buvusio prezidento 
anūkė, nukrito nuo arklio 
ir tuojau po to mirė. Ji bu
vo dar tik 13-kos metų am
žiaus. !

Havana. —Katalikų baž
nyčios galvos grąsina su
laikyti pamaldas.
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Po 15 mėly ,
PENKIOLIKOS METŲ sukaktis nuo atominės 

bombos numetimo ant Japonijos miesto Hirosima buvo 
atžymėta visame pasaulyje. Ne visur ji gal būt buvo 
atžymėta labai ryškiai, bet atžymėta.

Pačioje Japonijoje atžymėjimas buvo pats ryškiau
sias. Tokio mieste, be kitko, tuo laiku įvyko Pasaulinis 
šeštasis kongresas kovai prieš atominius ginklus.

Niujorke taipgi buvo suruošta nemaža demonstra
cija. į .

Bet štai, po viso to, prezidentas Eisenhoweris pra
neša, kad mūsų vyriausybė galvoja apie atominių gink
lų bandymo pradėjimą. Tie bandymai būsią daryti že
mėje, pogrindyje.

Ar tai reikalinga? Mums rodosi, reikėtų atominių 
ginklų bandymus nutraukti visiškai ir visur. Nes, jei 
JAV vyriausybė tuos bandymus pradės, tai juos yraelės 
ir TSRS, ir Anglija, ir Francūzija. Prie ko visa tai pa
saulį vestų, aiškinti nereikia.

Tai protas
DR BUSSE, Duke universiteto profesorius, prieš 

kurį laiką sakė kalbą JAV gubernatorių konferencijo
je. Prisiminęs, kad šiuo metu Kongrese yra įneštas su
manymas padėti nemokamai seno amžiaus sergantie
siems, Dr. Busse pasakė:

—Teikimas nemokamos medicininės pagalbos žmo
nėms gali pakirsti jų iniciatyvą (norą, siekimąsi) grei
čiau pasveikti...

Tegu skaitytojas tik pagalvoja, kaip tūli “mokyti 
žmonės” protauja! Bijodami socializmo, bijodami, kad 
teikimas nemokamos medicininės pagalbos žmonėms 
gali būti žingsnis į socializmą, tie žmonės kliedi, kaip 
nesveiki! .

Bet Amerikos darbo’žmonės, mažai kreipdami dė
mesio į tokius varjotus,, kaip Dr. Busse, kovoja už tai, 
kad ypatingai seno amžiaus biedniems žmonėms būtų 
teikiama nemokama medicininė pagalba — ligonines, 
vaistai. • 1 ■

Artinasi rinkimai Brazilijoj
SEKAMĄ RUDENĮ Brazilijoje įvyks prezidenti

niai rinkimai. Šiuo metu prezidento vietai yra du kan
didatai: Marshal Henrique Teixera Lott ir Janio Quad
ros. Pirmasis—karo ministras, o antrasis—buvęs San 
Paulo provincijos gubernatorius.

“New Pork Times” korespondentas praneša, kad 
Quadros pradėjo labai kairiai kalbėti. Jis pasisakė už 
tai, kad Brazilija atsteigtii diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjungą, kad ji pripažintų Kinijos Liaudies Res
publiką, kad būtų legalizuota Brazilijos Komunistų 
partija.

Korespondentas pabrėžia, jog Quadros šitaip kalba 
tik tam, kad galėtų gauti darbo žmonių balsų. Aišku, 
jis nori būti išrinktas, dėl to ir kreipiasi į žmones, sta
tydamas tokią programą, kokia liaudžiai patinka.

Kai kurie užsieniečiai politikieriai net bijosi, kad, 
išrinkus prezidentu Quadros, Brazilija galėtų nutolti 
nuo JAV politikos, ji galėtų patapti neutralia! Neutra
lumo šiandien daugelis išnaudotojų labai bijosi, nežiū
rint, kur jie begyventų.

Bet yra ir kitaip galvojančių jų. Kai kurie, geriau 
pažįstą Quadros, skelbia, kad jis tokia savo politika 
nieko daugiau nenori, kaip tik balsų. O kai bus išrink
tas, jis siūlomos programos gyveniman nevykdys. Jie 
sako, jog Quadros esąs “gudrus demagogas.”

, Beje, korespondentas primena, jog Brazilijos Ko
munistų partija, kuri veikia nelegaliai, yra pasisakiusi 
už išrinkimą Lotto prezidentu, nežiūrint to, kad Quad
ros labai taikstosi prie kairiųjų.

Powers© teismas
SAKOMA, kad JAV lakūno Francis G. Powerso 

teismas prasidės rugpiūčio menesio 17 d. Jis bus Mask
voje, Profsąjungų (Kolonų) salėje, kur telpa nemaža 
žmonių. Powersa teis tarybinis militarinis teismas.

Kaip žinia, Powers vairavo amerikinį lėktuvą 
(U-2) viršuje Tarybų Sąjungos. Jis lėkė šnipinėjimo 
tikslais. Lėktuvas lėkė 68 tūkstančių pėdų aukštume, 
bet jį tarybinė raketa nušovė, o lakūnas parašiutu nusi
leido žemyn sveikas. Jis tuomet buvo paimtas’ į kalėji
mą. Tai buvo š. m. gegužės 1 d. netoli Sverdlovsko.

Powers rašo savo žmonai, kad tarybinė vyriausybė 
'davė jam advokatą, kuris teisiamąjį teisme gijas. “Kal
bėjausi su advokatu”, rašo Powers, “ir esu įsitikinęs, kad 
jis mane gins, kiek tik begalės...”

Artinantis teismui amerikinė spauda rašo daug vi
sokių spėliojimų apie tai, kaip Powers bus teistas, ko
kia bausmė jam bus pritaikyta.

Mūsų nuomone, nereikia spėlioti, reikia palaukti 
.teismo ir pamatyti. Teismas bus viešas, šimtai stebėto- 

’"jų* jį savo akimis matys.

“Keleivis” ragina prieš 
bomų ir chuliganų siautėji
mą protestuoti. Jei ko, tai 
bomai dar gali ir menševikų 
laikraščio redaktorių pada
ryti “revoliucionierium...”

Taip, chuliganų ir bomų 
ieškoti netenka. Jų šiandien 
visur pilna, ypatingai did
miesčiuose. Prieš juos rei
kia kovoti.

Štai Čikagos
skaitome:

Penktadienio naktį 11:30 v. 
tūli keturi valkatos sti
prio “Vilnies” pastato, 
iš jų pasiuntė 31 gatv. 
matomai apžiūrėti, kad

ir me- 
rašo:

gyvenimo metus,

Kas ką rašo ir sako
APIE ETHELĘ 
L. VOINIČ

Rugpiūčio ? d. Niujorke 
mirė rašytoja Ethelė L. Voi
nič (Voinich), sulaukusi 96 
metų amžiaus. Rašytoja pa
garsėjo ypatingai vienu sa
vo romanu, pavadintu “The 
Gadfly” (“Gylys”). Ši kny
ga labai populiari Tarybų 
Sąjungoje; iš viso jos ten 
(keliais spaudimais) išleis
ta apie 2,500,000 egz. Žino
ma, išleista ne tik rusų, o ir 
kitomis kalbomis. Lietuvių 
kalba tas veikalas taipgi iš
leistas.

Rašytoja buvo gimusi Ai
rijoje, studijavo muziką, 
1887 metais buvo nuvykusi 
į Petrapilį, o iš ten, nuvy
kusi į Londoną, ištekėjo už 
Dr. W. M. Voiničio, ano me
to žymaus Lietuvos revoliu
cinio darbuotojo.

Lietuvos rašytojų savait
raštis “Literatūra 
nas” apie įnirusiąja

JAV po ilgos ligos, eidama 
97-tuosius 
mirė Etel Lilian Voinič, visa
me pasaulyje žinomo romano 
“Gylys.” autorė.

Rusijoje “Gylys” pirmą kar
tą buvo išspausdintas 1898 
metais, ir nuo to laiko tapo 
viena iš mėgstamiausių ir po
puliariausių liaudyje knygų. 
Pasiaukojimas kilniam reika
lui, didis narsumas, moralinis 
tvirtumas, mokėjimas pajung
ti asmeninius jausmus aukštos 
visuomeninės pareigos reika
lavimams yra tos knygos he
rojaus Artūro Bertono savy
bės, kurios buvo įkvepiantis 
pavyzdys visai eilei rusų revo
liucionierių’ kartų.

S ...Tarybų valdžios metais “Gy
lys” mūsų šalyje buvo išleis
tas aštuoniasdešimt su viršum 
kartų, devyniolika kalbų, ben
drų daugiau kaip dviejų mili
jonų egzempliorių tiražu..' 

;E, L. Voinič dar jaunystėje 
lankėsi Rusijoje ir čia užmez
gė glaudžius ryšius su revol i u- 
rionieriais. Revoliucionierių 
veikla, jų herojizmas padarė 
jai neišdildomą įspūdį. Daug 
metų gyvendama Londone, 
Voinič ir čia susitikdavo su ru
sų revoliucionieriais, padėda
vo jiems.

Etel Lilijan Voinič gyveno 
arti 100 metų. Bet netenka 
abejoti, kad jos įkvėptam ro
manui “Gylys” yra 
ilgesnis gyvenimas, 
laikams liks viena 
mylima knyga visų 
kurie kovoja už tautų laimę, 
prieš reakcijos jėgas, smurtą 
ir priespaudą.

vak., 
stojo 
vieną 
link,
ar nėra policijos, likusieji pa
leido dvi plytas į “Vilnies” 
langą. Padaužoms pavyko ne 
tik langą išdaužyti, bet ir 
lempas sudaužyti. Mačiusieji 
sako, kad jie pažins valkatas, 
jei teks juos vėl pamatyti.

Apdraudos bendrovė įdės 
stiklus, “Vilnis” dėl to pini- 
giškai, apart lempų, nenuken
tėjo. Bet jei pasiseks pagauti 
minėtus padaužas — langų 
daužytojus, tai neabejojame, 
kad teks jiems šaltoje pasėdė
ti.

Apie įvykį paimformuota ir

.-Kodėl jūs ėjote pas Lie
tuvos vyskupus?

Tokių ir panašių klausi
mų gavau nemaža. Kaž ko
dėl mūsų žmonės, net ir 
laisvamaniai, dar vis žin- 
geidauja apie religijos pa
dėtį Lietuvoje. Kai kurie 
laisvamaniai man net išme-i 
t;nėjo (per kitus) dėl ėji
mo pas Lietuvos vyskupus. 
Čikagos klerikalų “Drau
gas” rašė, būk aš pas vys
kupus ėjęs “šnipinėti”, o 
kai kurie kiti “veiksnių” 
laikraščiai sakė, būk aš pas 
vyskupus ėjęs “pabaliavo- 
ti”.

Visokių žmonių yra pa
sauly!..

Pas vyskupus ėjau kaip 
laikraštininkas, kad sužino- 
čmu jųjų pažiūrą tuo bei ki
tu klausimu. Ir ką sužino
jau, parašiau spaudai, kad 
skaitytojai matytų ir žino
tų.

Katalikų religija Lietu
voje yra tvirtesnė už kitas 
religijas, tad ir mačiau rei
kalo su šitos religijos at
stovais ar vadovais pasikal
bėti. Eilinis kunigas nežino 
tiek, kiek žino vyskupas. 
Pagaliau eilinis kunigas ne 
viską, ką ir žino, nori tau 
pasakyti — bijo išsišokti, 
bijo vyskupo. Vyskupai, 
aišku, yra kunigų “bosai”. 
Jie skaitosi “bažnyčios ku
nigaikščiais.”

Žinoma, religija, kokia ji 
bebūtų, yra didžiulis stab
dys komunizmo statybai, 
progreso stabdys. Bet 
jau kitas klausimas.

Gerai, dvasininkija 
pažangos priešas, bet

sk irtas dar 
Jis visiems 
labiausiai 

tų žmonių,

“LAISVĖS ŠALYJE 
NEBČRA LAISVĖS”

Tokia antrašte “Keleivis” 
išspausdino straipsnį. Pasi
rodo, kad So. Bostoną už
puolė bomai ir chuliganai. 
Pasiskaitykite:

Sakoma, kad Amerika yra 
laisvės šalis, bet čia laisvę 
piktnaudoja bomai, chuliga
nai ir visokie priaugantieji pa
daužos. Padorus žmogus So. 
Bostone jokios laisves nebetu
ri. Kokia laisvė toje šalyje, 
kur be jokio reikalo daužomi 
langai, užpuldinėjami gatvėse 
nekalti žmonės ir net apiplė

pasi-

IŠĖDĖ ir kiznį
“Keleivyje” skaitome:
Lietuvių Darbininkų Drau

gijos Centro Komitetui.
Šiuo pareiškiu, kad iš Dar

bo žurnalo redakcijos
traukiu. Išryškėjus nuomonių 
skirtumui tarp manęs ir Dar
bo žurnalo leidėjų dėl Darbo 
žurnalo paskirties ir uždavi
nių šiuo metu, nebematau rei
kalo toliau pasilikti Darbo re
dakcijoj. čia

r -J. Kiznis, 
Vyr. redaktorius

J. Kįznis iš “Darbo” žur
nalo pasitraukia ne savano-. 
riškai Jis ,įš ten .privers,- 
tas' įtraukit 
išėstas lietuviškų me’nševi- 
ku Tėvu”. L-

Kiznis, mat,, buvo “Dar- buvo prie vienuolynų. Ka- 
išspausdinęs A. Šal- ciangi uždaryti vienuolynai, 

tai buvo uždarytos ir vie
nuolynų bažnyčios, nes jos 
patapo visiškai nereikalin
gomis. Tikintieji, jei eina, 
tai eina į savo parapijines 
bažnyčias. Iš viso Lietuvoje, 
jei neklystu, yra 662 katali
kų bažnyčios, dar tebevei
kiančios. Klaipėdos krašte 
statoma nauja bažnyčia, 
turbūt užbaigta statyti.

Man esant pas Telšių vys
kupą P. Maželį, jis sakė:

—Bažnyčių mums visiš
kai užtenka.

—Ką daro su uždaryto
mis bažnyčiomis?

Jos sau tebestovi. Tos, 
kurios turi svarbią archi
tektūrinę reikšmę, saugo
mos. Kai kurių senų baž
nyčių rūsiuose archeologai, 
sakoma, žada pasiknisinėti, 
patyrinėti, gal atras svar
biu istoriniu radiniu. Kai V 4^ •%. t
kur jau buvo padaryti tyri
nėjimai ir surasta svarbių 
istorinių dalykų. Viena baž
nyčia Vilniuje, rodosi, pa
versta į ligoninę.

yra 
argi 

nereikia pažinti ir priešą?
—Ar Liętuyoje yrą už5dą- 

į'š-iš te.n rytų- bažriy'cįiį?: r.,
Taip, yra. Bet daugiausia 

ne parapijinės, o tos, kur

be” 
čiaus diskusinį straipsnį, 
kurio turinys nepatiko kai
riams ir grigaičiams. Pra
sidėjo kačių koncertas. Bu
vo bjaurotas A. Šalčius, bu
vo bjaurotas ir J. Kiznis. 
Kairys-Kaminskas net buvo 
padaręs viešą pareiškimą, 
sakydamas, kad jis atsisa
kąs rašinėti į “Darbą”. Ir 
vis dėl A. Šalčiaus straips
nio !

J. Kiznis ne pirmas, ga
vęs “vilko bilietą”. Kiek 
anksčiau iš “Darbo” redak
toriaus pareigų ėjimo buvo 
pašalintas Repečka, — vis 
dėl “per didelio kairumo”, 
dėl atsisakymo pūsti į re
akcininkų dūdą.

ge-Newark, N. J
ležinkelio kompanija gavo 
leidimą pakelti už važiuo- 
tę 15 procentų.

Baltimore, Md. — Mary
land kalėjime virš 900 kali-, 
nių paskelbė streiką ir atsi
sakė stoti į darbą.

padėjėju, kancleriu), aš pa
stebėjau :

•—Mačiau Lietuvoje visą 
eilę gerai įruoštų bažnyčių. 
Mano laikais, rodosi, taip 
nebuvo. Kuo tai galima iš
aiškinti?

—Lenktynių o j a m e su 
Kultūros namais, — buvo 
atsakymas.

Tai reiškia, kad dvasi
ninkija, norėdama palaikyti 
žmones prie savęs, bando 
švariai .užlaikyti bažnyčias, 
kad *jtys( bjfety.pątmųMeądės.; 
Tačiau, kaip minėjau, “yra 
ir apleistų bažnyčių, matyt, 
jų klebonai mėgsta daugiau 
pauliavoti.

Man buvo sakyta, kad 
Lietuvos kataliku dvasi
ninkija per dvejus metus 
(1957—1959) bažnyčių re
montui išleido apie 15 mili
jonų rublių.

—Ar tiesa, kad Lietuvos 
vyriausybė moka kunigams 
algas?

Ne, netiesa.
(Į kitus klausinius, lie

čiančius religiją Lietuvo
je atsakysiu sekamuose 
“Laisvės” numeriuose.)

Atsargos su motoru 
žolės piovikais

Ar žinote, kad J. Valstijo
se tik per vienerius metus 
įvyksta virš 35,000 nelai
miu su motoriniais žolės 
pjovikais (lawn power mov
ers). Mutual Liability In
surance Co. tyrinėjo ir su
rado, kad per vienerius 
metus nuo žolės piovikų 
žmonės neteko 18,000 pirš
tu, v

šiami. čia policija jų nemato, 
nesvdraudžia. Vaikėzai per 
naktis trankosi palangėmis, 
kelia didžiausią triukšmą, ka
da žmonės .po sunkaus dienos 
darbo nori ramiai pasilsėti, o 
mažieji saldžiai pamiegoti.

Tie “laisvi” chuliganai į 
nieką nebekreipia dėmesio, 
siautėja dienomis ir naktimis. 
Jų ge-ngių pilna visur. Kokia 
laisvė tiem žmonėms, prie kie
no namų tos gengės ištisais 
vakarais kelia triukšmą, stum
do praeinančius žmones, laužo 
medelius, a-prašinėja sienas ir 
i š d au žo n a m ų langus?

Visa tai matant, norisi pa
klausti :—Kur eini Amerika ? ! 
Kokia ateitis, jei toks tavo 
laimimas? Šienapjūtė Antilėnų ‘ tarybiniame ūkyje.

‘ !■ n » < i • r * »Rojus Miz'ara >

Atsakau į klausimus
- Laiškas iš Lietuvos 

l

Jonas šlivinskas iš Vilka
viškio rajono rašo 
broliui Kazimierui Kerevi-' ' 
čiui, Detroit, Mich.

1960 liepos 5 d.
Brangus Mano Broli,

Labai širdingai dėkoju 
jums uš laišką, kurį man 
pasiuntėt ir kuriame minė
jot man apie laikraštį “Lais
vę”. Taigi, mielas mano 
broli, aš labai nudžiugau, 
aš labai myliu laikraštį 
“Laisvę”. Tą ir jūs patys, 
broli, žinot, kad aš spaudos 
esu didelis mylėtojas, nes 
aš jokią spaudą neatmetu, 
o ypatingai ’’Laisvę”. Ji 
man yra labai seniai pažįs
tamas laikraštis. Tai aš jį 
ir gerbiu ir laukiu ne tiktai 
aš, bet ir mano kaimynai, 
kai sužino, kad aš-gavau iš

“Lais-

—Kaip bažnyčios atrodo 
— apleistos jos ar ne?

Yra visokių. Gal būt tai 
priklauso nuo klebonų, ne
žinau. Bet yra švariai už
laikomų bažnyčių; jos nau
jai nudažytos iš lauko ir iš 
vidaus.

Vyskupas J. Steponavi
čius man sakė, kad dabar, 
kai kunigai neturi savo 
ūkių, kokius turėjo buržua
zijos valdymo laikais, tai jie 
daugiau rūpinasi bažnyti
niais reikalais. Seniau jiems 
rūpėdavo ūkis, arkliai, kar
vės, kiaulės, — vis bandy
davo labiau pralobti. Da
bar, sakė jis, jie tik bažny
tiniais reikalais tesirūpiną, 
tik dūšių ganymu. Tačiau 
reikia renamiršti ir to, kad 
ir šiandi .n kunigai, kiek j Amerikos laikraštį 
pajėgdami, rūpinasi ne tik ve”, tai katrie myli daugiau, 
“dūšiomis”, o ir savo kūnu: skaityt, ir 
statosi namus, kai kurie laiko, nuo manęs nauje^- 
įsitaisė jau ir automobilius, nius išsineša, o man senes
ni otociklus, ir tt.

Esant kunigų seminarijo
je Kaune, besikalbant su se

turi liuosesnio

nius atgal pristato, o aš 
juos susidedu po numeriais 
ir jau turiu didžiausią kny-

nnnarijos rektorium A. La- sudaięs. Taigi, kada as 
pe (dabar, pastebėjau, kun. 1 an<^u įdomesnių aprašymų, 
Lapė jau paaukštintas —I? ypatingai is jstoujos^ pa
dirba Kauno ir Vilkaviškio įm^ sti aipsnehų, tai as ki- 
vvskupijų valdytojo ka- ^.l1s ne^ n antrąkart turę- 
naunninko J. Stankevičiaus laiko skaitau ir įsi-

tu s net ir antrąkart turė- 

studijuoju teisingai, nes 
man viskas yra labai įdo
mu.

Taigi, mielas mano broli, 
aš labai jums dėkingas už 
tai, kad jūs man neiškada- 
vodami lėšų prisiunčiat lai
kraštį “Laisvę”. O dabar- 
pasidarė man dar links
miau, kad jūs man prižadat 
ir ant toliau pasiųst. Už tai 
dėkui jums. Su pagarba

Jonas šlivinsk^s

keleiviu lėktuvas
Neužilgo TSRS oro ke

liais kursuos nauji laine
riai, sukurti tarybinių kon- 
sruktorių.

Išgarsėjusi “TU” šeima 
pasipildys nauju ištaigingu 
lėktuvu “TU-124”, kuris 
mažai kuo tesiskirs nuo sa
vo vyresniųjų brolių. Ši 
turboaktyvinė mašina galės 
išvystyti apie 600 mylių 
greitį. Lėktuvas turės du 
turboaktyvinius P. Sobole- 
vo konstrukcijos variklius 
ii’ galės pakilti nuo 800 
metrų ilgumo takelio. Be 
nutūpimo šis greitasis lai
neris galės nuskristi apie 
1.000 mylių. Keturiasdešimt 
keleivių 10 kilometrų aukš
tyje jausis taip puikiai^ 
kaip ir “pirmajame atmos
feros aukšte”, dirbtinis oro 
slėgimas bei automatiškas 
temperatūros reguliavimas 
lainerio viduje, minkšti fo
teliai, sudarys keleiviams 
žemiškas keliones sąlygas.

Lėktuve “An-24”, kurį 
sukūrė grupė konstrukto
rių, vadovaujama O. Anto
novo, tilps 46 keleiviai. Jis 
turi du A. Ivčenkos kon- 

Kansas City, Mo., vienas 
žmogus bandė ištraukti 
įkliuvusią žolę, kada moto
rinis piovikas veikė, ir ne
teko dviejų pirštų. Panašių 
atsitikimų įvyko labai daug.

Apdraudos kompanija pa
taria: netraukti žolių iš pio- 
viko, -kada jis yra veikloje, 
atsargiai su patraukimais 
pioviko linkui savęs, nes ga
li parkristi ir jį ant saves 
užsitraukti, žiūrėti, kad jo 
visos dalys būtų tvarkoje, 
pirm jis leidžiamas veiklon, 
nevalyti ir netaisyti, kada 
pjoviko motoras veikia.

str ūkei jos turbosraigtinius 
variklius. “An-24” skraidys 
46 mylių aukštyje ir 350 
mylių greičiu, šie lėktuvai 
pakeis dabar šalies ir tarp
tautinėse oi*o linijose kur- 

i suojančius keleivinius lėk- 
! tavus “11-12” ir “11-14”.

Tarybiniai konstruktoriai 
lėktuve “An-24” taip pat 
sudarė keleiviams visus pa
togumus. Viduje bus daug * 

j šviesos, beveik visiškai nę- J 
i sigirdės variklių ūžesio. 
. Apipavidalinant lėktuvą pa- 

■ naudota daug sintetinių 
I medžiagų.

* i i.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., rugp. (Aug.) 16, 1960



LMS VEIKLA
tą birželio mėnesį, parodė, 
kad lietuviška meno savi
veikla Chicagoje labai stip
ri. Naujasis apskrities ko
mitetas yra pasiryžęs vyk
dyti priimtas rezoliucijas, 
kurios numato dar labiau 
stiprinti veiklą, plačiau su
sipažinti su senojoje i Tėvy
nėje Lietuvoje vedama me
no veikla ir t.t. L.M.S. Cent
ras užgiria Pirmos apskri
ties veikėjų pastangas ir 
p1 anus.

Kuomet Philadelphijoje 
vyko Lietuvių Darbirjninkų 
Literatūros Draugijos su 
važiavimas, L.M.S. sekreto
rė ten turėjo pasikalbėji
mus su eile meno veikėjų 
iš įvairių vietovių.

Visi vienetai ir pavieniai 
talentai, visos grupės, cho
rai ir t.t. jau dabar turėtų 
ruoštis prie suvažiavimo ir 
festivalio. Informacijos 
klausimais kreipk i t ė s į 
L.M.S. Centrą arba į savo 
apskrities komitetą. Daly
vauti gali visi, kurie tik 
iš anksto užsiregistruoja. 
Tikslesnės inform a c i j o s 
apie suvažiavimą ir festiva
li vėliau tilps spaudoje.

Apie dailininkų parodas
šį pavasarį įvyko lietu

vio dailininko mėgėjo Vin
ce. Kazlausko paroda, kuri 
tapo surengta po L.M.S. 
Centro globa. Nors V. Kaz
lauskas savo kūrybą pradė
jo tik keleri metai atgal, 
jis jau yra pasiekęs nemen
ką lygį. Jis išstatė virš 30 
savo aliejinių paveikslų, 
daugiausia peizažų. Lanky
tojų atsiliepimas į parodą 
buvo entuziastiškas. L.M.S.

Suvažiavimo klausimas
•RC Kiek anksčiau šiais me

tais iš Lietuvių Meno Są
jungos Centro buvo išsiun
tinėtas visiems vienetams 
atsikreipimas suvažiavimo 
ir festivalio klausimais. Pa
geidaujama, kad suvažiavi
mas įvyktų šiais metais ir 
kad jis būtų surištas su me
niniu festivaliu arba su dai
nų švente. Buvo atsikreipta, 
tarp kitko, į vienetus ir na
rius, kur jie pageidautų lai
kyti festivalį ir suvažiavi
mą. Bet klausimas liko ne
išrištas, nes Chicago ir New 
Yorkas gavo maždaug tiek 
pat balsų. Tad, klausimas 
lieka Centro išsprendimui. 
Kas link laiko, tai numaty
ta s suvažiavimo laikas, 
rugsėjo mėnuo buvo 
kritikuojamas iš to taško, 
kad ta data perarti atosto- 

. goms ir kad meninė veikla 
* tuo laiku dar nėra pilnai 

grįžusi į darbymetės sezo-
' na.

Tad, kur ir kada vyks su
važiavimas? Mes kaipo vie
tą siūlome Chicagą, nes pas 
kutinis suvažiavimas vyko ■ 
New Yorke. Be to, Chicago-; 
je, kaip mes visi puikiai ži-1 
nome, koncentruojasi di
džiausias chorų, muzikų, i 
dainininkų ir kitokių talen-; 
tų skaičius. Siūlydami Chi-I 
cagą mes pasitikime, kad 
chicagiečiai veikėjai neat
sisakys pravesti tą didelį Į 
darbą. Mums atrodo, kad i 
lapkričio mėnesio koks nors 
savaitgalis, sakysime, 26 ir 
27, būtų tinkamos datos.

L.M.S. Pirmos apskrities 
konferencija, įvykusi praei

sus lietuvius dailininkus, 
kurie tuo klausimu domisi, 
su mumis susisiekti.

Centro nariai svečiuose 
Lietuvoje

Gausingame lietuvių bū
ryje, kuris šią vasarą sve
čiavosi Lietuvoje, radosi ir 
eilė L.M.S. veikėjų, tarp jų 
ir L.M.S. Centro nariai Jo
nas Grybas ir E. M. Nėra 
abejonės, kad Centro na
riai ir kiti LMS-iečiai "bū
dami Lietuvoje artimiau su
sipažins su Lietuvos meno 
veikla ir gal taipgi patieks 
mums naujos medžiagos 
vaidinimams ir chorams.

Mildred Stenisler,

Klausimai ir apsakymai
Gerb. Redakcija:—
Anglų spaudoje skai

čiau, kad Borisas Paster
nakas, kuris neseniai mirė, 
Tarybų Sąjungoje pasitu
rinčiai gyveno, turėjo vilą 
ir du tarnus. Kur jis gavo 
pinigų taip gyventi? Kodėl 
TSRS įstatymai leido jam 
turėti tarnų? J. Balsys
ATSAKYMAS

dabar planuoja kiekvieną 
pavasarį rengti... dailininkų
parodas, individualines ir 
grupines. Mes raginame vi

vPasternakas buvo rašy
tojas, matomai, jis už savo 
raštus gavo pakankamai 
pinigų taip gyventi. TSRS 
įstatymai nedraudžia tur"- nuoskaudos
ti tarnų tiems, kuriems jie suriaumojo

Lokys žvejys
Vieną karą du garsūs Si- 

' biro medžiotojai ėjo nedi- 
lio taigos upelio krantu. 
Kažkur priekyje pasigirdo 

Į pliuškenimas. Pasiklausy
dami medžiotojai pasuko į 
tą pusę, kurioje buvo girdė
ti pliuškenimas. Po kurio 
laiko, atsargiai, praskleidę 
pakrantės krūmus, jie pa
matė tokį vaizdą.

Kitoje upelio pusėje buvo 
nedidelė Janka. Ant kran
to gulėjo audros išverstas 
didžiulis maumedis. Jo vir
šūnė buvo vandenyje. Ant 
maumedžio tupėjo didžiuls 
tamsiai rudas lokys ir ati
džiai žiūrėjo į vandenį. 
Upėje tuo metu plaukiojo 
dideli būriai žuvų. Retkar
čiais lokys įkišdavo į upę 
leteną ir čiupdavo didelę žu
vį. Tuomet ir pasigirsdavo 
pliuškenimas, kurį girdėjo 
medžiotojai. Sugautą žuvį 
žvejys pasidėdavo po savi
mi, ant jos atsisėsdavo ir 
vėl atidžiai žiūrėdavo į van- 

idenį. Tačiau, kai lokys at- 
I sistodavo, norėdamas su
gauti kitą žuvį, anksčiau 
sugautoji žuvis nuslysdavo 

' atgal į upę. Užbaigęs žūk
lę. žvėris atsistojo ir pa
stebėjo, kad žuvų nėra. Iš 

lokys garsiai 
j r, tarsi žmo- 

reikalingi, kurie juos gali gus, sudavė letena sau per 
užlaikyti. Yra žmonių, ku- galvą.
rie dirba visuomenišką [ Lokys vėl atsitūpė ant 
darbą, tarnai jų vaikus i maumedžio. Tačiau dabar 
prižiūri, samdiniai atlieka | visas sugautas žuvis jis iš- 
ir namų ruošą. Įstatymai įmesdavo ant kranto. Kai lo- 
tik nusako tarnų darbo są- kys pastebėjo, kad viena 
lygas ir algas. žuvis vis tik pasiekė van

denį, jis nuėjo ant kranto 
ir likusioms žuvims nutrau
kė galvas.

Prisigaudęs daug žuvies, 
lokys nuėjo nuo maume
džio, suėmė į glėbį dalį žu
vų, atsistojo ant užpakali
nių kojų ir nuėjo į taigą. 
Po kurio laiko jis grįžo pa
siimti likusios žuvies. Taip 
jis pernešė visą žuvį. Jį bu
vo galima lengvai nušauti, 
tačiau lokys žvejys buvo 
toks įdomus, kad medžioto
jai jo pasigailėjo ir nenušo- 
ve. Lokys pasislėpė miške.

MEDŽIOKLĖ BE 
KRAUJO

Moksliniai bandymai, o 
taip pat racionalus lauki
nių žvėrių augimas, dažnai 
reikalauja pagauti juos gy
vus. Tačiau ne visų rūšių 
žvėris, pavyzdžiui, elnius, 
galima gaudyti tinklais, 
nes pagauti jie patys gali 
susižaloti. Dėl to ir buvo 
atrastas paprastas būdas 
pagauti žvėris jų nesužalo- 
jant.

Vadovaujantis metodais, 
kuriuos nuo senų laikų 
naudojo Šiaurės Amerikos 
indėnai, pagamintas “svie
dinys”. Į “sviedinį” įkrau
nama apie 300 miligramų 
nikotino, kuris, pataikius į 
žvėrį, išvirkščiamas jam, ir 
žvėris apsvaigsta pusvalan
džiui be jokių žalingų pa
sekmių.

Tokio tipo “sviediniai” 
iššaunami iš specialių ori
nių šautuvų. Turint galvo
je, kad tokia bekraujė me
džioklė, paprastai, vykdo

ma sutemus, sviediniai nu
dažomi ~ ■ fluorescenciniais 
dažais, ir, tuo būdu, leng
viau surandami.

“Sviedinys” veikia tokiu 
būdu. Iššovus, iš guminio 
stūmėklio išrinkta įkamša, 
vanduo patenka į jo vidų, 
ištirpina esančią ten table- 
tėlę, o dujos, kurios atsi
randa tuo momentu, pastu
mia stūmoklėlį pirmyn ir 
išspaudžia nikotiną per a- 
datos angą į žvėries kūną.

Norint pritaikyti šį “ap
svaiginimo” metodą įvai
riems laukiniams žvėrims, 
tenka atitinkamai parinkti 
nikotino dozę.

Dzūkijoje dar yra 
vėžlių - “čeropoku”

Dzūkjjoje dar yra vėžlių, 
žilos praeities liudininkų, 
kurie išliko nepasikeitę per 
200 milijonų metų. Jų ga
lima sutikti Dzūkijoje — 
Varėnos, Alytaus, Veisiejų 
apylinkėse. Tai vienintelė 
rūšis — balinis vėžlys—gy- 

ivenanti Lietuvoje.
Dabar pasaulyje priskai- 

toma apie 200 vėžlių rūšių. 
Daugelis sausumos ir van
deninių vėžlių veisiasi ato
grąžose. Milžiniški sausu
mos vėžliai gyvena Ramio
je ir Indijos vandenynų 
tropikinėse salose. Ypač 
daug vėžlių buvo Ramiojo 
vandenyno Gala p a g o s ų 
(Vėžlių) salose. Dar XVI— 
XVII amžiuje tūkstančiai 
vėžlių ropinėjo pakrantė
mis. Bet dėl skanios mėsos 
jie buvo smarkiai išnai
kinti. Atogrąžų juostoje 
gausu jūrinių vėžlių, kurie- 
gyvena Ramiajame, Indijos, 

Atlanto vandenynuose. Kai 
•ktrrių rūšių jūriniai vėžliai 
sveria net virš 1,000 svarų...

Dzūkai labai gerbia savo 
krašte gyvenančius vėžlius. 
Apie juos galima išgirsti 
įdomiausių istorijų...

Balinis vėžlys — tai vie
nintelė rūšis, kuri gali gy
venti kiek šaltesniuose 
kraštuose. Dzūkijos vėžliai 
nelabai dideli —20—30 cen
timetrų ilgio. Mėgsta sto
vinčius, seklius vandenis, 
kuriuose ir praleidžia di
džiąją savo gyvenimo dalį. 
Retkarčiais išlipa į sausu
mą. Minta varlėmis, gaudo 
mažas žuveles. Vasaros 
pradžioje balų ar ežerų 
pakraščiuose padeda 3—12 
kiaušinių, iš kurių, praslin
kus 3—4 mėnesiams, išsiri
ta vėžliukai.

Baliniai vėžliai — paslap
tingi gyvūnai. Juos surasti 
labai sunku, šių vėžlių gy
venimo būdas irgi mažai 
tyrinėtas. Nenustatytos nei 
tikslios jų gyvenimo vietos. 
Daugelis gyventojų juos va
dina “geležinėmis varlė
mis”...

TSRS TURTAS IR 
IZRAELIS

Tel Avivas. — Tarybų 
Sąjunga reikalauja, kad Iz
raelio valstybė pripažintų 
jai senos Rusijos milijono 
dolerių vertės pastatus Je- 
ruzolimo mieste. Jie buvo 
pastatyti prie carinio reži
mo, bet Rusijos pinigais.

Maskva. — TSRS laivas. 
“Archangelsk” išplaukė į 
Kongo. Jis išvežė 100 sunk
vežimiu ir kitokios pagal
bos.

R. JASAS

700 mėty
Kai prieš kelerius metus 

Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris su didele 
pompa tapo įšventintas į 
kryžiuočių ordino riterius, 
daug kam tai buvo sensa
cija. Atrodė, kad piktos at
minties ordinas seniai jau 
nebeegzistuoja. Iš tikrųjų 
taip nėra. Atnaujintas 
1834 m., jis tebeveikia Va
karų Vokietijoje ir Austri
joje. Vienos mieste yra di
džiojo magistro būstinė. Ir 
nors ordino nariai ginklus 
pakeitė maldomis, bet dva- 

• šia liko sena. Neatsitikti
nai Adenaueris užsivilko 
baltą apsiaustą su juodu 
kryžium — kryžiuočių tra
dicijų perėmimo faktas tu- 

v rėjo kuo aiškiausią politi-
< nę prasmę.

Žvanginantieji ginklais 
Vakarų Vokietijos revan- 
šistai nemėgsta prisiminti,

< kad kryžiuočiai n-e tik žy
giavo į Rytus, bet ir buvo 
mušami. O šiemet sukanka 
net dvi tokios sukaktys: 
700 metų nuo Durbės mū
šio, įvykusio 1260 m. liepos 
13 d., ir 550 metų nuo Žal
girio mūšio — 1410 m. lie
pos 15 d. Dabartinėmis są- 
lyygomis šių įžymių istori
nių datų paminėjimas 
mums įgauna ypatingos 
svarbos.

Kad būtume visai objek
tyvūs ir niekas mūsų ne
apkaltintų, jog patys gi
riamės savo laimėjimais, 
suteikiame žodį priešinin
kui, 1956 m. Vienoje pasi
rodė dabartinio kryžiuočių 
ordino magistro M. Tumle- 
rio knyga — “Vokiečių ri- 
terių ordinas, kaip jis at
rodo, vystėsi ir veikė”. Štai 
ką sako Tumleris apie is
torines lietuvių ginklo per
gales prieš vokiškuosius 
grobikus: “Durbės mūšio

sukaktis nuo Durbės pergalės
diena, kurią šventė kaip 
palaimintosios Margaritos 
dieną, 1260 m. buvo nelai
mės diena. Ordino metraš
tininkai pažymėjo ją juoda 
spalva. To ji nusipelno, nes 
drauge su mūšiu, įvykusiu 
ant Čiudo (Peipuso) ežero 
ledo 1242 m., drauge su 
1410 m. Žalgirio mūšiu ji 
priklauso prie didžiausių 
ordino nelaimės dienų. Ant 
Čiudo ežero ledo visiems 
laikams tapo sustabdytas 
vokiečių veržimasis į ry
tus; prie Durbės žlugo di
džiulės imperijos sukūri
mo planai, o prie Žalgirio 
pavirto į dulkes ordino ga
lybė”.

Visos Lietuvos reikalas
Iki Durbės mūšio Lietu

va jau turėjo beveik 
šiasdešimties metų kovū su 
vokiečių riteriais pat: 
mą. 1236 m. ties Saule 
sutriuškino Livonijos ordi
no kariuomenę ir kalavi
juočiai turėjo įsilieti į Kry
žiuočių ordiną, kuris tuo 
metu vedė kruviną karą su

se-

yri-

artimiausiais lietuvių gi
minaičiais — prūsais. Abu 
ordinai — Prūsijos , kry
žiuočių ir Livonijos ordi
nas (taip ėmė vadintis ka
lavijuočiai) — iš paskuti
niųjų stengėsi susijungti ir 
teritoriniu pažiūriu. Pir
mąja tų pastangų auka tu
rėjo kristi Žemaitija, o po 
jos būtų atėjusi eilė liku
siai Lietuvai. Durbės mū
šis įėjo visiems laikams^ į 
mūsų tautos istoriją kaip 
mūšis dėl Žemaitijos, ta
čiau jame drauge buvo ap
ginta ir visos Lietuvos ne
priklausomybė. Jeigu vo
kiečiai būtų įveikę ženiai- 
čius, būtų atsiradusi did
žiulė vokiečių valstybė Pa- 
baltyje, išplitusi nuo Vys- 

«' J* J <' ’ ' 

los žiočių iki Suomių įlan
kos. Tai būtų pakeitę visą 
karinę-politinę situaciją ir 
be galo apsunkinę lietuvių 
ir kitų Rytų Europos tau
tų kovą prieš vokiškųjų fe
odalų ekspansiją.

Vokiečių stiprybė
1252 m. prasidėjo karas 

dėl Žemaitijos. Vokiečiams 
padėtis buvo labai palanki. 
Abu ordinai turėjo laisvas 
rankas. Kryžiuočiai jau 
1249 m. baigė malšinti 
septynerius metus trukusį 
prūsų sukilimą, kilusį po 
1242 m. istorinės Aleksan
dro Nevskio pergalės prieš 
Livonijos riterius. Kry
žiuočiai galėjo mesti savo 
jėgas Sambijai nukariauti, 
o nuo jos nebetoli buvo ir 
Žemaitija. Žymių politinių 
laimėjimų tuo metu buvo 
pasiekęs ir Livonijos ordi
nas. Pasinaudodamas vi
daus feodaliniu karu tarp 
Mindaugo ir jo priešinin
kų — Tautvilo, pretenda
vusio į didžiojo kunigaikš
čio sostą, ir žemaičių kuni
gaikščio Vykinto, — Livo
nijos ordino magistras An
drius Štirlandas privertė 
Mindaugą dovanoti vokie
čiams eilę centrinės ir pie
tinės Žemaitijos sričių (Ku
liai, Laukuva, Raseiniai, 
Ariogala, Karšuvos žemė) 
ir kai kuriuos Sūduvos 
valsčius. Žemaičių pajūrį 
vokiečiai laikė jau visai 
‘savu”, todėl Pilsatės, Mė- 
govės ir Ceklio sritims 
(taip vadinosi pajūrio šiau
rės Žemąitijos sritys) ne
prašė iš Mindaugo net at
skiro rašto. Ordinas galėjo 
pradėti Žemaitijos nuka
riavimą nebijodamas, kad 
Mindaugas su feodalinės 
Lietuvos valstybės jėgomis 
ateis žemaičiams į pagal

bą. Tokiu būdu žemaičiai 
buvo palikti patys savo iš
galėms. Galima drąsiai sa
kyti, kad tame laikotarpy
je visos Lietuvos likimas 
priklausė nuo žemaičių 
liaudies ištvermingumo at- 
remiant kryžiuočių puoli
mą.

žemaičių vadovybe
Nežinome, kas tuo metu 

stovėjo žemaičių bajorų ir 
liaudies priešakyje. Po Vy
kinto mirties, žuvusio kare 
su Mindaugu, kaip žemai
čių vadas, istoriniuose šal
tiniuose trumpam iškyla Al
mina. “Jo širdis buvo ku
pina kartaus skausmo, kad 
karalius Mindaugas ir kai 
kurie iš lietuvių tapo krik
ščionimis”, sako Livonijos 
Eiliuotoji kronika. Vėliau, 
jau po Durbės mūšio, že
maičių vadu šaltiniai va
dina kunigaikštį Treniotą. 
Tai buvo karvedys ir poli
tikas, gerai supratęs, kad 
visoms Pabaltijo tautoms 
— lietuviams, latviams, 
rusams, prūsams — reikia 
kovoti išvien prieš vokiško
jo užgrobimo pavojų. Bet 
iki Durbės mūšio kasdie
ninėje kovoje prieš Livoni
jos ordiną žemaičiams, ma
tyt, vadovavo gausūs jų fe
odalai — smulkūs kuni- 
gaikštukai. Jie, suėję į ben
drus pasitarimus, aptarda
vo karo reikalus ir, atsi
klausę žynių pritarimo, ve
dė karą prieš Livonijos or
diną.

Nesėkmingas bandymas
Išeities bazė Žemaitijai 

nukariauti buvo Klaipėdos 
pilis. Ją vokiečiai pasista
tė 1252-—53 m. Žemaičiai 
ir prūsai — sambiai buvo 
pasiryžę žūt būt sunaikin
ti šį “varnų lizdą”, o “žmo

nes, kurių ten esama, vy
rus, moteris ir vaikus, pa
siųsti dievams”. Tačiau vo
kiečiai buvo sutraukę 
stambias ginkluotas pajė
gas ginti statomai Klaipė
dos. piliai, kad sunaikinti 
ją nei žemaičiams, nei 
sambiams nepavyko. Karas 
tarp Livonijos ordino ir že
maičių vyko pakaitomis 
tai vokiečių užimtoje Kur
šo teritorijoje, tai Žemaiti
joje. 1256 m., poUAlmino 
vadovaujamų žemaičių įsi
veržimo į Kuršą, Livonijos 
or d i n a s, panaudodamas 
kaip kelvedžius tris parsi
davėlius lietuvių feodalus, 
surengė devynių dienų puo
limą prieš Žemaitiją. 
“Pranciškonų ir pamoksli
ninkų ordino vienuoliai 
taip pat dalyvavo žygyje, 
sako Livonijos Eiliuotoji 
kronika. — Pirmą gaisrą 
uždegė vienuolio pamoksli
ninko ranka, o antrą — 
pranciškono. Visi, kurie 
buvo atvykę dalyvauti šia
me žygyje, degė troškimu 
deginti ir žudyti”. Ten pat 
sakoma, kad buvo sugrobta 
“didžiulis grobis — vyrai, 
moterys, vaikai, galvijai. 
Ko nebuvo galima nusiva
ryti su savimi, tą žudė vie
toje”.

žemaičių atsparumas
Tačiau šis barbariškas 

žemaičių žemės nuniokoji
mas nepalenkė žemaičių 
liaudies vokiškajam jun
gui.. Vis tebevyko kovos dėl 
Klaipėdos. 1257 m. čia į 
žemaičių rankas vos nepa
kliuvo pats Livonijos ordi
no magistras. Abi pusės 
ruošėsi lemiamoms grum
tynėms. Negalėdamas pa
laužti žemaičių didvyriško 
pasipriešinimo, Livonijos 
ordino magistratas prašė 
popiežų atnaujnt kryžaus 
karo lietuviams skelbimą 
Vokietijoje, Lenkijoje, Če
kijoje, Danijoje ir Švedijo

je, o kol atvyks iš Vakarų 
pagalba, nutarė priimti že
maičių pasiūlymą sudaryti 
su jais dviejų metų paliau
bas. Taip pasibaigė pirmas 
karo etapas, neatnešęs vo
kiečiams laimėjimo.

Paliaubų terminui praė
jus, 1259 m. vėl atsinauji
no karo veiksmai. Nepasie
kę kokių nors reikšminges
nių rezultatų, vokiečiai nu
sprendė sistemingai puldi
nėti Žemaitiją ir tuo tikslu 
išplėtė savo pilių tinklą 
Žemai t i j o s pasieniuose. 
Bendromis Prūsijos kry
žiuočių ir Livonijos ordino 
jėgomis bei lėšomis buvo 
pastatyta nauja pilis — 
Georgenburgas Karšuvos 
žemėje, kur šiandien yra 
Jurbarko miestas. Pilis 
tur būt stovėjo netoli nuo 
Nemuno ir Mituvos santa
kos, kur yra išlikęs pilia
kalnis. Priešingoje Žemai
tijos pusėje, Kuršo — Že
maičių pasienyje, iškilo ki
ta pilis — Dobė. Tačiau di
desnės naudos Livonijos 
ordinui jos neatnešė. Jur
barko (Georgenburgo) įgu
la netrukus buvo žemaičių 
atkirsta nuo Klaipėdos bei 
kitų kryžiuočių pilių ir 
kaip reikiant apgulta. Do
bė taip pat buvo nekartą 
puolama. Žemaičiai kirto 
vokiškiesiems grobikams 
eilę naujų smūgių. 1259 m. 
mūšyje ties Skuodu žuvo 
33 riteriai ir didžioji ordi
no kariuomenės dalis. Kai 
po šios pergalės žemaičiai 
įsiveržė į Kuršą, Buchar- 
das von Hornhauzenas net 
ir su didele kariuomene 
nedrįso stoti su jais į ko
vą.

Visi lietuviai
Žemaičių lidvyriška ir 

sėminga kova prieš vokie
čius darė didelio įspūdžio 
Livonijos ordino paverg
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toms Pabaltijo tautoms. 
Po kautynių ties Skuodu 
sukilo žemgaliai. Nerimą 
keliančios žinios ėjo iš Lie
tuvos — vokiečius-gąsdino 
galimybė, kad Lietuvos ka
ralius, veikiamas žemaičių 
pasisekimų, gali nutraukti 
su ordinu taiką. Kreipė dė
mesį ir tai, kad kautynėse 
prie Skuodo dalyvavo ne 
vien žemaičiai, bet ir bajo
rai su savo žmonėmis iš ki
tų Lietuvos dalių. Vokie
čių kronikos nustoja minė
ti vien žemaičius ir visur 
ima rašyti “lietuviai”.

Taip aplinkybėms susi
klosčius, Livonijos ordino 
vadovybė nusprendė žengti 
lemiamą žingsnį — suduo
ti žemaičiams tokį smūgį, 
kad jie daugiau nebepajėg
tų priešintis. Po Burchar- 
do fon Hornhauzeno dery
bų su Prūsijos kryžiuočių 
maršalu Henriku Boteliu, 
suderinus žygio planą, pra
dėta mobilizuoti kariuome
nė. Livonijos ir Prūsijos 
kryžiuočių karinės pajėgos 
turėjo 1260 m. liepos pra
džioje susijungti Klaipėdo
je ir iš ten žygiuoti į Že
maitiją Jurbarko kryptim.

Didelės jėgos
Tai buvo pirmas atsiti

kimas, kuomet į Livonijos 
ordino karą su Lietuva.ta
po betarpiškai įtrauktas 
Prūsijos kryžiuočių ordi
nas. Vokiečių šaltiniai ga
na išsamiai nušviečia .su
dėtį kariuomenės, su kuria 
kryžiuočių maršalas Hen
rikas Botelis 1260 m. pir
mojoje liepos pusėje atvy
ko į Klaipėdą. Kariuome
nės branduolį sudarė ge
riausių kryžiuočių riterių 
rinktinė, jų tarpe trisde
šimt naujai priimtų į ordi
ną riterių; su jais atžygia
vo ordino vasalų — vokįe-

(Tąsa 4-tame pusi.)



700 metų sukaktis
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

čių feodalų-kolonistų ir 
prūsų feodalų būriai iš 
Pomezanijos, Varmijos, 
Sambijos ir Natangijos. 
Livonijos ordino kariuome
nė buvo dar didesne. Jos 
sudėtyje — ne tik ordino 
riteriai, bet ir danų riterių 
būrvs iš Talino, vadovau- 
jamas švedų princo, ir pa
galbine estų bei kuršių ka
riuomenė. Prūsai, estai ir 
kuršiai atvyko i karą ne 
gera valia, bet iš prievar
tos.

Livonijos Eiliuotoji kro- 
kronika nepasako, ar Bur- 
chardas fon Hornhauzenas 
buvo sumobilizavęs ir ly
bius su latviais, bet reikia 
manyti, kad jie taip pat 
nebuvo palikti ramybėje. 
Be to, kariuomenėje buvo 
ir vadinamieji kryžininkai 
— savanoriai iš Vakarų 
Europos, atvykę kryžiuo
čiams padėti dėl skelbiamų 
ten kryžiaus žygių prieš 
Pabaltijo tautas. Apskri
tai imant, vokiečių jėgos 
galėjo siekti 5 tūkstančius 
karių.

Vokiečių tikslai
Dusburgo kronikos pra

nešimu, žygio tikslas buvo 
‘pristatyt maistą broliams, 
apgultiems Georgenburgo 
pilyje”, kitaip sakant, su
naikinti lietuvių-žemaičių 
pilį Jurbarke, kuria pasi
naudodami jie blokavo vo
kiečių pilies įgulą. Tačiau 
savaime suprantama, kad 
be šio artimiausio tikslo 
žygio uždavinys buvo pa
laužti žemaičių pasiprieši-i 
nimą ir priversti pasiduoti- 
bent Karšuvos žemes feo
dalus ir liaudį vokiečių 
valdžiai. Šią žemę, kurioje 
buvo pastatytas Georgen- 
burgas, Mindaugas, kaip 
jau minėta, buvo (bent 
pergamente) perleidęs vo
kiečiams.

Apie žemaičių arba lietu
vių pusės veiksmus kry
žiuočių kariuomenės įsiver
žimo momentu šaltiniai 
kalba labai mažai, tačiau! 
ir to pakanka lietuvių tak
tiniam planui suprasti. 
Dusburgo kronika praneša, 
kad jungtinei vokiečių ka
riuomenei bežygiuojant iš 
Klaipėdos į Jurbarką, neti
kėtai atskubėjo žygūnas, 
pranešdamas, kad 4 tūks
tančiai lietuvių įsibriovė į 
Kuršą. Šituo manevru lie
tuviai (“Lethowini”) su
painiojo kryžiuočių žygio 
planus, išgelbėjo Karšuvos 
žemę nuo nuniokojimo, ne
leido kryžiuočiams sutvir
tinti Georgenburgo įgulos, 
privertė juos nutraukti žy-
gį ir pasukti atgal. Matyt, 
vokiečiai dar netoli buvo 
nuo Klaipėdos nužygiavę, 
nes kryžiuočių kariuomenė, 
pasukusi į Kuršą, užtiko 
lietuvius (žemaičius) neto
li dabartinės Liepojos. Čia, 
pietiniame Durbės ežero 
krante, abi kariuomenės 
susitiko lemiamam mūšiui. 
Kas komandavo lietuvių 
kariuomenei — nežinia. 
Gal tai buvo Treniota, ta
čiau tvirtai teigti neturi
me pakankamo pagrindo. 
Kas bebūtų buvęs lietuvių 
vadas, bet tokio didelio žy
gio — manevro suorgani
zavimas, mūšio vietos pasi
rinkimas ir sumanus vado
vavimas mūšiui rodo aukš
tus jo karinius sugebėji
mus.

Dėl mūšio strategijos
Vokiečių kariuomenėje 

mūšio išvakarėse viešpata
vo netikrumo nuotaikos. 
Kilo ginčai, kokiu būdu 

kautis. Matyt, kad mūšio 
vieta vokiečiams buvo ne
patogi ir lietuvių kariuo
menės primesta. Tikriau
sia dėl to vienas iš prūsų 
vasalų patarė kryžiuočių 
maršalui Boteliui įsakyti 
riteriams kautis peštiems, 
pridurdamas, jog raita ka
riuomenė greičiau pabėgs 
iš mūšio lauko. Tačiau šį 
pasiūlymą atmetė danų ri
teriai, pareikšdami, kad su 
sunkiais šarvais be arklių 
jie jokiu būdu negalės kau
tis. Tai davė lietuviams 
kai kurių pirmenybių, nes 
pelkėtoje vietoje kautis vo
kiečiams ant žirgų tikriau
siai buvo nepatogu. Kitas 
veiksnys, palengvinęs lie
tuvių pergalę, buvo kuršių 
ir estų nenorėjimas kautis 
prieš lietuvius savo priešų 
— vokiečių pusėje. Šalti
niai sako, kad kuršiai iš 
anksto buvo nusprendę ne
dalyvauti mūšyje, nes jei
gu vokiečiai pralaimėtų, 
jie liktų laisvi. Su tokia 
viltimi jie iš anksto prašė 
kryžiuočių vadovybę per
galės atveju grąžinti jiems 
(be išpirkos) žmonas ir 
vaikus, patekusius į žemai
čių nelaisvę. Tačiau, sulau
kę iš vokiečių neigiamą at
sakymą, nutarė patys mū
šio metu apleisti kautynių 
lauką. Ka kure š jų betar
piškai perėjo į lietuvių pu
sę, atsukdami ginklą prieš 
kryžiuočius. Jų pavyzdžiu 
pasekė ir estų pagalbinė 
kariuomenė.

Pagaliau mūšis!
Tokiomis aplinkybėmis 

prasidėjo istorinis Durbės 
mūšis. Livonijos Eiliuo-to- 
ji kronika sako, kad vokie
čių riteriai net nepastebė
ję, kaip juos iš visų pusių 
apsupo lietuviai. Spaudi
mas buvo toks stiprus, kad 
kryžiuočiai ilgesnį laiką 
sistematiškiau gintis nega
lėjo. Sutriuškintos ordino 
jungtinės kariuomenės li
kučiai gėdingai bėgo. Pa
nika buvo tokia didelė, 
kad, kaip rašo Dusburgas, 
3 ar 4 pagonys galėję leng
vai išžudyti šimtą kryžiuo
čių. Vokiečių nuostoliai 
buvo didžiuliai. Krito visa 
vadovybė — Livonijos or
dino magistras Burchar- 
das fon Hornhauzenas, 
Prūsijos kryžiuočių marša
las Henrikas Butelis, švedų 
princas Karolis ir 150 or
dino nariu. Kiek žuvo ki
tos ordino kariuomenės, or
dino kronikininkas nesuge
bėjo nurodyti. Galėjo jų 
būti mažiausia keletas tūk
stančių.

Jų nuostoliai
Reikia pabrėžti, kad to

kių nuostolių kryžiuočiai 
nebuvo patyrę jokiame ki
tame XIII ar XIV amžiuo
se mūšyje. Taigi neabejoti
nai teisus yra Tumleris, 
sakydamas, kad tai buvo 
“nelaimės” diena”. Tik 
Žalgirio (1410 m.) ir Šven
tosios — Pabaisko (1435 
m.) kautynėse krito nepa
lyginamai daugiau riterių.

Tokiu būdu Durbės mū
šis buvo stambiausias lie
tuvių laimėtas mūšis kovo
je prieš vokiškuosius gro
bikus XIII a. Jis turėjo 
didelės reikšmės ne tik lie
tuvių, bet ir Livonijos tau
tų ir prūsų išsivadavimo 
kovai. Žemaitija buvo apr 
ginta. Sužlugo planai su
kurti didžiulę kryžiuočių 
imperiją Pabaltyje. Atsi
gavęs sujudo visas Pabalti- 
jis. Sukilimas Kurše tęsėsi 
7 metus, Žemgala savo lai
svę gynė 30 metų. Vokie

čių įgulos turėjo bėgti iš 
visų Lietuvos pasienio pi
lių, tame tarpe iš Dobęs ir 
Georgenburgo (Jurbarko). 
Ypač ordino egzistencija 
buvo sudrebinta Prūsijo
je. 1260 m. rugsėjo 20 d. 
čia prasidėjo didysis prūsų 
ir vakarinių lietuvių suki
limas, kurį nuslopinti kry
žiuočiai pajėgė tik po ke
liolikos metų įnirtingiau
sios kovos. Kryžiuočių val
stybę nuo visiško žlugimo 
išgelbėjo tiktai nepaprastai 
intensyvi popiežių pagalba, 
jų skelbiami kryžiaus ka
rai prieš lietuvius, nukrei
pę į Lietuvą nesuskaitomas 
vakarų Europos feodalų ir 
ginkluotų piligrimų mi
nias.

Nauja padėtis
Pagaliau, prie svarbiau

sių Durbės mūšio pasek
mių reikia priskirti ir tai, 
kad Mindaugas oficialiai 
nutraukė taiką su Livoni
jos ordinu, trukusią nuo 
1252 m., ir su visomis Lie
tuvos jėgomis atvirai įsi

Lietuva paveiksluose 
r------- --------- ’’•• * ■

Kauno “Drobės” fabrike gerai žinomas audi
mo skyriaus pameistris Vytautas Žukauskas. Jis 
vadovauja komunistinio darbo brigadai.

Nuotraukoje: brigadininkas V. Žukauskas.

Tradicinės Joninių šventės atgaivintos Tarybų’ Lietuvoje. 
Nuotraukoje: paparčio žiedo beieškant.

Kaune lankėsi Tadžikijos jaunimo pasiuntiniai — moksleivė G. Malachandova, 
jaunas poetas S. Ubaidas, audėja Ch. Dodobajeva, muzikas Ch. Jasufovas, ag
ronomas E. Uldžabajevąs ir Trikotažijos komjaunimo CK atstovas I. Chušvochto- 
vas. Jie dalyvavo tradiciniuose skaityniupsę apie broliškąsias respublikas.

Nuotraukoje. Tadžikijos pasiuntinius sutinka Kauno jaunimo atstovai. 4 p.-Laisve (Liberty)-Antrad., rugp. (Aug.) 16, 1960

Jungė į kovą pĮrieš vokie
čius. Tokiu būdu Durbės 
pergalės įtakoje iš pagrin
dų pasikeitė visa politinė 
padėtis Rytų Pabaltyje. 
Tolesnei lietuvių tautos ko
vai su vokiškaisiais grobi
kais tai turėjo nepaprastos 
svarbos. Sunku yra spėlio
ti, kas būtų buvę, jeigu 
Durbės mūšis būtų buvęs 
pralaimėtas, bet viena yra 
tikra, kad tuo atveju siste- 
matingas kryžiuočių verži
masis į Lietuvą dviem 
frontais — iš šiaurės ir iš 
vakarų — būtų prasidėjęs 
ne 1283 m., bet dvidešim
čia metų anksčiau, ir klau
simas, ar būtų buvęs taip 
sėkmingai atremtas. Būtų 
pasunkėjusi vokiškoji oku
pacija latviams ir estams, 
o taip pat labai padidėjęs 
vokiečių agresijos pavojus 
vakarinėms rusų kunigaik
štystėms. /Todėl Durbės 
pergalė priklauso prie gar
bingiausių lietuvių tautos 
praeities tradicijų ir turi 
ne tiktai nacionalinės, bet 
ir tarptautinės reikšmės.

Prezidentavimas laikomas pSS
sunkiausiu darbu

Sunki atsakomybės naš
ta, sunkus ir ilgas Ameri
kos Prezidento darbas daž
nai yra laikomas sunkiau
siu darbu pasaulyje. Pre
zidentas yra Amerikos 
žmonių vadas ir tarnas. 
Kaipo toks jis šalia kitų 
darbų turi atlikti milžiniš
ką auministratyvinį darbą. 
Nors ir turi pagelbinin- 
kus, tačiau kai kuriuos 
darbus jis, turi pats atlikti. 
Buvęs prezidentas Harry 
S. Truman, pavyzdžiui, yra 
pasakęs, kad kaipo prezi
dentas jis turėjo uždėti sa-
vo parašą laiškuose ir do
kumentuose vidutiniškai 
600 kartų į dieną.

Herbert Hoover yra iš
reiškęs savo gilų susirūpi
nimą dėl “plataus ir dide
lio darbo”, kurį preziden
tas turi atlikti. Jis buvo 
žinomas, kaip vienas iš tų 
prezidentų, kuris išdirbo 
ilgiausias dienos valandas.

Prezidento atsakomybė 
nuolat didėjo nuo to laiko, 
kai George Washington bu
vo išrinktas prezidentu 
1789 m. Prezidentas turi 
atlikti ceremoniškas kara
liaus funkcijas, adminis- 
tratyyvinį ministerio pir
mininko darbą, duoti įsa
kymus karinėms jėgoms, 
kaipo jų komandos vadas ir 
būti savo partijos vadu.

Prezidentas turi priimti 
daug užsienio dignatarų ir 
Amerikos piliečių, kasdien 
tartis su valdinių agentūrų 
galvomis ir perskaityti di
delį skaičių raportų, prašy
mų ir dokumentų, kad bū
tų informuotas apie tauti
nius ir tarptautinius įvy
kius. Daugiau kaip 60 val
dinių departmentų ir agen
tūrų dabar duoda savo ra
portus prezidentui.

Politiniai mokslininkai 
suskaičiavo apie 800 akty
vių JAV-ių Kodo sekcijų, 
kurios uždeda ant prezi
dento pečių tam tikras pa
reigas, galias ir funkcijas. 
Jis gali daugumą iš šių pa
reigų perleisti savo pagel- 
bininkams, tačiau jis vie
nas' yra atsakomingas už 
jų tinkamą atlikimą. Kad 
palengvinti prezidento dar
bo naštą, buyo padaryta 
keletas pasiūlymų, tačiau 
nė vienas iš jų dar nesusi
laukė nei egzekutyvinio, nei 
legislatyvinio aprobavimo.

Prezidentas ir per savo 
atostogas negali pabėgti 
nuo darbo. Specialios tele
komunikacijos sistemos yra 
įvestos jo informavimui ir 
krūvos laiškų bei dokumen
tų jį seka. Baltieji Rūmai 
gauna į metus apie du mi
lijonus telegramų ir laišku. 
Tik mažas jų procentas pa
siekia “vyriausiąją galvą”, 

taČiau jis turi asmeniškai 
perskaityti ir atsakyti ' į 
tūkstančius laiškų.

Vien nutarimai, kuriuos 
prezidentas turi padaryti 
ruošdamas tautinį biudže
tą, yra milžiniškos svar
bos. Jis turi apsvarstyti 
visus valdinių fondų spau
dimus ir reikalavimus, jis 
turi nutarti, kaip pinigai 
gali geriausiai būti sunau
doti. Buvęs JAV Biudžeto 
įstaigos direktorius, James 
Webb, pareiškė, kad “pro
blemos didumas ruošiant 
Federalinį biudžetą neturi 
sau lygaus biznyje”.

Šalia pareigų, kaip sky-. 
rimo oficialių valdininkų,' 
tarimosi su partijos vadais 
ir kalbų sakymo, aiškinan
čių savo politiką žmonėms, 
prezidentas turi taip pat 
atlikti gyvybinę funkciją 
legislatūroje. Jam' vado
vaujant jo pareigūnai daž
nai turi surašyti pilnus 
siūlomų kongresui įstaty
mų metmenis.

Komentuodamas apie pre
zidento darbą vienas isto
rikas taip pasakė: “Joks 
žmogus negali perskaityti 
Baltųjų Rūmų kasdienos 
darbų aprašymų... jeigu jis 
nėra įsitikinęs, kad tie dar
bai yra viršžmogiški”.

O vis dėl to visas šis

Laisvės reikalai
Laisvės budžetui 1960 metams įplaukė parama 

sekamai:
J. D. Mankauskai, Cleveland, Ohio ............. $30.00
P. Jasilionienė, Ęinghamton, N. Y.................. 25.00
Marie Baltulionytė, San Leandro, Calif......... 20.00^
Peter Solow,. Grand Rapids, Mich.................... 11.00 k
J. Barišaųskas, Arlington, Mass...................... 10.00- •
Geras brooklynietis ........... . ..................... . . 10.00
B. ir V. Sutkai, San Francisco, Calif.............. 10.00
N. Pakalniškis, Chicago, Ill............................. 10.00
Mrs. Ramanauskienė, Philadelphia, Pa...........10.00
V. Jokubonis, Waterbury, Conn...................... 10.00
Dr. A. K. Butkus, Chicago, Ill........................... 8.00
Caroline Remeitis (atminčiai vyro'Antano),

Berlin, Connecticut ................................... 7.00
V. Rudaitis, Chicago, Illinois ......................  7.00
Frank Mankauskas, Tunkhannock, Pa...............6.00
A. Zazas, Lake Worth, Florida ..................... 6.00
Elenora Belekevičienė, Brighton, Mass...........5.00
P. Kunz, Brooklyn, New York ........................ 5.00
Jurgis ir Helen Bernotai, Tampa, Fla.............. 5.00
Clevelandiečio Draugas ................................... 5.00
A. Grigaitis, Jennings, La................................. 5.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn............................. 5.00 ,
A. F. Balčiūnas, Jr., Queens Village, N. Y. ... 3.00 
Eva Ališauskienė, Newark, N. J.....................  3.00
J. Malzincki, Racine, Wis................................ 2.00
A. Staniulis, Hampton, New Jersey ............... 2.00
Ig Stasionis, Tuckahoe, N. Y....................į.... 2.00
K. Dzevetskas, Cedarwood Park, N. J.............. 2.00
A. Bakevich, New Britain, Conn....................... 2.00/'
Peter Walkins, Addison, Illinois ...................... 2.00
A. Kiškiūnas, Newington, Conn......................... 2.00
J. Alonis, Brooklyn, New York ...................... 2.00
Po $1: Ch. Karazen, Port Washington, L. L; M.y 

Ulazas, Geo. Chesna, Waterbury, Conn.; M. Peterson, 
So. Boston, Mass.; Mary Gaddis,, Benton, Ill.; K. Zins- 
kienė, Nantasket Beach, Mass.; V. Milišauskas, Bloom
field, N. J.; A. Žvirblienė, Binghamton, N. Y.; A. Pa- 
giegala, K. Staniulis, Johnson City, N. Y.; Ig. Janulis, 
No. Chelmsford, Mass.; John Baker, Vallejo, Calif.; 
V. Burda, San Leandro, Calif.; St. Kaston, Chicago, 
III.; A. ir M. Stenes, Bronx, N. Y.; Wm. Delnicki, Brid
geport, Conn.; Nellie Grigaliūnas, Watertown, Mass.; 
Anna M. Nardini, Hazleton, Pa.; St. Wort, Brooklyn, N. 
Y.; M. Valilionienė, Ft. Lauderdale, Fla.; C. Millen, 
Brooklyn, N/Y.; Jos. Kundrot, Wilkes-Barre, Pa; Pra
nas Murauskas, Luzerne, Pa.: P. Gavėnas, Huntington, 
L. I.; John Laemy, Brooklyn, N. Y.

Į Prietelių Klubą duokles užsimokėjo A. Grigaitis 
iš Jennings, La., $25.

Ačių visiems viršiminėtiems rėmėjams už jų nuo
širdžią paramą laikraščiui ir užsimokėjimą duoklių į 
Prietelių Klubą.

Artinasi Laisvės vajus gavimui naujų skaitytų- 
jų ir atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų.. Tai bus 
spalio mėnesį. Kąrtu švęsime ir Laisvės Auksinį (50 m,) 
Jubiliejų. Būkime prisiruošę.

Laisves Administracija

posto siekimo.
American Council^

(Nežiūrint visko, mes ne
sutinkame su straipsnio 
rašytojais. JAV preziden
to postas gali būti visokis: 
labai atsakomingas ir ma
žai atsakomingas. Štai, Ei- 
senhoweris: beveik kasdien 
žaidžia golfą. Nejaugi tai 
“labai atsakomingas vals
tybinis darbas”? Pagaliau: 
jeigu prezidentinė tarnyba 
būtų jau taip labai sunki, 
tai kodėl į ją veržiasi kiek
vienas politikierius? Kodėl 
dėl jos politikieriai taip 
kovoja? — Red.)

PLASTMASĖ Iš 
CUKRAUS

Kapitalistiniame pasau
lyje susidaro didelės nerea
lizuoto cukraus atsargos, 
kurios 1959 m. siekė 15,-^ 
000,000 tonų.

Viena JAV firma, tikėda-s 
masi išvengti krizės, rado 
būdą iš cukraus gaminti 
plastmasę, kondensuojant jį 
formaldehidu. Tokia plast
masė yra neblogų savybių, 
turi dramblio kaulo spalvą. 
Be to, kai kuriuos cukraus 
produktus galima panaudo
ti plėvelių, naud o j a m ų 
maisto produktams įpakuo
ti, ir kosmetikoje naudoja
mų plaunančių medžiagų 
gamybai.



LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Poetas Stasys Jasilionis
Jau dešimtis metų kai mirė mano mylimas gy

venimo draugas poetas Stasys Jasilionis. Jis pali
ko mane didžiausiame liūdesyje. Tačiaus jo kilni 
atmintis ir po dešimties metų tebėra gyva mano 
širdyje, su meile ir pagarba prisimenu jį ir jo idė
ją. Atmintis mano širdyje bus amžina.

Ilsėkis, mano brangus, amžinai Rasių kapinėse, 
laisvos Lietuvos padangėje, kur jau tiek daug tavo 
draugų ilsisi.

WATERBURY, CONN
ATSIBUVO IR DAR BUS

Pietūs po medžiu gerai 

ališkas, malonus. Dr. Jono 
4r* Kristinos Stanislovaičių 
vieta tvarkinga, graži, tas 
juo labiau nuotaikas kėlė. 
Išrodo, jog šeimininkės nuo 
savęs dėjo visas jėgas sve
čius, viešnias skaniai pa
vaišinti, tą juos ir padarė. 
Visi sočiai pasivaišino, tro
škulį užgesino gražiai nusi
teikusiame ūpe. Net buvo 
bandyta gauti Alena Žilins
kienė iš Worcester, Mass., 
papasakot apie Lietuvą, ku
ri tik ką buvo gryžus iš fe
nais. Deja, ji negalėjo at
vykti, pas ją pribuvo tolimi 
svečiai ir buvo užkimus, 
šaltis vargino.

Pastebėta, prie patiekalų 
su taisymo, išdėstymo vik
riai sukinėjosi draugės to
kios, kai M. Strižauskienė, 
K. Stanislovaitienė, M. Vai- 
tienė, ir H. Buzienė. Iš 
vyrų P. Bokas, K. Danise- 
ničia, K. Krasnitskas ir J. 
Vaitonis, gal buvo ir dau
giau tokių, kuriuos nepa
stebėjau.

( Labai miela dalyvauti to
kiose sueigose ypatingai to
kioje jaukioje, kaip ši, vie
toje. Dėl to Stonislovaičiam 
didelis- dėkui už leidimą lai
kyt jų rezidencijoje pietus. 
(Ir jau ne pirmas kartas). 
Padėka Kristinai už pagel
bėjimą darbe ir kuklią do
vaną—piešinį, kurį bendrai 
.visi nupirko.

Džiugu buvo matyt suvy- 
kusius gražius žmones iš vi
sos apylinkės. Didžiausia 
grupė atvyko iš New Have- 
no. Garbė jiem. Buvo po 
mažiau iš Windsoro, Weth-
ersfieldo, Rocky Hillo, Oak- premjeras Nehrų sako, kad 
villės, New Britaino ir iŠ pasaulinė padėtis yra pavo- 
Niujorko menininkai E. ir jinga. Jis užgyrė Kongo 
W. Brazauskai. (Elena ma- respublikos kovą už 
loni solistė). Apie waterbu- čielybę.

«'cČius nei neminėsiu, jiem j ----------- -----
e pietūs buvo kaip savam 

kiemelyje. Tik labai pasige- j e ras Kasemas sako, kad 
dome mielų draugų ir drau- kolonializmui jau atėjo ga- 
gių iš Bridgeporto ir Hart- las, kad Azijos 
fordo. Negerai. Taip jau žmonės veda šventą karą 
menkai teturime vasarinių už savo laisvę/

šalies

Bagdadas. — Irako prem-

ir Afrikos

INDIJA. Bombėjus. Maarin Draivo krantine.

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

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

------- ,, , ..................... , , „
5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., rugp. (Aug.) 16, I960'

Pa alina J asilionienė

išvykų — parengimų, o šios 
dvi kolonijos nesistengė su
sitarus atvykti praleisti 
kartu gražų laiką.

Jei yra leistina, varde or
ganizacijų norisi pareikšti 
didelį ačiū darbingai komi
sijai, pagalbėtojams ir vi
siems už skaitlingą atsilan
kymą. Be jūsų visų vieno
kio bei kitokio prisidėjimo 
šis pažmonys būtų buvęs 
neįmanomas. Jei sveiki bū
sime, neužilgo ir vėl susiei
sime garbingiem tikslam 
parengimuose.

Neprigulmingo kapinyno at- 
žymėjimui ruošiamas banke
tas, .jei nesuklysiu suminėda
mas, rugsėjo 25 d., 10.3 Green 
st. svetainėje.

Spalio mėnesyje įvyks LLD 
III Apskrities metinė konfe
rencija. Diena kol kas nenu- 
skirta.

Vienas 
girnų — 
“Išeivis”, 
doma surengti spalio pabaigo
je. Iš Worcesterio gabieji Ai
do choro saviveiklininkai, va
dovybėje Jono Dirvelio, žada 
čia atvykę suvaidiiiti sielą 
jaudinančią operetę.

Kaip gųeit bus susitarta su 
menininkais, taip greit prisi
eis pabudint kiekvieną lietu
vį, kad nepraleistų šios pro
gos pasigrožėti skambančiomis 
melodingomis dainomis ir gra
žia vaidyba. Tai paskutinė 
proga!

Kaip matome, nors water- 
buriečiai nusiskundžia, kad 
senysta trukdo, kai kurie vei
klesni nesveikuoju, gretos 
sparčiai retėja, bet jų nusi
statymas jaunas, gyvas, dirbti, 
kol jėgos leis. Jūs verti pa
garbos ’

iš gražiausių paren- 
pastatymas operetės 
Nugirsta, bus ban-

Vikutis

New Delhi. Indijos

WORCESTER, MASS.
Worcester, Mass.

Iš pikniko
Rugpjūčio 'Z d., Olympia 

Parke, įvyko So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo pik
nikas. Diena buvo labai 

I graži, žmonių suvažiavo 
' daug iš visos plačios apylin

kės. Buvo net iš Hartfor
do. Buvo drgg. Repečkai ir 
Gatuliai iš Floridos. Kiek 
teko pastebėti, visa publika 
buvo gerame ūpe: linksmi
nosi, kalbėjosi, juokavo iki 
vėlyvo vakaro.

Tik grįžę iš Lietuvos, bu
vo atvykę Jonas Grybas ir 
Ksavera Karosienė. Penk
tą valandą vakare publika 
sukviesta į svetainę, kur 
Grybas ir Karosienė pada
rė įdomius pranešimus apie 
Lietuvą, savo patyrimą, tą, 
ką jie ten matė. Nors netu
rėjome garsiakalbio, bet 
publika ramiai užsilaikė, to
dėl viskas gerai girdėjosi. 
Pirmininkavo Petrus.

Virtuvėje prie maisto pa
ruošimo dirbo B. Čiuber- 
kienė, V. Mineikienė, M. 
Šupėnienė, E. Likienė ir B. 
Žukauskienė, o prie stalų 
patarnavo J. Reinardienė ir 
A. Kandraška. Prie minkš
tų gėrimų dirbo B. Usevi- 
čienė, H. Tamašauskienė, ti- 
kietus pardavinėjo E. Bele- 
kevičienė ir E. Freimontie- 
nū. Prie kitų tikėtų—Ta
mulevičius ir Butkus.

Piknikui dovanų suteikė 
draugės: H. Tamašauskie
nė—du pyragus, A.Januš— 
“kaktelio setą”, Davidonie- 
nė — gražų išsiuvinį.

Komisijoje buvo S. Rei- 
nardas, A. Kandraška ir J. 
Skliutas.

Rengėjai nuoširdžiai dė- 
| koja visiems ir visoms, ku
rie piknike“ dirbo ir publi
kai už atsilankymą, nes pa
rengimas davė finansinės 
naudos ir pakėlė mūsų ūpą.

J. Skliutas

Rugp. 2 d. įvyko L.S.D. 
diaugijos mėnesinis susi
rinkimas. Valdyba ir biznio 
komisijos davė raportus iš 
pereito mėnesio veiklos. Iš 
raportų paaiškėjo, kad ko
misijos nemažai deda pa
stangų pagerinimui biznio 
■—prie Endicott St. J. Bak
šys, o Olympia parke —D.

| Jusius.
Daug žmonių laukė pava

sario ir vasaros šilto sezo
no su tuo tikslu, kad galė
tų praleisti laiką gražiai ir 
linksmai Olympia parke. 
Kaip Olympia parkas pil
nas gražių medžių ir gėlių, 
taip pat pilnas ir sveikatai 
tyro-skanaus oro.

Mirė trys nariai
Philip J. Jucius, 66 m. 

amž., mirė liepos 11 d., pa
laidotas 14 d., Hope kapinė
se.

Jucius priklausė prie 
L.S.D. Draugijos ir Darbi
ninkų susivienijimo 57 kp. 
Paliko liūdesyje žmoną 
Margaret, dukterį Shirley 
ii* kt. gimines.

Mrs. P. B. Galeckas, seny
vo amžiaus, mirė liepos 11 

d., o palaidota 14 d., Hope 
kapinėse. Velionė — J. Ga- 
lecko našlė.

Anthony Kuzmickas, 64 
m. amž., mirė liepos 6 d. 
Palaidotas Notre Dame ka
pinėse. Velionis paliko dide
liame liūdesyje žmoną Czes- 
lovą.

Kuzmickas buvo uolus rė
mėjas pažangaus darbinin
kų judėjimo.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija pareiškia nuo
širdžią užuojautą buvusių 
narių šeimoms, giminėms ir 
draugams. Taip pat ji sutei
kė patarnavimą laike laido
tuvių: grabnešius ir gėlių 
vainikus,

Lai įnirusiems būna leng
va šios šalies žemė!

Sekantis L.S. ir D. susi
rinkimas įvyks rugs. 6 d., 
7:30 vakaro, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Labor Day, rugsėjo 5 d., 
Olympia parke bus šokiai. 
Rengia L.S.D. draugija. 
Visus kviečia dalyvauti. J. 
Dirvelio orkestras g r o s. 
Bus gerų valgių ir gė
rimų.

P. S. Mrs. Czeslova Kuz
mickas aukojo $5 “Laisvei” 
prisimindama, kad jos 
lionis vyras mylėjo “Lais-i 
vę” skaityti.

Nuoširdi jai padėka!

’ I me 
ve-, t -•l IcU

Pittsburgh, Pa.
Išgirskime žinių 

iš Lietuvos
LLD 87 kuopa ruošia ban- 
e t ą, kuriame

idžia 12 vai. diena. Pikui- 
i kas bus nepaprastas tuo, 
i kad čia pradėsime Laisvės” 

išgirsime 50 metų sukakties proga 
pranešimą grįžusių turistų į vajų. Tai visiems yra svar-' 
apie Lietuvą. Sekmadienį, 
rugpjūčio 21 d., 6:30 vai. 
vakare, LDS 160 kuopos na
me, 1024 Beaver Ave., įvyks 
banketas ir ^turistų prane
šimas. v-N.

Gaspadinės •? pag a m i n s 
skanių valgių. Turėsime ir 
kalakutienos, o kaina tik 
$1.50 asmeniui.

Su Pirmąją lietuvių tu
ristų grupe laikėsi Lietuvo
je Frank Imbras ir J. Pur- 
tikas. Jie jau sugrįžo. Ban
kete jie pasakys ką Lietu
voje matė, ką patyrė, kokį 
progresą ji jau padarė. At
eikite visi ir visos. Irgirski- 
te vėliausias žinias apie se
ną savo tėvynę.

Kviečia LLD 87 kp. 
Rengimo komitetas

Montello, Mass.
Lawn Party 

(Kam šeri žirgelį, kam 
šveiti balnelį?..)

Pas montelliečius vyrus 
dainininkus matomai dar 
užsilikęs mūsų bočių tauti
nis instinktas, paveldėji
mas, kad prieš didesnį nu
matomą įvykį reikia gerai 
pasiruošti. Mūsų bočiai, 
kuuomet rengėsi į kelionę 
arba į kovos lauką, tai jų. 
žirgas būdavo gerai nušer
tas, kad kelyje ar mūšyje 
nesukluptų. Gal lietuvių 
tauta dėl savo budrumo ir 
tinkamo pasiruošimo ir išli

ko gyva tarp, tokių 'didelių 
valstybių.

Montellos Vyrų Dailės 
Grupė ruošiasi prie savo 
metinio pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 4—5 
dienomis Ramova Parke, 
Montello, Mass. Kad tinka
mai prie jo prisiruošti, 
tai vyrai rugpjūčio 6 d. 
Shmįtų ūkyje surengė taip 
vadinamų “lawn party”. Jie 
sukvietė visas moteris, ku
rios dirba choristų paren
gtinuose ir gausiai aukoja 
maisto.

Shmitų ūkis randasi šalę 
Montellos, Avon, Mass. Ga
lima sakyti, tai “pono Tiš
kevičiaus dvaras”. Moterys 
buvo susodintos po vynuo
gių pastoge, o vyrai, it tos 
bitės, nešė iš skiepo mais
tą ir jas vaišino-girdė. Iš 
viso maisto, tai jų pačių 
rauginti agurkai man buvo 
skaniausi, žodžiu tariant, 
tai buvo gražus pobūvis. 
Visi tos nuomonės, kad lai
kui bėgant, tokie pobūviai 
bus daug skaitlingesni

Beje, šiame pobūvy mes, 
vyrai, atlaikėme ir susirin
kimėlį. Plačiai apkalbėjus, 
nutarėme pakviesti Hart
fordo Laisvės chorą, kad 
rugsėjo 4 d. jie atvažiuotų 
į Ramovos Parką ir mums 
padainuotų. Kai tik gausi

mės nuo jų pranešimą, 
paskelbsime spaudoje.

Jaunutis

žinė - piknikas įvyks rug- 

bus ir žinomas dalykas; o 
antras dalykas yra svarbus 
tas, kad draugai I. Klevins- 
kas ir L. Rauduvienė jau 
yra grįžę iš Lietuvos, Bus 
šiame piknike ir kalbės pik
niko dalyviams apie savo 
kelionės įspūdžius m ūsų 
senoje tėvynėje Lietuvoje. 
Manome, kad oras bus gra
žus, o piknikas šią vasarą 
paskutinis ir įdomus, su 
naudinga ir įdomia progra
ma.

Geguži nė-piknikas įvyks 
toj pačioj vietoj, Kazlauskų- 
Majauskų farmukėje.

Kelrodis: Kas važiuosite 
nuo Shenandoah, 309-tuo 
keliu ir atvažiuosite į King- 
stoną Wyoming Ave., va
žiuokite iki W. Union St. 
Čia matysite iškabas į 
Harveys Lake ir kelius 309 
ir 115, tai čia ir sukite į 
kairę ir tiesiog važiuokite; 
bet jums šie keliai negeri į 
pikniko vietą, — pavažiavę 
gal 6 ar 7 mylias pamatysi
te kelią 415, kuris veda 
tiesiai į Harveys Lake, o 
kai privažiuosite Harveys 
Lake, laikykitės po dešinei 
ir važiuokite aplink ežerą, 
iki privažiuosite “Amuse
ment Park,” o nuo čia su
kite į dešinę, kur vis dar 
bus to paties numerio ke
lias, bet tik už vienos my
lios privažiuosite 29 kelią 
ir važiuokite aplink eežrą, 
damiesi į dešinę, ir čia pat 
jau ta mūsų piknikėlio vie-

ta. • - - - - - * - - •
O iš Binghamtono, N. Y., 

beveik nuo pat Bingham
tono paimkite kelią 29 ir 
prie šio pat kelio jau nebe
toli Harveys Lake, Kazlaus- 
kų-Majauskų farmukė, o 
čia ir bus tas viršminėtas 
piknikas. Taigi nuoširdžiai 
prašome visus, iš toli ir ar
ti. Rengėjai

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, Rugpiūčio-August 21, Olympia Par

ke, įvyks Aido Choro metinis piknikas. Kviečiame 
visus dainos mylėtojus iš Worcester ir apielinkės at
silankyti į šį gražų pikniką. Jau žinote iš praeities 
kad Aido Choro piknikuose yra labai graži progra
ma. Gi šiemet bus labai įspūdinga programa, nes ' 
dalyvaus ir Hartfordo Laisvės Choras. Atsilankyki
te, išgirskite gražią programą ir pasilinksminkite - 
grožio j e vietoje — Olympia parke. Čia taipgi būsite 
pavaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

Aido Choras

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 nau.ja- 
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 maudynės. Atvažiuokite šeštadienį, turėsite 
daugiau laiko poilsiui. O jei kurie norėsite ilgiau pa
būti, gerai, yra gražios vietos.

Dr. Jono Kaškiaučiaus I
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne
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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 skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės 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 nesant 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 į
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

CHRUŠČIOVO VIZITAI
Nigerijos respublika, Af

rikoje, spalio 1 d. minės sa
vo nepriklausomybę. Jos 
premjeras A. T. Balewa 
kviečia Chruščiovą atsilan
kyti į sukaktį.

Chruščiovas priėmė pa
kvietimą ir nuo Šiaurinės 
Korėjos, ten vyks spalio 
mėnesį.



Laisvoji sakykla
Kur link eina Amerikos 

motervs?!
Baisu ir pagalvoti, kur 

“nuprogresuos” ateinan
čios gentkartės Amerikos 
žmonių sveikata? Kokie 
“gyviai” išsivystys ateity
je iš amerikonų? Į ką bus 
panašūs jų kūdikiai, jų 
ūgis, grožis bei amžiaus il
gis? Man kiekvieną dieną 
tenka daug vaikščioti ir 
prisižiūrėti amerikonų 
“moralę”. Kasdieną matau 
jų apgailėtiną, labai ne
gražų elgesį, be laiko nai
kinimą. sveikatos nikotino 
nuodais, — nuodijasi jos 
pačios, nuodija dar negi
musius ir paauglius kūdi
kius. Gaila! Gaila!.. Gai
la tų nelaimingų kapitalo 
ryklių apgautų, suviliotų 
visokiais garsinimais au
kų! Kur tik neužeisi, visur 
matysi moteris su cigarete 
dantyse... šiandien jau ni
kotino nuodai, kaip kokia 
cholera, smaugia ir dusina 
Amerikos moteris!

Štai einu iš miesto ir 
matau, ties didelio apart- 
mento prieangiu stovi gal
vutes subūrę, tarytum ave
lės nuo lietaus slėptųsi, ke
turi jaunuoliai — du ber
niukai ir dvi mergaitės, 
kokiu 5-6 metu. Ir kiekvie
no rankoje cigaretė... Ir 
visi kamuoliais pučia dū
mus.. Ir pučia jau ne iš 
burnų, o giliai iš krūtinių! 
Mat, jau įgudę rūkoriai 
pasirodo. Vos priėjus skers
gatvį, pro mane pralėkė 
naujutėlis Dodge karas,— 
prie vairo sėdi jaunulė Jei- 
dukc ir jos dantyse čigdre- 
tė . . . Prieinu didoką skal
byklą, prie pat lango dir
ba keletas merginų. Ypač 
viena jaunutė, vidutinio 
ūgio, geltonplaukė ; gražuo
lė taip laksto mašina nuo 
mašinos, taip skuba, suka
si, kad net jos visas kūnas

“Gintaro” kolūky
Pirmosios turistų grup- Troškulį užgesinęs, 

pės dalis iš Vilniaus buvo
me nuvežti netoliese į “Gin
taro” kolūkį. (Kita grupės 
dalis nuvežta j kitą kol
ūkį). Gintariečiai (mergi
nos tautiniuose kostiumuo
se) pasitiko mus su duona 
ir druska. Susėdus kolūkio 
saliukėje, artelės pirminin
kas draugas Lebedevas, iš 
visko matyt, labai sumanus 
vedėjas, padarė ilgoką pra
nešimą apie kolūkio gyve
nimą.

Būrelis merginų, vado
vaujamas kompozitor i a u s 
drg. Padleckio, sudainavo 
keletą jo sukomp o n u o t ų 
dainų, o puikioji solistė Ta- 
mosevičiūtė pridėjo porą

(kai- 
sv-ei- 
Turi 
kiau-

Kolūkio artelė verčiasi 
labai gerai. Kolūkiečiai jau 
susitelkę į gyvenvietę 
mą). Visi namukai 
ki, kai kurie nauji. 
150 karvių, arti 500 
lių.

Prie vedėjo Lebedevo, ki
tas kolūkio pareigas eina: 
Tamošiūnienė — agronome, 
Antanas Vaitauskas—sodi
ninkas, jauna moteris Ona 
Gužienė — kiaulių šėrėją, 
Adelė Baranauskienė—mo
kytoja; ji yra ir puikaus 

‘balso dainininkė — kolūkio 
keliais važinėjant ji sma
giai mus linksmino, mūsiš
kėms jai pritariant.

Melžėjos turėjo paruošę 
stalą, apkrautą sūriais ir 
pienu. O mums taip norė
josi gerti. Na, tai ragint 
prie pieno nereikėjo — 
baltachalatės melžėjos vos 
spėja stiklines pripilti. 

virba . . . Mat, ji aptarnau
ja net tris mašinas-prosus.

Ir ką jūs, mielas skaity
tojau, sakysite, tos sausu- 
tės gražuolės, padususios 
nuo lakstymo mašina nuo 
mašinos, šlapios nuo pra
kaito, dantyse kaip kuolas 
ilga cigaretė... Ak, tu, mie
la gražuole!

Tik tu nueik 
rią dešimtukinę 
ii tu pamatysi 
žiaus stebuklą... 
tebesėdi 

į bent ku- 
krautuvę, 

20-to am- 
Pamatysi, 

prie staliukų ar
baro ir valgo šaltakošę ar 
geria limonadą, o būtinai 
jų rankutėse turi būti ci
garetė... Ir vis nuolat dai
rosi, žvilgčioja į šalis, ar 
daug kas jas mato. Tary
tum tau rodo su pasidi
džiavimu ir sako: taip rei
kia...

Atrodo, Amerikos mote
rys, merginos tiesiog “va- 
rjavoja”, kraustosi iš pro
to! Man teko kalbėtis su 
vienu jaunu vyruku, spor- 
teliu, tik porą metų kai ve
dęs. Jis nusiskundė: 
“Daug pinigo abu prarū
komi ant cigarečių”. Tai 
aš jam taip pasakiau: Jau 
kas, kas, bet moterim vy
rai turėtų griežtai uždrau
sti rūkymą. Tai vyrukas 
nusijuokė ir sako: “Pamė
gink tu joms uždrausti. Aš 
taip ir dariau kartą, 
maniškė taip įdūko, 
ėmė kėdėmis laidyt j 
sienas... ir mierijo į 

Tai 
kad 

stalą, 
mano 

galvą... aš vos suspėjau iš
sprukti pro .duris su svei
ka galva...”

Aš jam patariau mėgin
ti simpatiškai, meiliai jai 
įkalbėti, kad rūkymas bąi- 
siai gadina jaunutį orga
nizmą ir baisiai trumpina 
apižių, ■ t ; ■ ;.

O pirmiausią: pats nu
stok rūkęs. Pasėkos bus ge
ros. . . .

Susninkų Jurgis

vienas 
turistas oriai jų paklausė:

—Tai kaip jūs LAIKI- 
NAT čia gyventi? Oi įa 
amerikiečių lietuvių lietu
viška kalbelė — pilna viso
kių šiukšlių!

Pienu pasivaišinę nuėji
me į kolųkio sodą. Čia irgi 
radome stalą apkrautą: 
naminis vynas, agurkai, 
uogos, pamidorai.

Klausiau drg. Lebedevą:
—Ar taip puikiai įsikū

rėte vien savo lėšomis, ai* 
ir valstybė kiek pagelbėjo?

—Viską atlikome savo
mis pastangomis, tik gau
dami iš banko paskolą de
šimčiai metų,—atsakė jis.

Palin k ė j o m e gintarie- 
čiams viso geriausio ir at
sisveikinome. V. I

Klaidos atitaisymas
Rugp. 12-tos Laisvėje 

skyriuje “Lankėsi Laisvėj” 
įvyko klaida. Jurgis Ber
notą tuo metu ne Laisvės 
įstaigą, o Lietuvoje kur 
nors tebevizitavo. Laisvėje 
lankėsi ir Laisvę Lietuvon 
užrašė ki t a s floridietisj 
Jurgis Gendrėnas.

Atsiprašau. Rep.

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė leis JAV ir Ka
nados aliejaus kompani
joms įrengti aliejaus gavy
ba Sumatra saloje.

San Diego, Calif. — Lėk
tuvnešis “Bennington” ir 
naikintuvas “Edwards” su
sidūrė ir apsilamdė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė įsa
kė TSRS ambasados pirma
jam sekretoriui Valentinui 
Ivanovui tuojau išvažiuoti. 
Tai atkeršijimas Tarybų 
Sąjungai, kuri prieš kėlės 
dienas išvarė JAV ambasa
dos atasę pulkininką E. M. 
K irto na.

musų tu-

Elizabethville, Kongo. — 
Belgijos armijos komanda 
pareiškė, kad jie pasitrauks 
iš Katanga provincijos.

ALDLD
prasidės

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV paleistas balionas, ku
ris sukasi aplinkui žemę, 
yra 100 pėdų diametriškai, 
bet sveria tik 137 svarus. 
Balionas—pūslė vadinamas 
“Echo I”.

La Porte, Texas. — Ne
žinomos, bet pavojingos du
jos apgulė šį miestelį. Virš 
5.000 žmonių kenčia nuo 
dujų.

New Yorkas. — Buvęs
JAV prezidentas Herbert 
Hooveris jau sulaukė 86 
metų amžiaus.

Londonas. — Tankeris 
“World Sky” nuskendo ara
bų jūroje ir žuvo 30 žmonių.

Manila. — Penkias die
nas siautė audra. Žuvo apie 
100 žmonių.

Jakarta. — Po penkių sa
vaičių lankymosi socialisti
nėse šalyse, sugrįžo Indone
zijos ministras Džiuandra. 
Jis sako, kad socialistinės 
šalys duos pagalbos Indone
zijai.

Po miestą pasidairius
Nuteisė namų savininką 

H. S. Wolfę pasimokėti 
$fr50 baudos ir 330 dienų į 
kalėjimą už sulaužymus gy
venimo namų užlaikymo 
taisyklių. Taipgi jis tuurės 
dar sumokėti $700 baudos 
už namų prižiūrėtoją. Wol
fe yra kelių namų savinin
kas.

1955 metais teismas atė
mė jam daktaro praktika
vimo teisę, nes rado kaltu 
atlikime trijų aborcijų.

Jaunuolių gaujos mušėsi 
ant Myrtle ir Throop gat
vių, Williamsburge. Rezul
tatai D. Diummnd, 15-kos 
metų ir J. Sampler, 16 me
tų amžiaus, peršauti ir 
imti į ligoninę.

pa-

pa- 
In-

Ginkluotas plėšikas 
čiupo $408 pinigais iš 
ternational Nailheads 
Sprangles Co., Manhatta
ne, ir pabėgo. Bet jis pra
žiūrėjo $1,800' algų pinigų, 
kurie buvo iš banko par- 
nešti išmokėti darbinin
kams.

Areštavo 68 brooklynie- 
čius auto savininkus. Mat, 
jie važiuotės įregistravimą 
atlikę, gavę “pleitus” New 
Jersey valstijoje, kad ne
reikėtų automobi 1 i ų ap- 
draudos.

New Yorko valstijoje 
kiekvienas auto savininkas 
verstinai turi apdrausti au
tomobilį, kad apdraudos 
kompanija imtų atsakomy
bę už kitam padarytus nuo
stolius ir žmonių sužeidimą. 
Sakoma,, kad jie bus bau
džiami po $25 piniginiai ir 
po 30 dienų kalėjimo.

Jersey City jaunuolių 
gaujų kovoje peiliu nudū
rė Jimmy D’Ippolito, 16-kos 
metų amžiaus berniukų.

Sutiksime turistus, girdėsime 
jų svarbius pranešimus

Na, Didžiojo Niujorko Į tinge ir padaryti praneši- 
lietuviai, atsiminkite, kad j mus apie tai, ką matė, ką 
sekamą penktadienį, rug
piūčio 19 d., Schwaben Hall 
salėje, Brooklyne, įvyks mi
tingas sutikimui 
ristų, grįžusių iš Lietuvos. 
Mitingą rengia 
Loji kuopa. Jis 
7:30 v. v.

Liepos 7 d. išskrido į Lie
tuvą 28 JAV lietuviai turis
tai. Dabar jie jau grįžę. 
Tarp grįžusiųjų yra sekami 
niujorkiečiai: Naste Buk- 
niene, Jonas Grybas, Koste 
Rušinskienė, Steponas Več- 
kys, Magdalena Juškiene, 
Povilas Venta, Marė Wilso- 
nienė ir Povilas Rainys.

Visi jie pažadėjo būti mi-

girdėjo mūsų gimtojoj šaly, 
Tarybų Lietuvoj.

Aišku, kiekvienam bus 
įdomu išgirsti, kiekvienas, 
kas norės, statys pranešė
jams užklausimus, o jie 
mielai į juos atsakys.

Taigi ALDLD 1-oji kuopa 
kviečia visus Didžiojo Niu
jorko lietuvius, kurie domi
si mūsų tėvų šalies gyveni
mu, atvykti paminėtą dieną 
ir laiku į Schwaben Hall 
salę, 4 7 4 Knickerbocker 
Ave., palei Myrtle Ave., 
Brooklyne. Išgirsite daug 
labai įdomių dalykų.

Prašome nesivėluoti.
Rengėjai

pergyveno didelę ligą, ne
seniai sugrįžo iš ligoninės, 
kur gydė sulaužytą jo ran
ką. Dabar jau tvirtėja, ge
rai atrodo.

Labai svarbu, kad seni 
mūsų pažįstami pažangie
čiai susitikimuose niekuo
met nepamiršta savo spau
dos reikalų!

Dėkojame mūsų mieliems 
giminėms J. ir A. Saurusai- 
čiams ir K. ir O. Brazaus
kams. Taipgi didelis ačiū 
draugams Šilkams, O. Vi- 
sockienei, Gailiūnams ir C. 
Miller už malonų, draugiš
ką priėmimą.

Sugrįžus iš vakacijų na
mo į New Yorką, radome 
jau sugrįžusius pirmosios 
grupės turistus iš Tarybų 
Lietuvos su tūksta n č i a i s 
įvairių įspūdžių. Įdomu bus 
su jais pasikalbėti.

W, ir E. Brazauskai

RED. PASTABA. Pini
gus ir pamidorus drg. Wal- 
teris atvežė kartu su pluoš
tu rašytų įspūdžių. Taria
me nuoširdžią pa dėką 
d. r auga m s, kurie aukojo 
“Laisvei,” taipgi mielie
siems J. ir O. Šilkams už di-

Vakacijos Connecticut valst
Rugpiūčio pirmą savaitę 

su dideliu džiaugsmu išvy
kome į Connecticut valsti
ją praleisti mūsų taip ne
kantriai sulauktą 14 dienų 
atostogų. Šia proga turėjo
me laiko aplankyti savo 
mielus gimines ir artimus 
draugus. Bet ir tai neužte
ko laiko, kad visus pamaty
tum. Ant ilgesnio laike ap
sistojome East Hartforde 
pas mano žmonos Elenos te
tą ir tetėną J. A. Saurusai- 
čius. Čia mūsų vakacijų 
centras.

Rugpiūčio 7 d. dalyvavo
me daktaro J. ir K. Stanis- 
lovaičių suruoštuose “pie
tuose po medžiais” jų pačių 
sode.

Parengimas buvo puikus 
visais atžvilgiais. Čia at
naujinome daug senų pažin
čių. • Į 
’• Malonu buvo 1 'su visais 
pasimatyti.. - Daktaras ir jo 
žmona Kristina Stanislo- 
vaičiai, būdami profesiona
lais, visuomet .pasižymi sa
vu kuklumu ir draugišku
mu visiems dalyviams.

Po pikniko pasikvietė pas 
save draugai Uloąąi iš Wa- 
terburio. Po užkandžių ir
malonaus pasikalbėjimo nu-[dėlę dėžę pamidorų, mūsiš- 
vykome pas Marytės Ulo- 
zienės brolį drg. Vaitonį. 
Abi šeimos gražiai, kultū
ringai gyvena. Gaila, kad 
laiko buvo maža, trumpai 
tegalėjome, pasikalbėti.

Draugai Šilkai ir mes vy
kome namo.

Dėkui Ulozams už taip 
malonų priėmimą.

Aplankėme Oną ir Jurgį 
Šilkus ir jų įdomų “nykštu
ką” ūkį. Apdovanojo mus 
šviežiomis daržovėm is. 
Taipgi įtekė didelę dėžę pa- 
midorų parvežti “Laisvės” 
personalui.

Vieną vakarą aplankėme 
Hartfordo pažangiečių cen
trą ir kartu dalyvavome jų 
Laisvės choro pamokose. 
Choras gyvuoja neblogai. 
Sako, gyvuotų dar geriau, 
jei turėtų daugiau išvažia
vimų. Choras' dainuoja 
gražiai, atsižvelgiant į tai, 
kiek turi spėkų. _

Kalbantis su draugais ir 
užsiminus spaudos rėikalus, 
čia tuojau be jokių ceremo
nijų duoda parvežti “Lais
vei’ aukų. Jų suteikė: J. 
ir L. Žemaičiai $20, O. Vi- 
sockienė $20, A. Klimas $5, 
J. R. Gailiūnai $5, A. Lat- 
vėnas $2, J. Beržinis $2, J. 
V. Kazlau $2, Hartfordietis 
$2. Po $1: J. Lukštas (iš 
Windsor), O. Verketienė, 
J. Kazlauskas, A. Grigaliū
nas.

Drg. C. Arrison (Akso- 
mitauskas) užsiprenumera
vo “Laisvę” ant pusės me
tų. Drg. Arrison tik ką

kai: tumeičių!

iš turistų laiškų
B. ir V. Sutkiai, kalifor- 

niečiai, kurie dabar yra- 
Lietuvoje, rašo V. ir B. 
Keršuliams:

“Sveikiname iš Vilniaus. 
Mes čia labai gražiai lei
džiame laiką. Maloniai mus 
visur priima, aprodo įdo
miausias vietas. Skaniai vai- 
š;na... Rugpiūčio 6 d. vyks
tame pas gimines.”

“Ačiuojame jums už jūsų 
parodytą mums draugišku
mą, kai buvome Niujor
ke!..”

Aldona Aleknienė, niu
jorkietė, rugpiūčio 6 d. ra
šo savo vyrui Povilui iš 
Vilniaus.

—Vilnius labai gražus ir 
įdomus miestas, čia vyksta 
milžiniškos statybos. Kai 
kadaise skaičiau spaudoje 
ir girdėjau iš buvusių Vil
niuje žmonių apie statybas, 
aš vis neįsivaizdavau, kad 
jos- tokios didelės. Dabar 
savo akimis pamačiau... Be
veik visi mūsų turistai iš
vyko pas gimines. Aš taipgi 
vykstu... .

Buvęs kalinys Carl Jor
dan, 29 m. amžiaus, pagro
bė iš paskolų firmos, W. 34 
St., Manhattane, $2,777, bet 
jam nepavyko. Policininkas 
Seignious jį pagavo.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., jjupp. (Aug.) 16, 1960 
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Iš ALDLD 2-rosios 
apskrities pikniko

Jis, kaip buvo garsinta, 
įvyko praėjusį sekmadie
nį Kasmočiūtės parke Great 
Necke. žmonių buvo viduti
niai, kai kuriuos nuo atvy
kimo sulaikė nuolat grūmo
jęs lietus, nors jo iš tikrųjų 
nebuvo.

Įžymiausias šiame pikni
ke numeris buvo kalbos, sa
kytos neseniai sugrįžusių iš 
Tarybų Lietuvos mūsų tu-

Pirmininkaujantis Pov. 
Bėčis paprašė Nastę Buk- 
nienę ir Joną Grybą, kad 
jie nors trumpai papasako
tų, ką matė, ką girdėjo mū
sų tėvų šalyje. Prašomieji 
nelabai noriai sutiko pakal
bėti todėl, kad jis sakys 
kalbas sekamą penktadienį 
d:džiuliame mininge, kuris 
įvyks Schwaben Hall salėje, 
Brooklyne.

N. Buknienė, susijaudi
nus, labai gražiai pasakojo 
apie dainų šventę, įvykusią 
liepos 21 Vingio parke Vil
niuje, taipgi apie šokėjų at
liktus numerius.

J. Grybas pasakojo apie 
kitus dalykus, matytus ir 
girdėtus Lietuvoje.

Bet aš čia nei nebandysiu 
atpasakoti jų kalbų turinio, 
kadangi, žinau, tai galėtų 
pakenkti jų kalboms seka
mą penktadienį

Tie, kurie nori išgirsti 
smulkiau iš mūsų grįžusių 
iš Lietuvos turistų paty
rimus, būtinai ateikite rug
piūčio 19 d. vakare į Schwa- 
ben salę.

Ten išgirsite.
Rep.

PRANEŠIMAI
HAltT^ORD, CONN.

Laisvės' choras 5 važiuoja j Wor
cester, rugpiūčio 21 d. sy dideliu 
busu, tai mylintiems pasivažinėti ir 
pasižmonėti 'pas vvorcesterieči-.is 
piknike gera proga tik už $1.50 nu
važiuoti ir parvažiuoti, 
yra. Išvažiuosime 12 
Nesi vėluok i te.'

Choro narė

Vietos dar 
vai. dieną.

(66_67)

L.D.S 46-os 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 Liber-
17, N. Y. 
kviečiami da
is LDS seimo 

kuriuos reikės

Komitetas
(65-66)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 21 
d., Olympia Parke įvyks Aido Cho
ro metinis piknikas. Kviečiame vi
sus dainos mylėtojus iš Worcester 
ir apielinkes atsilankyti į šį gražų 
pikniką. Jau žinote iš praeities, kad 
Aido Choro piknikuose yra labai 
graži dainų programa. Gi šiemet 
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)

jvyks
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino (Klubo piknikas 
sekmadieni, rugpjūčio (August) 21 
d., Bay View Grounds. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

Rengėjai
(65-66 )

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**ao*

Newark 5, N. J.
, MArket 2-5172

426 Lafayette St

Rugpiūčio 14 d. mirė Po
vilas Juodzevičius-Jay, gyv. 
po num. 2754 Pitkin Av^ 
Brooklyne. Pašarvotas 
James McCue Funerąl Ho
me, 395 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Bus palaidotas ketvirta
dienį, rugpiūčio 18 d. Ra
šant šius žodžius, dar neži
nia, kurią valandą bus pa
laidotas. Apie tai galima 
sužinoti pas graborių 
(Tel. AP. 7-5604).

Žinią apie mirtį pranešė 
telefonu jo žmona Ona 
Juodzevičienė.

Liūdesio valandoje “Lais
vės”’ personalas reiškia 
nuoširdžią užuojautą Onai, 
kaipgi visiems artimiesiems.

SERGA
K. Milenkevičius ligoninėje

Rugpiūčio 8 d. ilgametis 
Brooklyno gyventojas, pro
gresyvių organizacijų na
rys ir veikėjas, ta i p\g i 
“Laisvės” spaudos bendro
ves narys K. Milenkevičius 
pasidavė ligoninėn. Ten jam 
padaryta ant vidurių ope
racija. Operacija atrodo pa
vykusi. Šeima ir jojo drau
gai džiaugiamės, kad ope
racija pavyko. Linkime, 
kad ligonis greitai pasveik
tų ir su mumis vėl dalyvau
tų veikime, kaip pirmiau 
dalyvavo.

Randasi St. Peters ligoni
nėj, Henry ir Congress Sts., 
Brooklyn, artj Atlantic Ave. 
Lankymo valandos 2—3 
popiet ir 7—8 vakare.

Reporteris

Septintas tiltas 
per Ryty upę *

Viduryje, New Yorlęo* 
miesto yra neplati vandens 
pertaka, kuri jungia Vir
šutinę užlają ir Ilgosios sa
los, užlają (Upper Bay ir 
Leng Island Sound). Ją va
dina East River (Rytų 
upė). Tikrumoje, tai nėra 
upė, tik jūrinių įlankų są- 
siaurys. East upė yra tik 
apie 15-kos mylių ilgio.

Po upe yra keli tuneliai 
požeminių traukinių ir virš 
upės šeši tiltai: Brooklyn, 
Manhattan, Williamsburg, 
Queensboro, Triborough ir 
Whitestone, o 1961 m. sau
sio mėnesyje bus baigtas 
septintasis tiltas — Throgs 
Neck vardu.

Throgs Neck tilto ilgis 
bus 2,910 pėdų. Centre 
upės pastatyta du cemento- 
plieno bokštai 495 pėdos 
viens nuo antro atstoję. 
Tarp jų bus 135 pėdų ank
štumoje nuo vandens paka
binamoji tilto dalis. Šioje 
vietoje galės ir didžiausi 
laivai praplaukti apaČ&*‘ 
tilto.

Tiltas pakabintas ant 
dviejų plieno vielų virvių. 
Dabar baržomis atgabena 
plieno sekcijas būsimam 
automobilių, keliui ir ga
lingomis virvėmis jas pake
lia į reikalingą aukštumą 
ir prie tilto virvių prikabi
na. Kiekviena plieno sekci
ja yra 82 pėdų pločio ir 
sveri?, 200 tonų. Kada jos 
visos bus prie virvių pri
jungtos, tai tada plieno ke
lią padengs cemento juos
ta. Tilto pastatymui pa
skirta $90,000,000.

Throgs Neck tiltas yra 
į rytus nuo Whitestone til
to, tarp Whitestone, Queens, 
miesto dalies ir Throgs 
kaklo, netoli Schuyler įętifi 
to. Jis taip gerai tarnaus 
Queens ir Brooklyno su* 
jungimui su Naujaja Ang
lija, kaip dabar tarnauja 
Whitestone tiltas.
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