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KRISLAI
Atvyks, atvyks!
Elizabeth Gurley Flynn.
Sukako jai 70 metų. 
Penktadienio vakara. 
Belgija širsta.

— Rašo R. Mizara —

Kadaise šitoje kolumnoje 
buvo rašyta, jog tikimės grei- 
tvAlaiku susilaukti iš Lietuvos 
žymių svečių, rašytojų ir ki
tų. : Bet tuo laiku, kada mes 
laukėme, jie atvykti negalėjo.

Na, tai nemaža žmonių 
mums nuolat skambina ir 
klausia: kada gi tie svečiai 
atvyks? Kiti net sako: “Jie 
turbūt atvyko, tik jūs bandote 
juos paslėpti...”

Ne, ligi šiol dar jie neatvy
ko, o jei būtų atvykę, tai mes 
nebūtume jų bandę paslėpti. 
Tokių žmonių, kokių mes lau
kiame, pagaliau, juk nepaslėp
ti!

Vis tik jaučiame, kad ne
užilgo jie čia bus. O kai at
vyks, mes kuo greičiausiai pa
skelbsime “Laisvėje,” kas ir 
kada atvyko.

žių metų rugpiūčio mėn. 8 
d. sukako 70 metų žymiajai 
amerikietei darbininkų klasės 
veikėjai Elizabeth Gurley 
Flynn.

Elizabeth Gurley Flynn — 
viena skaisčiausių moterų 
V^Bėjų pasaulyje. Visą savo 
subrendusį gyvenimą ji pra
leido kovų sūkuriuose. Kadai
se Ji buvo socialists, vėliau 
kurį laiką — aidoblistė, o per 
paskutinius kokius 30 metų— 
komunistė.

Elizabeth Gurley Flynn — 
nepaprastai talentinga orato
rė, puiki žurnalistė, gabi or
ganizatorė. Nebuvo Amerikoje 
jokio didesnio sąjūdžio,, dides
nio darbininkų streiko, kuria
me ji nebūtų dalyvavusi, kur 
ji nebūtų pridėjusi savo gar
saus žodžio.

Kai valdančioji klasė ban
dė nužudyti Tomą Mooney, 
Elizabeth Gurley Flynn dėjo 
visas jėgas, kad jį nuo mir
ties išgelbėtų.

Iš paskutinių jėgų ji gynė 
Sacco ir Vanzetti.

Ne kartą ši įžymioji veikė
ja buvo pulta, areštuota. O 
prieš keletą metų ji atsėdėjo 
trejus metus kalėjime; buvo 
nuteista einant Smitho įstaty
mu.

Mačiau ją prieš pat ėjimą į 
kalėjimą ir tuojau, kai tik bu- 
vcr iš ten išleista: treji metai 
atėmė daug jos jėgų, visiš
kai pražildė Ęlizabethą.

Tarybą Sąjungos ir 
JAV plieno gamyba

j Maskva. — 1958 ir 1959
(Įdomu tai, kad Elizabeth metais Jungtinės Valstijos 

Gurley Flynn savo 70-metinę 
sukaktį minėjo ne Jungtinėse 
Valstijose, o Maskvoje!

Taip, ji ten šiuo metu vieši. 
Ji buvo Rumunijoje, buvo 
tose socialistinėse šalyse; 
būt dar vyks kur nors ir 
Hau.

Jos gimtadienio proga Mask
voje buvo suruoštas iškilnūn- 
gas pobūvis, kuriame dalyva
vo įžymūs Tarybų Sąjungos 
veikėjai, taipgi ir amerikiečiai 
— William Patterson, Joseph 
North ir kiti.

Geriausios sveikatos, ilgiau
sių metų Tau, Elizabeth!

ki- 
gal 
to-

Na, tai šiandien, rugpiūčio 
19 d., Didžiojo Niujorko lie
tuviai matysis su mielais mū
sų turistais, neseniai grįžu
siais iš Lietuvos. Išgirsime 
svarbių žinių apie tai, kaip 
mūsų tėvų krašto žmonės gy- 
' įsiminkite: tai bus Schwa- 

ben Hali. Prakalbos prasidės 
7:30 vai. vak.

Belgijos vyriausybei nepa
tinka, kad jos sąjungininkai, 
NATO nariai, Saugumo Tary-

Sako: dar yra virš 
4 mil. bedarbių

Chicago. — Čionai įvyko pakils ir plieno gamyba. 
AFL-CIO Pildomosios Ta-
rybos posėdis. Unijų virši
ninkai į pasėdį pasikvietė 
ii Jungtinių Valstijų darbo 
departamento sekreto r i ų 
James P. Mitchell.

Mitchell sakė, kad liepos 
mėnesį nedarbo apdraudą 
imančiu skaičius sumažėjo 
nuo 4,423,000 iki 4,017,000.' 
Jis taipgi pasakojo, kad spa
lio mėnesį bedarbių bus ne 
daugiau 4,000,000, nes jau 
bus gaminami nauji auto
mobiliai, taipgi, gal būti

Tarptautiniai sportininkai 
jau renkasi į olimpiadą

Roma. — Roma pasipuo
šusi, Roma kiekvieną dieną 
vis daugiau sulaukia svečių 
ir tarptautinių spartininkų. 
Rugpiūčio 25 dieną atsida
rys Tarptautinė olimpia
da. Numatoma, kad daly
vaus sportininkai iš apie 90

Iš Tarybų Sąjungos jau 
atvyko beveik 200 sporti- 

|n:nkų, jų atvyks ir daugiau. 
Atvykusių tarpe yra lat
vis Jonis Krūminis, 7-nių 
pėdų ir 3 colių aukščio, apie 
300 svarų, krepšinio lošė
jas. Atvyko 78 tarybiniai 
vandens sportininkai.

Tarybiniai sportininkai 
tuojau susitiko su Jungti
nių Valst. sportininkais ir 
jų tarpe užsimezgė gražus 
ii draugiškas pasikalbėji
mas. Galima dažnai girdėti 
vienų antriems linkėjimus: 
“Aš linkiu tau laimėti”.

Jau atvyko sportininkų iŠ 
Jungtinės Arabų Respubli
kos, Japonijos, Vengrijos, 

pasigamino po 90,000,000 
tonų plieno. Tarybų Sąjun
ga 1960 metais pasigamins 
ne mažiau 71,000,000 tonų, 
o 1961 m. jau 78,000,000 to
nų, gi 1980 metais galės pa
gaminti net 265,000,000 to
nų plieno.

TSRS plieno gamybos 
snecialistai nurodo, kad 
TSRS gamyba didės ir bus 
reikalingas plienas, gi JAV 
plieno gamyba mažės, nes 
kitos kapitalistinės valsty
bes daugiau jo pačios pasi
gamins.

boję balsavo už tai, kad ji, 
Belgija, ištrauktų visas savo 
ginkluotąsias jėgas iš Kongo.

Briuselio politikieriai išme
tinėja: Kaip tai galėjo būti, 
kad JAV ir Anglija Saugumo 
Taryboje balsavo prieš Belgi
ją kartu su Tarybų Sąjunga!..

' Esą, Belgija gal būt keis sa
vo politiką NATO atžvilgiu.

Mes labai abejojame, ar ji 
išdrįs tai daryti.

Jis sakė, kad dabar plieno 
gamyba dirba tik 54 pro
centais jos pajėgumo.

AFL-CIO viršininkai, iš
vakarėse posėdžio, išleido 
pareiškimą, kuriame kriti
kavo prezidentą Eisenho- 
werį už tai, kad jis remia 
tuos kongresmanus, kurie 
nusistatę prieš darbo unijų 
pasiūlymus. Mitchell teisi
no Eisenhowerj. Unijų va
dai jam pastebėjo, kad jei
gu Mitchell nebūtų Eisen- 
howerio valdžioje, tai gal 
būti ir jis kitaip kalbėtų.

Ju- 
ir

nes
or-

Austrijos, Australijos, 
goslavijos, Bulgarijos 
apie 100 iš Anglijos.

Roma pasipuošus, 
kiekvieneriais metais ji 
ganizuoja gėlių festivalius, 
o ruošiantis prie olimpia
dos dar daugiau pasipuošė. 
Vięnoje gatvėje 4š gėĮiiį su^ 
darytas Tarptautinės dlifn- 
piados ženklas ir “Roma 
1960” obalsis, o viduryje 
sportininkas neša olimpia
dos ugnį. (

Kaip žinia, sekama tarp
tautinė olimpiada įvyks 
1964 metais Tokio, Japoni
jos sostinėje. 1968 metų 
olimpiadai vieta dar nepa
skirta. Čilės sportininkai 
siūlo, kad jų sostinėje susi
rinktų.

Romoje olimpiada baig
sis rugsėjo 11 d. Vatikano 
popiežius stengiasi paveik
ti religiniai ir rugpiūčio 24 
d. kviečia sportininkus su
sirinkti pamaldoms į Šv. 
Petro aikštę.

Kongo premjeras jau 
įvedė karo stovį

Leopoldville. — Kongo 
premjeras Lumumba pa
skelbė 6 mėnesių karo sto
vį. Armijos daliniai ir poli
cija areštuoja užsienio im
perialistų agentus ir šni
pus. Buvo suėmę ir Jungti
nių Tautų “atstovų”, kurie 
neturėjo reikalingų doku
mentų. Lumumba sajco, kad 
po Jungtinių Tautų prie
danga veikia Kongo prie
šai.

Kongo davė Belgijai 15 
dienų laiko, per kurį ji tu
ri grąžinti Kongo aukso re
zervą. Jeigu to nepadarys, 
tai Kongo konfiskuos visas 
belgų nuosavybes.

KIPRO SALA JAU 
NEPRIKLAUSOMA

Nikosia. —< Po 82 metų 
viešpatavimo, Anglijos 
valdininkai jau pasitrau
kė iš Kipro salos. Kipro sa
la užima 3,572 ketv. mylių 
plotą ir turi apie 500,000 
gyventojų. Saloje Anglija 
pasilaikys karo bazes.

Jungtinių Valstijų lietuviai 
turistai keliauja po Lietuvą

Vokietijos padarė 
prekybos sutartį

Pabuvoję Vilniuje, aplan
kę savo gimines, JAV lietu
viai turistai pasileido ke
lionei po Lietuvą. Pirmiau
sia jie sustojo Kaune. Vil
niaus “Tiesa” (rugpiūčio 13 
d. laidoje) rašo:

Kaune vieši grupė lietu
vių turistų iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Jos su
dėtyje gydytojas A. But
kus, kirpėjas V. Burda, na
mų šeimininkė. A. Aleknie
nė, teisininkas J. Danys ir 
kt.—iš viso 39 žmonės.

Turistų grupei vadovau
ja N. Pakalniškis. Daugu-
ma grupės narių prieš 30— 
40 metų paliko Tėvynę. Go
džiomis akimis dabar jie 
stebi jos permainas.

Vakar svečiai iš Jungti
nių Amerikos Valstijų ap
lankė Respublikinę Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dą Ąžuolyne. Jie atidžiai

Visą Kubos liaudis 
remiav yriausy bę

H

uz

Havana. — Kubos vy
riausybė konfiskavo Moa 
Bay Mining Co. nikelio ir 
kabalto fabrikus, $75,000,- 
000 vertės., Kompaniją su
darė JAV kapitalistai. Jie 
siekdami pakenkti Kubai 
buvo sulaikę nikelio ir ka
balto gamybą. Kubos vy
riausybė įteikė kapitalis
tams bonusus^ už kuriuos 
mokės po keturis ir pusę 
procento per metus, o 
20 metų atpirks.

Kubos darbo unijos su
šaukė susirinkimą, kuria
me dalyvavo apie 50,000 
žmonių. Mitingas buvo en
tuziastiškas. Kubiečiai šau
kė : “Mūsų turtai, mūsų fab
rikai, turi mums ir priklau
syti”.

Jungtinės Valstijos buvo 
įteikę Kubos vyriausybei 
protestą prieš konfiskavi
mą fabrikų, telefonų, tele
grafų įmonių, žemių ir ka
syklų. Sako, kad Kubos vy

or-

Septyni lietuviai 
dalyvauja Romoje

Lietuvos sportininkų 
ganas “Sportas” rašo:

“Tarybiniai sportininkai 
rungtiniaus visose olimpi- 
n i ų žaidynių programos 
sporto šakose, išskyrus žo
lės riedulį ir futbolą. TSRS 
delegaciją sudarys 308—310 
sportininkų, iš kurių apie 
200 pirmą kartą dalyvaus 
olimpinėse žaidynėse. Dele
gacijos sudėtyje — 23 tau
tybių sportininkai, atsto
vaujantys visoms 15 sąjun
ginių respublikų. Tarybų 
Lietuvai, atrodo, atstovaus 
septyni sportininkai?

Tel Avivas. — Japonijo
je pastatė Izraelio valstybei 
naują tanker} “Aurora”. 

apžiūrėjo eksponatus, ste
bėjo skaičius, pasakojan
čius apie respublikos augi
mą, ypač jiems patiko nau
ji lietuviški baldai.

Po to turistai aplankė 
naują paminklą poetui V. 
Montvilai. Vėliau jie nuvy
ko į Kauno miesto vykdo
mąjį komitetą, kur miesto 
vadovai, vykdomojo komi
teto pirmininkas V. Ku
činskas jiems papasakojo 
apie Kauno miesto tvarky
mą, jo augimą septynme
čio metais.

Po pietų turistai nuvyko 
į respublikinę klinikinę li
goninę, kur juos sutiko li
goninės direktorius, medi
cinos mokslų kandidatas P. 
Jašinskas. Ilgai jie apžiūri
nėjo ligoninę, kalbėjosi su 
žmonėmis, daug klausimų 
davė apie sveikatos apsau
gos sutvarkymą mūsų šaly
je.

rtau'sybė jau konfiskavo 26 
JAV kompanijų įmones ir 
turtus siekiančius $700,- 
000,000 vertę. Kubos vy
riausybė protestą atmetė.

Iš Havana mieesto JAV 
piliečiai didelėje paskuboje 
skrenda į savo šalį, nes jų 
pasportai pasibai g i a su 
rugpiūčio 22 diena.

Į San Jose, Kosta Rika, 
atvyko C. A. Herteris, JAV 
valstybės sekretorius, ir sa
kė, kad jis mobilizuos Ame
rikos valstybes “apsaugoji
mui Amerikos nuo Sovie
tų”. Jis kaltins Kubą, kad 
jj “eina komunistų keliu”.

Ten pat atvyko D r. Raul 
Roa, Kubos užsienio minist
ras, kuris sakė, kad “viena
tiniai agresoriai Amerikoje 
yra, tai JAV imperialistai, 
kurie kišasi į Lotynų Ame
rikos šalių vidaus reikalus... 
Aš čionai nebūsiu apsigyni
mo pozicijoje, bet pulsiu 
agresorius”, — sakė Roa..

laisvės 
nerūpi,

Respublikonai stumia 
demokratus į bėdą

Washingtonas. — Rinki
mų išvakarėse respubliko
nai, senatoriai ir viceprezi
dentas Niksonas reikalauja 
priimti Civilinių laisvių bi
ll ų. Yra aišku, kad respub
likonams civilinės 
nei kiek daugiau i 
kaip demokratams.

Bet dabar Senate 
kratų yra dauguma, 
publikonai žino, kad 
demokratų vadai stos už 
tu o jautinį priėmimą Civili
nių laisvių biliaus, tai jie 
prieš save sukels apie de
šimt pietinių valstijų “de
mokratų”, kurie priešingi 
negrų lygybei.

demo-
Res-

jeigu

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinė Respublika (Ry
tų Vokietija) ir Vokiečių 
Federatyvė Res publika 
(Vakarų Vokietija) pasira
šė ilgalaikinę prekybos su
tartį. Ši sutartis kiekviene
riais metais automatiškai 
atsinaujins, jeigu viena ar 
antra Vokietija nepareikš, 
kad ją nutraukia. •

Abiejų Vokietijų derybos 
truko penkias savaites. Su
sitarta ir tai pirmu kartu 
Vakarų Vokietija sutiko su 
Rytų Vokietija vesti taip 
plačią prekybą. Per metus

Laoso valstybe laikysis 
griežto įieutrališkumo

Vientiane. — Vakarų ša
lininkai, senosios valdžios 
ministerial, matydami, kad 
liaudis neina su jais, susi
laikė nuo naminio karo žy
gių. Jie jau buvo sumobili- į 
zavę kelias karines grupes, 
gavę pagalbos iš Pietinio 
Vietnamo ir užsienio, impe
rialistų, bet Laoso liaudis 
atrėmė sukilėlius.

Tada senoji valdžia pasi
traukė. Karalius Savangas 
pakvietė princą Souvanną 
Phoumą sudaryti naują mi
nisteriją. Jis tuojau ją ir 
sudarė. Princas Phouma se
niau buvo premjeru ir lai
kėsi neutrališkumo.

Dabar jo valdžia priėmė 
kapitono Kong Le ir Re
voliucinio komiteto pareiš
kimą, kad Laoso karalystė 
griežtai laikysis neutrališ
kumo, nepalaikys nei Va
karų, nei Rytų šaltajame 
kare, tuojau sulaikys karą 
prieš Pathet Lao (Liaudies

Viešai teisia JAV 
lakūną F. Powers

Maskva. Tarybų Są
jungos mili tarinis teismas 
viešai teisia Jungtinių Vals
tijų lakūną Francis Gray 
Powers, kurį suėmė po to, 
kai gegužės 1 d. Uralu kal
nų srityje nušovė JAV šni- 
pišką lėktuvą “U-2”.

Teismo eigą perduoda 
per televizijos tinklus. Teis
mo salėje dalyvauja virš 
2,000 žmonių, jų tarpe la
kūno žmona, abu tėvai, jų 
advokatai patarėjai ir dau
gybė korespondentų.

TSRS spauda rašo, kad 
teisiamas ne tik lakūnas 
Powers, bet kartu ir JAV 
valdininkai, nes lakūnas 
sako, kad jis šnipavo pagal 
jų įsakymą.

KATRAS JŲ PASIKEITĖ?
Elisabethville. — Kongos 

respublikos skaldy t o j a s 
Moise Thombe, kuris pasi
skelbė Katanga provincijos 
prezidentu, jau patenkintas 
Jungtinių Tautų sekreto
riumi Dag Hammarskjoldu.!

prekyba sieks $130,000,000,- 
000.

Vakarų Vokietija par
duos plieno, geležies ir 170,- 
000,000 markių vertės ma
šinerijos, o Rytų Vokietija 
už 230,000,000 markių par
duos vakarų vokiečiams an
glies, gazolino ir įvairių ža

liųjų medžiagų^ Taipgi pre
kyba bus vedama maisto, 
tekstilės, chemijos ir kito
kiomis prekėmis.

Abi pusės sutiko, kad ne- 
1 būtų daroma susisiekimui 
i kliūčių tarp vakarinio Ber- 
{lyno ir Vakarų Vokietijos.

armijos) partizanus, palai
kys draugiškus ryšius su 
visomis valstybėmis, nepai
sant jų socialės santvarkos 
ir reikalauja, kad 760 
Jungtinių Valstijų karo 
specialistų, ir ąpįe tiek f rari- 
cūzų išvažiuotų iš , Laoso. 
"’Sakoma, kad JAV sena
jai valdžiai kiekvieneriais 
metais davė po $30,000,000 
vertės ginklais ir amunici
ja. JAV karo specialistai 
lavino 30,000 Laoso armiją.

Washingtone jau reika
lauja neduoti daugiau Lao- 
sui jokios pagalbos. Pirmas 
šį pasiūlymą padarė demo
kratas kongresmanas C. J. 
Zablockis iš Wisconsino.

Vientiane mieste, prie 
parlamento, susirinko apie 
10,000 žmonių ir šaukė 
“Yankees go home! We 
don’t want you!” Du JAV 
korespondentus pareikala
vo tuojau išvažiuoti iš Lao
so.

Ekstra
Maskva. — JAV lakūnas 

F. Powers priisip’ažino kal
tu. Jis sake, kad negalėjo 
atsisakyti įsakymams vir
šininkų. Sako, kad per me
tus gaudavo $30,000 už šni- 
pavimą. Powers sako, kad 
ji TSRS kalėjime labai ge
rai traktavo. (Apie Powers 
teismą sekamame “L.” nu
meryje pateiksime plačiau 
informacijų.)

Vientiane. — Kai kurie 
generolai, ištikimi užsienio 
imperialistams, vis suokal- 
biauja prieš, naują Laoso 
valdžią.

Leopoldville. — Kongo 
respublika ruošia savo ar
mijos dalinius pasiųsti į 
Katanga provinciją.

Havana. — Sakoma, kad 
Kubos vyriausybė areštavo 
kelis karinio laivyno virši
ninkus.

Nome, Alaska. — Pradė
jo veikti vulkanas ant 6,000 
pėdų aukščio Tridento kal
no.
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Komunistai apie rinkimus
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Komunistų partija išlei

do į savo narius atsišaukimą dėl būsimų prezidentinių 
rinkimų.

Trumpai išanalizavęs tarptautinę situaciją, parti
jos Veikiantysis Komitetas ragina komunistus budėti, 
veikti, dirbti masėse, nurodant joms kapitalistinių par
tijų liaudžiai žalingumą, siūlant, kad rūpintųsi kūrimu 
savos partijos—liaudies partijos, kurią sudarytų darbi
ninkai, farmeriai, negrai. Žinoma, tokios partijos šie
met nebus galima įkurti, bet reikia galvoti apie ateitį.

Nurodoma, kad, nors abidvi partijos—Respubliko
nų ir Demokratų—tebėra kontrolėje reakcininkų, ta
čiau abidvi buvo priverstos j rinkimines platformas 
įdėti ir pažangių skirsnių. Tai privertė jas daryti masi
niai žmonių reikalavimai.

Komunistų partija atvirai pasisako, kad nei viešai, 
nei slaptai ji nepasisakys nei už Demokratų, neigi už 
Respublikonų partijų kandidatus prezidento vietai. Bet 
tai nereiškia, kad komunistai turį stovėti nuo rinkimi
nės kampanijos nuošaly. Ne!

Jie turį dalyvauti visuose judėjimuose. Jie turį agi
tuoti mases prieš tuos kandidatus kongresmanų bei sena
torių vietoms, kurie yra pasižymėję reakciniais veiks
mais; jie turį paremti pažangesnius kandidatus bet ku
riai vietai—tuos, kurie atvirai ir sąžiningai kovoja už 
taiką, kurie pasisako už griežtesnes, liaudžiai naudingas 
reformas.

Ne daugelyje vietų, sako atsišaukimas, šiemet JAV 
Komunistų partija galės pastatyti savo kandidatus vie
nai ar kitai vietai. Mat, reakcininkai yra išleidę tiek 
daug visokių patvarkymų ir įstatymų, kurie yra nu
kreipti ypatingai prieš Komunistų partiją, kad ji nega
lėtų savo kandidatų pastatyti. Ten, kur komunistų kan
didatai bus išstatytą, ątsišaukirųas sako, komunistai, 
agituodami už juos,! neprivalo antagonizuoti masių, bet 
turį palaikyti ryšius su tais darbo žmonėmis, kurie dar 
yra respublikonų bei demokratų įtakoje.

Komunistų partija įspėja savo narius, kad jie ne
žiūrėtų į rinkimus neigiamai, kad nesakytų, “lai velnias 
paima abidvi tas partijas, aš visai nebalsuosiu”. Ne, 
toks nusistatymas yra žalingas. Reikia aktyviai daly
vauti rinkiminėje kampanijoje, reikia dalyvauti balsa
vimuose. Atsišaukimas nurodo, jog dauguma Amerikos 
organizuotų darbininkų (profsąjungos) jau pasisakę už 
Demokratų partijos kandidatus; komunistai, kaip veik
liausia darbininkų dalis, kaip politiniai aukščiausiai pa- 

'kilę, ir privalo darbo unijose veikti ir tarti savo žodį 
rinkiminiais klausimais.

KOKIA GI GALI BŪTI SU 
JAIS BENDRA KALBA?

Kanadiškis “Liaud. bal
sas” rašo:

Veiksniai, pamatę, kad šū
kavimas apie “išlaisvinimą” 
žmonėms nusibodo, griebiasi 
naujos žuvelės. Dabar kimba 
prie “okupanto” ir “bolševi
kų,” kad jie negali turėti ry
šių su gimtuoju kraštu tokio
mis sąlygomis, kokiomis jie 
nori. Jie, girdi, nėra kalti už 
tai. Tai, esą, tokia sovietinės 
tvarkos praktika. Na, ir kvie
čia visus kovon prieš tuos so
vietus. Tėviškės žiburiai ima 
gana smarkia'.

Bereikalingas verks m a s. 
Ponai valgote tai, kas jums 
gerai, tad nenorėkite, kad kiti 
elgtųsi kitaip. Tarybų Sąjun
ga ir jos respublikos atskirai 
daro tai, kas jų manymu yra 
geriausia dėl jų, dėl jų dran
gų. Būtų tiesiog juokinga, kad 
kas imtų rūpintis reikalais tų, 
kurie visą savo energiją eik
vojo ir dar eikvoja šmeižimui 
ir niekinimui jų.

Tarpvalstybiniai reikalai yra 
vienas dalykas, o tautiniai — 
kitas. Valstybės, kad ir la
bai skirtingo nusistatymo, pri
verstos turėti reikalus, nes to 
reikalauja abiejų pusių inte
resai. Kokie gi interesai ga
li, pavyzdžiui-, versti Tarybų 
Lietuvos valdžią vesti reikalus 
su pabėgusiais savo nepriete
liais, nors ir ta pačia kalba 
kalbančiais ?

ką tik bai- 
jauną iš

ravi koj be- 
šiltą aukštojo

Džiau- 
atrandi 

kurį de-

Likau nugalėta, o ji teisi. 
Nejaugi bandysi dar griauti 
tėvų autoritetą?

E. Čekienė nepasako, bet 
tasai jos “deimančiukas,” 
aišku, yra dipuko dukra,— 
“dipuko,” kuris skaitosi 
“dideliu patriotu,” bet ku
ris, veikiausia, savo tėvų 
žemę šmeižia, niekina, kaip 
ir jų spauda, jų vadeivos! 
Matyt, mergaitė pasipikti
no tokia politika, tai ir nu
sigręžia nuo jos ir nuo tų, 
kurie jos laikosi.

JIE GYVENA TIK SAU
Tautininkų “Dirvoje” E. 

Čekienė rašo:
Neseniai sutikau 

gusią universitetą 
eivijos lietuvaitę, 
laikančią dar
mokslo diplomą, taip sakant, 
garbingai papildžiusią lietu
vių intelektualų eiles, 
giesi žmogus, kada 
jauną deimančiuką, į 
damos visų viltys.

1 Tačiau, , jau pačioj pra
džioj pokalbio 'mano cleima- 
čiukas prabilo. “Aš gyvenu 
tik sąu,. kiti; žmynės; mąn vi
sai nesvarbu, ką jie apie ma
ne galvoja ar 
svarbu, kad man gerai.

Kai bandžiau įrodinėti jos 
klaidingumą, mergaitė atsakė, 
jog ir mama ir tėtis taip sako. 
O jie aukštąjį mokslą dar Lie
tuvoje baigę.

kalba. Man
m

Mikr omegas

Žiūrint pro mano akinius

JIE IR MES
L. Prūseika rašo “Vilny

je”:
Kai mūsų žmones, nuvykę į 

Tarybų Lietuvą, dalyvavo jos 
triumfo šventėje, kai jie aud
ringai pajuto socialistinio gy
venimo pulsą, kai jie, sugrįžę 
Amerikon, parsivežė namo di
džiausius glėbius naujų min
čių ir įspūdžių, tai lota ame
rikiečių lietuvių ekskursija 
buvo nuvykusi į Miuncheną 
(Bavariją) atsigaivinti katali
kų bažnyčios suruoštame eu
charistiniame Kongrese, kur iš 
daugelio kraštų buvo susi
rinkę sakramento garbinto- 
tojai. Tai ekskursijai vadova
vo vyskupas Brizgys ir juo
dosios magijos daktarai.

Tauta neva ta pati, bet šių 
dviejų grupių keliai cUamet- 
riškai skirtingi, skirtingos jų 
gyvenimiškos misijos. -

Mums, progresyviams lietu
viams. vyskupo Brizgio davat- 
kynas tolimesnis net už Tibe
to dalai lamas, net už Indijos 
fakirus.

Sakramentų garbintojų Kon
gresas masiniai lojojo materi
alizmą ir isteriškai pūtė 
dumples prieš naują socialis
tinį pasaulį. t•

Kardinolai ir davatkos šau
kėsi dangiškos pagalbos. Dar 
prieš Kongresui įvykstant, po
piežius Jonas pabėrė naujų 
indulgencijų, 
katalikų maldas, mišias, rą
žančius. ‘. -iį’-’ .

pet juk tai ta pati muzieji
ne seniena, ta pati scholasti
ka ir mistika.

Naujas pasaulis įkvėpimą 
semia moksle, kultūros gėry
bėse, stebėtinam ekonominiam 
progrese.

Ir lietuvių tauta su juo.

imperializmo 
ištikimiausias

Ir Kipras nepriklausomas
KIPRO (CYPRUS) SALA pasiskelbė nepriklauso- 

ma, pasiskelbė respublika.
Nedidelė Kipro sala yra pergyvenusi i visokių oku

pacijų ir valdžių. Kadaise Kiprą valdė As'širija, Egip
tas, Roma, Venecija, Turkija. Vėliausiu laikų—Didžio
ji'Britanija. ..

Tuojau po Antrojo Pasaulinio karo kipriečiai pra
dėjo kovą už tai, kad britai iš jų salos pasitrauktų, kad 
Kipras būtų grąžintas Graikijai, kadangi ten gyventojų 
daugumą sudaro graikai.. Vyko aštrios kovės prieš im
perialistus. Pagaliau, britai turėjo daryti ką nors. Tai, 
ot, sudarė taip, kad Kipras būtų nepriklausomas, o jįe 
ten dar visvien per kurį laiką turės savo militarines 
bazes, tai iki tam tikro laipsnio viešpataus.

Reikia tačiau manyti, kad neužilgo Kipras susi
jungs su Graikija, nes tik tokiu būdu jis galės lengviau 
ekonomiškai verstis.

Laimingi tie, kurie 
aplanke Lietuvą

Kiek man teko kalbėtis
Lietuvą aplankiusiais

Dar viena šalis neutrali
;■ PO ĮVYKUSIO PERVERSMO, Laoso karalija su- 
darė naują valdžią, kurios premjeru paskirtas princas 
Spuvanna Phouma.

Su nauja valdžia—nauja ir politika: Phouma pa
skelbė, kad nuo dabar Laosas laikysis neutralios pozici
jos, atsieit, tokios, kaip Indija laikosi. Senoji valdžia, 
kaip žinia, buvo “Vakarų” pusėje, ėjo su kapitalistiniu 
pasauliu. v . . X I.

Taigi šis perversmas Laose karo šalininkams labąi 
nepatiks. \

Artinasi, artinasi
■■■■ ■ ARTINASI RUDUO, o su tuo ir mūsų didžioji dar- 
. bymetė: “Laisvės” vajus, šių metų mūsų laikraščio vaj
aus bus nepaprastas tuo, kad tai bus jubilėjinis vajuš, 
auksinto jubiliejaus vainikavimas,
' .■ Sekamų metų pradžioje sukaks 50 metų, kai “Laisr 
vė” buvo pradėta leisti.

Galvokime, draugės ir draugai, ką darysime!

su 
drąugais ir draugėmis, tai 
jie visi yra patenkinti ir ne
sigaili padarytų lėšų.

Jie didžiuojasi, kad turė
jo tokią didelę progą pa
matyti savuosius ir visą 
mūsų tėvų šalį. Mūsų di
džiuma apleidome Lietuvą 
labai jauni, ir kai apleido
me savo namus, tai kiek
vienam ir kiekvienai nurie- 

; dėjo ašaros per veidus. O 
krūtinė taip degė, jog neda
vė balsui prasiveržti ir pa
sakyti gal paskutinis šis 
mano bučkis, gal paskuti
niai mano žingsniai iš Lie
tuvos ir aš jūs daugiau ne
matysiu. •

Čion atkeliavę neradome 
gyvenimo rožėmis iškloto, o 
radome alginę vergiją. Bu
vome bemoksliai, valdančio
ji klasė iš aukšto, su panie
ka į mus žiūrėjo. Kartais 
mus žemiau už gyvulius lai
kė. Tačiau įėję Į klasių ko
vą mes įsijungėm į tarp
tautinį veikimą, kovojom ir 
kovosime iki išnaudojimas 
žmogaus žmogumi pasiliks 
tik istorijoje.

Tai ar ne džiaugsmas su
grįžti į tą grytelę, kurią 
apleidome prieš pusę šimt
mečio, ir pabučiuoti tuos 
pačius veidus? Ar tai ne 
džiaugsmas atsistoti ir žiū
rėti, kaip kuriasi naujas so
cialistinis gyvenimas? Ar 
ne džiaugsmas, kad mūsų

MARIJONŲ APGAULĖ

Vilniaus Valstybinė poli
tinės ir mokslinės literatū
ros leidykla išleido J. Sida
ravičiaus parašytą knyge
lę “Po nekalba prasidėjimo 
skraiste”. Brošiūros auto
rius negailestingai demas
kuoja marijonų ordiną, ku
ris prisidengęs Marijos ne
kalto prasidėjimo šydu — 
dirba kaip juodžiausias 
tarptautinio 
agentas ir
politinės reakcijos tarnas. 
Tai šis pats “šventos Mari
jos Teutonų ordinas”, da
bartinių marijonų pirmta
kas, XHI-jo amžiaus pra
džioje buvo įsiveržęs į Lie
tuvą bei kitus Pabaltijo 
kraštus ir per du šimtu me
tų niokojo bei žudė nekal
tus jų gyventojus, kol 
m. Žalgirio mūšyje 
galutinai nugalėtas.

Marijonų ordiną 
septynioliktojo amžiaus 
pabaigoje Lenkijos kuni
gas P a p č y n s k i s kaip 
lenkiškojo feodalizmo rams
tį. Lietuvoje marijonai įsi
kūrė aštuonioliktojo am
žiaus viduryje. Pirmiausia 
juos parsigabeno Prienų se
niūnijos valdytoja grafienė 
Butlerienė ir įkurdino Pa- 
šešupio kaimelyje palei sa
vo Kvietiškio dvarą. Grafie
nė davė marijonams didelį 
plotą žemės su reikiamais i 
trobesiais ir baudžiaunin
kais. “Baltieji tėvai” mo
kėjo lietuviškai kalbėti ir 
sakomais pamokslais ištiki
mai gynė savo mecenatės- 
dvarininkės reikalus.

reformuodamas | Matydami marijonų kla
sinį pobūdį bei jų lojalumą, 
ir kiti' dvarininkai pasekė 
Butlerienės pavyzdžiu, ir 
jie savo dvaruose įsikurdi
no vienuolius. Netrukus jų 
priviso Igliaukoje, Sasna
voje, Miroslave, Prienuose, 
Gižuose, Daukšiuose, Pil
viškiuose, Didvyžiuose, Gu
deliuose, Balbieriškyje, An
taną ve ir kitur. Jų veikimo 
centras buvo Marijampolė
je, dabartiniame Kapsuke. 
“Feodalai marijonų veikla 
—sako autorius — buvo la
bai patenkinti, o popie
žiaus diplomatija į Mari
jampolės marijonų vienuo
lyną, kaip komanduojantį, 
kreipė ypatingą dėmesį. 
Tai matyti iš Varšuvos 
nuncijaus (popiežiaus at
stovo— M.) vizito į šį vie
nuolyną 1790 m.— svarbių 
politinių ir karinių įvykių 
išvakarėse”.

Tačiau Rusijos caro val
džia devynioliktojo amžiaus 
gale marijonų ordiną kaip 
bajorų-feodalų tarną panai
kino, palikdama tik Mari
jampolės vienuolyną, kuria
me leido karšintis iki gyvos 
galvos ten buvusiems vie
nuoliams. Paskutinis jų ge- 
nerolos buvo kun. V. Sen
kus, kurį 1905-tųjų metų 
revoliucionieriai vadino ca
ro žandaru. Jis reakcinei 
caro valdžiai nuolankiai 
tarnavo iki savo mirties 
(1911 m.). Senkus 1905 m. 
liepos 17 d. skaitė Mari
jampolės bažnyčioje iš sa
kyklos Seinų vyskupijos 
valdytojo praloto Antana
vičiaus aplinkraštį, nu
kreiptą prieš sukilimo daly
vius.

Bažnyčioje buvusių žmo
nių aiški dauguma buvo 
griežtai nusistatę prieš ca
ro valdžią, todėl jie negalėjo 
pakęsti “fyaltpjo tėvelio” 
žandariškos kalbos ir gar
siai protestavo: “Šalin ca
ro berną”, “Šalin caro žan
darą”, “Šalin žandarą ku-

kovos, darbas ir aukos ne
nuėjo veltui? Ar ne džiaugs
mas, kad nors prieš mirtį 
pamatėme savo darbo vai
sius — naują gžyvenimą?!

Laimingi tie, kurie pama
tė naują Lietuvą, bet ir mes 
esame laimingi, kurie skai
tome “Laisvę” ir sekame 
Rojaus Mizaros pasakoji
mus apie Lietuvą. Tikėsite 
ar ne, bet aš, beskaityda
mas Mizaros pasakojimus, 
patapau Lietuvos piliečiu. 
Mat, jis, pabuvojęs pusme
tį Lietuvoje, susi pažino 
kuone su visu Lietuvos gy
venimu. Tai per “Laisvės” 
skiltis ir kertą, kojas tiems, 
kurie šoka prieš dalgį.

Tiesa,’ plačiai nušvietė 
Lietuvos gyvenimą ir Dr. 
Stanįslovaitis, ir Dr. Mar- 
geris, bet - negali prilygti 
prie rašytojo ir laikraščio 
rėdaktoriąus Mizaros, kuris 
turėjo progą plačiai pažinti 
Tarybų Lietuvos struktūrą.

Manau, jog ateinančiais 
metais turėsime pasiųsti į 
Lietuvą D. M. Šolomską, 
nes jis irgi įeras pasakoto
jas. Nebūtų pi’6 šalį, k a d 
mūsų rašytojąi, pamainui, 
teiktų žinias įš: naujos Lie
tuvos. £ Jąųū/uiitis

Londonas. — Sustreikavo 
22,0.00 laivakrovių ir preky
binių laivų jūrininkų. Jie 
reikalauja pakelti algas. 
Streikas suparalyžavo 800 
laivų.

nigo rūbais,” “šalin policis- 
tą iš bažnyčios”, “Šalin ca
ro patvaldystę” ir pan. Baž
nyčioje kilo didžiausias 
triukšmas ir tik atbėgusi 
policija su žandarais išvai
kė iš bažnyčios žmones; 
daugelį anticarinių protes
tuotojų areštavo. Teisme 
kun. Senkus kiek galėda
mas sunkino suimtųjų by
lą, juos visaip skundė ir 
kaltino.

Senkus buvo turtingiau
sias kunigas visoje Lietuvo
je-

Sakoma, jog vilkas neiš
kenčia nestaugęs. To meto 
reakciniai Lietuvos kuni
gijos vadai irgi negalėjo 
nurimti be savitos organi
zacijos, kurios pavėsyje jie 
galėtų i. kliudomai ruošti 
savo negarbingų užmojų 
planus. Viešai jiems tai da
ryti buvo nepatogu, nes ma
rijonų ordinas buvo nešvan- 

įkūrė kiai savo vardą sukompro
mitavęs bendradarbiau d a - 
mas su dvarininkais, buo
žėmis ir caro valdžia. To
dėl viskas buvo atlikta slap
ta, stengtasi, kad nei lapė 
apie jų žygį nesulotų:

“1909 m. rugpiūčio 29 d. 
Varšuvos vyskupo Rūškio 
namų koplyčioje įvyko vi
siškai slaptas religinis ak
tas, kuriuo buvo atnaujin
tas marijonų vienuolynas. 
Akte dalyvavo keturi įvai
raus rango dvasininkai. Vi
sa buvo daroma neviešai dėl 
slapto atkuriamojo vienuo
lyno pobūdžio ir dėl uždavi
nių, kurie buvo iškelti nau
jajam -vienuolynui ryšium 
su Vatikano ir imperializ
mo planais Rytuose bei ko
va prieš socialistinį darbi
ninkų judėjimą”.

Naujosiose marijonų vie
nuolijos “krikštynose” da-1 
lyvavo anksčiau minėtas 
vyskupas Rūškys, senųjų 
marijonų generolas kunigas 
Senkus, kun. Pr. Bučys ir 
kun. J. Matulevičius, vė
liau tapęs arkivyskupu ir 
popiežiaus Pijaus XII užra
šytas kandidatu į , “šven
tuosius.” Vėliau prie šių 
“pionierių” prisidėjo dar 
keli kunigai bei vienuoliai. 
Kad niekas juos neįtartų 
esant slapto marijonų ordi
no nariais, jie nusitarė net 
oficialaus ordino rūbo (bal
to abito) nedėvėti. Vatika
nas netrukus slaptąjį mari
jonų vienuolyną įteisino.

Marijonai leido, kun. Sen
kaus finansuojamą, savait
raštį “Šaltinį”, pasižadėju
sį carizmui nuolankavimu 
ir priešvaldiškų veikėjų iš
davinėjimu. Pav., jis viešai 
paskelbė, jog Gižuose po 
nakties atsiradusios kartu
vės, kaip įspėjimas caro 
valdžiai, buvo pastatytos ži
nomo anticarinio veikėjo 
Lingio, kurį tuoj žandarai 
suėmė. Tai buvo betarpiška 
“Šaltinio” informacijos pa
sėka!

Be to, jis savo skiltyse 
sistemačiai ragino savo 
skaitytojus išdavinėti nu
matomus sukilėlius žanda
rams. Vysk. J. Matulevi
čius suokalbiavo bei intry- 
gavo su popiežiaus Bene
dikto XV nuncijais, Račių 
ir Pačeliu, vėliau tapusiais 
popiežiais Pijum-XI ir Pi
jum XII, dėl ruošiamo 
“kryžiaus žygio” prieš Ta
rybų Sąjungą ir visą socia
listinį judėjimą. Marijonas 
Olimpo vyskupas P. Būčys 
ir buvęs ‘Šaltinio” redakto
rius VI. Mažonas vedė kon- 
spiraty vines pertrakcijas 
su rusų baltagvardiečiais

1410 
buvo

Romoje ir Charbine (Man- 
džiūrijoje). Jie visi kartu 
sudarė Vatikane veikiantį 
antitarybinio žygio centrą, 
vadinamą Rusikomu. Ir vi
sas šis kontrrevoliucinis 
darbas buvo varomas prisi
dengus “nekalto Marijos 
prasidėjimo” skrąiste!

Kokia šlykšti veidmainys
tė, koks visuomenės apgau
dinėjimas! Rusų baltagvar
dietį kunigaikštį Volkonskį 
vyskupas Būčys padarė uni
tų kunigu, kad geriau galė
tų tarnauti rusams kontr
revoliucionieriams. Šioje 
prieštarybinėje veikloje da
lyvavo ir kiti buvę Lietuvos 
vyskupai marijonai: Kare
vičius, Reinys, Skvireckas, 
Brizgys, Tuo reikalu prieš 
karą vyskupai Matulevičius 
ir Būčys lankėsi JAV-sę. 
Čikagoje marijonai leidžia 
dienraštį “D r a u g ą”, y o 
Thompsone, Conn., turi sa
vo vienuolyną (Marijanopo- 
lį) su mokykla.

Gerb. J. Sideravičius la
bai vaizdžiai parodo, kokius 
intymius santykius palaikė 
Smetonos diplomatija bei 
jo fašistinės vyriausybės 
pareigūnai su atgaivinta 
marijonų vienuoliją, ypa
tingai jos reakciniais va
dais. Jų siekiniai supuolė!

J. Sideravičius parašė 
nors ir neperdidelę (78 
pusi.), bet labai įdomią 
knygelę. Gaila tik, kad ji iš
leista tokiu mažu tiražu 
(7,000 egz.). O ji antiti- 
kybinei propagandai labai 
tinkama, ypatingai mokyk
linio jaunimo tarpe. Jeigu 
beletristikos kūriniai lei
džiama kartais 20,000 
didesniais tiražais, m.anaujl 
jog įv... ^tireliginio žanro 
literatūra galėtų tupėti ne 
mažiau skaitytojų, jeigu1 ji 
tik būtų stropiau skaityto
jui įteikiama, jos verte iš
keliama, jos nauda nurodo
ma. O tai galima pasiekti 
uolesniu pasirodžiusio kūri
nio recenzavimu, jo plates
niu nagrinėjimu periodinė
je spaudoje, jo konstrukty
via kritika. Ypač tai padė
tų, jei daugiau dėmesio į 
tai kreiptų Lietuvos senes
nieji literatūros korifėjai; 
jais, neabejotinai, pasektų 
ir jaunesnieji. Leidinio ap
žvalga, ar kritika, sudomin
tų busimąjį skaitytoją.

Lietuvos bažnyčios dar 
pergausiai žmonių lanko
mos; tai pastebėjo net ir 
rusu žurnalistai. Daukšos 
“Postilėmis” ar senovės re
liginių giesmių fotostataĮs 
—žmonių iš bažnyčių neiš
vesime! Tam darbui reikia 
kitokios literatūros, nuosai
kiai antireliginės literatū
ros, todėl ją reikia kostro- 
piausiai puoselėti.

Lietuvos periodinė spau
da irgi galėtų dėti daugiau 
ateistinių raštų; jų kol kas 
ten permaža. Ypatingai 
toksai žurnalas kaip “Mok
sleivis”, kurį skaito mokyk
linis jaunimas, turėtų dau
giau dėmesio kreipti į tiky
bos ir bažnyčios klausimus.

Širdingai ačiū “Laisvei” 
už gražų aprašymą ir pri
siminimą Stasio Jasilionio.

Linkiu jums daug daug 
geros sveikatos, laimės ir 
sėkmės jūsų darbuose.

Draugiškai, M
Paulina Jasilioniev$ "

New Haven, Oonn. —Mi
rė Yale universiteto profe
sorius Dr. G. A. Kennedy

— win...............|U—II I III , I I ■ ■ .... .........

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., rugp. (Aug.) 19, 1960



y

Rojus Miz'ara

Atsakau į klausimus
ęl —Ar Lietuvos žmonės 

gailisi, kad iš ten pabėgo 
keli vyskupai ir keliasde
šimt katalikų kunigų?

Nu, ir kas ten jų gailėsis? 
Giminės gal gailisi, bet ne 
liaudis, ne bendrai žmonės. 
Reikia nepamiršti, jog 
dvasininkija jokio produk
tyvaus, jokio visuomeniškai 
naudingo darbo nedirba. Jų 
buvimas Lietuvoje žmo
nėms gyvenimo ne tik nebū
tų pagerinęs, bet greičiau 
pabloginęs, kadangi daugu
ma pabėgusių kunigų buvo 
hitlerininkai, karo metu pa
dėjo vokiškiesiems fašis
tams Tarybų Lietuvos pilie
čius žudyti. Kunigų ten pil
nai užtenka ir be pabėgu
siųjų.

Galiu priminti, kad aukš
tesnioji dvasininkija net 

/^džiaugiasi, kad pabėgo ar
kivyskupas Skvireckas ir I 
Vyskupai Padolskis su Briz
giu. Džiaugiasi ypatingai 
tie, kurie šiandien užima jų

Turi, bet silpnus. Kad jie 
šiokius tokius ryšius tu
ri, matome iš. to: man esant 
Lietuvoje į Romą buvo 
pasiųsti du Lietuvos kuni
gai “žinojimui pagilinti.”

Tamprių ryšių tarp Vati
kano ir Lietuvos dvasinin
kijos, spėju, nebus tol, kol 
tęsis šaltasis karas, kol Va
tikanas tarnaus “Vaka
rams,” t. y. imperialistams.

Man rodosi, tik tuomet 
Lietuvos dvasininkija su 
Vatikanu galės sumegzti 
tvirtesnį ryšį, kai tarp Ta
rybų Sąjungos ir Vatika
no užsimegs diplomatiniai 
lyšiai. Kada tai bus? Neži
nau.

—Ar kunigai naudojasi 
teikiama medicinine pagal
ba?

Ir kunigai ir vyskupai 
■ naudojasi tomis pačiomis 
i teisėmis, kaip ir kiti Lietu
vos piliečiai.

Man esant Lietuvoje mi
rė vyskupas Ramanauskas,

nas pasirodyti “labai geru 
rėkti, 

gerokai 
žodžiais 
jei jie

*

dvasininkijoje eina kova už 
aukštesnes vietas lygiai 
taip, kaip- buržuazinėse 
valstybėse tarp įvairių par
tijų politikierių.

Man sakė, kad arkivys
kupas Skvireckas buvo la
bai didelis biurokratas. Jis 
jautėsi “kas tai aš!” Jeigu 
jis būtų su hitlerinėmis ar
mijomis nepabėgęs, tai tie, 
kurie šiandien stovi aukš
tosiose pozicijose, veikiau
siai niekad nebūtų jų pasie
kę. Jis būtų statęs tik pa
klusniausius, tik sau ištiki
miausius kunigus, užkietė
jusius “dievo tarnus”, o 
tuos kurie mato reikalo 

I šiandien elgtis demokratiš- 
k;au, būtų šalin nustūmęs.

Kai aš paklausiau vieno 
aukšto dvasininko, ką jis 
galvoja apie Skvirecką, tai 
buvo atsakymas daug maž 
toks:

—Ką ten begalvosi — jis 
jau nusenęs, atsilikęs, ne
mato pasaulio.

(Arkivyskupas Skvirec
kas jau miręs, bet man 
esant Lietuvoje jis dar buvo 
gyvas, tik labai bijojo mirti; 
bijojo net gulti į lovą, nes, 
suvaikėjęs žmogus, manė: 
kaip greit atsigulsiu, taip 
greit mirsiu. O visgi mirė!..) 

—O ką manote apie vys
kupus Podolskį ir Brizgį? 
—klausiau.

—Jiedu — Skvirecko au
kos, — buvo atsakymas.

Podolskis, kaip žinia, 
’ taipgi jau mirė—Italijoje, 

y Pabėgusieji vyskupai ir 
1 kunigai Lietuvos žmonėms 

yra nusidėję ir jie apie 
juos nenori nei pagalvoti. 

f O jei kas Lietuvos kuni
gams pasakytų, kad visi pa
bėgę kunigai žada grįžti at- 

. gal į Lietuvą, tai jie, spė
ju, darytų visa, kad tik ne
grįžtų, nes jie ir jiems vi
siškai būtų nenaudingi, o 
greičiau žalingi.

Lietuvoje norima, kad 
grįžtų tie pabėgę Lietuvos 
piliečiai, kurie ten paliko 
savo šeimas: senus tėvus, 
mažus vaikus, žmonas, etc. 
Lietuvos vyriausybė nori, 
kad šeimos susivienytų. 
Norima, kad grįžtų kraštui 
naudingi žmonės. Dėl to ir 
buvo net amnestija paskelb
ta tiems, kurie karo metu 
buvo savo tautai kuo nors 
nedideliu nusidėję.

Pabėgusiais vyskupais, 
.popais, rabinais, ar kito- 
'kiais “dievo tarnais” ten 

; niekas nesirūpina.
—Ar Lietuvos katalikų 

dvasininkija turi ryšius su
* Vatikanu?

bodėviu”, pradėjo 
Teismas jį už tai 
pabaudė. Kitais 
kunigai žino, kad, 
laikysis jiems valstybės nu
statytos tvarkos, tai jų 
niekas nebaus, jie bus sau
gūs. Juk turi būti tvarka ir 
jie tai žino.

Y ra dvasininkų, k u r i e 
nori pasirodyti labai dide
liais “liaudies draugais.” 
Jie lenda prie eilinių pilie
čių, nepaisydami, ar šie tiki 
ar netiki. Jie politikauja, 
tik labai atsargiai, nuduo
dami, būk jie esą tarybinės 
santvarkos geriausi bičiu
liai. Man vienas žymus žmo
gus dar ir štai ką pasakė:

■—Pas mus yra dvasinin
kų, kurie nori pasirodyti 
net ir “labai dideliais liau
dies draugais.” Tik pagal
vokite: vasarą Palangos 
pliaže aukštas dvasininkas 
maudymosi kostiume volio
jasi smėlyje tarp pusnuogių 
moterų!.. Niekad pirmiau 
Lietuvoje to nebuvo.

Tasai asmuo minėjo
kuris anksčiau, jo paties
prisipažinimu, rėmė bandi-

’P,ąe.s į dvasininko ir pavardę,
_ .ra.?'" I aš nematau reikalo čia

kartoti. Aš, žinoma, tame 
nematau nieko blogo.

—O kaip su celibatu?—

mirtį Ramanauskas, ragi-1 
namas vyskupo P. Maželio, 
buvo pasidavęs į Telšių li
goninę; ten buvo gydomas j 
visomis priemonėmis, kaip p]aU^aa 
ir kiti ligoniai. Ir, man bu-1 
vo sakyta, kad, jei jis būtų j 
pasidavęs į ligoninę anks
čiau, būtų buvęs išgydytas

to 
bet
ją

Užklaustasis pamojo ran-1 
Į ka ir tarė: —Koks ten jų

vienojecelibatas! Kadaise
T. . _ , , * nedidelėje kunigu sueigojeJis mirė, sulaukęs 66 metų. a- sakįau

Prieš mano išvykimą i 
Lietuvos buvo 
Kauno ir Vilkaviškio > vys
kupijų valdytojas y kanau
ninkas J. Stankevičius. Pa
vojinga liga buvo su$jxgęs. 
Tuojau nugabentas. į 
Kauno ligoninių irįt 
dytojai jį gydė ir išgydė.

Tas pats yra ir su'kuni
gais ir visais žmonėmis. 
Kai suserga, gydytojas ar 
gydytojai dvasininką gydo 
lygiai taip, kaip visus kitus 
piliečius; gydo nemokamai. 
Kas gi jau būtų, jei valsty
bes organai, žmogui susir
gus, skirstytų, atsisakytų 
gydyti tik dėl to, kad tas ar 
kitas nedirba visuomeniš
kai naudingo darbo?

—Ar dvasininkija ištiki
ma tarybinei santvarkai? ..

Nėra lengva į tai atsaky
ti. Yra tokių, kurie sakosi, 
būk jie esą labai ištikimi, 
yra tokių, kurie tyli, ip gal
voja apie anuos geruosius 
laikus, kai jie buvo dalįs fa
šistinės valstybės apdrato, 
kai jie žiūrėjo į darbo žmo
gų pažeminančiai.

Bet man kai kurie žmo
nės sakė, kad, nežiūrint vis
ko, kunigai kaip tokie, bu
vo ir tebėra socializmo ir 
progreso priešai.

Bet kadangi jie mato, jie 
supranta, jog tarybinė, san
tvarka Lietuvoje yrą ir 
bus, tai prie jos ir taiksto
si Ką gi kitą jie darys?

Politikauti jiems už
drausta; pamoksluose mai
šyti politiką jiems nevalia. 
Tačiau pats girdėjau, kaip 
kunigas, perskaitęs evange
liją, iš jos sakė pamokslą ir 
atsargiai, labai atsargiai, 
kišo savo įžūlią propagan
dą. Bet jis visą tai atliko 
“cavo rėmuose.” Tiesai šis 
kunigas buvo senosios kar
tos, sustoržievėjęs klerika-

vienam smar-
. i .- 1S | kuoliui kunigui: “Jus kal- 
sitsirgęs; ■ •

a 
gy-

, Vyskupai ir kunigai žino 
tarybinius įstatymus, žino 
tuos rėmus, kuriuose jie ga
li veikti, tai pagal juos ir 
veikia. Už tai niekas prie 
jų neprikibs.

Man. sakė, kad į vieną 
bažnyčią tūlas laisvamanis 
įėjo laike mišių ir, noreda-

bate kaip bedievis, tai ko
dėl nemetate kunigystės?”

—Ką jis į tai sakė?
—Atsakė trumpai. “O ko

dėl aš turėčiau mesti kuni
gystę? Aš šiandien turiu 
daug pačių, o jei mesčiau 
kunigystę, tai reikėtų ten
kintis tik viena.”

Smarkuolis taipgi buvo 
įvardintas pavarde, kurios 
aš neminėsiu.

Lietuvoje šiuo metu ku
nigai, išėję iš bažnyčios, vil
ki civiliniais rūbais, be at
bulo kalnieriaus. Sutikęs 
gatvėje, tu nežinosi, kad 
kunigas. Na, tai kai kurie 
jaunesnieji, atlaikę mišias, 
sėda, sakysime, ant moto- 
ciklio ir lekia kaip vėjas 
kur tik nori. Per pusvalan
di jie gali atsidurti kelin
tom parapijon, kur jų nie
kas nepažįsta, kur jie gali 
kažkokios profesijos žmo
gumi pasivadinti. Na, ir pa
sitaiko, kad tokiu būdu su
sipažįsta su visiškai nekal
ta mergina ir... ilgainiui iš
kyla skandalas. Tokių skan
dalų aprašymų pasirodo net 
ir Lietuvos spaudoje, kuri 
šiuo atžvilgiu yra gan šykš
ti.

Reikia nepamiršti, kad 
jaunųjų kunigų tarpe yra 
žvitrių vyrukų, ypatingai 
miklūs tie, kurie buvo ati
tarnavę armijoje. Tiesa, 
vyskupai bando juos sudis: 
ciplinuoti, bet kur tu juos 
visus sudisciplinuosi!..

Kai dalykas atsiduria 
teisme, aišku, teismas nusi
kaltėlių nepaglosto. Na, o 
kai Amerikos lietuviški kle
rikalai užgirsta apie kuni
go nuteisimą už blogus 
veiksmus, už skriaudas, pa
darytas žmonėms, tai jie 
rėkia, būk, girdi, komunis
tai nekaltai persekioją ku
nigus!..

Klausinėjau aš, ar tary
biniais laikais atsiranda to
kių kunigų, kaip Konstanti
nas Olšauskas, kuris, atsi
mename, buržuazijos valdy
mo laikais pasmaugė savo 
gaspadinę ir už tai buržuzi- 
nis teismas jo pasigailėjo.

Man buvo atsakyta, jog

analogiško atsitikimo ne
girdėjo, bet žino daug žiau
resnių kunigų darbelių, at
liktų ypatingai karo ir tuo
jau pokario metais, kai 
siautėjo banditizmas.

—Kodėl Lietuvos: kuni
gai nešioja civilinius rū
bus?

Spėju todėl, kad Vatika
nas jiems leido tai daryti.

Štai, turiu po ranka kopi
ją dokumento, išleisto 1939 
m. lapkričio 30 d., ir pasi
rašytą kardinolo Aloyzo 
Magiione. Tas aplinkraštis 
slapta buvo įteiktas Lenki
jos ir Lietuvos aukštajai 
dvasininkijai po to, kada 
Vilnius buvo grąžintas 
Lietuvai, kada Baltarusijos 
ir Ukrainos dalys buvo 
prijungtos prie tų respubli-

Tame popiežiaus 
rašty yra sekamas

“Leisti kunigams 
civilinius rūbus,

aplink- 
punk-

nešioti

ĮVAIRUMAI
“Dramblio kaulas” 

ant medžiy
Vienoje iš. Pietų Ameri

kos valstybių—Ekvadore — 
gana paplitusi viena palmių 
rūšis (Phitelephas maero- 
carpa). Palmė kaip palmė, 
žydi ištisus metus, ištisus 
metus brandina vaisius. 
Jauni vaisiai valgomi, ska
nūs.

Neperseniausiai vietiniai 
gyventojai pastebėjo, kad 
pernokusių riešutų bran
duoliai, pašalinus kevalą, 
yra balti kaip dramblio kau
las ir kad jie ne tik niekuo 
nesiskiria savo išvaizda 
nuo dramblio kaulo, bet 
žymiai už jį stipresni ir pa
tvaresni. Nors šie riešutai 
ir nedideli, bet dėl nepa-

karštį, sagos nebijo elektri
nių skalbimo mašinų, jų ne
sutraiško net viską triuški
nančios lyginimo mašinos.

Augalinis dramblio Įgu
las užėmė žymią vietą 
Ekvadoro užsienio preky
boje. Kasmet eksportuoja
ma tagua riešutų apie 36,- 
000,000 svarų. Įdomu pažy
mėti, kad karo metu svar
biausias šių Ekvadoro rie
šutų pirkėjas buvo ameri
kiečių armija.

kitaip prastų jų savybių, paklausa 
jie negalėtų pereiti ar pa- šiam augaliniam dramblio 
siliitti rusų valdomoj teri- Kaului augo labai greitai.

Ištisi būriai žmonių pasipy
lė į tropines Ekvadoro pel
kes, miškus. Jie skynė nuo 
palmių pernokusius vaisius, 
graibė iš pelkių jau anks
čiau nukritusius^ imdami iš 
jų rudus sunkius riešutus. 
Po ištisų mėnesių klaidžio
jimo pelkėse, nepaisydami 
didžiausio vargo, jie paga
liau ant savo pečių prista
tydavo į supirkimo punktus 
sunkius, lyg cemento mai
šus, pilnus tagua,—taip va
dinami šie riešutai.

Iš šių riešutų buvo pra
dėti gaminti papuošalai, 
šachmatų figūros, miniatiū
rinės vazos, sagos ir įvai
riausi kiti gaminiai, pri
klausomai nuo to, koks pa
sitaiko riešutas, kurių di
džiausi siekia iki 5 centi
metrų skersmens. ,

Dirbiniai iš tagua niekuo
met nekeičia spalvos, nere
aguoja nei į drėgmę, nei j

torijoj.”
Matyt, popiežius Pijus 

XI, leisdamas kunigams ne
šioti civilinius rūbus, tikė
josi, kad tuo būdu jie galės 
lengviau šnipinėti “Vaka
ru” naudai.

Kiek vėliau Vatikanas iš
leido ir kitą dokumentą, ku- 

: name suteikė leidimą kuni
gams laikyti mišias “be li- 

i iurginnių rūbų,” “naudo
jant, kai nėra neraugintos 
duonos, raugintą duoną, jei 
tikrai kvietine,” “plaunant 
pirštus be vyno,” “be žva
kių”, ir tt., ir tt.

Senovės pasaka apie 
velnių skaičių

Viduramžiais daugelis ti
kėjo ne tik į dievą, bet ir į 
velnius. Tikėjimą velniais 
rėmė net viduramžių moks
lininkai. Jų tarpe būta spe
cialistų — “demonologų”, 
tai yra velnių darbų tyrinė
tojų bei žinovų. Žinomas de- 
monologas Žanas Vejeris 
“apskaičiavo”, kad velnių 
legionuose yra 65 hercogai, 
markizai bei grafai ir 7,405,- 
928 eiliniai velniai.

Demonologų knygose bu
vo pateikiami ne tik velnių 
vardai, atvaizdai, bet taip 
pat jų sutartys, sudarytos 
su. mokslininkais ir burti
ninkais. Kartais ant tokių 
sutarčių demonologai maty
davę pėdsakus, kuriuos pa
tikdavę velnių nagai bei ka
nopos. Paryžiaus nacionali
nėje bibliotekoje ir dabar 
eksponuojamas “velnio laiš
kas”, adresuotas vienai jo 
priviliotai vienuolei, šiame 
laiške, parašytame pran
cūzų kalba, yra velnio As- 
modiejaus parašas ir ... 
daug rašybos klaidų.

Gabūs paukščiai
Daug pasaulyje yra 

dosnių ir mažesnių, visokių 
spalvų, rūšių ir veislių 
paukščių. Kai kurie paukš
čiai turi stebėtinų gabumų.

Indijoje veisiasi paukš
čiai, kurie vadinami “siu- 
vėjais-kriaučiais”. Dalykas 
tame, kad tie paukščiai pa
sirenka medį, kuris turi di
delius lapus, padaro lapo 
šalimis skyliukių, atsineša 
miklių žolių ir pei’ tas sky- 
liukes susiuva lapo kraštus. 
Tokio lizdo skylė yra apa
čioje ir tame lizde paukš
čiai išsiveda savo jaunik
lius.

Taip pat Indijoje yra ki
tas labai gudrus paukštis, 
vadinamas baja. Baja savo 
lizdą pasigamina panašiai, 
kaip paukštis “siuvėjas”, 
bet jį sulipdo iš įvairių me
džiagų. Bajos lizdas storo
mis sienomis. Įėjimą pasi
lieka apačioje.

1 Lizde būtų tamsu, bet 
baja “elektros specialistė”. 
Ji pasigauna tuziną ar dau
giau vabaliukų, kurie vaka
rais 'skraido ir šviečia — 
“fireflies”, ir jų prikabinė- 
ja savo lizdo viduje. Vaba
liukai apšviečia bajos lizdą 
ir ji turi “namų elektros 
šviesą”.

di-

Jūros krabų šarvai - 
žaliava tekstilei

Tarybiniai mokslininkai 
nustatė, kad kai kurias jū
ros krabų šarvų sudėtyje 
esančias medžiagas galima 
panaudoti įvairiose pramo
nės šakose. Neseniai suži
nota, kad, paveikus šiuos 
šarvus druskos rūgštimi ir 
natrio šarmu, išsiskiria chi- 
tozanas, kuris gali būti 
naudojamas aud i n i a m s 
marginti ir taurinti. Šios 
medžiages krabų šarvuose 
randama apie 30—35 proc. 
Apdorojus kojines 30 proc. 
temperatūros vandenin i u 
tirpalu, kurio sudėtyje yra 
2—4 gzl chitozano ir po to 
jas išdžiovinus 95—100 tem
peratūroje, žymiai pageri
namos kojinių savy b ė s. 
Taip apdorotos kojinės dė
visi beveik trigubai ilgiau. 
Be to, jos mažiau sugeria 
vandenį ir drėksta. Pradi
nės kojinių savybės (minkš
tumas, elastingumas) lieka 
n epasikei tusios.

Požeminės fanuos
Tarybiniai mokslininkai 

pasiūlė auginti augalus po 
žeme, kur taip pat galima 
reguliuoti apšvietimą, tem
peratūrą bei drėgmę per iš
tisus metus. Pavyzdžiui, 
akademikai N. Maksimovas 
ir A. Jofė jau įrodė, kad 
dirbtinis apšvietimas _ gali 
labai gerai pavaduoti saulę. 
Atitinkamai reguliuojant 
apšvietimą, drėgnumą bei 
temperatūrą, galima prino
kinti kviečius per 45 die
nas, agurkus — per mėnesį, 
o pomidorus — per 60 die
nu.

Panašiu pasiūlymu yra 
davę ir JAV mokslininkai. 
Pavyzdžiui, R. Zahuras ir
gi teigia, kad daugelis au
galų gali būti auginama pa
naudojant dirbtinį apšvie
timą.

Pastatytas antkapinis paminklas 
Vincui Kapsukui-Mickevičiui
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Paminklas fašizmo aukoms 
Pirčiupyje. Paminklo auto

rius — skulptorius 
G. Jokubonis.

Lietuvių tauta su pagar
ba mini tuos savo sūnus ir 
dukteris, kurie pirmieji 
skynė jos liaudžiai, darbo 
žmonėms kelią į išsivadavi
mą iš socialinės ir nacio
nalinės priespaudos. Vin
cas Kapsukas, Z. Angarie- 
tis, P. Eidukevičius, K. Po
žėla buvo tie Lietuvos 
marksistai, kurie su pasi
aukojimu kovojo prieš ca
rizmą, vokiškuosius oku
pantus ir savuosius išnau
dotojus, engusius darbo 
žmones ir krovusius sau 
turtus iš darbininkų ir vals
tiečių prakaito ir ašarų. Jų 
įdėtas darbas kuriant Lie
tuvos Komunistų partiją, 
organizuojant darbin inkų 
ir valstiečių, pažangiųjų 
inteligentų jėgas kovai 
prieš išnaudotojus, prieš 
buržuazinę - nacionalistinę 
reakciją nenuėjo veltui. 
Prieš 20 metų Lietuvos dar
bo žmonės, vadovaujami Ko
munistų partijos, padedami 
Tarybų Sąjungos darbo 
žmonių, nusimetė išnaudo
tojų jungą ir sukūrė Tary
bų Lietuvą. Nuo XIX am
žiaus pabaigos Lietuvos 
darbo žmonių vesta kova 
su marksizmo - 
vėliava pagaliau 
lemiama, pergale, 
galę didelį indėlį
Kapsukas, aistringas mark
sizmo - leninizmo idėjų 
skleidėjas Lietuvoje, vienas 
aktyviausių revol i u c i n ė s 
Lietuvos darbininkų klasės

leninizmo 
pasibaigė 
Į šią per- 
įnešė V.

3 pusi. LaisyB (Liberty). Penktad., rUgp. (Ali#.) 19, 1960

partijos kūrėjų ir organi-jeiti jos ištikimas sūnus 
za torių, įžymus kovotojas 
už Tarybų valdžią gimtaja
me krašte.

Paminint Tarybų Lietu
vos dvidešimtmetį, 1960 m. 
liepos 12 dieną Maskvoje, 
Novodevičje kapinėse, kur 
laidojami žymiausi Tarybų 
šalies žmonės, buvo ati
dengtas antkapinis pamink
las Vincui Kapsukui. Urna

Vincas Kapsukas.
Atidarius paminklą susi

rinkusieji uždėjo keturis 
dailius vainikus nuo Lietu-' 
vos Komunistų partijos 
Centro Komiteto, nuo Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
ir nuo V. Kapsuko kovos 
draugų — revoliucijos ju-

su velionies. palaikais buvo 
išimta iš Novodevičjės kapi
nių sienos ir užmūryta rū
syje žemėje, o ant viršaus 
pastatytas granitinis ant
kapis. Antkapio projektą 
parengė Vilniaus architek
tas Algis Nasvytis, o V. 
Kapsuko bareljefas buvo 
nulietas pagal vilniečio 
skulptoriaus Broniaus Vyš
niausko projektą.

Į paminklo atidarymo iš
kilmes susirinko atvykę iš 
Vilniaus Tarybų Lietuvos 
vyriausybės vadovai, Mask
voje gyveną Lietuvos revo
liucinio judėjimo dalyviai, 
dirbę kartu su V. Kapsu
ku, įvairių Maskvos orga
nizacijų atstovai, aukšto
siose Maskvos mokyklose 
besimoką Lietuvos studen
tai ir aspirantai.

Atidarant paminklą kal
bėję A. Sniečkus, I. Gaška, 
S. Girinis ir kiti pabrėžė 
didelius V. Kapsuko nuopel
nus lietuvių tautai ir nu
rodė, kad savo dabartinių 
laimėjimų ji galėjo pasiekti 
tik eidama tarybiniu keliu, 
tuo keliu, kuriuo ją šaukė

Novodevičjės kapinėse il
sisi taip pat Lietuvos revo
liucionieriai Pranas Eidu
kevičius (1869-1926), ge
nerolas Feliksas Baltušis’- 
Žemaitis (1897-1957), Jur
gis Remeika (1876-195Q), 
kurių kapus taip pat puošia 
antkapiniai paminklai. Ka
pinių sienoje įmūryta urna 
su Jono Kubickio (1882 - 
1949)—revoliucinio judėji
mo dalyvio nuo 1901 metų, 
Lietuves p i r m o j o seimo 
(1922-1923) atstovo kuopi
ninko — palaikais. Kapinė
se už Maskvos palaidoti Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
dalyviai nuo 1905 metų Ka- . 
zys Stasiulis (1888-1956) “ 
ir Emilija Šimaitė (1883- 
1947). Jų kapai taip pat. 
sutvarkyti ir papuošti ati
tinkamais antkapiais. Visi 
jie yra mirę Maskvoje.

Taip Tarybų Lietuva pa
gerbia savo sūnus ir . dukte
ris, kurie ištikimai kovojo 
už darbo žmonių reikalus, 
už savo Tėvynės laisvę, už 
socialistinę Lietuvą. ; ’

R.. šarmaitis 
1960. VII. 14 ' '



Laiškas iš Urugvajaus
Rojui Mizarai, USA
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Brangus drauge:

Atsisveikindama, drau
giškai Jums spaudžiu ran
ką ir linkiu geros sveika
tos.

Renė Diktoraitė
Net žinodama, kad esate 

labai užimtas, vistiek ryž
tuosi sutrukdyti Jums va
landėlę laiko šiuo laiškučiu.

Pirmiausia pasakysiu, kad 
tiek aš, tiek visi mūsiškiai 
sekame su pasigėrėjimu 
“Laisvėje” Jūsų įspūdžių 
aprašymus iš kelionės po 
Tarvbu Lietuva. Mes nea
bejojame, kad amerikiečių 
delegatų rašomosios plunks
nos veikiai pradurs tą siau
bo burbulą, kurį išeivijoje 
pasimėgaudami iki šiol pū
tė visokio plauko “laisvinto- 
jai.”

Na, o dabar kalbėsiu apie 
reikalą. Jau būsite girdėję, 
drauge Mizara, kad spalio 
20-ta diena “Darbui” su
kanka 25 metų jubiliejus.

Prie šios sukakties mes 
ruošiamės smarkiai. “Dar
bas” išeis padidintas pus
lapiais, iliustruotas darbuo
tojų paveikslais. Jubilie
jaus minėjimo aktas atsibus 
spalio 15 d., sti kalbomis ir 
menine programa.

Kadangi bus svečių*iš už
sienio — Brazilijos, Argen
tinos, gal net iš Tarybų Lie
tuvos, tai po minėjimo ak
to dar visa savaitė bus už
pildyta pramogomis. Turė
sime bendrus pietus klubuo
se, darysime išvykas su sve
čiais į įdomesnes Urugva
jaus vietas, vakarais rody
sime Tarybų Lietuvos fil
mus.

Bet ši šventė nebūtų pil
na, jei iš Nortų nė vienas 
m ū s ų bendraminčių joje 
nedalyvautų.

Drauge Mizara, mes kvie
čiame Jus. Bet jei Jūs ne
galėtumėte, tai kurį kitą 
veikėją pasiųskite. O Pats 
bent kelių sakinių laiškelį 
“Darbui” parašykite. Laiko 
yra — apsitarkite, praneš
kite.

MANO ŽODIS. Tikiu, 
kad gerbiama Diktoraitė 
nesupyks už tai, kad josios 
laišką skelbiu spaudoje. 
Skelbiu dėl t°, kad m ū s ų 
skaitytojai ir veikėjai la
biau įsisąmonintų tuo rei
kalu, kuris laiške liečiamas.

Man rodosi, mūsų orga-
| nizacijų kuopos ir pavieniai 
; žmonės turėtų jau dabar 
1 pradėti rūpintis, kaip gra- 
’žiau pasveikinti urugvajie- 
: čių “Darbą” jo sidabrinio 
i jubiliejaus proga. “Darbas” 
I verčiasi sunkiai ekonomiš- 
I kai, tai mes turėtume jam 
I padėti, — su sveikinimais 
! pasiųsti dovanų.

Beje, siunčiant “Darbui” 
pinigus, reikia siųsti ne re- 

I dakcijos ar administracijos 
! vardu, ° asmens vardu. 
Taip siunčiamus pinigus 
lengviau jiems iš pašto gau- 

| ti. Galima siųsti pačios 
“Darbo” redaktorės vardu:

1 Renė Diktoraitė, Casilla de 
Į Correo 8 6 5 , Montevideo, 
I Uruguay.

Na, o kai dėl vykimo į 
“Darbo” jubiliejaus iškil
mes: Abejoju, ar aš galėsiu 
ten nuvykti. Dalykas tas: 
nesu užtenkamai turtingas, 
kad galėčiau savo lėšomis 
vykti, o mūsų organizacijos 
taipgi neturtingos. Tačiau, 
gal atsiras pasiturinčių 
mūsų veikėjų, kurie pasi- 
ukvatins į tas iškilmes nu
vykti.

Būtų labai gerai, jei tokių 
žmonių atsirastų. Galima 
vykti laivu, galima ir lėk
tuvu. Spalio mėnesį Urug
vajuje bus pavasaris, pats 
gražiausias laikotarpis. Pas 
vaišinguosius urugvajiečius 
pasisvečiuoti, su jais susi
pažinti juk kiekvienam bū
tų miela, ar ne?..

R. Mizara

Apsilankymo Lietuvoje 
nuotaikos išraiška

Kai po pirmojo pasauli
nio karo amžinos šlovės ra
šytoja Julija Žemaitė, pabu
vojusi Amerikoje, sugrįžo į 
Lietuvą, savo draugams 
amerikiečiams rašė maž
daug sekamai:

—Sugrįžau į Lietuvą, bet 
Lietuvos neradau.

Nerado ji tokios Lietu
vos, kokią vylėsi rasti, — 
Lietuvos, kur visi piliečiai 
būtų skaitomi lygiateisiais 
žmonėmis.

Mums gi, amerikiečiams 
turistams, teko laimė rasti 
daugiau negu Žemaitės Lie
tuvą — Melnikaitės, Požė
los, Kapsuko Lietuvą, — 
Tarybinę Lietuvą, kur 
ir viską išlaikantysis 
darbo žmogus yra skaito
mas lygiateisiu piliečiu.

Kai buržuazinės Lietuvos 
ponija išdidžiai, su panieka 
žiūrėjo į darbininką, taigi 
ir į tėvynėn sugrįžusį ame
rikietį lietuvį darbininką, 
tai Tarybinės Lietuvos par
eigūnai ir šviesūnija pasi
tiko mus broliškai, išskėsto
mis rankomis, prie krūtinės 
prispausdami ir prie bendro 
stalo prisėsdami.

Keliaudami po Lietuvą 
įsigijome gražių įspūdžių. 
Bet jos Dvideš i m t m e č i o 
šventė buvo tokia nuosta
bi, kad sunku įsivaizduo
ti, kokiu giliu susijaudini
mu Amerikos lietuviai žiū
rės jos filmus, tą jaunimo 
jūrą, iki šiol nematytos ir

1 negirdėtos apimties meni- 
;nį jo išstojimą, kuris tapo 
galimas tik tarybinėje san- 

i tvarkoje.
Gyvuok, brangi Tarybi- 

: ne Lietuva, dalie didž.io- 
isios Tarybų Sąjungos, pa
saulio taikos čempijonės!

Lai tavo kovūnai, sudėję 
■ aukščiausią auką ne tik 
ant Lietuvos laisvės, bet ir 

!ant viso pasaulio darbinin
kų klasės istorinės misijos 

' kovų aukuro, būna amžinai 
• aukščiausia šlove minimi 1

Lai tavo upės, upeliai ir 
Nemunas senasis nuplauna 
į Baltijos jūrą ir jos gel
mėn amžinai paskandina vi
sas buržuazinės santvarkos 
tau paliktas vargų ir ne
laimių dėmes, ir lai negrįž
tamai paskandina ir pasku
tines buržuazijos viltis su- 
grįžti!

Lai išsipildo Lietuvos 
žmonių ir mūsų giliausias 
troškimas, — lai susimezga 
nesutraukomi draugiškumo 
ryšiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir brangaus mūsų kraš
to — Amerikos Jungtinių 
Valstijų! V.

JAPONIJA IR JOS 
RYŽIŲ DERLIUS

Tokio. — Šiemet gerai 
užderėjo ryžiai, manoma, 
kad bus suimta apie 12,- 
000,000 tonų. Japopnijoje 
ryžiai yra svarbiausias 
maistas. Dabar ji jau turi 
92,000,000 gyventojų.

i J etų va paveiksluose
Šių metų birželio mėnesį Dubingiuose įvyko Vilniaus zo

nos turistų sąskrydis, kuriame dalyvavo eilė rajonų ir Vil
niaus miesto turistinės grupės.

Sąskrydyje geriausiai pasižymėjo Ignalinos rajono Daugė
liškiu vidurinės mokyklos moksleivių grupės, kurios ne tik 
siunčiamos į respublikinį sąskrydį Nidoje, bet vyresniųjų gru
pei taip pat suteikta teisė dalyvauti turistiniame sąskrydyje 
Estijoje.

vy-
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NUOTRAUKOJE: Daugėliškiu vidurinės mokyklos 
resniojo amžiaus turistės daro maršrutinę nuotrauką.
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Ręspublikinėje dainų šventėje. Kartu su lietuviais turistais 
iš JAV sėdi J. Paleckis ir A, Sniečkus.

šiandieninio Kauno vaizdas.

Dainuoja jungtinis choras

Tarybų Lietuva po didžiojo 
tėvynės karo

(Specialiai “Laisvei”)
Sunki dalia teko Lietuvai 

išvijus hitlerinius grobikus 
iš savo šalies. Liko aplink 
šimtai sugriautų miestų ir 
kaimų, tūkstančiai išžudy
tų žmonių, liko daug našlių, 
našlaičių, invalidų. Nežiū
rint į tai, jūs neįsivaizduo- 
jat to žmonių džiaugsmo iš
girdus žodžius, kad karas 
baigtas, kad pasaulyje tai
ka. Kiekvieno veide gali
ma buvo matyti džiaugsmo 
ašaras. Sunkios karo žaiz
dos, bet jas užgydyti reik. 
Todėl nuo pat pirmųjų tai
kos dienų prasidėjo smar
kus atkuriamasis darbas. 
Darbininkai, valstiečiai, in
teligentai negailėdami jėgų 
ir laiko stojo į atstatymo 
darbus. Pirmiausia reikėjo 
išvalyti miestus nuo griu
vėsių, atkurti žemės ūkį, 
kuris buvo labai nunioko
tas. Lietuvai į pagalbą at
ėjo visos broliškos tarybi
nės tautos, kurios siuntė 
mum įrengimus, medžiagas, 
maisto produktus ir kt. Die
na po dienos vis keitėsi 
Lietuvos veidas. Tai ypač 
gerai buvo matyti miestuo
se.

O kaip kaime? Kaime 
tuo metu dar vyko aštri 
klasių kova. Buržuaziniai 
pakalikai, kuriems nepasi
sekė ' pasprukti į užsienį, 
ėmė visaip kenkti ir prie
šintis naujai santvarkai. 
Juos rėmė užsienis padėda
mas ginklais, o daugiausia 
pažadais apie greitą komu- 
nistinės santvarkos sunai- 

I kinimą. Jie veikė atvirai, 
bet daugiausia iš pasalų. 
Iš jų susidarė benditų bū
riai, kurie save vadino 'ne
kalčiausiais vardais: parti
zanai, Lietuvos vaduotojai 
ir kt. Tačiau kito vardo 
kaip banditai jiems duoti 
negalima, o kodėl, tai aš pa
aiškinsiu. Tą laiką aš atsi
menu labai gerai, tai nors 
dalinai papasakosiu ir duo
siu pavyzdžių, iš kurių jūs 
patys suprasit, ar teisingai 
jiems duodamas toks var
das.

Koks buvo jų kovos tiks
las? Prieš ką jie kovojo? 
Tik jau ne prieš valstybę, 
o prieš beginklius. Jie bijo-, 
jo dienos šviesos. Dienomis 
jie tūnodavo miškuose, ur
vuose kaip vilkai, o tik nak
tį, kaip šikšnoparniai, išlįs
davo iš landynių ir eidavo

jo
. štai kaip šiandien, atrodo .Vilniaus priemiestis Antakalnis, kur anksčiau stūkso 

mediniai namiūkščiai, vingiavo kreivos,duobėtos gatvelės.

tigisa

vaizdas Vingio parke pasikeitė. Estradoje sėdėjo
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žudyti nekaltų žmonių, 
plėšti jų turto. Štai pavyz
dys, kuris įvyko netoli ma
no tėviškės. Ten gyveno du 
senukai Zadlauskai, kurie 
niekam nieko nedarė, nes 
ir daryti negalėjo dėl savo 
senatvės. Ir štai vieną rytą 
jų kambaryje buvo rasti du 
krauju j e paplūdę lavonai. 
Už ką juos nužudė, kuo kalti 
tie senukai? Vien tik . už 
tai, kad jų sūnus buvo nau
jos santvarkos kūrėjų gre
tose.

Arba vėl Miegučių kaime 
dirbo jaunas mokytojas 
Vladas Žvirblis. Niekam 
jis blogo nedarė, tik mokė 
vaikučius mylėti savo šalį, 
mokė naujai suprasti pa
saulį, ir štai kartą jis buvo 
rastas negyvas netoli mo
kyklos kraujo klane, o ša
lia jo gulėjo išblaškyti vai
kučių sąsiuviniai, kuriuos 
jis nešėsi namo. Tai tik 
du pavyzdžiai o jų tūkstan
čiai. Užtekdavo kam nors 
ką pasakyti, ar nors ne taip 
pažiūrėti, kaip jie norėjo, 
ir naktį nuaidėdavo šūvis, o 
geriausiu atveju ž m o g ų 
taip sumušdavo, kad jis il
gą laiką sirgdavo, o daž
niausiai likdavo invalidu.

O kaip jie tyčiojosi iš žmo
nių. Jei jie kur nueidavo į 
jaunimo pasilinksmi n i m ą

' Įvykdžius septynmečio pla
ną mūsų šalies gyvenimas 
pasikeis iš pagrindų. Ne
liks tokios vietos, kur žmo
gui į pagalbą neateitų elek- įjt 
tra. Kasmet statomos vis 
naujos elektrinės, gamyk
los, fabrikai. Šiemet visur 
bus įvesta 7 valandų darbo 
diena. Darbo diena sutrum
pės, bet atlyginimai už dar
bą nesumažės. Ir kaip vis 
dėlto keista, kad užjūrio 
buržuazija nemato viso to 
ir dargi klaidina ten gyve
nančius. Kiek mes turėjom 
juoko sužinoję, kad atvykę 
Amerikos lietuviai atsivežė 
muilo, valgyt ir kt. Na, ką 
gi, jie nekalti. Juos apga
vo. Apgauti galima, bet tik 
vieną kartą. Grįžę jie pa
pasakos kitiems, ir tai labai 
džiugu, nes tuo pačiu vis 
daugiau atsiranda žmonių 
su teisingu supratimu apie 
mūsų šalį, apie tą “geleži
nę uždangą.”

Šį klausimą norint pilnaiĄ, 
išnagrinėti, reiktų parašyti 
visą paskaitą, na, bet ma-> 
nau, kad ir iš šių trumpų 
pastabų turėsite šiokį tokį 
supratimą.

Sekantį kartą parašysiu 
apie mokslą, m o ky m o s i 
įstaigas ir sąlygas mūsų 
šalyje.

Ant. Brilingas

Apie berašti ją
“Švyturio” No. 10 rašo 

j V. Um apie beraštiją ka-
(pasilinks minimus jie | pitalo šalyse. Pasirodo, kad 
drausdavo), tai visus iš- tarp žmonių virš 12-kos 
rengdavo nuogai ir liepda- metų amžiaus sekamas pro- 
vo šokti, o tuos, kurie prie
šindavosi, ištarkuodavo. Tai 
buvo daroma taip: nuogam 
žmogui per sėdimą vietą 
braukydavo tarka tol, kol 
sužalodavo kūną, o po to 
tas žaizdas apibarstydavo 
druska. Ko tik jie neišgal
vodavo. Teko kelis kartus ir 
man su jais susidurti, du 
kartus ieškojo norėdami 
nušauti, bet nepavyko rasti.

Čia aš daviau mažą dale
lytę jų darbų, nes viską ap
rašyti neįmanoma, bet ir iš 
to, aš manau, jūs suprato
te, kad teisingai jiems duo
damas banditų vardas.

Kam aš tai rašau? Ne
rašant apie tai sunku būtų 
pilnai įsivaizduoti pokari
nius sunkumus. Širdis lie
pia rašyti ir pasakoti apie 
šiuos žmogžudžius kartų 
kartoms, kad nebūtų leista 
tam pasikartoti atei t y j e . 
Mūsų vaikai to neprisime
na ir nežino, tegul niekada 
nemato šio vaizdo jų tyros 
nekaltos akutės.

Ilgai ir sunkiai buvo ko
vota, kol galutinai buvo su- 
naikinti šie “kovotojai.” 
Nepalūžo nuo jų Lietuva ir 
lietuvis, tik išėjo iš šios 
nakties dar tvirtesnis, la
biau užsigrūdinęs. Naujas 
gyvenimas nesula i k o m a i 
žengė į priekį nušluodamas 
visas šiukšles į sąšlavyną. 
Lietuvoje vis tiek susikūrė 
kolūkiai, n e ž i ū r int, kad 
pirmiesiems kolūkieč i a m s 
buvo nukertamos rankos, 
nupjaunami liežuviai, degi
namos žvaigždės ant kaktų 
ir tt. Sunkūs buvo pirmieji 
metai kolūkiuose, nes trūko 
pątalpų, buvo išgrobstytos 
sėklos, sudeginti klojimai, 
svirnai ir kt., trūko gerų 
vadovų, specialistų. Tačiau 
palaipsniui šie trū kūmai 
buvo pašalinti, ir štai dabar 
mūsų šalyje kasmet gerėja 
kolūkiai, vis daugiau jų 
tampa milijonieriais. Kas
dien gerėja darbo žmonių 
gyvenimas. Dabar mūsų ša
lyje vykdomas septynmečio 
planas. Šie metai yra ant- , 
rieji septynmečio metai.

centas yra beraščių:
Liberijoje 
Pakistane 
Gvatemaloje 
Pietų Afrikoje 
Bolivijoje 
Turkijoje 
Laose
Malajuose 
Dominikonų 
Brazilijoje 
Tailande 
Ekvadore 
Portugalijoje 
Filipinuose 
Kolombijoje
Tai taip yra SU

95 
87 
72 
71 
69 Jp 65 f 
63 
61 

. 57 
51 
46 
44 
42 
38 
37

žmonių
apšvieta kapitalistų valdo
mose šalyse ir imperialis- * 
tų laikytose kolonijose. Mat, 
jiems yra naudinga, kada 
žmonės nemokyti, ‘ neskai
to, nežino kaip kitur žmo
nės gyvena.

Yra faktas, kad kapita
lo valstybės “rūpindavosi 
kolonijų gyventojų dūšio
mis”. Ten siuntė visokius 
misijonierius. Tie kalbėjo 
kolonijų gyventojams: “Ti
kėk į dievą... žiūrėk į dan-.- 
gų, nes už paklusnumą bū-* 
si danguje... neklausyk 
kurstytojų... nemąstyk a- 
pie savo šį trumpą gyveni
mą...”

Bet, kaip matome, tai 
jau ir kolonijų žmonės at
sisako toliau vergauti. Su
judo Azijos ir Afrikos tau
tos. Eina sujudimas ir Lo
tynų Amerikoje.

Į viso pasaulio darbo 
žmonių gyvenimą veikia 
gyvuojantis socialistinis pa
saulis. Nepaisant kiek tur
čiai niękintų, negalima pa
sislėpti nuo žmonių, kad so

cialistinių šalių darbo žmo
nės yra savo šalių šeimi
ninkai, kad ten gydymas, 
mokslas, apšvieta liau
džiai prieinama ir yra vel
tui. S. Penkauskas

Karei-Lawton, Okla.
vis N. C. Smith, su armijos 
automobiliumi, įvažiavo į 
Johnsonų namą ir lovoje 
.užmušė bemiegančią Mrp. 
Johnsonįenę.
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Philadelphia, Pa
Rugpjūčio 12-tą d. įvyko 

gVažus LLD 10-tos kuopos 
susirinkimas. Dalyvavo ne
mažas būrys narių. Tai 
gera ir džiugu. Šis susirin
kimas buvo skirtingas nuo 
kitų, nes buvo kelios komi
sijos, kurios raportavo iš 
praeities nuveiktų darbų.

Senas Vincas per savo 
dukterį ačiuoja aldieČiams 
už jo nelaimės atjautimą. 
Pažymi, kad akys po biskį 
eina geryn. Tačiau su svei
kata pasigirti negali. Jam 
gaila, kad negali prisidėti 
su darbu, bet džiaugiasi, 
jog progresyvis judėjimas 
eina pirmyn.

Iš LLD suvažiavimo ra
portai geri. LDS seimas 
buvo sėkmingas. Parengi
mai nusisekė gerai, liko ke
li doleriai pelno, kuris pa
dalytas lygiai LLD 10-tai 
kuopai ir LDS 5-tai kuopai.

Reikia priminti apie LDS 
5-tą kuopą, kuri finansiš
kai buvo silpna. Kuopos 
valdyba per eilę metų dirbo 
be jokio atlyginimo, na ir 
šiais metais finansų rašti
ninkė gaus apmokėti kuopos 
reikalais padarytas išlai
das.

Padaryti keli tarimai at
eities veikimui. Išrinkta 
komisija tais darbais rūpin
tis ir juos gyveniman pra
vesti. Reiškia, pradžia dar
bo ateinančiam sezonui pa
daryta.

Prisimintas Aido choras, 
kuris taip gražiai atsireko- 
mendavo LLD suvažiavimo 
koncerte. Mes apgailestau
jame, kad negalėjome cho- 
riečių pavaišinti iš priežas
ties laiko ir vietos. Bet šia- 

*me susirinkime pas k i r t a 
keli doleriai ir bus pasiųsti, 
kad po choro praktikų pasi
vaišintų prisimindami phi-! 
ladelphiečius, kad mes jų 
nepamirštame, jų dainas ir 
darbą įvertiname.

Visi prisiminkite rugp i li
čio 21 d. Šį sekmadienį da
lyvaukime pas Bekampius 
pokylyje Avalon, N. J. Pri
siminkite ir tai, kad šis pa- 
žmonys bus paskutinis šią 
vasarą. Gyvendami arčiau 
ar toliau ir turėdami au
tomobilius galime atvykti. 
Kviečiami Baltimorės drau
gai ir draugės. Pažangios 
spaudos rėmėjai philadel- 
phiečiai sakosi bus.

Važiuodami pasiimkite 
maudymosi kostiumus, nes 
bus proga jūros vandenyje 
sušlapti. Galima atvykti ir 
šeštadienį. Vietos pernak
voti pas Bekampius bus.

Visiems philad e 1 p h i e - 
čiams gerai pažįstama drau
gė Merkienė, bet ją pama
tęs negali atspėti, kiek me
tų ji turi. Manau, kad Mer
kienė nepyks, kai “Ląisvės” 
skaitytojai sužinos, kad ji 
eina jau 76-tus metus. Jos 
amžiaus paslaptį išdavė 
jos vyras draugas R. Mer
kis.

drauge, sulaukėte 
amžiaus, bet daug 
atrodote. Būkite 
džiaukitės gyveni-

gražiaus 
jaunesnė 
linksma, 
mu, vaikais ir anūkais. Gy
venkite iki šimto metų, bū
dama stipri sveikatoje.

Draugai Walantai buvo 
išvykę atostogų į Massa
chusetts valstiją. Aplankė 
ten g y v e n ančius vaikus. 
Aplankė worceste|riečių 
Olympia parką. Girdėjo tik 
ką parvykusius iš Lietuvos 
turistus darant praneši
mus. Parkas, piknikas ir 
turistų pranešimai iŠ Lie
tuvos padarė į juos gerą 
įspūdį.

Jie sako, kad atostogomis, 
įspūdžiais yra pilnai pasi
tenkinę. Jie mano progai 
pasitaikius tas vietas vėl 
aplankyti. Drg. Walanta 
jau pensininkas.

Draugė Pletienė parvyko 
iš ligoninės. Jos sveikata 
taisosi. Ji sako dalyvau
sianti pas Bekampius Ava- 
lone šį sekmadienį ir prisi- 
dėsianti su darbu, kad po
kylis būtų sėkmingas.

Draugo Tureikio sveikata 
sunkiai taisosi. Jo gyveni
mo draugė juo rimtai jrūpi- 
nasi. Ji negali nė susirinki
mų lankyti, kuriuos pir
miau visada lankydavo. 
Gaila, kad mūsų draugų ir 
draugių sveikata šlubuoja.

Linkiu draugams Turei- 
kiams gyvenimo sunkumus 
nugalėti, sveikatą sustip
rinti ir vėl būti sveikųjų 
tarpe.

Po suvažiavimų Mažei
ka, vienas “Vilnies” redak
torių, pasilikęs Philadelphi- 
joje, talkaujant drg. : Sta-

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ J U.S.S.R.

3.

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

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

5.
6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968 
390, W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MA$S.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, I|A.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 

WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

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

202 Second Street, LAKEWOOD, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069 
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 

O Mes Greitai IŠSIŲSIME! !
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siūlaičiui, sako, gavo “Vil
niai” paramos.

Mūsų spauda turi Phila- 
delphijoje gerų rėmėjų, tik 
reikia juos atlankyti. Bū
tų malonu, kad jie nepa
mirštų mūsų kultūrinių or
ganizacijų parengimų.

Pilietis

New Haven, Conn.
Padėka

Tariu padėkos žodį vi
siems draugams ir drau
gėms už lankymą ligoninė
je, prisiuntimą man užuo
jautos laiškų ir atviručių. 
Jūsų nuoširdus atsinešimas 
pridavė man energijos ligos 
nugalėjimui. Nors ir dabar 
dar nesu pilnai pasveikęs, 
bet sveikata gerėja. Vi
siems ir visoms didelis ačiū!

John Petkus

Binghamton, N. Y.
Susirgo

Susirgo Povilas Mikala
jūnas ir išvežtas į Wilson 
Memorial ligoninę. Prieš 
kiek laiko susirgo fotogra
fas A. Klimas. Dabar jis 
yra išvežtas į Veteranų li
goninę, Syracuse, N. Y. Vė
linu jiems greitai pasveikti!

Josephine
Iš LLD 20 kp. Moterų 

klubo susirinkimo
Susirinkimas įvyko rug

piūčio 9 dieną. Narių daly
vavo vidutiniai, bet galėjo 
būti ir daugiau. Džiugu bu
vo matyti tas nares, kurios 
per kelis metus jau nedaly
vavo susirinkimuose.

Komitetas ir komisijos iš
davė raportus iš klubo vei- : 
kimo. A. Wellus ir A. Že
maitienė raportavo, kad už
kvietė LDS 6-tą kuopą 
bendrai surengti parodymą ' 
filmų iš Lietuvos. Filmus ' 
parodys Jonas Grybas, iš 
New Yorko.

A. Wellus išdavė raportą 
iš LLD suvažiavimo, kuris 
įvyko liepos 3 d., Philadel
phia. Raportas priimtas.

A. Žemaitienė pranešė, 
kad po ilgos ligos liepos 29 
d. mirė Eva Okulevičienė. 
Velionė būdama sveika da
lyvaudavo kllube ir daug 
pasidarbavo laike parengi
mų, ypatingai vakarienių. 
Jos sveikatai susilpus jau 
nepriklausė prie klubo, bet 
narės atsistojimu vienai mi
nutei pagerbė ją už jos pir- 
mesnius darbus.

A. Wellus pranešė, kad 
N. Kulbienė vėl sugrįžo į 
LLD 20 kuopą, iš 'kurios 
per keleris metus buvo pa
sitraukusi. Labai būtų ge
rai, kad ir kiti buvusieji 
nariai, kurie dėl įvairių 
priežasčių pasitraukė, vėl 
sugrįžtų į apšvietos ir kul
tūros Draugiją ir kartu 
veiktume.

Po susirinkimo buvo pa- 
sivaišinimas su arbata ir 
užkandžiais. Draugės M. 
Luzinienė, A. Žemaitienė, 
J. K. Navalinskienė su pa
galba K. Juozapaitienes ir 
A. Maldaikienės - pavaišino 
visus dalyvius.

Buvo tik iš Lietuvos su
grįžę turistai, J. ir K. Vaiče
kauskai. Jie papasakojo sa
vo įspūdžius, pavaišino mus 
stipriais gėrimais, kurių 
parsivežė iš Lietuvos ir 
Maskvos. Apie savo patyri
mus gal būti jie patys pa
rašys į spaudą.

Pataisa
“Laisvėje” iš rugpiūčio 2 

d. pasakyta, kad J. ir A. 
Kireiliai, iš Johnson City, 
lankėsi pas savo sūnų Ka
rolį Kanadoje, o turėjo bū
ti St. Lorance, N. Y.

Moterų kl. koresp.
Josephine Nelesh,

Islington, Mass.
Girdėjome įspūdžiais 

iš Lietuvos
Rugpiūčio 13-tą d. apie 

4-tą vai. popiet prie Niaurų 
stubos pradėjo sustoti auto
mašinos, iš kurių išlipinėjo 
šventiškai apsirengę vyrai 
ir moterys.

Vienas iš vėliau atvyku
sių, lyg kad nežinodamas, 
kas ten dedasi, teiravosi, 
kodėl čia tiek daug mašinų 
pristatyta, vos tik radęs 
vietą paparkinti.

Argi tu, brolau, nežinai, 
kad Jonas ir Uršula Dau
girdai iš Lowellio yra čia 
atvažiavę.

Šeimininkė Y. Niaurienė, 
S. Budrevičienė, M. Traki- 
mavičienė ir H. Žekonienė 
pagamino ir visus susirin
kusius pavaišino skaniai 
pagamintais valgiais ir gė
rimai^. L. Trakimavičia, 
apart jo paties nuosavam 
darže išaugintų agurkų ir 
pamidorų, atvežė didelį bu- 
ketą įvairių spalvų gladio
lių. Visų ten dalyvavusių 
gerbiama viešnia U. Dau
girdienė, viena iš vėliausiai 
grįžusios grupės iš Lietu
vos, pavaišino visus iš Lie
tuvos atvežtu kaviaru ir la- 
šiniukais, o taipgi ir iš Da
nijos kokiu tai stipriu gėri
mu.

Visiems dalyvaujantiems 
gerai pasivaišinus, buvo pa
kviesta viešnia, kad ji ką 
nors papasakotų iš jos ke
lionės įspūdžių, ką ji matė 
Lietuvoje. Kaip aš pats, 
taip ir kiti ten dalyvavę ne
sitikėjome, kad mūsų Ur
šulė galėtą žtaip aiškiai ir 
suprantamai atp ašakoti 
apie viską, ką ten matė ir 
pergyveno. |Jos pasakoji
mai, kurie užsitęsė netoli 2 
valandų, dąye progą klausy
tojams skaniai pasijuokti ir 
karts nuo karto riedančią 
per veidą ašarėlę nubrauk
ti.

Pasakodama apie did- 
m i -e s č i u kaip tai apie 
Maskvą ir Vilnių, ji sakė, 
kad švarą ir mandagus pa
tarnavimas yra kuo geriau
sias, kokio mes negalime 
įsivaizduoti. Maskvoje, kai 
patarnautojai sunešė mūsų 
daiktus, pasiūlėme po bur
nelę užsieninės, tai jie atsa
kė mums: “dėkui, nenori
me, mes turime savosios.” 
“Vilniaus” viešbuty, kuria
me gyvenome, langai atida
rinėti, ant stalų pridėta uo
gų ir vaisių, bet musių nei 
vienos nėra matyti.

Lietuvoje dabar galima 
sutikti daug žmonių, apsi
sagsčiusių auksiniais me
daliais, ir kai pamačiau 
vieną moterį, kuri net kelio- 
liką dėvėjo prie krūtinės 
prisisegus, tai pamaniau, 
kad ji yra koks nors gene
rolas, bet kai suvedė mudvi 
į pažintį ir pasispaudėme 
rankomis, tai perkeičiau sa
vo nuomonę ir pagalvojau, 
kad ji kalvis, o ne genero
las. Išsikalbėjus plačiau 
pasisakė, kad ji yra kary i ų 
melžėja. R. N.

Philadelphia, Pa.
Rugpiūčio 11 d. čia tapo 

palaidotas Juozapas Rut
kauskas.

J. Rutkauskas čia buvo 
daugeliui žinomas kaipo 
darbuotojas draugijose ir 
kaipo senyvas Philadelphi- 
jos gyventojas. Jo gyveni
mo istorija daugeliui vieti
nių yra žinoma. O tolimes
niems gyventojams gal bus 
girdėtas kaip “Senyvas so
cialdemokratas”, : 
kadaise apie jį rašinėdavo 
“Keleivyje” dipukai.

J. Rutkauskas Philadel- 
phijoje apsigyveno dar 
prieš pirmutinį pasaulinį 
karą. Tais laikais jau čia 
gyvavo nemažas skaičius 
pašalpinių draugijų,ir klu
bų. Bet bent kiek raštingų 
žmonių buvo didelis trūku
mas. J. Rutkauskas mėgo 
būti didesniu ir patarnauti 
draugijoms. Ilgokai jis yra 
buvęs raštininku bent kelių 
didesniųjų klubų, kaip tai 
Lietuvių Tautiško Klubo, 
ir Republikonų Susivieniji
mo, fepg 
ing Loan, 
skolinimo 
toriumi.

Kadaise 
Socialistu 
ir Literatūros 10 kuopoje. 
Laikotarpiu tarp 1922 ir 
1930 metų jis save laikė la
bai kairiu. Tankiai cituoda
vo net patį Leniną. Reak
cionieriai pradėjo jo nekęs
ti, vadinti raudonu. Kartą 
jis norėjo įstoti į Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje, 
bet jo nepriėmė.

“Šklokcs” laikotarpiu jis 
jautėsi “kairiausiu” ir pra
dėjo “kritikuoti” visokius 
“izmus”. Kuomet Lietuvoje 
įsikūrė tarybinė santvarka, 
jis plūdo ją žiauriau ir už 
“Keleivį” ir “Naujienas”. 
Pasiliko “Keleivio” .geriau
siu rėmėju. Pasidarė labai 
nervingas ir prarado ir taip 
jau silpnutėlę logiką.

Užplūdus dipukams, jie, 
matyti, tikėjosi daug gero 
iš Juozo. Pradėjo jį garbin
ti, vadinti rimčiausiu senu 
socialdemokratu. Bet Juozo 
sveikata ėjo silpnyn ir jo 
argumentai, niekinanti Ta
rybų Sąjungą, pradėjo ne
betikti net ir dipukams.

J. Rutkauskui teko labai 
sunkiai pasirgti bent porą 
metų ir dėl to šeima turėjo 
daug sunkumų panešti. J. 
R. neturėjo jokios specialės 
profesijos. Kaip darbinin
kas, žinoma, neužgyveno 
nei kokių turtų. Kadaise 
jis dirbo prie kriaučių ir 
darbavosi lietuviškame lo- 
kale. Sveikas būdamas va
dinosi laisvamaniu - bedie
viu. Nežinau, ar sirgdamas 
pakeitė savo nusistatymą, 
ar mirusį gyvieji pakeitė į 
kataliką.

Brockton, Mass.
Čia lankėsi Magy Staškas 

iš Rockford, Ill. Lankėsi 
pas savo pusseserę Marijo
ną Miltinis. Jos buvo nesi
mačiusios per 49 metus. Kol 
jos išsikalbėjo, tai sutrukdė 
miegą keletui naktų.

Pasitaikius progai, rug
piūčio 7 d. G. Shimaitis nu
vežė viešnią su kitomis 
draugėmis į pikniką, kurį 
surengė So. Bostono A.L.P. 

nes_ taip | klubas Olympia parke, 
Worcester, Mass. Ji ten SU
S'pažino su daugiau progre
syvių lietuvių ir girdėjo 
grįžusių iš Lietuvos J. Gry
bo ir K. Karosienės rapor
tus.

Viešnia M. Staškas 
10 d. atsisveikino su 
mų šeima ir orlaiviu 
namo.

turėjo anksti grįžti na
mo—tai draugai Gužaus- 
kai ir Kubilianskai. Jie visi 
svečiavosi pas A. Baltakie
nę ir jos dukterį Allenorą.

Prie suruošimo darbu 
prisidėjo d.d.: J. Labeika, 
abudu Bačiuliai, A. Beke- 
šius, V. Bullienė, E. Čereš- 
kienė, A. Gugauskienė, S. 
Gendrėnas ir K. Žemaitie
nė.

P.S. Prisiunčiu $10 kaipo 
auką laikraščiui nuo 110 kp. 
iš šio parengimo. —K. ž.

bankines pinigų 
draugijos direkr

jis priklausė ir 
pirmoje kuopoje

S. Klubiotis

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

rugp. 
Milti- 
grįžo

kitosWorcesterieciai ir 
kolonijos ruošiasi prie 'ru
deninio “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks rugsėjo 18 d. 
Olympia Parke. Manoma, 
kad bus nemažai vietinių ir 
svečių iš tolimesnių koloni
ją.

Rugpiūčio 2 d. “Laisvė
je” buvo .rašyta, kas dirbo 
“Laisvės” piknike, įvyku
siame liepos 3 d., Ramova 
parke, Montello, Mass. Ten 
buvo netiksliai praleistas 
vardas d. A. Vasilienės iš 
Worcester, Mass. Ji dirba 
kasmet “Laisvės” piknikuo
se. Už praleidimą atsipra
šome.

G. Shimaitis

Rochester, N. Y.
Rugpiūčio 14 d. turėjome 

sueigėlę pas draugus Beke
šais, jų gražiame sodelyje. 
Ja surengė 110 kp. Moterų 
klubas proga pasitikimo 
Lusilijos Bekešienės, tik ką 
sugrįžusios iš Tarybų Lie
tuvos.

Draugė Bekešienė daug 
ką papasakojo iš savo kelio
nės ir apie Tarybų Lietuvą. 
Tai visiems buvo labai įdo
mu, malonu klausytis ir dar 
kartą išgirsti apie tolimą 
Tėvynę. Buvo daug ir klau
simų, į kuriuos Lusilija pui
kiai atsakinėjo.

Visi laiką linksmai pra
leidome prie skanių valgių 
ir gėrimų. Buvo tikėtasi, 
kad bus ir torontiečiai, bet 
jie negalėjo dalyvauti, nes

Dorchester, Mass.
Liepos 20 d. mirė Anna 

Kvetkauskienė (Zaksytė), 
palaidota liepos 23 Mount 
Hope kapinėse.

Anna Kvetkauskienė pa
ėjo iš Paskenių kaimo, 
Vadžgirio parapijos. Atva
žiavo į šią šalį 1913 metais 
pas draugus Povilaičius 
Cambridge, Mass. Pagyve
nus ir susipažinus, ji apsi
vedė su Frank Kvetkaus- 
ku 1916 metais.

Anna Kvetkauskienė bu
vo apsišvietus moteris, pri
klausė prie organizacijų, 
jas rėmė ir dirbo užimda
ma komitetuose vietas, rė
mė pažangią spaudą. Ji 
buvo draugiška ir su visais 
draugiškai sugyveno. Tai 
liudija daug gėlių, puošusių 
jos grabą ir susirinko dide
lis būrys jos draugų paly
dėti ją į paskutinę kelionę, 
į kapines. Visi palydovai 
buvo pakviesti į Cambridge 
Lietuvių Piliečių Klubą ir 
pavaišinti.

TSRS DAUG STATO 
GYVENIMO NAMŲ

, * Maskva. — Tarybinis ra
dijas pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga pati viena pastato 
daugiau gyveninio namų, 
negu į daiktą sudėjus Jung
tines Valstijas, Angliją, 
Francūziją, Vakarų Vokie
tiją, Švediją Hollandiją, 
Belgiją ir Šveicariją.

Washingtonas. — Filipi
nų respublika sulaikė JAV 
Pan American Airways 
sprūsminių lėktuvų nusilei
dimą. jTAV Valstybės de
partamentui tas labai nepa
teko.

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

ke, įvyks Aido Choro metinis piknikąs. 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

KUBOS KOMUNISTAI 
LAIKĖ SUVAŽIAVIMĄ
Havana. — Liaudies So

cialistinė'partija laikė sa
vo devintąjį suvažiavimą. 
Prieš 35 metus Kuboje susi
organizavo Komunistų par
tija, bet reakcijos persekio
jama ji veikė požemyje ir 
pakeitė vardą. Po Batistos 
režimo nuvertimo partija 
veikia viešai ir turi masių 
pritarimo.

Albuquerque, N. M. — 
Sulaukęs 76 metų amžiaus' 
mirė orkestro vedėjas Hans 
Lange.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per Intourist)

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

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai, vak. S ekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Avę., New York City. Tel. GRąmercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
MOŠŲ SKYRIŲ RASTINES: 

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

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980

2184 W. Chicago Avenue 
Ųhicago 22, Ill, 
Tel.: Dickens 2-8282
89 Raymond Plaza W. 
Newark, N. J.
Tol. MArkęt 2-2877

sekmadieniais 9-4.
382 Filmore Avė.
Buffalo 6, N. 1.
Tel. MOhawk 2674 

Girard Ave.682 W.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

359 West Broadway
SoųtV Boston 27, Mass.
Telephonę: ANdrew 8-5040

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

3216 Sunset Boulevard, LQS ANGELUS 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEdera! 2-4908 

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketąą bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.

Klauskit! pilnc katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.



Laiškai iš Lietuvos Svarbus piknikas
Vilnius
1960 m. liepos 14 d. 

Mielas Taduk ir Olgute!
Šįkart Tavo laiškas greit 

atėjo, nes atėjo stačiai man, 
į naują butą: nebereikėjo 
lūkuriot ir vaikštinėt. Kai 
aš pagyriau už gerai su
dėstytą Tavo laišką, tai aš 
ten neperdėjau. Laiškas ir 
buvo gražiai sukomponuo
tas, o apie rašybą ten kal
bos nebuvo. Rašybos klai
dos tai dar ne viskas. Ir 
kai kurie žymūs rašytojai 
rašybos ne perdaug išma
no, nes ta gramatika labai 
sunki.

Gaila mirusių draugų — 
Jono Gasparaičio, Ant. Ku- 
neckio, Myk. Stelmoko. Jei 
susitiksi Oną Arlauskienę, 
tai duok jai nuo manęs ge
rų dienų, gerų linkėjimų 
sveikatos. 0 Tu žinai, Ta
duk, kad tie vaistai, ku
riuos aš jai su adata leis
davau, buvo ir jai labai 
naudingi. Bet, kai paskui 
tek° sustabdyti, tai jau ne
be taip gerai be tų injekci
jų-

Juokas ir nejauku, net 
skaudu, jei kas taip kvai
lai galvoja, kad aš gal juo
dąjį turgų varau... Argi 
jie neatmena, kaip aš gau
siai visur aukodavau, vi
siems norėdavau padėt? 
Taipo pat ir dabar Lietu
voje. Daugelis labai gerų 
draugų ir bičiulių reikalin
gi pagalbos, tai aš jiems ir 
padedu su mielu noru. Ir 
niekad man nei į galvą ne
atėjo, kad aš iš jų prašy
čiau tų menkų rublių, ku
rių ir patys nedaug teturi. 
Aš rubliais ne vienam pa
dedu. Tai. mano pilietiška 
pareiga, tai mano džiaugs
mas. Padedu nuolatąi, kiek 
tik išgaliu, pats gyvenų 
kukliai: to man ir pakan
ka. Reikia, brolau, visuo
meniško nusistatymo, prie 
naujos tvarkos reikia per- 
siauklėti ir humaniškai gy
venti ir elgtis. Taip aš ir 
darau, ir dėl to jaučiuos 
smagus ir patenkintas, ge
rai nusiteikęs.

Ir bendrai čia Lietuvoj 
žmonės mandagūs, malonūs, 
ir stengiasi darbuotis nau
dingai ir sau ir visuomenei, 
valstybei. Ta visuomenišku
mo dvasia ir yra tas cemen
tas, kuris artimai sutvirti
na žmones ne tik Lietuvos, 
bet ir visos Tarybų Sąjun
gos, taipgi ir kitų pasaulio 
kraštų. Taika, sambūvis, 
draugystė tai skardūs ir 
platūs šūkiai, platūs lozun
gai.

Kad man kai kurie drau
gai atvežė naudingų daikte
lių, tai aš ne tik žodžiais 
atsidėkoju. Aš noriu atsi
teisti ir daiktiškai. Man 
draugai atvažiavę paaiški
no, kad aš turįs kiek ten do
lerių paskolinęs kultūros 
namo bendrovei. Patarė tą 
paskolą paversti mano rei
kalams fonduku, kad iš to 
fonduko galėtų bet kada 
imti ir nupirkti ko reika
lingo ir atsiust man. Pui
ki idėja, graži man staig
mena. Taip aš ir įgaliojau 
draugus padaryti. Ir vis 
tai visuomeniškam labui.

Džiaugiuos, kad taip gra
žiai ir sėkmingai ėjo Fila
delfijoj abu seimai — ALD 
LD ir LDS. Miėla man ži
noti, kad mielosios draugės 
davė man daug bučkių į 
Tavo lūpas. Labai labai 
malonu broliškai pasidaly
ti.

Mūsiškis giminė Jonas 
Vilutis visai ne tas, kurio 
pavardė buvo minėta, kaipo 
tautos išgamos. Tas dabar 
jau seniai kitu vardu pa-

rcduoja po Ameriką. Mū
siškis, atžagariai, komunis
tas iš pat pradžių ir dar
buojasi mūsų apylinkėje.

Dėl laikrodžio spyruok
lėlės pasikalbėsiu su Elenu- 
te. O čia noriu tarti kad 
jau net trečia mūšiškių 
amerikiečių grupė pribuvo 
į Lietuvą su ekskursija. Te
ko pasimatyti, bet ne su vi
sais: permažai laiko. Bet 
aš bandysiu ir su dar daug 
kuo susitikti, kai visi su
važiuos atgal į Vilnių į 20- 
mečio iškilmės, kurios įvyks 
netrukus.

Šiomis dienomis lienka 
palakstyt ir pavargt, nes 
kitaip nebūtų galima susi
tikti su daug kuo.

Na, Taduk ir Olgute, būki
te sveikučiai! Perduok ma
no nuoširdžią padėką vi
siems ir visoms už šiltus, 
draugiškus linkėjimus. 
Spaudžiu ir bučiuoju.

Tavo brolis
Jonas Kaskaitis

ĮDOMYBES 
žmogus, kuris parėjo atgal 

pėsčias iš Arktiko
Jaunas, bet drąsus ir pa

sišventęs tik 23 metų vyras 
Jurgis Back buvo narys ek
spedicijos, kurią vedė Sir 
John Franklin 1819 me
tais, matuojant pakraščius 
Arctic jūrų Kanados pusė
je rytų link Coppermine 
upės. Iš priežasties negavi
mo žadėtos pagalbos reik
menų ir maisto, gręse badas, 
Kad išgelbėti nuo bado eks
pediciją, tai Franklinas pa
siuntė drąsuolį admirolą 
Back iš Forto Enterprise į 
Fort Providence .dėlei pa
galbos.-Back išėjo į šią taip 
ilgį ir. sunkią kelionę ant 
tarų tikrų ant sniego eiti 
padarytų čeverykų, apsi
rengęs stirnų kailių aprė- 
dalu ir su savim turėjo tik 
vieną blanketą dėlei apsi- 
klojimo, po kuriuo turėjo 
miegoti. Arktiko šalčiai sie
kia iki 67 laipsnių žemiau 
zero. Pasidėkavojant Back 
drąsai ir pasiaukavimui, 
ekspedicija buvo išgelbėta 
nuo bado pražūties.

Kelionė truko 5 mėnesius. 
Jis padarė 1,204 mylių.

■ ■ . -  ......... •
Javu plovimo mašina nėra 
dabartinio išradimo įrankis

Praėjo apie 19 šimtmečių, 
kuomet Romos natūralistas 
Pliny, kuris gyveno nuo 23 
iki 79 A. D., rašė sekančiai: 
Labai didelė medinė maši
na buvo vartojama, kuri 
turėjo aštrius dantis kraš
tuose, buvo uždėta ant dvie
jų ratų. Plaunant kornus 
(kukuruzus), buvo gyvulio 
stumiama iš užpakalio (ne
pasako, kokio gyvulio), ir 
komai krisdavo i mašiną.

Tas parodo, kad žiloje 
senovėje civilizacija buvo 
išsivysčius ant aukšto laip
snio, kad jau ir tada žmo
nės mokėjo pasidaryti ma
šinas, su kurių pagalba at
likdavo sudėtingus javų va
lymo darbus.

J. Bimba

PATAISA
Pastarojoje “Laisvės” 

laidoje tilpusiame straips
nelyje apie “Gintaro” kol
ūkį pasakyta, kad jis ran
dasi prie Vilniaus, o turėjo 
būti — prie Kauno. V.

Ties YMCA namu, 550 
W. 20th St., M'anhattane, 
rastas negyvas L. Parker, 
38 m. amžiaus. Policija ma
no, kad jis iškrito pro lan
gą nuo 8-to aukšto.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., rugp. (Aug.) 19, 1960

rugpjūčio 28
Pasimatysime su antrosios 

grupės turistais
Sekmadienį, rugpjūčio 28, 

vėl visi trauksime į Great 
Neck, N. Y. Tą dieną Kas- 
r.Ačiūtės sode turėsime 
svarbų pikniką.

Svarbu jame bus daly
vauti todėl, kad tuo metu 
bus tik ką iš Lietuvos grį
žę antrosios grupės turis
tai. Tai galėsime išgirsti 
daugiau naujienų iš gimto
jo krašto.

Taipgi tą dieną galėsime 
palinkėti laimingos kelio
nes trečiosios grupės turis
tams, kurie išvyks į Lietu
vą paskutinėmis šio mėne
sio dienomis.

Pikniką ruošia 4 vieti
nės kuopos. Rengėjai už
tikrina, kad visi dalyviai 
galės pakankamai pasivai
šinti ir pasilinksminti.

Didžiulis busas nuo Litu- 
anica Skvero nuveš į pikni
ką piknikierių dalį, o kiti 
atvyks, kaip jiems geriau
sia patiks.

Tad visiems patartina tą 
dieną pasižymėti ir kitiems 
apie tai prisiminti.

Rep.

Lankėsi ‘Laisvės” 
leidykloje

Pirmadienį “Laisvės” lei
dykloje lankėsi Frank Za- 
vis, iš Bethlehem, Pa. Ap
žiūrėjęs mūsų įstaigą, sve
čias paaukojo laikraščiui 
$3.

Frank Zavis, mat,, savo 
atostogas nusitarė praleist 
ti Niujorke pas savo dukrą 
ir pas draugus. Sekmadienį 
jis buvo ALDLD 2-osios; 
apskrities piknike Great 
Necke.

Sveikina iš atostogų
MiLvaukiečiai Julius ir 

Anna Neumanai leidžia 
atostogas kur tai šiaurinė
je Wisconsin valstijos daly
je, miške. Iš ten jiedu pri
siuntė laisviečiams gražią 
atvirutę su nuoširdžiais 
sveikinimais.

SVEIKINA LAISVIEČIUS
William Pįttc' as, new- 

jersietis, prisiuntė laisvie
čiams sveikinimų iš Atlan
tic City, kur jis poilsiavo.

Gavo leidimą
Komunistų partijos na

cionalinis sekretorius Ben
jamin Davis pagaliau gavo 
Imdimą automobiliu važinė
ti. Geriau sakant, jis pri
vertė valstijos Motor Ve
hicles Biurą išduoti jam 
leidimą.

Prieš metus laiko mini
mas biuras griežtai atsisa
kė Davisui duoti leidimą, 
pasiremdamas tuo, kad jis 
kaip komunistas buvo įka
lintas pagal Smitho aktą ir 
iš kalėjimo grįžęs pasiliko 
komunistu.

Tada Davis kreipėsi į 
teismą, kuris nusprendė, 
kad Davis turi teisę gauti 
automobiliu važinėti leidi
mą.

B. J. Davis sako, kad jis 
mažai galės naudotis leidi
mu, nes neturi nuosavo au- 
tomobiliaus, bet jis kova 
nugalėjo makartistinį nusi
statymą.

Benjamin J. Davis yra 
žymus negras veikėjas, per 
kiek metų buvęs New Yor- 
ko miesto tarybos nariu.

Sutiksime turistus, girdėsime 
jų svarbius pranešimus

Na, Didžiojo Niujorko (tinge ir padaryti praneši- 
lietuviai, atsiminkite, kad mus apie tai, ką mate, ką 
sekamą penktadienį, rug-1 girdėjo mūsų gimtojoj šaly, 
piūčio 19 d., Schwaben Hall
salėje, Brooklyne, įvyks mi
tingas sutikimui mūsų tu
ristų, grįžusių iš Lietuvos. 
Mitingą rengia ALDLD 
Loji kuopa. Jis prasidės 
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: Nastė Buk- 
niene, Jonas Grybas, Koste 
Rušinskiene, Steponas Več- 
kys, Magdalena Juškienė, 
Povilas Venta, Marė Wilso- 
nicnė ir Povilas Rainys.

Visi jie pažadėjo būti mi-

Du žymūs kandidatai 
New Yorke

Vienoje Nev/ Yorko mies
to dalyje, Washington 
Heights, du žymūs komu
nistai kandidatuoja šio lap
kričio rinkimuose.

Arnold Johnson kandida
tuoja 21-mame kongresinia
me distrikte. Jis yra plačiai 
žinomas veikėjas, vadova
vęs 1930 m. kovose už be
darbių apdraudą, tris me
tus išbuvęs kalėjime kaip 
Smitho akto auka, dabar 
yra New Yorko valstijos 
Komunistų partijos pirmi
ninkas.

Mildred McAdory Edel
man, žymi negrė moteris, 
pasižymėjusi negrų kovos 3 
pietinėse valstijose, kandi
datuoja į New Yorko vals
tijos asamblėją 13-me dist
rikte. ,Ji yra Komunistų 
partijos nacionalinio komi
teto narė. •

Abu kandidatuoja ant 
Peoples Rights Party tikie- 
to. P

Tuose distriktuose dabar 
renkami piliečių parašai, 
kad su rugsėjo 15 d. tuos 
kandidatus įtraukti į balo
tą.

Rinkimų vajuje šie kan
didatai kovoja už taiką, už 
civiles žmonių teises, prieš 
rasinę diskriminaciją. Jie 
nurodo, kad darbo žmonėms 
reikia vieningai ir nuo ka
pitalistinių partijų nepri
klausomai veikti prieš nau
jo karo kurstytojus, už tai
kingą visų valstybių sugy
venimą. , '

New Yorkas. —Kuzneco
vas, TSRS delegatas Jung
tinėse Tautose, kritikavo 
Hammarskjoldo elgesį Kon
go respublikoje.

Londonas. .— Rugpiūčio 
m ė n e s į, kapitalistiniame 
pasaulyje, virš 650 laivų, 
5,500,000 tonų įtalpos, ne
tenka darbo. Vien Anglijos 
darbo netenka 104 laivai, jų 
tarpe 82 tankeriai.

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

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

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

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

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

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

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway 
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

11601 Jos. Campau Ave. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0298 DUnklrk 5-6550

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, N. J. Tel. CLiford 7-6820
126 Tiighman St., ALLENTOWN, PA., Tel.: HEmlock 5-0415 

2240 Professor, CLEVELAND 18, OHIO, Pitone: Superior 1-1164 
109 Burnet Park Drive, SYRACUSE, N. Y., Phene: GRanlt 8-8485

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 Hali 
salę, 4 7 4 Knickerbocker 
Ave., palei Myrtle Ave., 
Brooklyne. Išgirsite daug 
labai įdomių dalykų.

Prašome nesivėluoti.
Rengėjai

7.......... .....................

Suruošė abiavą prieš 
žvaigždes-žuvis

Jau kelinti metai New 
Yorko austrių (“oyster”) 
biznieriai skundžiasi, kad 
žvaigždės - žuvys (“star
fish”) Long Island Sound 
vandenyse suėda austres. 
Jie prašė valstijos ir fede
ralinės valdžios pagalbos. 
Buvo visokių pasiūlymų, 
bet tas biznieriams nepa
gelbėjo.

Pagaliau jie patys susi
tarė, sumobilizavo virš 200 
narūnų (skin divers), kurie 
n suruošė prieš žvaigždes- 
žuvis abiavą. Narūnai su
gaudė virš 500,000 tų žuvų. 
V ienas narūnas Robert Ma
eurer surinko 8,264 žvaigž
des. Mergaitė Patrica Cro- 
wce, 14-kos metų amžiaus, 
surinko 481 žvaigždę.

Narūnai ne vien papras
tai jas gaudė, bet turėjo 
tam tikrus tinklus, kuriuos 
vilko jūros dugne. Jie nars
tėsi iki 40 pėdų gilio.

LAIŠKAI 
ADMINISTRACIJAI

“Gerbiamieji: Ši up m i 
pranešu, kad aplaikiau nuo 
jūsų laiškutį, ir paveikslą, 
kurį nufotografavo Lilija 
Kavaliauskaitė, man vyks
tant į Tarybų Lietuvą.

“Aš nieko nerašysiu apie 
savo kelionę, nes, manau, 
yra draugų, kurie moka ge
riau parašyti, negu aš. 
Nuoširdžiai dėkoju K. Pet- 
Tikienei už jos rūpestingu
mą, taipgi dėkoju Tarybų 
Lietuvos vyriausybei už 
gražų ir malonų priėmimą 
ir važinėjimą, aš visai nesi
tikėjau to rasti. Lai gyvuo
ja Justas Paleckis, lai gy
vuoja visa Tarybų Lietuva!

“Čia randate penkinę, tai 
mano dovana mūsų myli
mam laikraščiui Laisvei. 
Viso geriausio!

Jonas Webra, 
Cleveland, Ohio

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

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapei 7-5164

Aido choro metinis 
piknikas

Choro piknikas jau visai 
netoli — įvyks rugsėjo 11 
d., Kacmočiūtės parke, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y.

Choras kasmet surengia 
didelį, gražų pikniką. Ir 
šiemet choriečiai smarkiai 
rengiasi; kad jis pavyktų 
kuo puikiausiai. Žinoma, 
choras duos gražią dainų ir 
kalbų programą. Manau, 
kad Mildred Stensler pa
ruoš tam įvykiui gražių 
dainų. Prie to dalyvaus iš 
Lietuvos tik ką grįžusieji 
choriečiai. Gi mūsų gimti
nėje šiemet laikėsi net ke
turi aidiečiai. Tai bus pro
ga su jais susitikti, juos iš
girsti.

Choro piknike muzikan
tai gros lietuviškas polkas; 
ir suktinius. Choriečiai sve
čius aprūpins valgiais ir 
gėrimais. Iš Brooklyn© sve
čius nuveš didelis autobu
sas, kuris išvažiuos nuo Li
tu anica Skvero. Registruo
kitės buse vietas pas cho- 
riečius jau dabar.

Choro Koreespondentas

3,000 N. Y. maršavo
Minėdami 15-nę sukaktį 

nuo Hirošimos tragedijos, 
3 000 newyorkieciu marša
vo 42 gatve link Jungtinių 
Tautų būstinės. Maršavimą 
pradėjo nuo Bryant parko 
(N. Y. didžiojo knygyno). 
Nešė daugybę iškaišų su- 
šūkiais: “No more Hiroshi- 
mas”!

Maršuotojai reikal a v o 
panaikinti atominius gink
lus, eiti prie piino nusigink
lavimo, prie draugiško 
tarptautinio susitarimo.

Tai taip buvo čia paminė
ta baisiosios dienos sukak
tis, — 1945 m. rugpiūčio 6 
d, kai prez. Trumano įša
le; mu mesta atominė bom
ba išmušė virš 100,000 ja
ponų.

NELAIMĖS VIS LYDI 
TĄ PATĮ ŽMOGŲ

Frank Cherubine, 22 me
tų, Huntington Station 
gyventojas, sako, kad ne
laimės vis jį lydi.

1957 m. jis važiuodamas 
antomobiliumi susidūrė su 
kitu. 1958 mentais jam va
žiuojant kitas automobilis 
sudaužė jo auutomobilį iš 
užpakalio. Tada jis parda
vė automobili ir nutarė 
daugiau nevažinėti.

1959 metais jam einant 
skersai .gatvę, Port Jeffer- 
sone, jį parbloškė sunkveži
mis.

Dabar jam važiuojant 
Long Island , geležinkelio 
Laukinyje užėjo noras pa
rūkyti. Jis išėjo ant plat
formos, tuo kartu išdykę 
vaikėzai paleido bonką į 
traukini, pataikė jam ir 
taip sužeidė, kad ligoninė
je daktarai jo žaizdas su
siuvo 12 “stičių”.

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

Dar viena nauja 
valstybė Afrikoje

Brazzaville. — Francūzit 
ja suteikė savo kolonijai 
Kongo respublikai nepri
klausomybę. Suruošta masi
nis mitingas, 101 kanuolė 
šaudė pagarbai šalies ne
priklausomybės.

Kongo respublika, buvusi 
Francūzijos kolonija, uži
ma 143,000 ketvirtai n i ų 
mylių plotą ir turi apie 
1.000,000 gyventojų. Nuo 
buvusios Belgijos kolonijos 
Kongo, Francūzijos Kongo 
skiria tik Kongo upė.

Reiškia, dabar Afrikoje 
yra dvi respublikos Kongo 
vardu.

Ieškomi
Būnant Vilniuje, “Vilniaus" vieš, 

būtyje, atėjo jauna 21 metų ne
paprasto grožio mergina Stasė Ba- 
kanauskaitė, ieškodama amcrikic&ų 
turistų grupėj, ar yra kas nors Ki
lęs iš Dzūkijos. Tai man ir teko 
jai prisistatyti. ..

Pradėjo kalbėti ir springti savo 
žodžiais. Ja nuraminus, padrąsi
nus, ji papasakojo apie save.

Kilusi iš Dzūkijos, iš kurio nors 
kaimo tarp Varėnos ir Marcinkonių. 
Tapusi našlaite, mažytė 1944 me
tais paimta auginti j vaikų darželj. 
Yra baigusi vidurinę mokyklą, mo
kanti abi kalbas — lietuvių ir ru
sų, gyvenanti ir dirbanti Vilniuje. 
Apie savo kaimą, jai sakyta, jog 
vadinasi Molių kaimas. Vėliau nuo 
Merkinės dzūkų sužinojau, jog tai 
esąs Moliadugnio kaimas.

Giminių Lietuvoje neturinti, bent 
jų nežinanti.

Amerikoje esą du jos dėdės — 
Pranas ir Vincas Bakanauskai

Girdėjusi, kad kur nors esąs ir 
trečias jos dėdė Karolis.

Čia telpąs atvaizdas yra Prano 
Bakanausko ir, gal būt, jo sūnaus. 
Ant antros nuotraukos pusės yra 
fotografisto antspaudas su miesto 
pavadinimu Newark, N. J.

Taigi prašau juos pačius ar juos 
žinančius atsibepti. Noriu ne tik 
patarpininkauti įsteigiant ryšį, bet 
ir ieškomus aplankyti, jei netoli nuo 
New Yorko.

S. Večkys
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, L. L, N. Y.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės choras važiuoja j Wor
cester! rugpiūčio 21 d. su didehU 
busu, tai mylintiems pasivažinėti nr 
pasižmonėti pas worcesteriečius 
piknike gera proga tik už $1.50 nu
važiuoti ir parvažiuoti. Vietos dar 
yra. Išvažiuosime 12 vai. dieną. 
Nesivėluokite.

Choro narė (66.67)

WORCESTER, MASS. 
Olympia Parko Piknikas

Rugsėjo 4 ir 5 dienomis L. S. ir 
D. Draugija turės savo metinį pik
niką savame Olympijos Parke pir
madienį, t. y. Labor Day. Bus 
skambus Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Kas link pasivaišinimo, 
tai jau žinome iš praeities, kad 
skanių ir ganėtinai valgių, ir gėrimų 
būna ir dabar bus. Parko patogu
mai kiekvieną vilioja ten būti, taigi 
kviečiame visus atsilankyti. Įžan

ga veltui. Komisija. (67-70)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St




