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KRISLAI
Astuoni milijonai!
Trūksta darbo rankų. 
Automobiliai ir plienas. 
Amerika ore atkirs/a. 
Bus “atominė šalis?’ 
Pasimatysime piknike.

— Rašo J. Gasiūnas —<

Astuoni milijonai bedarbių 
(^tižiosiose kapitalistinėse ša
lyse, raportuoja Pasaulinės 
D^trbo unijų federacijos gene
ralinis sekretorius Louis Sail
lant.

Apię pusę tų astuonių mi
lijonų yra Jungtinėse Valsti
jose, mūsų krašte. Kita da
lis — kituose kapitalistiniuose 
kraštuose.

Ir taip metai iš metų. Ka
pitalizmas niekaip negali iš į 
nedarbo ligos išsigydyti. Tai 
chroniška kapitalistinės siste
mos liga. Kartais ji pasiekia 
gana aukštą laipsnį ir pačią 
sistemą pastato pavojun. Taip 
buvo 1929-30 metais.

Socialistinė santvarka, ta
čiau, nuo tos ligos laisva. So
cialistinėse šalyse ne tik kad 
bedarbių nėra, bet dar ir dar
bininkų trūksta.1 Darbas užtik
rintas visiems darbia g i e m s 
žmonėms. j

1959 m. lankydamiesi Lie-j 
tuvoje girdėjome nemaža nu- i 
siskundimų darbavie t ė s e ir 
ūkiuose, kad dar vis trūksta 

^daVbo rankų. Kaip vienas 
aukštas pareigūnas išsireiškė: 
jeigu Lietuva dabar turėtų dar 
vieną milijoną gyventojų, tai 
būtų didžiulė Lietuvos žmo
nėms laimė.

Darbo žmogus— didžiau- ! 
sias kraštui turtas.

Numatoma, kad 1961 me
tais gali gerokai pakilti užsie
nyje gamintų automobilių pre
kyba Amerikoje. Jau ir da
bar jaučiama komp e t i c i j a 
tarp Amerikoje ir užsienyje 
gamintų automobilių. O toji 
kompeticija neina Amerikos 
automobilių gamybos naudai.

Palyginamai žemos užsienio 
automobilių darbininkų algos 
sudaro sąlygas pagaminti pi
gesnius automobilius. Tik pa
lyginkite: Anglijos automobi
lių darbininkai tegauna tik 70 
centų į valandą, Vakarų Vo
kietijos—69 c., Italijos—60 c., 
Francūzijos — 55 c., Japoni- 
j os—4 4c.

Unijinė Amerikos automobi
lių darbininkų alga — $2.80 

vijl valandą ir dar priedu 50 c. 
nedarbo ir senatvės pašal
poms.

Tūlos amerikinės kompani- 
. jos dėlto perkelia savo in- 
vestmentus į užsienio automo
bilių pramonę, tuo susilpnina 
automobilių gamybą Ameri
koje ir padidina nedarbą au
tomobilių bei plieno gamybo
je.

Priedu, apie 1,800,000 šių 
metų modelių automobilių dar 
yra neišparduotų ir apie pu
sę jų gali šiais metais nepar- 
siduoti. O tai irgi gilina auto
mobilių ir plieno pramonėje 
krizę.

Šiuo metu plieno pramonė 
teveikia tik apie 55 procentus. 
Nedaug geriau ir automobi
lių pramonėje, 

v •
Šiomis dienomis Čekoslova

kija atidarė oro liniją su In
donezija. Tarybų Sąjungoje 
gaminti sprausminiai lėktuvai 
jau reguliariai tarp tų šalių 
kursuoja.
. Tarybų Sąjunga ir kiti socia- 

<C10tiniai kraštai turi tiesiogi
nius oro kelius beveik su vi
somis Europos, Azijos ir Afri
kos šalimis. Bet kaip su Ame
rika ?

Apie 25,000 amerikiečių tu- 
(Tąsa 6-tam pusi.)

Kuba suorganizavo 
masinę miliciją

Atvyksta iš Tarybų Lietuvos 
žymių menininkų grupė

Kaip yra reikalai 
sm algų biliumi?

Havana. Kubos revoliuci
nė vyriausybė ir darbo or
ganizacijos suorganiz a v o 
liaudies miliciją. Vieni ma
no, kad milicijoje jau yra 
200,000, kiti, kad 400,000.

Miliciją sudaro darbinin
kai, žemdirbiai, patarnauto
jai, mokytojai ir net paau
gę vaikai. Miliciją organi
zuoja Kubos Darbo Konfe
deracija, tai yra, darbo uni
jos ir darbininkų kitokios 
organizacijos. Kiekvienas 
sveikas kubietis jaučia par
eigą būti milicijos eilėse.

Milicija turi specialią 
uniformą. Darbo unijos pa
ruošė priesaiką, kurioje mi
licininkai pasižada visomis 
jėgomis ginti savo šalį nuo 
užsienio imperialistų įsiver
žimo ir vidaus kontrrevo- 
liucijos.

Darbininkai, kurie dirba 
dienomis, tai tam tikromis 

Pasisako už Kinijos 
priėmimą Į J. Tautas

St. Andrews, (Škotija. — 
Čionai įvyko Pasaulinis 
Protestantų bažnyčios at
stovų suvažiavimas. Profe
sorius J. L. Gromadka, ku
ris atstovauja čekų protes
tantus, moko teologijos 
Pragos universitete, seniau 
buvęs profesorius Prince
ton universitete, JAV, pa
siūlė reikalauti priimti Ki
niją į Jungtines Tautas.

Už tai pasisakė apie 200 
delegatų, jų tarpe profeso
rius Dr. O. F. Nolde, iš 
Philadelphijos.

Prašo ginklą prieš 
padaužą gaujas

Somers, N. Y. —Šis mies
telis turi apie 5,000 gyven
tojų. Viskas buvo ramu, bet 
vėlesniu laiku pradėjo veik
ti jaunų padaužų gaujos.

Prie Ringside karčiamos 
mušėsi virš 100 jaunų pa
daužų. Jie vartojo ilgas me
talo dūdas, peilius, sumuš
tą bonkų kaklus, akmenis ir 
kitokius įrankius.

Padaužos išdaužė žmonių 
namų langus ir išvartė tvo
ras. Todėl apie 100 piliečių 
reikalauja policijos apsau
gos, arba ginklų, kad patys 
galėtų apsisaugoti.

JAV BANDYS ATOMUS 
ARTI TSRS SIENOS

Washingtonas. — < Jung
tinių Valstijų karo specia
listai ir mokslininkai ruo
šiasi bandyti atominius 
sprogimus Alaskos pakraš
tyje, tarp Nome ir Pt. Hope. 
Point Hope yra tik 180 my
lių nuo Tarybų Sąjungos 
teritorijos.

Chicago. —Civilinės avia
cijos viršininkais sako, kad 
lėktuvais pigiai pristato gy
venimo reikmenis.

naktimis eina sargybos par
eigas. Milicininkai, kurie ei
na pareigas dienomis, dirba 
naktimis. Visi tarnauja be 
atlyginimo.

Milicininkai saugo pajū
rius, fabrikus, tiltus, kelius, 
valdiškas įstaigas, tvarko 
masinius susirinkimus, ei
senas ir atlieka kitokias par
eigas. Jie gelbėja ir polici
jai. Milicininkai paskirsty
ti teritoriniai, turi susirin
kimo centrus, į kuriuos pri- 
būna pagal pirmą pašauki
mą. Jie sudaro galingą re
zervą Kubos armijos.

Vaikai nuo 7 iki 15-kos 
metų taip pat organizuoja
si į jaunų milicininkų bū
rius ir atlieka sargų parei
gas.

Pradžioje milicininkai bu
vo ginkluoti tik revolveriais 
ir šautuvais, bet dabar jau 
daug jų yra ginkluotų au
tomatais ir kulkosvaidžiais.

Sukamo įtraukia 
visus j valdžią

Jakarta. Indonezijos 
prezidentas Sukamo įtrau
kia visas politines partijas 
į valdžios organus. Jis su
organizavo Tautinio fronto 
tarybą iš 61-no nario, į ją 
įtraukdamas ir komunistus. 
Sukamo skiria 609 narius į 
Liaudies Kongresą, taip 
pat įtraukdamas visų par
tijų narius.

Reakciniams elementams 
nepatinka, kad Sukamo 
įtraukia komunistus, nes 
armijos vadai jau buvo 
pradėję pulti komunistinius 
laikraščius ir įstaigas.

Sukamo paskelbė, kad 
pagal 1(945 m. šalies konsti
tuciją, minimos įstaigos bus 
šalies valdžios organai, o 
1962 metais bus įvykinta 
parlamentariniai rinkimai.

KAS NAUJO ĮVYKO 
LAOSO VALSTYBĖJE
Vientiane. —Sukilėlių va

das kapitonas Kong Le per
davė galią naujam premje
rui S. Phoumai. Šalies par
lamentas užgyrė naują val
džią. Phouma pakvietė į vi
daus ministro vietą K. 
Pholseną, kuris stoja už 
bendradarbiavimą su ko
munistais.

Thailando pasienyje or
ganizuojasi senos reakcinės 
jėgos vadovystėje generolo 
Nosavano ir ketina nuvers
ti naująją valdžią.

N. YORKO VALSTIJOJE 
GIMIMAI IR MIRIMAI
Albany, N. Y. —Per 1960 

metų pirmus šešis mėnesius 
gimė 172,930 vaikų, tai 
6,660 mažiau, kaip 195(9 me
tais. Gimimų buvo mažiau, 
kaip bent kada per pastarų
jų 10 metų.

Nuo vėžio ligos tris kar
tus daugiau mirė, kaip per 
pastaruosius trejus metus, 
o nuo džiovos mažiau.

New Yortkas. — Gautas į Tarybų Sąjungos. Tai nau- 
iš Tarybų Lietuvos sostinės 
Vilniaus pranešimas, kad 
šios savaitės pabaigoje į A-
meriką atvyksta gana skait
linga turistinė menininkų 
grupė. Nors grupės sudėtis 
dar tikrai nežinoma, bet 
spėjame, kad joje bus kele
tas pačių įžymiausių Tary
bų Lietuvos rašytojų, poe
tų, aktorių.- Tikimės jau 
galėsią sekančiame “Lais
vės” numeryje paduoti visą 
grupės sudėtį.

Svarbu, kad pagaliau mū
sų didįjį kraštą aplankys 
svečiai iš Tarybų Lietuvos. 
Tai didina kultūrinį santy
kiavimą tarpe Amerikos ir

Kaip buvo teisiamas Jungi. 
Valstijų lakūnas Powers

Maskva, -r- Rugpjūčio 17 
dieną, Maskvoje, Darbo 
Unijų Palociuje, prasidėjo 
teismas Jungtinių Valstijų 
lakūno Francis Gary Pow
ers, kuris bbvo..suimtas ge
gužės 1 dieną Uralo kalnų 
srityje. Lakūnas Powers 
skrido lėktuvu “U-2” per 
Tarybų Sąjungos miestus, 
orlaukius, i gynybos centrus 
ir traukė paveikslus.

Lakūną teisė TSRS kari
nis teismas, kurį sudarė ge
nerolas Viktoras V. Bariso- 
glebskis, artilerijos genero
las D. Z Vorobiovas ir avi
acijos generolas A. I. Za- 
charovas. TSRS prokuroras 
Romanas A. Rudenko pa
teikė smulkmenišką apkal
tinimą. Powerso apgynėju 
TSRS buvo paskirtas advo
katas Michailas Grinevas.

Teismo salėje dalyvavo 
Powerso tėvas, motina, jo 
žmona, pora jų atsivežtų iš 
JAV advokatų, pora dakta
rų ir keletas patarėjų. 
TSRS amerikinius advoka
tus būti teisme Powerso gy
nėjais neprileido, leido tik 
stebėtojais.

Darbo Unijų Palocius 
įtalpina apie 2,000 žmonių. 
Užsienio korespondentams 
buvo skirta 300 vietų, apie 
100 tarybiniams korespon
dentams, o likusios kitų 
valstybių diplomatams, or
ganizacijų atstov am s ' ir 
apie 500 vietų publikai.

Lakūnas F. G. Powers 
prisipažino kaltu, kad jis 
vairavo šnipavimo lėktuvą 
“U-2°. Jis sakė, kad pri
klausė prie JAV lakūnų 
grupės 10-10, Adanoje, Tur
kijoje, kuri užsiima šnipa- 
vimu. Powers sakė, kad jis 
metams laiko padarė kon
traktą su Central Intelli
gence Agency (JAV įstaiga 
šnipavimui užsieniuose, ku
riai vadovauja Allen Dul- 
les), kad kiekvieną mėnesį 
jam už “darbą” mokėjo po 
$2,500, o per metus $30,000. 
Powers sak^ kad jam dar
bas “nepatiko”, bet jis kito 

da visam taikos reikalui.
Mes nuoširdžiausiai sveiki- 
name atvykstančius meni
ninkus iš Lietuvos.

Didžiojo New Yorko ir vi
sos šios rytinių valstijų 
apylinkės lietuviai turės su 
gerbiamais svečiais šaunų 
susitikimą ateinantį šeš
tadienį, rugpiūčio 27 d. for
moje vakarienės. Vakarienė 
įvyks žemuti nė j Manhattan 
miesto dalyje prie pat De- 
lancey St., 61 Rivington St. 
Bet smulkmenas apie vaka
rienę rasite šios dienos 
H Lai s v ės” paskutiniame 
puslapyje.

taip pelningo negalėjo gau
ti.

Užtikrino saugumą
Powers sakė, kad iš Ada

na jis lėktuvu perskrido į 
JAV lėktuvų bazę Pensha- 
ware, Pakistane, iš kur ir 
skrido per Tarybų Sąjun
gos plotus. Jis sakė, kad 
JAV komandierius pulki
ninkas Shelton jį užtikrino, 
jog Powers skrisdamas virš 
Tarybų Sąjungos bus “sau
gus”, nes lėktuvas “U-2” 
skrenda 68,000 pėdų aukš
tyje ir jį TSRS priešlėktuvi
nės kanuolės negalės pa
siekti.

Jam buvo įduota begarsis 
revolveris, virš 200 patro
nų, peilis ir su nuodais įsi- 
dūrimo adata.

TSRS prokuroras klausė: 
ar jis galėjo atsisakyti nuo 
šnipiško skridimo. Powers 
atsakė: “Ne, aš negalėjau 
atsisakyti. Tai buvo koman
dos įsakymas. Atsisakyda
mas aš būčiau pasirodęs 
bailiu tarp savo sandraugų 
ir tai prieštaravo mano 
kontraktui”. Jis sakė, kad 
skrisdamas virš TSRS ner
vinosi ir bijojo, nes tai ne
buvo toks skridimas, kaip 
jis kasdien atlikdavo.

Powers pasakojo, kad 
jam skrendant 68,000 pėdų 
aukštyje išgirdo sprogimą, 
užpakalyje lėktuvo pamatė 
ugnį ir po to jis su parašiu
tu leidosi žemyn iš lėktuvo.

Jo buvo klausta, kur jis 
turėjo nusileisti. Powers į 
tai atsakė, kad jam žemėla
pyje buvo sužymėta užsie
nio orlaukiai, jų tarpe Bo
do, Norvegijoje, bet jis ga
lėjo ir į kitus nusileisti, 
vengiant TSRS orlaukių.

Powers sakė, kad adata 
su nuodais buvo įduota tam, 
kad galėtų nusižudyti, jeigu 
bus suimtas Tarybų Sąjun
goje.

TSRS prokuroras tvirti
no, kad adata jam buvo 
įduota nusižudyti, idant ne- 
pasidavus į nelaisvę, o lėk- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Washingtonas. — Prieš 
kiek laiko Atstovų butas 
nubalsavo, kad dirbančių 
algos nebūtų mažesnės 
$1.15. Dabar Senato nariai 
62 balsais prieš 34 nubalsa
vo, kad minimumas algos 
būtų $1.25. Tokiais atsitiki
mais Atstovu buto ir Sena
to komitetai susieina ir iš
lygina skirtumą.

Kaipgi yra su įstatymais 
mažiausių algų reikale? 
Mūsų šalyje pirmas mini
mumo algų įstatymas (ak
tas) buvo pravestas 1938 
metais. Dabar eilėje valsti
jų, kaip New Yorko, yra 
nustatyta mažiausia alga 
$1 per valandą.

Už įstatymą, kad būtų 
I mokama $1.25 per valandą, 
kovoja AFL-CIO unijos. 
Patsai įstatymas nelabai 
daug unijų narių paliestų, 
nes unijos jau yra išsikovo
jusios aukštesnes algas.

Užsidarė dėl atominių 
ginklų konferencija »

• Geneva. — Konferencija 
kontroliavimui atomin i ų 
ginklų jau baigėsi. Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegatai buvo susi
tikę prie stalo virš 300 kar
tų.

TSRS, JAV ir Anglijos 
delegatai atlaikė 242 for
malius posėdžius ir padarė 
eilę nutarimų, kurie veda 
prie susitarimo.

Dabar konferencija bai
gėsi neribotam laikui. 
TSRS delegacijos pirminin
kas Semionas Carapkinas 
ir JAV delegacijos viršinin
kas James J. Wadsworth 
draugiškai atsisvei kino. 
Nuo dabar Wadsworth bus 
JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose, vietoje Hen
ry Cabot Lodge.

VIENI LAIVAI NETURI 
DARBO, O KITUS STATO

Rotterdamas. — Verolme 
laivų statykla Rozenbuge 
pradėjo statyti tankerį 
“Bahamas”, kuris bus 78,- 
000 tonų įtalpos. Tai pir
mas Europoje tankeris taip 
didelis. Tuo gi kartu kapi
talistinėse šalyse virš 500 
tankerių neturi darbo.

KONGO DAR NERAMU
Leopoldville. — Kongo 

kariai sumušė kanadietį 
kapitoną, Jungtinių Tautų 
prisiųstą. Kongo gyventojai 
vis daugiau piktinasi, kad 
belgai labai nenoromis 
traukiasi. Masės žmonių ne- 
pasittenkinę ir Jungtinių 
Tautų elgesiu.

Sea Girt, N. J. — Ryklys 
(shark) parkando besimau
dančiam John Drodeur ko
ją. Ryklių matė išilgai visą 
New Jersey valstijos Atlan
to pakraštį.

Prieš įstatymą kovoja 
American Retail Federation 
ir The Chambers of Com
merce of United States. 
Prieš didesnes algas nusi
statę ir pietinių valst. kon- 
gresmanai ir senatoriai, nes 
ten darbo žmonėms labai 
mažai mokėjo ir moka.

Net ir priėmus įstatymą 
vis vie dar bus milijonai 
dirbančiųjų, kurie negaus 
minimumo nustatytos al
gos. Kaip atstovų bute, taip 
Senate prieina išvados, kad 
įstatymas lies t i k tuos 
darbdavius, kurių metinės 
įplaukos bus ne mažesnės 
milijono dolerių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad JAV padės Lotynų 
Amerikos šalims, bet ir tos 
šalys pačios . turi rūpintis 
savo reikalais.

Svastikos ant nacių 
aukų muziejaus

Dachau, V. Vokietija. — 
Pereitojo karo laiku naciai 
dešimtis tūkstančių žmonių 
sudegino ir nuodingomis 
dujomis užtroškino Dachau 
stovykloje. Po karo ši sto
vykla paversta į muziejų.

Dabar hitlerininkai svas
tikų ženklais ištepliojo pe
čių, kuriame naciai degino 
žmones, ir dujų kambarį.

Vakarų Vokietijoje hit
lerininkai plačiai veikia. Jie 
turi visokias organizacijas. 
Beveik visi teisėjai, kurie 
buvo prie Hitlerio, tai ir da
bar tas vietas užima.

Ekstra
Maskva. — Rugpiūčio 19 

d. tarybiniai mokslininkai 
iššovė virš penkių tonų svo
rio satelitą, kuris skrenda 
aplinkui žemę. Satelite bu
vo 2 šunys, žiurkių, pelių ir 
musių. Po to, kai satelitas 
17-ką kartų apibėgo aplin
kui žemę, ta moksliniai 
įrengimai nuleido gyvūnus 
ant žemės. Jie nusileido 
tik šešios mylios atstoję 
nuo nustatytos vietos. Visi 
gyvūnai sveiki, šis didelis 
TSRS mokslininkų pasie
kimas padrąsina juos iš
šauti su satelitais ir žmo
nes.

Washingtonas. — Jungti
niu Valst. mokslininkai pa
sveikino TSRS mokslinin
kus su jų pasiekimu. Tai 
pirmu kartu žmonijos isto
rijoj gyvūnai skraidė aplin
kui Žemę ir sėkmingai nu
sileido.

San Jose. — Dominikos 
respublikos delegatai pasi
traukė iš Amerikos valsty
bių užsienio ministrų kon
ferencijos, nes koferencija 
pasisakė už sankcijas prieš 
Dominiką.
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Olimpiada
ŠIĄ SAVAITĘ ROMOJE prasidės Olimpiada, pa- 

šaulio šalių sportininkų varžytinės.
Mūsų laikraštis, iš tikrųjų, apie sportą labai mažai 

rašo, bet rašo mažai vyriausiai dėl to, kad nedaug mes 
turime vietos, ir dėl to, kad mūsų skaitytojai, jau suau
gę žmonės, nelabai sportiniais dalykais domisi.

Bet į Olimpiadą reikia kreipti dėmesį. Atsiminki
me, ten suvažiuos sportininkai, kurie nėra profesijona- 
lai, kurie sportu užsiima tik laisvu nuo kasdieniško dar
bo laiku.

Olimpiada įvyksta kas ketveri metai, šiemet, sako
ma, olimpiadoje dalyvaus apie 90 šalių sportininkai. Ta
me skaičiuje, žinoma, nemažą vaidmenį vaidins mūsų, 
JAV, sportininkai. Ten bus ir Tarybų Lietuvos sporti
ninkų atstovai—rinktiniai jauni vyrai ir moterys.

Sportas vaidina žymų vaidmenį jaunų žmonių gy
venime. Jis sulaiko jaunus žmones nuo girtuokliavimo, 
nuo visokių blogų darbų ’atlikinėjimo. Jis padeda jau
niems žmonėms lavintis fiziškai, būti sveikiems, tvir
tiems.

Olimpiadų vyriausia, sakysime, svarba ta, kad ten, 
suvykę iš daugelio šalių jauni vyrai ir moterys, arčiau 
susipažįsta, net ir susidraugauja, ir tai padeda taikos 
išlaikymo reikalui. Sportas, jei jis nėra sukomercintas, 
labai laį?ai svarbus veiksnys žmonijos gyvenime.

Na, tai šią savaitę “visi keliai ves į Romą”, į “am
žinąjį miestą”. Greta sportininkų ten bus daug ir stebė
tojų, svečių, suvykusių iš daugelio šalių.

Geriausio pasisekimo visiems Olimpiados dalyviams!

“Stebėtojas” Eisenhoweris
PASIKALBĖJIME SU spaudos ir radijo korespon

dentais prezidentas Eisenhoweris pasakė, kad jis. bū
siąs rinkiminės kampanijos “tik stebėtojas”. Bet teii 
pat pridūrė, jog, girdi, jis nesidrovės Baltuosius rūmus 
panaudoti propagandai už išrinkimą respublikono Nik- 
sono prezidentu.

Nereikėjo prezidentui to nei minėti—mes gerai ži
nome, kad jis nesigailės jėgų, nesigailės lėšų tam, kad 
Niksonas būtu išrinktas.

Respublikono išrinkimas prezidentu nėra paprastas 
dalykas, iš tikrųjų, jis neliečia tik Niksoną. Tai liečia 
šimtus tūkstančių kitų Respublikonų partijos narių, ku
rie šiandien ‘‘valgo baltą duonelę” tik dėl to, kad jų 
žmogus sėdi Baltuosiuose rūmuose.

Jeigu Niksonas bus neišrinktas, tai, užėmus Demo
kratų partijos kandidatui Kennedy prezidento vietą, 
tūkstančiai respublikonų liks be darbo—jų vietas už
ims demokratai.

—Ar daug Lietuvos kata
likų kunigų meta kunigys
tę?

Meta, bet kiek jų atsisa
kė nuo kunigystės tarybi
niais metais, tikrai pasaky
ti negaliu. Apytikriai ga
lima pasakyti, jog katalikų 
kunigų Lietuvoje dar ne
trūksta, jų dar yra ten tru
putį daugiau kaip 1,000.

Apie kunigų atsisakymą 
nuo kunigystės, be kitų, 
kalbėjausi ir su buvusiu 
Kauno kunigų seminarijos 
profesorium J. Ragausku, 
kuris neseniai parašė labai 
stambų antireliginį savo 
memuarų veikalą “Ite, mis- 
sa ėst” (“Eikite, mišios bai
gėsi”). J. Ragauskas as
meniškai pažįsta daug ku
nigų, žino jų samprotavi
mą, jų veiksmus. (Beje, jo 
knyga buvo premijuota.)

J. Ragausko nuomone, 
daug katalikų kunigų tuo
jau mestų kunigystę, jei jie 
jaustų, kad tuojau, kai pa
sitrauks iš “kunigystės sto
no”, gaus su pelningu atly
ginimu kokią nors lengvą 
tarnybą bei darbą. Bet jie 
to nesitiki gauti, nes jokios 
profesijos, jokios visuome
niškai naudingos specialy
bes neturi. Kunigų “profe
sijos” jie laikosi dėl to, kad 
dar randasi žmonių, kurie 
juos išlaiko, kurie jiems 
teikia lengvą ir dar gan 
pelningą gyvenimą.

Metus kunigystę, asmuo 
paprastai eina į mokyklą 
įgyti kokios nors specialy- 

Kas ką rašo ir sako
“Į LIETUVĄ ATVAŽIA- patiko. Juk tai labai.šv.— 
VAU—LIETUVOS ' j ‘ *
NEPAŽINAU”

Tokia antrašte brookly- 
nietė Nastė Buknienė, bū
dama Lietuvoje, davė 
straipsnį Kauno ir Jonavos 
laikraščiui “Sociali s tini u

Jo smegenys “neišskalbtos” :
NET GĖDA BUVO paimti į rankas kai kuriuos 

buržuazinius laikraščius, kurie pastaruoju laiku bliovė, 
būk, girdi, lakūno Powerso smegenys “būsiančios iš
skalbtos”, būk tarybiniai organai padarys jį “ištikimu 
savo propagandos įrankiu.”

Teismas prasidėjo, jis tęsiasi Maskvoje. Ną, ir ką 
gi šis teismas ligi šiol parodė? Jis, tų pačių laikraščių 
pripažinimu, parodė, kad lakūno Francis G. Eowerso 
smegenys “nebuvo išskalbtos,” kad jis pareiškė teismui, 
jog niekas nieko panašaus iš tarybinių organų jam ne
darė. Jis pareiškė, kad per visą nelaisvės laiką, būnant 
jam kalėjime, tarybiniai organai jį gerai traktavo, gerai 
valgydino.

Na, o kai dėl paties jo nusikaltimo: jis prisipažino. 
Ką kitą gi jis galėjo daryti? I

Mūsų šalies prezidentas Eisenhoweris pats pirmas 
jį pastatė ten, kur jis šiandien sėdi, pareikšdanjas, jog 
lėktuvas U-2, kurį Powers vairavo, buvo pasiųstas į Ta
rybų Sąjungą šnipinėjimo tikslais.

Šis teismas Maskvoje parodė, koks nešvarus buvo 
tas burbulas, kurį pūtė buržuazinė mūsų krašto spauda 
ir politikieriai. i

Žinoma: nešvariausias dalykas buvo—pasiuntimas 
U-2 į Tarybų Sąjungą šnipinėjimo tikslu.

Ar nebus tuščios kalbos?
DEMOKRATŲ PARTIJOS politikieriai šiuo laiku 

Kongrese smarkiai rėkia už nustatymą minimalės darbi
ninkams algos $1.25 valandai, už seniems žmonėms su
teikimą medicininės pagalbos.

• Visa tai gerai. Bet bloga, kad Kennedy ir jo šali
ninkai tik dabar, prieš rinkimus, tais reikalais susirū
pino.

Nežinome, ką Kongresas tais klausimais nuspręs. 
Bet gali išeiti taip: Sakysime, Kongresas priima Ken- 
nedžio siūlymus, na, o prezidentas Eisenhoweris atsisa
ko po įstatymu pasirašyti.

Kas tuomet? Ar Kongresas galės įstatymuš pra
varyti—reikia dviejų trečdalių balsų—po to, kai prezi
dentas juos vetuos9

keliu.” Skaitome:
Dar prieš išvažiuojant iš 

Amerikos į Lietuvą, mus 
daug kas draudė, sakyda
mi: “Nevažiuokite, Lietu
voje nieko gero nerasite, 
ten žmonės vaikšto maišais 
apsirengę, badauja.” Žino
ma, mes, pažangūs Ameri
kos lietuviai, tuo netikėjo
me, bet tai, ką pamatėme 
savo akimis, įžengę į gim
tąją žemę, mus nustebino.

Man Lietuvą teko palikti 
1937 m. Esu gimusi ir au
gusi Kauno priemiestyje A. 
Panemunėje. Puikiai paži
nojau jos apylinkes, dažnai 
eidavau uogauti į Vaišvy- 
davos miškelį, o dabar ap
silankiusi “Gintaro” kolū
kyje, pamačiau, kad senojo 
gyvenimo neliko nė žymių. 
Vietoji sulinkusių šiaudais 
dengtų bakūžėlių, išaugo 
puiki kolūkio gyvenvietė. 
Kada lankydamiesi kolūky
je artėjome prie galvijų fer
mos, nedrįsome klausti, kas 
tai per pastatas, manėme, 
kad mokykla.

Mus labai nustebino pla
čiai išsiliejusi Kauno jūra. 
Ilgai po ją plaukiojom mo
torlaiviu. Ilgai negalėjau 
atsistebėti didingu reginiu, 
kurio vaikystėje nei sapnuo
ti nesapnavau, žodžių 
trūksta išreikšti tam jaus
mui, kuris apėmė mane ap
silankius Kauno HES. Da
bar senasis mūsų Nemunas 
tarnauja žmogui, jis suka 
didžiules turbinas, teikia 
elektros energiją ne tik 
miestui, bet ir kaimui.

Kur mes tik apsilankyda
vome, visur matėme didžiu
lę pažangą. Kaunas mums 

bes! Panašiai buvo net ir su 
pačiu J. Ragausku. Nusivil
kęs sutaną, jis lankė mark- 
sistinę-lenininę moky k 1 ą, 
kuri padėjo jam išeiti iš 
metafizinio galvojimo ir 
įsisavinti dialektinę,, mate
rialistinę pasaulėžiūrą. Bet 
Ragauskas — didžiulių ga
bumų vyras, intelektualas. 
Tai liudija jo knygos ir 
straipsniai. Todėl daug ku
nigų ir laikosi kunigystės, 
kol ji jiems teikia lengvą, 
be rūpesčių gyvenimą, kol 
dar yra tikinčiųjų, kurie 
juos užlaiko.

Reikia nepamiršti ir to, 
kad kunigas, metęs “kuni
gystės stoną”, yra žiauriai 
visokių tamsūnų apkalba
mas, šmeižiamas, niekina
mas. Dvasininkija paleidžia 
apie jį biauriausių prasima
nymų, kad kaip nors sunie- 
kmtų tikinčiųjų akyse.

Buvau svečiuose pas savo 
giminaičius. Jis—darbinin
kas, geras darbininkas ir 
jau laisvamanis. Jo žmona 
— šeimininkė, prasilavinusi 
moteriškė. Jiedu turi dvi 
dukreles. Vyresnioji lanko 
vidurinę mokyklą — labai 
gabi, daug skaito, studijuo
ja.

Aš maniau, kad ir šeimi
ninkė yra laisvamanė. Tad 
besikalbant, sakiau:

—Iš jūsų pasakojimo, 
matau, kad praeitį turėjo
te sunkią, nukentėjote, bet 
dabar jau gyvenate gerai. 
Na, man rodosi, jūsų vy
riausias uždavinys—vaikai.

i. svarus
miestas. Visur gėlės, kurių 
niekas nelaužo, neskina. 
Čia žmonės kultūringi, net 
mažiausius popieriukus me
ta į šiukšlių dėžutes. Vie
nintelio dalyko pasigedome 
Kaune — tai vaikų, bet 
mums paaiškino, kad šiuo 
metu jų daugumas pionie
rių stovyklose arba vasaro
ja kaime. Visa tai mes pa
pasakosime grįžę atgal į A- 
meriką.

Tikrai nuoširdžiai žmo
gaus sveikata rūpinasi Ta
rybų S ą j u n g o j-e, mes tą 
akivaizdžiai matėme apsi
lankę Respublikinėje klini
kinėje ligoninėje. Kažkaip 
nesinori net tikėti, kad vi
sas šis gydymas ir priežiū
ra veltui. Pas mus visai ki
taip, už vizitą pas gydytoją 
reikia mokėti 3-5 dolerius, o 
jei gydytojas atvyksta į na
mus, tai jau 8-10 dolerių, 
už operaciją net 200 dole
rių. Viską Amerikoje nu
lemia turtas. Jei tave fabri
kantas atleis iš .darbo ir su
sirgsi, tai jau žinok, kad 
vilties grįžti į gyvenimą be
veik nėra.

Tarybinis gyvenimas ma
ne stebina iki pat sie
los gelmių: kiek daug pa
daryta! Ši nauja Lietuva, 
kurią aš radau, visiškai ne
panaši į tą, kurią palikau 
prieš 23 metus.

Pasinaudodama laikraščio 
“Socialistiniu keliu” skilti
mis, noriu pasveikinti visus 
jo skaitytojus, Kauno 
ir Jonavos rajonų šau
niuosius žemdirbiui, dar
bininkus ir tarnautojus, 
kurie puikiais darbo laimė
jimais sutinka tarybinio gy
venimo dvidešimtmetį.

Brangūs tautiečiai, ir at
eityje dirbkite, sta t y k i t e 
taip, kaip ir iki šiol, tuo 
užtikrinat tvirtą taiką visa
me Žemės rutųĮyje.

Nastė Bitknienė 

Žiūrėkite, kad dukrelės bū
tų ne tik išmokslintos, bet 
kad jos įsijungtų į visuome
nines organizacijas, kad jos 
būtų veiklios, pavyzdingos 
pilietės, kad užaugtų be re
liginių prietarų, kurie žmo
gų varžo, žemina, neleidžia 
savystoviai galvoti...

Patylėjusi, paabejojusi, 
sakyti ar nesakyti, šeimi- 
nmkė, pagaliau, tarė:

—Dėde, būsiu atvira ir 
pasakysiu, kad aš pati dar... 
dar tikiu, einu ir į bažny
čia.

—Nieko baisaus, kad jūs 
pati einate į bažnyčią, — 
atsakiau, —bet dabar svar
biausia tai, kad vaikus auk- 
lėtumėte gražiai. Pati taip
gi galėtumėt persiorientuo
ti. Juk gyvename laikotar
pį, kai tarybinis mokslas 
mėnulį pasiekė. Ar jūs skai
tėte buvusio kunigo J. Ra
gausko raštus?

—Skaičiau jo straipsnius 
“Komjaunimo tiesoje” — 
man jie labai patiko, įdo
mūs... Bet, dėde, kad jūs ži
notumėte, ką apie J. Ra
gauską žmonės kalba?!.

—Kokie žmonės? — ste
bėjausi. — Prava ž i a v a u 
skersai ir išilgai Lietuvą ir 
apie jį niekur niekas man 
netarė blogo žodžio. Visi 
tik gyrė.

—Na... žmones, kurie ei
na į bažnyčią. Kokių kalbų 
apie jį pripasakoja!..

Tai parodo, kaip kunigai 
pantapliniu paštu tarp da
vatkų skleidžia nuodus apie 
tuos, kurie išdrįsta atsisa
kyti kunigystės, kurie ken
kia jų bizniui...

Patariau moteriškei skai
tyti J. Ragausko ir kitų 
ateistų raštus. Patariau jai 
įsigyti, kai bus gatava, kny
gą “Ite, missa ėst”.

—Kokios kitos religijos 
Lietuvoje yra, apart kata
likų?

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės,” sakoma poteriuose. 
Kaip kitose šalyse, taip, de
ja, dar ir Tarybų Lietuvoje 
yra visokių religijų: stačia
tikių, sentikių - starovierių, 
žydų, liuteronų (daugiau
siai Klaipėdos krašte), kal
vinistų - evangelikų -refor
matų (aplink Biržus), ma
hometonų, biblistų, “7-tos 
dienos adventistų”, ir net 
jahovistų.

—Ar tarybine vyriausy
be persekioja dvasininkus?

Ne, nepersekioja. Neper
sekioja nei dvasininkų nei
gi tikinčiųjų — tų, kurie ei
na į bažnyčią. Persekioji
mais juk jokio tikėjimo ne
išnaikinsi. Tai gerai žino 
marksistai. Jie sako: tik 
žmonių švietimu tegalima 
juos ištraukti iš religinių 
pinklių. Pagalvokime mes 
patys apie save: jei mums, 
kai kadaise buvome religin
gi, būtų atėjęs kas nors ir 
taręs: “tau nevalia tikėti”. 
Ar tai būtų padarę mus 
laisvamaniais ir ateistais? 
Ne!

Tarybų Lietuvoje žmo
gus turi teisę tikėti ar ne
tikėti, nes tai jam garantuo
ja šalies konstitucija, bet 
tai nereiškia, kad dvasinin
kija turi tokias pačias tei
ses, kokias turėjo prieš 20 
metų, buržuazijai Lietuvą 
valdant.

Pirmas dalykas: bažnyčia 
nevaldo tų žemės plotų, ko
kius valdė seniau. Bažny
čia neturi teisės kištis į 
valstybės reikalus. Seniau 
dvasininkija valdė net ir 
kapines, ir kai laisvamanis 
numirdavo, dažnai jo kūno 

nepriimdavo į kapinės,*“ 'o 
jei priimdavo, tai liepdavo 
jį užkasti kur nors patvo
ry, kad jis būtų kitų žmo
nių akyse pažemintas, kaip 
koks kriminalistas.

Seniau kunigai galėdavo 
žmones visaip šmeižti, nie
kinti iš sakyklos — niekin
ti, juos įvardijant, už tai, 
kad jie buvo laisvamaniai. 
Ir dėl to jų niekas nebaudė. 
Seniau bažnyčia vedė met
rikaciją, ir jei tėvai atsisa
kydavo vaiką krikštyti 
bažnyčioje, jis nebūdavo 
į metrikacijos knygas įra
šytas, — jis buvo laikomas 
neegzistuojančiu. Mokyk
lų mokiniai būdavo varu 
varomi į bažnyčias, jie bu
vo prievartos būdu verčia
mi mokytis religijos.

Suminėjau tik kai kuriuos 
dalykus, kuriais bažnyčia 
buržuazijos valdymo metu 
naudoj, i. šiandien viso to 
nėra. Šiandien tos teisės 
dvasininkijai yra atimtos.

Dvasininkai yra šalies 
piliečiai, ir jei jie nenusi
žengia įstatymams, jų nie
kas nekliudo. O jei 
kunigas nusižengs įstaty
mams, jei atliks kokį nedo
rą. veiksmą, tai jis, lygiai 
kaip bet kuris kitas pilietis, 
bus teisiamas, bus baudžia
mas. Jokia išimtis jam ne
bus padaryta tik dėl to, kad 
jis kunigas.
Na, o kai del kovos su re

ligija.
Buvo atsiradę ir Lietuvo

je žmonių, kurie siūlė ad
ministracinėmis priemonė- 
m i s panaikinti religiją. 
Prieš tai KP ir vyriausybė 
griežtai pasisakė, tokią 
nuomonę palaikė žalinga ir 
ją atmetė.

Man teko skaityti vieną 
tuo klausimu dųkųrneųtą, 
kuriame pasąkyta:

“Prievartos priemo n ė s 
kovoje su religija ne tik ne
naudingos, bet jos dargi ža
lingos. Kova su religiniais 
prietarais persėki c j i m o 
priemonėmis priveda ne 
prie religijos susilpnėjimo, 
o prie religijos sustiprėjimo. 
Persekiojama religija įgau
na pritraukiamą jėgą, užsi
grūdina. Šis faktas yra pa
tikrintas daugelį kartų ir 
tie asmenys, kurie galvoja, 
kad galima uždrausti reli
giją, j^ga panaikinti žmo
nių religingumą, parodo vi
sišką savo nesupratimą 
apie religijos atsiradimo ir 
jos išnykimo priežastis.

“Engelsas savo veikale 
‘Antidiuringas’ išjuokė vo
kiškąjį smulkiosios buržu
azijos ideologą Diuringą už 
jo nerevoliucines idėjas už
drausti religiją socialistinė
je visuomenėje. Engelsas 
vadino Diūringą prūsoku, 
kuris ‘savo krūtinėje ne
šioja žandarą’. Siūlydamas 
išleisti įstatymus prieš reli
giją, Diuringas tuo pačiu 
apvainikuoja religiją kan
kinio vainiku ir... suteikia 
jai galimumą tolimesnei 
egzistencijai...”

Šio dėsnio tarybiniai or
ganai ir tarybinė visuome
nė ir tebesilaiko.

Amerikos klerikalai ne
tiesą sako, būk Lietuvoje 
kas nors prieš tikinčiuosius 
naudoja administrac i n e s 
priemones, kad sulaikytų 
juos nuo tikėjimo. Prieš re
ligiją yra kovojama, bet ko
vojama moksliniu, propa
gandiniu, įtikinimo būdu ir 
priemonėmis.

—Ar daug Lietuvos žmo
nių dar tiki?

Kiek jų ten tiki, nežinau, 
bet dar yra. Kai kurie jau
nesniųjų nueina į bažyčią 
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Tik dėl formalumo, gal dėl 
to, kad jo ar jos senutė mo
tina ar tėvas prašo, kad kai 
kada nueitų.

Prisimena man vienas po A* 
kai bis su jauna moterimi, 
neseniai ištekėjusia. Ji kilu
si iš Dzūkijos, dabar gyve
na Vilniuje ir ten turi tar
nybą. Pasirodo, kad ši jau
na pora dar ėjo į bažnyčią 
šliūbą imti. Aš stebėjausi. O

—Ėjome į bažnyčią tik 
dėl mano motinos. Ji sakė: 
dukrele, būtinai eikite pas 
kunigą šliūbo imti, nes, jei 
to nepadarysite, tai mane 
kaimo davatkos špygomis 
užbadys. Na, tai tik dėl mo
tinos ir ėjau...

O viena labai gera dar ti
kinti moteriškė manęs pra
šė:

—Jūs susitinkate su vys
kupais, tai patarkite jiems, 
kad panaikintų išpažintį. 
Juk vistiek niekas šiandien 
kunigams per išpažintį tėtį 
sybės nesako!..

Šis jau pabuvusios kata
likės posakis man įstrigo į 
galvą, nes tai parodo, ko
kia reformacija vyksta dar 
tikinčių Lietuvos žmonių 
galvosenoje.

Galiu priminti ir tai: 
jaunieji kunigai, kurie šiuo 
metu iš Kauno kunigų se
minarijos išleidžiami, taip
gi jau nebus tokie, kokie 
buvo arba tebėra senosios 
kartos storžieviai. Jie išėję 
tarybines gimnazijas; dau
gelis jų atitarnavę Tarybi
nėje Armijoje. Jie, vadina
si, negali būti tokie, kaip 
senosios kartos kunigai. 
Dauguma jų “kunigystės 
stoną , priima, aišku, tik 
dėl to, kad tikisi lengvo 
gyvenimo.

—Jei karas iškiltų, taL 
jūsų nuomone, ar tikintieji^ 
gjntų, Lietuyą?

Žinoma, , kad gintų! Jei 
ant Tarybų Sąjungos būtų 
padarytas užpuolimas, esu 
tikras, visi darbo žmonės, 
tikintieji ir netikintieji, ku
rie tik pajėgtų, imtų į ran
kas ginklą ir muštų priešą.

Praėjusio karo metu, at
simename, visų tarybinių 
respublikų žmonės, visos 
tarybinės tautos vieningai 
kovojo prieš vokiškuosius 
fašistus. Taip buvo ir Lietu
voje, nors daugelis kunigų 
bendradarbiavo su okupan
tu, išdavinėjo priešui parti
zanus.

Mušdami agresorių, Ta - 
rybų Lietuvos darbo žmo
nės, tikintieji ir netikintie
ji, gintų savo žemę, savo 
laisvę, savo gyvenimą, savo 
šviesią ateitį. .g

Istorija teikia nemaža* 
pavyzdžių, kaip žmonės 
—karštai tikintieji, laisva
maniai ir komunistai,—su
telkę visas jėgas gynė savo* 
laisvę, ir ateitį. Paimkime, 
pavyzdžiui, Ispaniją. Arba 
dirstelkime į šiandieninę 
Kubą. Aukštoji dvasininki
ja viską daro, kad nustaty
tų katalikus prieš liaudies 
saldžią, kuriai vadovauja 
Fidel Castro, bet tikintieji 
į tai nekreipia dėmesio. Jie 
kartu su visa Kubos liaudi
mi žiūri į Tarybų Sąjungą, 
į Kiniją, į kitas socialisti
nes šalis, kurias dvasininki
ja visaip niekina, kaip į 
savo gelbėtojas.

Montrealis. — Aviacijos 
viršininkai sako, kad per 
keleris metus išleido $50,- 
000,000 pastangoms suma
žinimui lėktuvu triukšmo.

------- ----- i
Chicago. — AFL-CIO iš

leis $500,000 raginimui sa
vo narių registruotis balsa
vimams.
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M. Kozlovskis
(1876-1927)

M. Kozlovskis gimė 1876 
‘metais Vilniuje, mokytojo 
šeimoje. Būdamas Vilniaus 
gimnazijos penktos klasės 
mokinys, jis įstojo į socialis
tinės pakraipos savišvietos 
ratelį, kuriame buvo nagri
nėjami Markso, Engelso, 
Lasalio, Lafargo veikalai. 
Už priklausymą šiam rate
liui jis buvo pašalintas iš 
septintos klasės kaip “ne
patikimas.” 1893-1894 me
tais M. Kozlovskis organi
zuoja kelis Vilniaus odinin
kų, batsiuvių ir metalistų 
ratelius, kuriuose buvo 
vykdoma socialdemokratinė 
propaganda.

Būdamas Maskvos uni
versiteto teisės fakulteto 
studentas, jis dirba propa
gandinį darbą tarp darbi
ninkų, dalyvauja studentų 

^riaušėse. 1896 metais M. 
Kozlovskis įstojo į “Lietu
vos Darbininkų sąjungą” 
ir drauge su S. Trusevičium 
(K. Zalevskiu) buvo vienas 
aktyvių šios sąjungos orga
nizatorių. 1897 metais iš
leidžiamas Sąjungos orga-L - _ x ... .
nas “Pšegliond robotniči” Y' Lenln,ul betarpiškai va- 
(“Darbininku apžvalga”). doya.ujant. V. Leninas di- 
1899 metais carinė žvalgy- dziai vert,n° Kozlovskioo 
ba suima M. Kozlovskį, bet gabumus.

Tribūna.

tižiai vertino Kozlovskioo

netrukus jis išleidžiamas. 
Jau 1900 metais M. Koz
lovskis tampa Lenkijos Ka
ralystės ir Lietuvos social
demokratijos nariu, daly
vauja jungtiniame suvažia
vime.

Už revoliucinę veiklą M. 
Kozlovskis ištremiamas iš 
Vilniaus. Jis išvyksta į už
sieni. Gyvendamas Paryžiu
je, M. Kozlovskis priklauso 
Lenkijos Karalystės ir Lie

tuvos socialdemokr a t i j o s 
Paryžiaus grupei. 1907 me
tais jis dalyvauja Londone 

ir Baltarusijos Teisingumo 
liaudies komisaru.

1919 metų sausio pradžio
je M. Kozlovskis kartu su 
K. Staniuliu ir J. Opans- 
kiu, vykdydami Lietuvos 
Laikinosios reyol i u c i n ė s 
darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių vyriausybės nuta
rimus, aktyviai dalyvauja 
likviduojant seną teismą ir 
seną teisėtumą, kuriant 
naujus proletarinius teis- 

įvykusiame R S D D P suva
žiavime.

1909 metais M. Kozlovs
kis atvyksta į Peterburgą, 
dirba metalistų profsąjun- 
goję, dalyvauja leidžiant 
partinį lenkų socialdemo
kratų. organą

Po vasario
M. Kozlovskiui teko būti 
gynėju buržuaziniame teis
me ryšium su byla dėl bol
ševikų partijos CK iškėlimo 
iš Kšensinskos rūmų, Gy
nimas virto bolševikine agi
tacija, kadangi teismo salė
je buvo labai daug darbi
ninkų, jo kalba sukėlė pašė
lusį buržuazijos įnirtimą.

Po Didžiosios Spalio so- likos liaudies teismo 
cialistinės revoliucijos M. 
Kozlovskis skiriamas pir- tiečių Respublikos revoliuci- 
mosios tardymo komisijos i nių tribunolų nuostatus.” 
Smolnyje pirmininku, o taip | Abu šie dekretai buvo pa- 
pat RTFSR TeisingumoIsirašyti V. Mickevičiaus - 
Liaudies Komisariato kole- Kapsuko ir M. Kozlovskio, 
gijos nariu. Tarybinei vy- Šiais dekretais buvo ne tik 
riausybei persikėlus į Mask- nustatyti naujų proletari-1 
va, M. Kozlovskis skiriamas nių teismų ir kitų teisingu- 

( Mažosios Liaudies ūkio ta- mo 
rybos pirmininku ir dirbai bei veiklos principai, bet ir 

' ” ’ ' * ’ -v. . 'buvo išspręsta eile teismo
demokratizavimo klausimų.

M. Kozlovskis atliko res
publikoje didelį darbą, aiš
kindamas darbo žmonėms šmeižtu bolševikų, vadova- 
naujo teismo, naujos revo- ■ vusių tardymo komisijoms, 
bucinės teisėtvarkos esmę,' —M. Kozlovskio, P. Krasi- 
stengėsi įtraukti darbo j kovo, P. Stučkos ir kitų — 
žmones į kovą už socializ-; a d r e s u . Visa ši melo ir 

Išmeižto kampanija, nu
kreipta prieš bolševikus, 
kaip ir reikėjo tikėtis, bai
gėsi visišku kairiųjų eserų 
pralaimėjimu; jie šiuo at
veju demaskavo save kaip 
kontrrevoliucinės buržuazi
jos pakalikai.

M. Kozlovskis kaip komu
nistas, kaip pirmasis Tary
bų Lietuvos Tei s i n g u m o

revoliucijos | mus> naują revoliucinį tei-
sėtumą. Be to, dar 1919 
metų sausio 31 dieną Lie
tuvos Laikinoji revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vy
riausybė pagal M. Kozlovs
kio pranešimą priėmė du 
svarbius dekretus teisėtvar
kos ir teisenos klausimais: 
“Dekretą dėl Lietuvos Dar
bininkų - valstiečių. Respub- 

i” ir 
“Lietuvos Darbininkų -vals-

organų organiazvimo

1919 metų sausio 1 dieną 
Lietuvos Laikinoji revoliu
cinė darbininkų ir valstie
čių vyriausybė su V. Micke
vičium - Kapsuku priešaky
je savo posėdyje nutarė lmT 
pakviesti M. Kozlovskį orga
nizuoti teismo organų Lie
tuvoje. Patenkindamas šį 
prašymą, RKP(b) CK ko
mandiravo M. Kozlovskį į 
Vilnių, kur jis 1919 metų 
vasario 10 dieną buvo iš
rinktas Tarybų Lietuvos 
Teisingumo liaudies komi
saru, o vėliau — Lietuvos

M. Kozlovskio vadovauja
mas Teisingumo Liaudies 
Komisariatas parengė Lie
tuvos Darbininkų - valstie
čių Respublikos Konstituci
ją, o taip pat eilę dekretų 
projektų ir kitų svarbių 
aktų. Tarp kitko, M. Koz
lovskis asmeniškai dalyvavo 
parengiant dekretą dėl Vil

niaus Valstybinio universi
teto atidarymo.

M. Kozlovskis taip pat ak
tyviai dalyvavo respublikos 
partiniame gyvenime. 1919 
metų kovo mėnesį jis buvo 
Lietuvos ir Balta r u s i j o s 
Komunistų partijos delega
tas RKP(b) VIII suvažia
vime.

Užsienio ir vidaus kontr- 
revoliucijos jungtinių jėgų 
spaudimas 1919 m. laikinai 
nutraukė Tarybų valdžios 
veiklą Lietuvoje. M. Koz
lovskis grįžta į Maskvą ir 
dirba ten atsakinguose pos
tuose. Jis atlieka žymų dar
bą revoliucinės teisės kūri
mo srityje, parengė 1919 
m. “RTFSR baudžiamųjų 
įstatymų pagrindo” projek
tą. Nuo 1922 iki 1924 metų 
jis dirba diplomatinį darbą, 
o vėliau dirba atsakingą 
darbą Susisiekimo Kelių 
Liaudies Komisariate. M. 
Kozlovskis mirė 1927 m.

V. Leninas, įvertindamas 
M. Kozlovskio ir kitų bolše
vikų veiklą pirmoje tardy
mo komisijoje, 1918 metų 
vasario rašė: “Pašėlusią 
melo ir šmeižto kampaniją, 
kurią organizavo buržuazi
nė spauda, siekdama dis
kredituoti bolševikus, parė
mė ir dalis kairiųjų eserų, 
kurie nesišlykštėjo biau- 
riausiu ir juodžiausiu

Bulvių skutimo mašina
Tarybų šalies parduotu

vėse pasirodė plastmasinės 
mašinėlės bulvėms * skusti. 
Jos naudoja vandenį tiesiog 
iš vandentiekio, esant 
1,5—2 atmosferų slėgimui. 
Mašinėlė prijungiama žar
nele prie paprasto vanden
tiekio čiaupo. Vandens sro
vė patenka į mašinėlės apa
čioje įrengtos turbinėlės 
mentes. Besisukdama turbi- 
nėlė suka skritulį, kurio pa
viršius šiurkštus. Mašinėlės 
periferijoje yra šiurkštaus 
paviršiaus cilindras. Van
duo patenka į ertmę, kurio
je sudėtos bulvės. Nešvaru
mai ir lupenos šalinamos 
pro turbinėlę. Per 3—4 min. 
galima nuskusti apie svarą 
bulvių. c

Prieš džiovą vaistai
Jugoslavijos mokslinin

kai, vadovaujami Belgrado, 
universiteto prof. Jefremo 
Nedeljkovičiaus, 20 metų 
tyrinėjo naują prieštuber- 
kuliozinį vaistą, kurį paga
liau pasiūlė masinei gamy
bai. Naujasis vaistas, vadi
namas “Nedeljkovičiaus fil
tratu”, veikia ne tuberku
liozės sukėlėją, bet stiprina 
ligonio organizmo atsparu
mą; jų.veiksmo pagrindas 
yra tas, kad ne vaistai, bet 
ligonio organizmas turi su
naikinti bakterijas. Juos 
naudoja plaučių, limfinių 
liaukų, kaulų tuberkuliozės 
atvejais.

liaudies komisaras, skyrė 
visas savo 'jėgas socializmo 
pastatymui mūsų ' krašte, 
revoliucinio teiąėtumo stip
rinimui. ,

Naujam lėktuvui yra 
nebaisūs nelygumąį

Šiam Francūzijoje sukon
struotam lėktuvui nebaisūs 
kylant ir tupiant nedideli 
nelygumai. Jis laisvai bėga 
per lentas ir plytas, išmėty
tas aerodrome. Kuo skiria
si naujasis lėktuvas nuo 
įprastinių, kodėl jis gali pa
kilti arba nutūpti tokiomis 
sąlygomis, kurios kitiems 
lėktuvams būtų pavojin
gos? Pasirodo, todėl, kad 
šio lėktuvo padangos žy
miai platesnės, be to, jose 
yra nedidelis oro slėgimas. 
Užvažiavus, sakysime, ant 
plytos, ratai su tokiomis pa
dangomis negauna smūgio, 
kadangi plyta laisvai “pa
skęsta”, palyginti, minkš
toje padangoje.

KAIP GREITAI 
PLINTA GRIPAS

Paskutinės gripo epide
mijos metu gydytojams pa
vyko stebėti ir registruoti 
ligos sukėlėjų plitimo tem- 
pa. Prancūzų mokslininkas 
prof. Bpnchardas įrodinėja, 
kad vienas gripu sergąs 
žmogus per dieną užkrečia 
5 sveikus asmenis. Kiekvie
nas iš šių 5 užsikrėtusių as
menų savo ruožtu apkrečia 
sekančius 5 asmenis. Tokiu 
būdu per savaitę vienas 
gripu sergąs asmuo gali 
apkrėsti 78,125 asmenis. Ta
sai skaičius, aišku, nurodo 
tik apsikrėtusius, bet dar 
nesergančius asmenis. Ser
gančiųjų skaičius yra žy
miai mažesnis, nes daugelis 
asmenų turi atsparumą 
šios ligos sukėlėjams. ,f< ,

Jungtinėse Valstijose yra 
v*rš 18,000 miestų ir mies
telių. Visi jie turi apšvies
tas gatves, bet vienur jos 
apšviestos gerai, o kitur 
mažai.

Policijos rekordai rodo, 
kad kur gerai gatvės yrą 
apšviestos, ten įvyksta ma
žiau kriminalysčių. New 
Yorko policija raportavo, 
kad visų kriminalysčių, kaip 
tai užpuolimų, moterų iš
prievartavimų ir vagysčių 
nakties laiku įvyksta 75 
procentai. 1957 metais buvo 
padaryta bandymai penkio
se miesto srityse — tinka
miau buvo apšviestos gat
vės ir prasikaltimai suma
žėjo beveik 50 procentų.

Ii948 metais Clevelande 
pagerino gatvių šviesas ir 
ant moterų užpuolimai su
mažėjo 44 procentais, o va
gystės 27 procentais. Gary, 
Ind., buvo įtaisyta 5,000 
geresnių šviesų ir krimina
liai užpuolimai sumažėjo 
60 procentų.

Pasirodo, kad gatvių tam
sa, tai piktadarysčių sesuo. 
Mat, prasikaltėliai gali tam
soje arčiau dasigauti, o po 
prasikaltimo pasislėpti.

Ligonines
Ligoninės yra taip senos, 

kaip žinoma žmonijos isto
rija. Bet senovėje jos aprū
pindavo tik žymius karve
džius ir turčius. Masinių li
goninių, kurios būtų aptar
navę paprastus darbo žmo
nes, ilgai nebuvo. Europo
je tik prieš 700 metų jų bu
vo daugiau įsteigta. -

Jungtinės-e Valstijose pir
moji, paprastiems žmonėms, 
ligoninė buvo įsteigta 1820. 
.rųętais akių gydymui. .

Prof. Dr. Alighiero Tondi

Vatikanas ir kolonijine politika
Milano arkivyskupas kar

dinolas Šusteris 1935 m. 
spalio 25 d. vykstantiems į 
kolonijinį karą Abisinijo
je italų kareiviams kalbė
jo: “Su dievu, visi drauge 
prie reikalo! Vykdome sa
vo pareigą kaip piliečiai ir 
kaip katalikai. Tai svarbu, 
visų pirma, dėl to, kad šiuo 
momentu italų vėliava ne
ša į Abisinijos pakalnes 
dievo kryžiaus pergalę!” Tų 
pačių metų vasario 24 d. 
oficialus Vatikano dienraš
tis “Osservatore Romano” 

(Xrašė, kad “šiandien koloni- 
^zacija tenka laikyti didelio 

solidarumo, atkaklaus kan
trumo, didelės valios ir 

, broliškos meilės reikalu.” 
* Tačiau Italijos viešoji nuo

monė prieštaravo tokiai pa
žiūrai ir vykstančiam gro
bikiškam karui, kurį Mu
solinio valdžia kariavo 
prieš Abisiniją. Katalikų 
masės negalėjo suvokti, 
kaip galima suderinti 
evangelijų mokslą su tuo 
teiginiu.

Tikintiesiems suraminti 
katalikų spaudoje prasidė
jo kampanija, siekiant pa
teisinti kolonijinį karą re
ligijos pagrindais. Ypač 
pasižymėjo oficialus popie
žiaus žurnalo “Civilta cat- 
tota”, kuriam vadovavo jė
zuitai. 1936 m. vasario 15 
d. viename jo straipsnyje 
buvo teigiama: “Niekas iš 

4 ^didžiųjų katalikybės mąs
tytojų niekad neapibūdin
davo karą kaip iš esmės 
blogą dalyką. Niekas iš jų 
niekad nebuvo pasmerkęs 
teritorijų prijungimo, jei

gu tai būdavo teisingo ka
ro išdava”. Straipsnis bai
gėsi žodžiais: “Visi katali
kų komentatoriai laikėsi 
šio principo: Karas — o 
kartu ir priverstinis pri
jungimas — yra pateisina
mi, jeigu tai yra būtina 
priemonė užpuolėjui nu
bausti, skriaudai atitaisy
ti, neteisėtai sulaužytam 
teisingumui atkurti arba 
jam sutvirtinti”. Čia sąmo
ningai iškraipomi Italijos 
ir Abisinijos santykiai. Va
tikano atstovai savo kalbo
mis ir straipsniais ciniškai 
kartoja seną Lafonteno pa
sakėčią apie vilką ir ėriu
ką. Šie ir daugybė kitų 
faktų parodo, kaip Vatika
nas žiūri į karo problemą 
ir ypač kolonijinio užgro
bimo klausimą.

Kokiu mastu Vatikanas 
teikė ir tebeteikia pagalbą 
imperializmo kolonijinei 
politikai?

ISTORIJOS PAMOKOS
Istorijos faktai rodo, kad 

katalikų misionieriams vi
sada pavykdavo įsigalėti 
įvairiose šalyse kolonialis- 
tams padedant. Taip buvo 
Pietų Amerikoje, užpuolus 
ją ispanams ir portuga
lams, kurių laivais plaukė 
augustinionai, pranciško
nai, domininkonai ir jėzu
itai. Į Kanadą 1534 me
tais taip pat atplaukė mi
sionieriai drauge su užka
riautoju Žaku Kartjė. Po 
piežiaus skverbimosi į Ki
niją ir Japoniją istorija 
yra kiek sudėtingesnė. Te
nai katalikų kunigams pa
vyko daug kartų patekti 

drauge su pirkliais. Tačiau 
jie neįstengdavo pasilikti 
ilgam laikui. Valdžia labai 
greit pastebėdavo, kad, at
vykus misionieriams, vis 
stiprėdavo Europos tautų 
skverbimasis į šalies eko
nominį ir politinį gyveni
mą, o tai darėsi pavojinga. 
Todėl katalikų dvasininki
ja tegalėjo saugiai ir ilgam 
įsitvirtinti Kinijoje ir Ja
ponijoje tiktai Vakarams 
pavartojus smurtą ir pri
vertus šias šalis priimti pu- 
siau-kolonijines sutartis, 
kuriose šalia kitų reikala
vimų visada buvo vienas, 
įpareigodavęs įleisti sveti
mus misionierius į tas šalis 
ir laiduoti jiems visišką 
laisvę mokyti ir ypač įsigy
ti materialinius turtus.

Taip buvo, pavz., Kinijo
je. 1840 m. birželio 5 d. Ki
nijos valdžios organai Kan
tone davė nurodymą išmes
ti į jūrą daugiau kaip 20 
tūkstančių dėžių opiumo, 
kurį slaptai buvo atvežę į 
Kiniją anglų pirkliai. Šį 
įvykį Anglija panaudojo 
kaip priežastį karui pa
skelbti; Kinija buvo nuga
lėta ir 1842 m. rugpiūčio 29 
d. turėjo pasirašyti taikos 
sutartį, kuri numatė Britų 
vyriausybei plačias teises, 
leidžiančias ūkiškai ir poli
tiškai skverbtis į Kinijos 
teritoriją. Kitos didžiosios 
valstybės taip pat pasinau
dojo ta proga. Grasinimais 
ir gąsdinimais Prancūzija 
ir Jungtinės Amerikos Val
stijos gavo maždaug tas 
pačias teises kaip ir Angli
ja. Prancūzijos valdžios or
ganai, kurie laukė palan

kaus momento užimti Por
tugalijos kaip valstybės, 
ginančios misijas, vietą, 
privertė Kiniją pasirašyti 
dvi sutartis: vieną 1844 
m. ir kitą — 1846 m. Pir
moji numatė Kinijos pilie
čiams visišką laisvę pereiti 
į katalikų tikėjimą; antro
ji panaikino senas kliūtis 
svetimiems misionieriams.

PRIEVARTOS 
SUTARTYS

1856 m. buvo nužuddytas 
prancūzų misionierius 
Ogiustas Šapdelenas, o vė
liau kiniečiai kiek drastiš
kiau pasielgė su anglų jū
reiviais. Tai davė preteks
tą Prancūzijai ir Didžiajai 
Britanijai (tyliai pritariant 
Jungtnėms Valstijoms ir 
Rusijai) padaryti spaudi
mą Kinijai. 1858 m. jos 
privertė Kiniją pasirašyti 
su tomis keturiomis didžio
siomis valstybėmis vadina
mąjį Tiencinio susitarimą. 
1860 m. įžengus prancūzų 
ir anglų kariuomenei į Pe
kiną, Kinija buvo privers
ta pasirašyti “sutartį”, pa
gal kurią įsipareigojo ati
daryti į savo kraštą duris 
svetimšaliams be jokių ap
ribojimų. 1861—>1869 m. 
Kinija priversta pasirašė 
sutartis su Prūsija, Dani
ja, Olandija, Ispanija, Ita
lija, Austrija ir Belgija. 
Tos sutartys leido laisvai 
įvažiuoti į Kiniją visiems 
katalikų misionieriams, ku
rie turėjo prancūzų vy
riausybės išduotus pasus. 
“Taip, — rašo jėzuitas Pa- 
skalė Delija, — atsirado 
paprotys žiūrėti Prancūzi

ją, kaip į misijas proteguo
jančią valstybę. Ir šis pa
protys katalikų bažnyčios 
buvo plačiai išnaudojamas 
ištisą dvidešimtmetį, at
seit, nuo 1860 iki 1880 m. 
Taip pasikeitė bažnyčios 
teisinė padėtis Kinijoje ir 
pasidarė labai palanki ka
talikybės mokslui platinti”.

Japonijoje susidarė pa
naši padėtis. Priežastį su
darė ginčas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos vy
riausybių. Ginčui išspręsti 
Amerika pasiuntė admiro
lo Peri karo laivų eskadrą, 
privertusią Japoniją piim- 
ti tironišką susitarimą, ku
ris įgalino misionierius lai
svai įsikurti Japonijos teri
torijoje. Tada nuo praeito 
amžiaus antrosios pusės 
prasidėjo auksinė era Va
tikano ekspansijai Kinijo
je ir Japonijoje.

Liaudinių jėgų pergalės 
metu Kinijoje buvo susida
riusi tokia padėtis: katali
kų dvarininkija—tiesiogiai 
arba netiesiogiai — valdė 
apie 6 mik ha žemės; be to, 
ji plačiai dalyvavo įmonėse, 
bankuose, prekyboje, ku
riai vadovavo svetimšaliai 
ir užsienio kapitalistai. Vi
sa tai davė Vatikanui mil
žinišką pelną. Šalyje buvo 
tankus vyskupijų ir para
pijų tinklas. Tik 2542 ku
nigai buvo kinų kilmės, 
3046 jų atvyko iš- Europos 
ir Amerikos. Vyskupų bu
vo 108, arkivyskupų — 20. 
Tačiau iš 128 aukštųjų 
dvasininkų tik 33 buvo gi
mę Kinijoje. Reikia turėti 
galvoje ir kitus dalykus. 
Prancūzijoje yra net 39 mi
lijonai katalikų ir tik 87 
vyskupai. Ispanijoje, kurio
je visi gyventojai katalikai, 
yra 64 vyskupai. Tuo tar

pu 3 mil. kiniečių katalikų 
“dvasiškais reikalais” rū
pinosi net 128 vyskupai ir 
arkivyskupai. Ši dispropor
cija turi gilią prasmę. Pa
kanka priminti, kad bažny
tinė hierarchija Knijoje 
valdė 1559 pradines mo
kyklas, 601 vidurinę ir 
aukštąją mokyklą, 140 pro
fesinių mokyklų ir 3 stam
bius universitetus. Be to, 
čia veikė ne mažiau kaip 25 
seminarijos naujiems kuni
gams ruošti. Tiesa, katali
kų bažnyčia Kinijoje valdė 
216 ligoninių ir 847 “gydo
mąsias stotis”, tačiau pažy
mėtina, kad daugumoje jų 
gydymas buvo apmokamas. 
Nemažą pelną davė ir mo
kyklos, išskyrus vaikų ap
mokymo įstaigas. Išnaudo
dama savo privilegijuotą 
padėtį, bažnyčia įvairiais 
būdais sėmėsi milžiniškus 
pelnus ir stiprino savo po
litinę galią. Trumpai kal
bant, Kinijoje galima ma
tyti tai, kad daugiau ar ma
žiau vykdoma visų katali
kiškųjų misijų. Tai ne kas 
kita, kaip kolonijinės eks
ploatacijos “šventoji” for
ma. Štai kodėl Vatikanas 
visais būdais — atvirai ir 
slaptai — visada rėmė ir 
teberemia kolonizacinę sve
timų šalių užgrobimo poli
tiką.
KOLONIALIZMO TEISIŲ 

LAIMINIMAS
Nenuostabu, kad tokiai 

padėčiai esant, katalikų 
bažnyčia jau seniai siekė 
pateisinti savo religinio 
mokslo pagrindu vadinamą 
‘kolonizacijos teisę”. Pir
mas, kuris rimtai rūpinosi 
tuo klausimu, buvo domi

3 puil. Laiavė (Liberty). Antrad., rugp. (Aug.) 23^ 1960 
y I

ninkonas ir žinomas ispanų 
teologas Fransesko Da Vi
tor i j a, miręs 1546 m. Savo 
knygose “De Indis prior” 
ir “De Indis posterior, si ve 
de jure belli” (abi pasirodė 
1539 m.) jis siekė pateisin
ti kolonijinę agresiją ir pa
teikė daugybę “teisingų” 
kolonizacijos argumentų, 
labai reikalingų Ispanijos 
ir Portugalijos vyriausy
bėms' savo grobuoniškai ko
lonizacinei veiklai Ameri
koje ir kitur pateisinti. Re
miantis tomis knygomis, 
buvo aiškinama, kad ten 
“atkuriamos teisės, kurios 
buvo sulaužytos”. Tokio
mis sąlygomis, aiškina Da 
Vi tori ja, pirma naudotinos 
taikios priemonės reikia
mam sutvarkymui pasiekti. 
Tačiau, jeigu tos priemo
nės nedudoda rezultatų, . į 
vienintelis galimas kelias-— 
panaudoti ginkluotąsios pa
jėgas ir “prisijungti” nuga
lėtąją tautą, kuri, be to, ne
tekdavo nepriklausomybės. 
Problemą sudaro tik tai, 
kaip tiksliau apibūdinti 
“teisės sulaužyme”, tokios 
tokios svarbios teisės, sąvo- ' 
ką, kuri pateisintų rūsčias 
priemones.

Anais laikais kolonizaci
ja vykdavo beveik be pasi
priešinimo. Kolonizatoriai 
paprastai išsilaipindavo ku
rioje nors vietoje, įsitvir- \ 
tindavo ir dažnai išžudyda
vo gyventojus. Tačiau da 
Vitorija nepraranda drą^ 
sos ir tokių kaltinančių 
faktų akivaizdoje. Jis pa- * 
skelbė pamokslą, vėliau ta
pusį katalikų doktrina. Vi
torija išeina iš teigimą, 
kad gamtos turtus, kurie -

(Tąsa 5-tam pusi.)



1 N u s k r i
Vieną popietę man besi- 

darbuojant, studijon įėjo 
jauna, apie 30 metų mote
ris. Gražiai nuaugus, aukš
ta, laiba, plaukai juodi, gra
žiai sutaisyti. Apsirengus 
madingai. Bet akys ir plau
kai liudija, kad ji yra mai
šyto kraujo.

Man paklausus, kokiu 
reikalu jinai atėjo, mergina 
mandagiai paaiškino, kad 
norėtų nusifotografuoti. 
Aš padariau keletą skir
tingų nuotraukų. Ir ji man 
padavė savo vardą—Lillian. 
Mudviejų pokalbis buvo ga
na trumpas. Aš ją palai
kiau už aristokratę, tik pa
prašiau, kad už poros die
nų ateitų pamatyti pirmas 
nuotraukas ir pasirinktų, 
kurių reikės padaryti.

Už poros dienų ant su
tarto laiko jinai atėjo. Taip 
pat gražiai pasipuošus. Pa
rodžiau jai nuotraukų ko
pijas. Jinai pasirinko, ku
rias padaryčiau, ir papra
šė manęs, ar neleisčiau jai 
pasėdėti iki bus laikas jai 
eiti į darbą, nes jos darbas 
vėlai prasidedąs, tad ji tu
ri daug laisvo laiko. Jinai 
gyvenanti nuošaliai nuo 
miesto, o jos darbas čionai 
mieste.

Aš su mielu noru suti
kau ir padaviau kėdę at
sisėsti. O ant kitos kėdės 
aš pati atsisėdau. Prasi
dėjo pokalbis apie įvairius 
gyveninio nuotykius, apie 
darbus. Ji pasisakė, kad 
jinai dirba naktinį darbą, 
kurio labai nemyli, neap
kenčia. Josios darbas jai 
didelę gėdą darąs.

Aš jai pradėjau kalbėti, 
kad darbo nereikia gėdytis, 
kad kiekvienas, dirbdamas 
ir užsidirbdamas sau pra
gyvenimą, turėtų savimi 
didižuotis.

Jinai sako: “Taip, bet aš 
savo darbu negaliu didžiuo
tis. Aš esu prostitutė, neg
rė prostitutė!”

Jos pasakymas mane nu
stebino, kadangi aš turėjau 
visai kitokią nuomonę apie 
ją. Jinai man atrodė do
ra, išsimokslinus, apsišvie- 
tus moteriškė.

Aš jos paklausiau, kame 
dalykas, ar jinai pati pasi
rinko tokį užsiėmimą, ar 
kieno nors buvo verčiama? 
Jinai pradėjo pasakoti apie 
savo kūdikystės dienas, apie 
savo motiną.

Jos motina buvo našlaitė, 
gyveno pietinėse valstijose. 
Būdama 16 metų gavo dar
bą pas vieną baltveidį tur
tingą vertelgą. Tas jos 
darbdavys buvo vedęs, tu
rėjo moterį ir vaikus. Bet 
jis pradėjo lįsti, meilin- 
prie jos motinos. Motina, 
jauna būdama, bijojo ne
tekti darbo, tai jina tam 
niekšui ir pasidavė. Pasek
mė buvo, kad gimė Lillian.

Kada Lillian gimė, tai jos 
motiną darbdavio moteris 
su mažyte dukrele išvarė 
iš namų. Jos apsigyveno 
pas vieną neturtingą negrų 
šeimyną.

Motina gyveno vargingai, 
dirbo sunkiai, auklėjo duk
relę, kentėjo panieką už jos 
padarytą klaidą ne tik nuo 
baltų, bet ir nuo juodų 
žmonių. Motina dirbo prie 
namų ruošos, vėliau ga
vo darbą skalbykloje ir 
išdirbo ten iki paskutinės 
savo gyvenimo dienos. Mirė 
skalbykloje prie mašinos 
nuo širdies smūgio.

Kai 'motina mirė, Lillian 
turėjo 13 metų amžiaus ir 
baigė pradinę mokyklą. Jai 
mokslas sekėsi labai gerai. 
Bet, motinai mirus, ji ne
galėjo lankyti aukštesnės 
mokyklos dienomis. Turėjo 
ieškoti darbo ir užsidirbti 
sau pragyvenimą.

austoji"
Lillian gavo darbą toj pa

čioj skalbykloj, kurioj jos 
motina dirbo ir mirė. Kaip 
tokio jauno amžiaus mer
gaitei, buvo labai sunku 
dirbti skalbykloje, bet jos 
pasiryžimas nugalėjo visus 
sunkumus. Jinai dienomis 
dirbo, o vakarais lankė mo
kyklą. Taipgi vėlai par
ėjus iš mokyklos naktimis 
studijavo, prirengė lekci
jas dėl kito vakaro. Ne
tekdavo miegoti daugiau 
kaip dvi valandas į naktį. 
Į jokius išėjimus, pasilinks
minimus neturėjo laiko ne 
tik eiti, bet ir mislyti. Jos 
buvo visas laikas ir visa 
mintis sukaupta darbui ir 
mokslui. Bet vieną dieną 
užbaigė mokyklą kaip atsi
žymėjus mokinė. Išlaikė 
egzaminus gerai ir gavo 
diplomą.

Mergina džiaugėsi, manė, 
kad užsibaigė visi jos sun
kumai, kad dabar susiras 
gerą ir gerai apmokamą 
darbą kaip sekretorė, galės 
gerai ir linksmai gyventi. 
Ji nė nepamislino, kad atei
tyje turės gal ir dar sun
kesnių nesmagumų.

Ji pasitraukė iš skal
byklos ir leidosi ieškoti dar
bo. Kadangi ji buvo jau
na, graži, mandagi ir turė
jo gerus rekordus iš mo
kyklos, tai jai neėmė daug 
laiko susirasti darbą. Jinai 
gavo darbą pas vieną jauną 
baltveidį dantų gydytoją už 
sekretorę.

Kartu bedirbant, besikal
bant, nė nepasijuto kaip 
jiedu įsimylėjo. Daktaras 
norėjo, kad jiedu gyventų1 
nevedę ir laisvai mylėtųsi. 
Bet ji nesutiko taip gy
venti. Jai prisiminė jos 
motinos gyvenimas ir klai
dos. i

Tada daktaras sutiko ją 
vesti, ir netrukus apsivedė. 
Ir jiedu gyveno linksmai, 
laimingai vienerius metus. 
Vėliau gimė jiems dukrytė. 
Dukrytė buvo labai graži. 
Atrodė, kad ji neturi negrų 
kraujo.

Bet jai laimingas gy
venimas neilgai tęsėsi, tik 
apie dvejus metus. Jos my
limasis vyras dantistas pa
mylėjo kitą merginą, kuri 
tuo laiku dirbo pas jį už 
sekretorę. Kada Lillian su
žinojo, tai tarp juodviejų 
kilo barniai, nesutikimas. O 
naujoji daktaro meilužė rei
kalavo, kad jis skirtųsi 
ir vestų ją. Na, ir jos 
vyras pradėjo ieškoti per
skyrų. Moteriškė darė viską, 
kad jinai nors savo dukry
tę gautų, bet negavo. Mat, 
jos vyras pasamdė kokį tai 
niekšą vyriškį, kuris liudi
jo, kad būk jis su Lillian 
turėjo meiliškus reikalus, 
nors ji to vyro pirmiau 
niekados nebuvo mačiusi. 
Na, ir teisėjas nusprendė, 
kad ji nėra tinkama bū-Į 
ti mergaitės motina bei 
auklėti ją, ir net neturi tei
sės mergaitę matyti.

Dabar ji nutilo, paty
lėjo keletą minučių, rodos, 
mintimis pergyvena bai
sų, skaudų gyvenimo lai
kotarpį. Jos didelės akys 
prisipildė ašarų. Ji apsi
šluostė veidą, nubraukė 
ašaras su skepetaite ir pra
dėjo kablėti:

—Išėjau iš teismabučio, 
jaučiausi taip apvilta, nelė
kus savo brangiausio turto, 
savo dukrytės, kurią aš taip 
mylėjau. Bandžiau ųusižu- 
dyti, nušokti nuo tilto į van
denį, bet nepasisekė — po- 
licistas sugavo. Ėjau ir 
ėjau gatvėmis, nė nevokda
ma, kur aš einu. Visiškai 
pavargau. Ėjau pro smuk
lę, iš kurios veržėsi garsios 
kalbos ir juokas. Aš užėjau 
į smuklę truputį atsilsėti.

Atsisėdau prie staliuko, pa
prašiau patarnautojo deg
tinės. Patarnautojas atne
šė degtinės. Aš gėriau ir 
gėriau, nes norėjau pasi
gerti ir nors valandėlei pa
miršti savo skausmus. Na, 
ir pasigėriau taip, kad ne
žinojau nei kur aš esu, nei 
kas su manim darosi. Ki
tos dienos rytą išbudau iš 
miego. Aš gulėjau nedide
liame kambaryje, kuris ra
dosi ant antrų smuklės lu
bų. Šalia manęs gulėjo ne
pažįstamas vyriškis.

Aš toj smuklėj išgyvenau 
virš savaitės laiko, kasdien 
būdama girta. Susipažinau 
su vienu vyriškiu, kuris 
prižadėjo man surasti dar
bą. Už dviejų dienų jis 
atėjo į smuklę ir sako, kad 
jis surado lengvą ir gerai 
apmokamą darbą. Bet koks 
tas darbas yra, jis man ne
pasakė. Jis mane nuvedė į 
vieną seną apšepusį namą, 
kuriame irgi radosi smuklė. 
Ten buvo keletas merginų. 
Jis mane supažindino su se
nyva moterimi, tos užeigos 
savininke. Jis pasakė, kad 
šita moteris duos man dar
bą, ir aš turėsiu jos klau
syti. Moteris paįškino, kad 
mano darbas bus: būti ge
ra, mandagia vyrams ir 
juos palinksminti. Ir nuo 
tada mano užsiėmimas pra
sidėjo kaip prostitutės.

Aš jai patariau, kad ji 
mestų tą negarbingą darbą 
ir pasiieškotų kito, naudin
go, švaraus darbo, kuris jai 
gėdos nedarytų. Ji man at
sakė :

—Mesti, bet kur gi man 
eiti? Visur visos durys 
man uždarytos. Aš esu ne
grė prostitutė. Aš privers
ta pasilikti prie šio nema
lonaus užsiėmimo, kol jam 
tinkama.

Aš' jos užklausiau, kaip 
tokios moterys pragyvena, 
kai sulaukia senatvės, ar 
jos susitaupo ant pragyve
nimo, senatvei atėjus.

—Labai mažai randasi to
kių, kurios susitaupo. Ne- 
kurios pačios įsisteigia 
prostitutnamį, kitos valkio
jasi po gatves, po smukles, 
apkrausto girtų vyrų kiše
nes, o dar kitos nusižudo 
pačios. Bet abelnai mes, ,
tokios moterys, mažai krei
piame domės į senatvę. Ma
žai mes galime ir sutaupy
ti. Pusę uždarbio reikia 
atiduoti prostitutnamio už
laikyto j ai. Keikia užlaikyti 
vyrą, kuris nieko naudingo 
nedirba, tik gembleriuoja. 
Mat, reikia tūrėti vyrą, nes 
atsitikime, kada policija 
mus suareštuoja, tai vyras 
išlaisvina iš kalėjimo, mūsų 
pinigais užmokėdamas pa1- 
baudą. O policija mus areš
tuoja labai dažnai, kada tik 
jiems pinigų prireikia. Kai 
kada policistai juokaudami 
mums pataria, kad padirbė
tume daugiau, nes jiems 
tuoj pinigų reikės ir vėl 
mus areštuos. Taipgi reiš
kia turėti vyrų, kuris atve
da kostumerius. Tai taip 
pinigai ir išsimėto.

Mudvi baigėme pokalbį, 
nes jai buvo laikas jau 
eiti. Mergina už trijų dienų 
atėjo pasiimti paveikslus ir 
pasakyti man “sudie,0 nes 
jinai išvažiuojanti į Chica- 
gą, nes ji girdėjusi, kad jos 
buvęs vyras su jos dukryte 
ten apsigyveno. Tai ji ten 
gal turės progą pamatyti 
savo dukkrytę.

Aš jos užklausiau, gal ji 
bandys kaip nors mergaitę 
pasiimti pas save. At
sakė, kad ji ne tik nend
rės dukrytę pasiimti, bet ji 
nenorėtų kad mergaitė su
žinotų, jog ji yra jos mo- 
tina.

Ir taip maloni moteriškė 
mane atsisveikino" in išėjo.

Margaret Va linelius

Gimtosios žemės vaizdelis. Ginučių ežeras 
Ignalinos rajone.

Didžiosios šventes garbei

Vilniaus kraštotyros muziejuje atidaryta respublikine 
liaudies meno paroda, skirta Tarybų Lietuvos dvidešimtme- 
čiui. Parodoje beveik astuoni šimtai liaudies menininkų eks
ponuoja apie du tūkstančius darbų.—paveikslų, medžio droži
nių, keramikos dirbinių, audinių.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos iškilmingoje sesijoje.
M. Suslovas, baigęs skaityti TSKP Centro Komiteto, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos ir TSRS Ministrų sveikinimą Tarybų 
Lietuvos dvidešifntmėčio proga, jo tekstą jtė>kia Lietuvos 'KP 

Centro Komiteto sekretoriui A. Sniečkui.

Kauno Valstybinis muzikinis teatras parode paskutinę 
šio sezopo premjerą—F. Leharo operetę “Linksmoji našlė.”

NUOTRAUKOJE: scena iš I veiksmo. Jaii Briož—artis
tas V. Riškus, Hana Glavan—aktorė M. Žilionytė, Kaskada—- 
artistas G. Šmitas.

MAŽEIKIU rajone. Prieš dvejus metus Justina Jankaus
kaitė pradėjė dirbti Varduvos tarybiniame ūkyje kiaulių šė
rėją. Šįmet ji įsipareigojo išauginti apie 200 bekonų.

NUOTRAUKOJE: Justina Jankauskaitė šeria kiaules 
vasaros stovykloje.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio garbei liepos 21 
dieną senajame Vilniuje 
Vingio parke įvyko respub
likinė dainų šventė. Daini
ninkai, šokėjai ir liaudies 
instrumentų orkestrai savo 
koncertus davė čia naujai 
pastatytoje didžiulėje estra
doje.

—Kaip sutiko šventę me
no darbuotojai? — su to
kiu klausimu aš kreipiausi 
pas Tarybų Lietuvos Kultū
ros ministerijos meno rei
kalų valdybos viršininką, 
nusipelniusį resp u b 1 i k o s 
m-eno veikėją V. Pečūrą. 
Štai ką jis papasakojo:

—Dabar Tarybų Lietuvo
je yra dešimt teatrų profe
sionalų ir aštuoni liaudies 
teatrai, tame tarpe liaudies 
opera Klaipėdoje. Pastaruo
ju metu respublikos teatrai 
sukūrė nemaža spektaklių, 
kuriuos aukštai įvertino 
žiūrovas. Teatrai paruošė 
naujus spektaklius dvide- 
šimtmečiui. Pastatyta, at
skirai imant, J. Bubnio 
“Kovos draugai,” V. Miliū
no “Žuvėdros palydi,” J. 
Montvilos “Mirusieji praby
la” ir daugelis kitų spektak
lių.

Sukūrę puikius kūrinius, 
r e s publikos dvidešimtmetį 
sutiko tapytojai, grafikai, 
skulptoriai, taikomosios dai
lės meistrai. Štai ~ kad ir 
paskutinis skulptoriaus P. 
Vaivados darbas—pamink
linė skulptūra “Vincas 
Mickevičius - Kapsukas.” 
Skulptorius gerai perteikė 
joje šio įžymaus lietuvių 
tautos sūnaus bruožus. 
Skulptorius J. Vasilevičius 
meistriškai iškalė V. Leni
no biustą, Lietuvos gyvento
jai gerai prisimena Pirčiu
pio kaimo tragediją. Ttitlė- 
rininkai ir jų tarnai gyvus 
sudegino šio kaimo gyvento
jus. Šiame kaime atidengia
mas paminklas fašizmo au

koms atminti ir memoriali
nis muziejus. Didingas pa- 
minklas vaizduoja sielvarto 
apimtą moterį, kuri žmo
nėms primins šiurpias lie
tuvių tautos dienas, šauks 
visus kovoti už taiką. Šį 
paminklą sukūrė skulpto
rius J. Jokūbonis ir archi
tektas V. Gabriūnas.

Tarybų Lietuvos muzi
kantai pastaruoju metu taip 
pat džiugina mus naujais 
įvairių žanrų kūriniais. Ge
ra kompozitorių dovana 
Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečiu! yra V. Klovos 
opera “Duktė,” E. Balsio 
baletas “Eglė — žalčių ka
ralienė,” B. Gorbulskio ope
retė “Meilė ir skarda.” Pui
kiai skamba B. Dvariono 
k o n c e rtas fortepionui, S. 
Vainiūno koncertas smui
kui, A. Račiūno ir J. Ba
šinsko simfonijos, A. Belacį 
zaro kantata “Mylimai že
mei” (žodžiai V. Montvilos 
ir E. Mieželaičio) ir V. Jur
ginio poema “Žmogus sar
gyboje” (žodžiai J. Degu
tytės).

Tarybų Lietuvoje menas 
priklauso liaudžiai. Apie 
tai liudija, pavyzdžiui, tas 
faktas, kad operos spektak
liai čia dažnai duodami tie
siog po atviru dangumi. 
Šiomis dienomis Žagarėje 
ant Žvilgaičių piliakalnio 
Lietuvos sostinės operos 
meistrai parodė B. Dvario
no operą “Dalia.” Susirin
ko daugiau kaip dvidešimt 
tūkstančių plačios Žagarės 
apylinkės gyventojų. O kaip 
tik šioje operoje ir apdai
nuojami sukilėliai, kurie 
kovojo už liaudies laisvę ir 
palaidoti Žvilgaičių pilia
kalnyje. Alytuje ir Utenoj® 
atvirame ore buvo parody
ta V. Klovos opera “Pilė
nai,” ant Kauno jūros kran
to — “Dalia.” Ir visur — 
tūkstančiai žiūrovų...

7/. Vencevičius

Jos žengia pirmosios
Tarptautinę moters die

ną man prisiminė senelė. 
Sulysusi, palinkusi, raukš
lių išvagotu veidu, prige
susiomis akimis... Bet štai 
— nušvitęs senelės veidas. 
Ji, drovėdamasi, sunkiai 
valdydama pieštuką, sten
giasi išvedžioti savo pavar
dės raides. Tai buvo 1940- 
aisiais. Ir dar prisimenu 
ją tais pirmaisiais Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvo
je metais, einančią i balsuo
ti už Tarybas... Aukštai 
pakelta žila galva, apgaub
ta nauja skepeta, ant pečių 
nusidriekę šilkiniai kutai, o 
akyse spinduliuoja kažkas, 
džiaugsmo ašara, vėlyva 
laimė, o gal vertės pajauti- j“- / čižinauskaife“ Sto
mas.

Prisimenu ir paprastas 
Aleksoto moteris pirmomis . ’
Didžiojo Tėvynės karo die-1 • T"

tik ką numetusi duoną mū
siškiams belaisviams, dar 
smarkiau priglaudė prie 
krūtinės kūdikį...

O netrukus iš Maskvos 
nuaidėjo mūsų lakštinga
los Salomėjo Nėries balsas:

“Jau greit ateis diena, 
Kai nebegaus patrankos 
Ir gėdos didelės 
Pasauliui bus gana.
Aš ateitį regiu su kūdikiu 

ant rankų,
Šviesiom šviesiom akim ir 

lūpų šypsena’’.

... Nenugalėto Kauno gat- . 
ve nuskambėjo pagrindi-1 
nio komjaunimo komiteto 
sekretorė Anelė Zinkevičiū
tė (Vaicekavičienė), pakir
stos fašistų kulkų IX forte * 
krito seserys Obielenytės,

Jos rinkdavo iŠ 
kruopas,

npmis. 
žmonių duoną, 
makaronus, bulves, o pas
kui skubėdavo prie Nemu-1 
no, kur pakrantėje į darbą 
buvo atvaryti netikėtai j 
klastingojo priešo rankas 
pakliuvę tarybiniai karo be
laisviai. Aš nežinau, ne-į 
prisimenu tų moterų var
dų.

Prisimenu tik šviesia-

jusios į žūtbūtinę kovą su 
, patriotės karštai 

tikėjo, kad “greit ateis die
na, kai nebegaus patran
kos”.

Daug žmonijos kartų sva
jojo apie gyvenimą be rie
tenų ir žudynių, apie vi- 

? suomenę, kurioje nebus pa- 
; siskirstymo į turtingus ii 

vargšus, žmogus neišnaū- 
. dos ir neėngs kito žmogaus, 
i kur moteris ne žodžiais, o 
iš tikrųjų gaus lygias tei
ses su vyrais.

Apie tai ir dabar dar šva-, , .. . . i • 1 rkpi'c tai n uauai u<ti ovd-niaukę - nedidelę motor}, |. ja už tai kovoja darto 
laikančią ant rankų dar i ka itaIo 
maitinamą kudlkj ir juodą I viltim galįri j musų sau, 

kur diena iš dienos Įgyveni r 
, . , . .. .. dinama šviesi žmonijosperkreiptu is pykčio~ veidu, . . _ ,komUnizmas.

Litauische Schwei- d 
Moteris,'

šautuvo vamzdį, atstatytą į: 
juos. Fašistas, nutukęs,

šaukia: “ 
ne! Partisanen!”

4

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., tugp. (Aug.), 23, 1960



Kauno Lietūkio direktorius.
Anksčiau aš siuntinėjau 

eilę Lietuvos armijos kari
ninku, kurie buvo surišti su 
vokiečių žvalgyba. Dabar 
aš prisimenu, kad 1938 me
tais aš susirišai! su senu 
vokiečių agentu lietuviu 
Karoliu Austu. Tai buvo 
Austrijos vokietis, pik. Int., 
paleistas į atsargą 1934 m. 
rugpiūčio mėn. Matyt, bu
vo prikišęs nagus prie vol- 
demarininkų pučo. “Kau
no audinių” akcininkas, 
okupacijos metu pretenda
vęs į “Kauno audinių” sa
vininkus. Hitlerininkai ati
davė jo nuosavybėn med
vilnės. apdirbimo fabrikų, 
kurio savininkas buvo su
šaudytas, Elzas - Lotaringi
joje. Austas — Lietuvos 
armijos atsargos karinin
kas ir buvo dviejų fabrikų 
direktorius: vieno Kaune, 

x _ antro—Rygoje. Austas pa- 
minist-! laikė ryšius su Kenigsbergo 

'"U” ir dirbo apie

Generolo Emilio Justo 
•A parodymai

Su manim bendradarbia
vo ir nuolat informavo apie 
politinę padėtį šalyje Vla
das. Pundzevičius, buvęs ge
neralinio štabo viršininkas; 
Vladas Nagius - Nagevičius, 
buvęs medicinos tarnybos 
generolas; Kazys Mustei
kis; Paukštys, Lietuvos sa
vivaldos tarėjas; Matulio
nis, generalinis tarėjas; Ra
manauskas, generalinis ta
rėjas žemės ūkio reikalams; 
Rėklaitis, tarėjas kariniams 
reikalams prie lietuviškos 
savivaldos; Oskaras Urbo
nas, buvęs pulkininkas, ir 
profsąjungų vadovas; Ka
zys Prankevičius, tabako 
fabriko direktorius Kaune; 
Jonas Andriūnas, Kauno 
valdybos inžinierius; Stasys 
Santvaras, rašytojas - žur
nalistas ; Sližys, Kauno elek
trinės inžinierius, (buvęs 
Krašto apsaugos : 
ras); Juozas Zubkus, gydy-; “Abver-štele 
tojas, Kauno universiteto , 20 metų vokiečių žvalgybo- 
profesorius; Stasys Kūdo-! je. Jis turėjo plačias pa
kas, Kauno universiteto į žintis su karininkais ir Lie- 
profesorius, inž. architek-1 tuvos bei Latvijos pramo
tas; Tallat - Kelpša, brig, j nininkais.
gen., vokiečių okupacijos. ■ buvo labai vertinga. Priė- 
metu gyvenęs Šiaulių mies-'męs vokiečių pilietybę, 
te; Antanas Ustijanauskas, i 1941 metais Austas repat-

Jo informacija

Vatikanas ir kolonijine 
politika

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

atsiranda iš žemdirbystės, 
kasyklų ir t.t., dievas sky- tas Pastangas . 
rė visiems žmonėms, kad Įmein<Į, 
jie gyventų ir eitų gerovės 
ir išsilavinimo keliu. Tai,! 
anot Da Vitorijos, yra žmo- 
unĮ sambūvio “[ 
teisė”. Toji teisė būna su-į 
laužyta, kai, pvz.jkuri nors;

naudai kitos šalies, kuri 
Į jaustųsi apgauta už padė- 

“. Tad turi- 
doktriną, kuri, pvz., 

i visiškai pateisina prancūzų 
l valdžios kruvina priespau
da Alžyre. Todėl nenuosta- 

pagrindinė i kad Vatikano organas 
“Osservatore Romano” nie- 

; kuomet neištarė nė vieno
tauta dėl nežinojimo ir at-įžodžio pasmerkiant žvėriš- 
silikimo neleidžia svetimša- kumus Alžyre ir vis tebe-
liams išnaudoti jos turimo 
turto. Tokiu atveju tenka 
laikyti tauta “nesubrendu
sią” arba “negabia”. Todėl 
bet kas turi pilnų teisę glo
boti ja, kaip tatai būna šei
mynose. Da Vitorija tiesiog 
prilygina žmoni jų šeimy
nai. Iš čia seka jau mums 
pažįstamos pasekmės. Ta
čiau didžiausias jo mokymo 
paradoksas yra tai, x kad 
“žmonių šeimynos teisingo 
nutarimo” labui suteikia
ma jos nariams teisė engti 
ir tironizuoti kitus.

IR DABAR TAS PATS
Da Vitorijos teorijos iš 

esmės nepasikeitė ligi šiol. 
Šiandiena jas randame va
dinamame “Tarptautinės 
etikos kodekse”. Tai labai 
įtakingas katalikų veika
las, kurį sukūrė “Tarptau
tinė visuomenė studijavimo 
Sąjunga”, atsiradusi 1920 
m. pirmininkaujant kardi
nolui Mersje. Knyga atro
do &aip tikras kodeksas, ir 
straipsniai yra numeruoti. 
Apie kolonijinę problemą 
čia kalbama 95—12 straip
sniuose, kurie įrodo, kad 
Da Vitorijos mokymas te
begalioja. 110 straipsnyje 
sakoma, kad “tauta, kuri 
paskyrė savo auksų ir 
kraujų humaniškajam ko
lonizavimo reikalui, turi 
teisę reikalauti tautiečių 
pagalbos ginant koloniza
torių valdžių”. 122 straips
nyje rašoma: “Jeigu jau 
kolonija tapo pilnateisė, ji 
neturi teisės nutraukti vi
sus ryšius, kurie sieja jų 

kolonizatorių tauta. 
Tarp abiejų tautų faktiš
kai susidaro teisėtoji san
drauga , kurios negalima 
išardyti vienašališkai ne

Kas Lietuvoje šnipinėjo Vokietijos naudai

gali- 
daik- 
gali 
pvz.,

karines

vadina ulžyriečius “sukilė
liais” ir “teroristais”. Va
tikanas, kuris remiasi šio
mis teorijomis, visada sau
gojos! bet kurio protesto 
prieš kolonijinę priespauda 
ir išnaudojimų.

Cituotoji knyga, kuri yra 
katalikybės “visuomeninio 
ortodoksalumo” vadovėlis, 
kalba taip pat apie karų: 
‘Faktiškai iš nekaltų 
ma atiminėti turtų ir 
tus, kuriuos priešai 
panaudoti prieš mus, 
ginklus, laivus, 
mašinas. Be to, galima iš 
nekaltųjų atimti pinigus, 
deginti arba naikinti ja
vus, užmušinėti arklius ir
1.1., kai tai yra reikalinga 
priešo kariuomenei silpnin
ti”. Šios nesąmonės sutin
ka su Hitlerio principais, 
kuris įrodinėjo, kad Vokie
tijai būtina užpulti Belgiją 
ir Olandiją. O Vatikanas, 
katalikų hierarchijos gal
va, pritaria tokioms 
lems! Vatikanas ir 
kų hierarchija jas 
ir patvirtino daug 
čiau, negu Hitleris pradėjo 
karą.

Nesunku įspėti, kad orga
nizacija, paskelbusi tokius 
kolonizavimą ir karą lie- 
iančius principus, savo 
ranka pasirašė moralinį 
pasmerkimų sau. Visa tai, 
kas čia buvo aprašyta, aiš
kina mums tikrąsias prie
žastis, kurios inspiravo 
praeityje ir tebeinspiruoja 
dabar Vatikano praktinę 
veiklų ir politikų socializ
mo atžvilgiu. Be to, tai lei
džia mums po krikščiony
bės taurumo kauke įžvelgti 
tironijos ir priespaudos 
tamsųjį veidų.

taisyk- 
katali-
surašė
' anks-

rijavo į Vokietijų. Pasku
tinį kartą aš jį sutikau 
Kaune 1942 metais, kada jis 
buvo atvykęs iš Rygos.

Be agentūros, informaci
jai gauti aš panaudojau 
įvairius kitus, šaltinius, tarp 
kitko, vokiečių pavaldinius, 
g y v enusius Lietuvoje : 
Deutsche nachrichten-biuro 
žurnalistų Oskarų Hilde
bran tą. Jis puikiai orien
tavosi visais Pabaltijo klau
simais. Aš su pasiuntiniu 
dažnai naudodavausi jo in
formacija. Tokiem pat tiks
lams aš panaudojau vokie
čių komersantus Kaune 
Reihardą Luditų ir Karlą 
Martensų. Jie noriai rinko 
man informacijų kariniais- 
politiniais klausimais. Man 
išvykus iš Lietuvos, 1940 
metais jie buvo perduoti 
Krameriui, kuris su jais ry
šius ir palaikė. Paskutinį 
kartų Martensų aš mačiau 
Kaune 1943 metais, kai jis 
dirbo Kauno miesto savi
valdybės ūkio skyriuje.

Buržuazinei Lietuvai vo
kiečių žvalgyba skyrė ne
daug dėmesio, be to, iki ma
no paskyrimo į Lietuvų jai | 
viskas buvo žinoma apie 
šia mažą šalį.

•Nuo 1932-1933 metų Sto
tino “Abvero” skyrius pa
laikė ryšius su Lietuvos ka
riuomenės majoru agentu 
Martinkumi. 1939 metais 
jis per Vokietiją vyko į 
Prancūziją susipažinti su 
aviacijos gamyklomis. Kiek 
prisimenu, jis vyko į Pran
cūziją kelis kartus. Grįžda
mas iš Prancūzijos, jis at
vykdavo į Štetiną ir smul
kiai informuodavo vokiečių 
žvalgybų apie prancūzų 
aviacijos pramonę. 1940 
metais Martinkus repatri
javo į Vokietiją ir tarnavo 
vokiečių kariuomenėje ka
pitonu. 1943 metais jis išė
jo į atsargų ir grįžo į tė
vynę. Vieną kartą Kau-į 
ne jis buvo užėjęs pas mane i 
ir prašė kaip komendanto 
padėti persivežti daiktus iš 
Vokietijos. Daugiau aš su 
Marti nkumi nesusitikinė
jau.

Iki 1935 metų agentūrinį 
darbų Lietuvoje vedė ma
joras Kleinas, dirbęs vokie
čių pasiuntinybėje Kaune. 
P r i s i m e nu, kad praneši
muose, kuriuos gaudavau, 
būdamas Berlyne, kai dir
bau “Abver 1,” Kleinas mi
nėjo vienos lietuvių divizi
jos vadą, kuris jam suteik
davo vertingus duomenis 
apie lietuvių kariuomenę. 
Vėliau aš sužinojau, kad ši
tas asmuo yra lietuvių ka
riuomenės artilerijos pulki
ninkas Urbonas, buvęs caro 

vęs Lietuvos kariuomenės 
medicinos tarnybos genero
las. Kauno karo muziejaus 
viršininkas Nagius-Nagevi- 
čius ir profesorius chirur
gas Hagentornas.

Aš nurodžiau šiuos asme
nis todėl, kad žinojau, jog 
jie susirišę su Kleinu ne 
tik kaip pažįstami, bet ir 
darbo ryšiais. Man apie 
tai užsiminė ir nacionalis
tų partijos Lietuvoje vado
vas Štegmanas.

Kleinas savo pranešimuo
se dažnai minėjo Kenigs
bergo konsulų Budrį. Bud
rys teikė Kleinui informa
cijų ne tik kariniais, bet ir 
politiniais klausimais. Jis 
informavo Kleinų apie an
ti vyriausybines aukštesnių
jų Lietuvos kariuomenes 
karininkų nuotaikas.

Be to, “Abvero” agentas 
Lietuvoje buvo Lie tuvos 
kariuomenės;, aviacijos ma
joras Jonas Pyragius. 1941 
metais Pyragius buvo ofici
alus “Abverš-štele” Kenigs- 
berge darbuotojas. Vokie
čiams okupavus Lietuvų, 

i jis atvyko į | Lietuvų. Dau
giau “Abvero*' agentų ne
prisimenu, todėl jų nega
liu ir nurodyti.

1937 metais, kai Vokieti
ja jau ruošėsi pulti lenkus, 
vokiečių generalinis-štabas 
man davė uždavinį surinkti 
duomenis apie lenkų deši
nįjį flangų, t. y. apie ka
riuomenę, esančia Vilniaus 
ir Gardino srityse. Mano 
galimumai buvo labai ribo
ti, nes man buvo uždraus
ta asmeniškai, kaip oficia
liam asmeniui, verbuoti 
agentūra. Aš bandžiau tai 
padaryti oficialiu keliu. 
Taip aš gavau labai vertin
gų informacijų apie lenkų 
armijų iš buvusio Lietuvos 
kariuomenės vado generolo

Ši mergina—tai Albina Šimanskyte. Savo rankose ji laiko 
vairą garlaivio “L. Tolstojus,’’ kuriuo tūkstančiai kauniečių 
laisvalaikiu vyksta į Lampėdžius, Kačerginę, įKulautuvą. Al
bina šiame puošniame garlaivyje jūreiviu pradėjo dirbti 1959 
metais. Ji ne tiktai puikiai atlieka jūreivio pareigas, bet ir 
neblogai nusimano apie laivo techniką, įrengimus. » •••»

Albina bus laivo kapitonė!

Rašfikio, kai jis buvo su 
oficialiu vizitu pas marša
lų Ridz-Smigly.

Prieš išvykstant genero
lui .Raštikiui į Lenkijų aš 
buvau pas jį ir prašiau jo 
vokiečių generalinio štabo 
vardu surinkti mus domi
nančių žinių apie lenkų ar
mijų. Generolas Raštikis 
priėmė mūsų pavedimų ir 
surinko asmeniško stebėji
mo keliu, o taip pat pasi
kalbėjimo metu su lenkų 
karininkais vertingus duo
menis, kuriuos labai gerai 
įvertino vokiečių generali
nis štabas.

Mano vertėjas Jost, gy
venęs Kaune, Laisvės alėja 
Nr. 1, dirbęs emigracijos 
biure Hamburgas-Amerika, 
rekomendavo man panau- 

pirklį Kaizerį, 
iš Vokietijos,

armijos karininkas. Vokie
čių okupacijos metu, 1941- 
1944 metais, Urbonas dirbo 
Kaune vokiečių civilinėje 
administracijoje, jis buvo 
vokiečių įsteigtų profsąjun
gų vadovas., Plechavičiaus 
rinktinės štabo viršininkas.

Noriu paminėti dar kelis 
asmenis, kurie, mano ma
ny m u , buvo “Abvero” 
agentai Lietuvoje. Aš taip 
manau todėl, kad nema
čiau dokumentų, patvirti
nančių jų bendradarbiavi
mų su “Abveru.” Pagrin
das mano nuomonei, jog šie 
žmonės dirbo su “Abveru,” 
buvo jų artima draugystė 
su Kleinu.

Tai buvęs Lietuvos vi- Joti žydų 
daus reikalų viceministras emigravusį 
pulkininkas Štencelis, bu-1 gyvenusį Kaune, Senamies- 

y T J 1 tyje. Kaizeris 1914-1918
metais imperialistinio karo 
metu buvo vokiečių armi
jos karininkas. Vykdyda
mas mano užduotis, jis rin
ko žvalgybos informaciją 
apie kariuomenės dalinius 
Vilniaus apygardoje. Jam 
padėjo kontrabandininkai 
ir prekybos atstovai. Pa
vardžių žmonių, rinkusių 
duomenis Kaizeriui, aš ne
žinau, nesidomėjau. 1939 
metų pabaigoje ir 1940 me
tų pradžioje Kaizeris išvy
ko į Palestina ar į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Po 
karo su lenkais aš Kaizerio 
patarnavimais daugiau ne
sinaudojau, ir mūsų ryšiai 
nutrūko.

Aš panaudojau žvalgybos 
duomenims rinkti DNB at
stovą, vokiečių žurnalistą 
Hildebrantų. Jis naudojo
si lietuvių žurnalistų pa
tarnavimais, kurių pavar
džių neprisimenu.

Agentūriniam darbui 
Lietuvoje vadovavo, kaip 
aš jau pasakojau, nelega
lus “Abver’o” rezidentas 
Krameris, kuris reguliariai 
su diplomatiniu pasu atva
žiuodavo į Lietuva. Fricas 
Krameris, vokiečių kariuo
menės atsargos kapitonas, 
1935 - 1938 metais dirbo 
Berlyne “Adlon” viešbuty
je, nuo 1938 metų buvo Ke
nigsbergo viešbučio “Par” 
direktorius. Pasta r u o j u 
metu, t. y. taip pat 1941 
metais, Krameris dirbo vo
kiečių pasiuntinybėje Lisa
bonoje. Su Krameriu pa
laikė ryšius vokietis pirk
lys Eduardas Klausas. 
Klausas siūlė man savo pa
tarnavimus, taičau aš ne
norėjau asmeniškai jo pa
naudoti ir pasiunčiau jį į 
atstovybę, kur su juo ryšius 
užmezgė Krameris.

Iš Kenigsbergo “Abver - 
stele” agentų man žinomas 
yra Lietuvos kariuomenės 
kapitonas Vilkutaitis, kiek 
prisimenu, tarnavęs Mari
jampolėje. Aš žinau, kad 
16-tos ir 18-tos vokiečių ar
mijų “Abver” skyriai buvo 
gavę uždavinius organizuo
ti diversines lietuvių gru
pes, kurios turėjo pradėti 
veikti pasitraukus vokiečių 
kariuomenei. 18-tosios ar
mijos “Abver” skyriuje ta 
kryptimi veikė kapitonas 
Vilkutaitis, kuris atvyko į 
Lietuvų 1942 metais7 kaip 
vokiečių kariuomenės kari
ninkas. Kapitonas Vilku
taitis man pasakojo, kad 
jis užverbavo diversiniam 
darbui Raudonosios Armi
jos užnugaryje Prienų ma
lūno savininkų, Šalčių ar 
Sulčių. Šalčius, Vilkutai- 
čio pavestas, suorganizavo 
eilę diversinių grupių, bet 
jų sudėties aš nežinau.

Kitų “Abvero” agentų aš 
neprisimenu. V. T.

Waterbury, Conn.
Rugp. 14 d. įvyko pen- 

sionierių piknikas, kuriame 
ii man teko būti. Man pik
nikas patiko, nes sutikau 
daug seniai matytų žmo
nių, kuriems teko paspaus
ti rankų ir pasikalbėti. Val
giai, gėrimai ir nuvežimas 
buvo veltui. Visko buvo už
tektinai, kurie norėjo, tai 
galėjo ir namiškiams dar 
parvešti.

Vėliau mieste girdėjau 
kalbant apie tą parengimą 
i—visi pasitenkinę. Sako, 
Kad žmonių buvo apie tūks
tantis.

Sekmadienį, spalio 16 d., 
11 vai. ryto, Liet, klube, 103 
Green St., įvyks Lietuvių 
Li te ratu ros Draugijos 
Conn, valstijos apskrities 
konferencija.

Sekmadienį, spalio 23 d., 
liet, klube, 103 Green St., 
bos suvaidinta operetė “Iš
eivis”, kurių suvaidins Aido 
choras iš Worcester, Mass., 
vadovystėje Dirvelio. Taigi 
ne vien mūsų miesto, bet ir 
iš kitų miestų lietuviai pra
šomi įsitėmyti ir pamatyti 
taip gražių operetę.

J. Strižauskas

Chicago, Ill.
NEPRIIMA Į LIGONINĘ

Drg. K. Skaistis pašaukė 
telefonu ir štai kokį dalykų 
papasakojo. Jam rimtai su
sirgus ir kraujo spaudimui 
pakilus iki 280 laipsnių, 
gydytojas patarė vykti į 
ligoninę. Jis su gydytojo 
liudijimu nuvyko į Cook 
apskrities ligoninę. Čia bu
vo paklaustas, ar turi ap- 
draudų, pasakė, kad ne, tai 
patarė jam vykti į kitų vie
tų patikrinimui sveikatos. 
Toje vietoje surado daug 
sveikatos sušlubavimų. Bet 
pasakė, kad jie neturi kur 
ligonio paguldyti. Jam grį
žus į Co«k apskrities ligo
ninę, vėl negauta vietos. 
Vėliau vyko pas politikie
rius; šie pasakė, kad prieš 
vyksiant į ligoninę reikėjo 
jų pasiklausti, dabar jau 
per vėlu.

Nelaimingasis klausia, ką 
jis turi daryti, kad taip 
rimtai sergančio nepriima 
į ligoninę? Jis sako, sutik
tų mokėti už ligoninę, kol 
turės sutaupą, bet jo net 
neklausė, ar jis turi pinigų, 
nepriėmė, ir tiek.

Manome,, kad gydytojas 
dar karta tuo reikalu turė
tų kreiptis į ligoninę ir 
sutvarkyti reikalą. Linkime
K. Skaisčiui sėkmingo pa
sveikimo.

Mes tik tiek turime pa
sakyti, kad kol dar pajėgūs 
ir sveiki, žmonės turi rim
čiau rūpintis, kad būtų įves
ta mūsų šalyje senų ir abel- 
nai sergančių žmonių me
dicinos priežiūra nemoka
mai. Gėda mūsų šaliai, kad 
ji atsilikusi nuo daugelio 
Europos ir kitų šalių šiame 
klausime. Rep.

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

ke, įvyks Aido Choro metinis piknikas. Kviečiame 
visus dainos mylėtojus iš Worcester ir apielinkės at
silankyti į šį gražų piknikų. 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 gražių programų ir pasilinksminkite 
grožioje vietoje — Olympia parke. Čia taipgi būsite 
pavaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

Aido Choras

Bridgeport, Conn.
Mirė daktaras Juozas M. 

Plukas, 55 metų amžiaus. 
Mirė rugpiūčio 15 d. nuo 
širdies smūgio.

Daktaras priklausė prie 
keleto lietuvių draugijų, 
įskaitant ir LDS 74 kuopą. 
Bet, kaip profesijonalas, 
organizacijų darbuose ne
dalyvavo. Šiaip buvo drau
giškas ir prielankus vi
siems.

Su 1933 metais užbaigęs 
medicinos daktaro mokslų, 
visą laikų gyveno Bridge- 
porte. Buvo “State Athletic 
Commission” daktaras ir 
St. Vincent’s ligoninės dak
tarų kolektyvo narys, taip
gi Hillside Home (Bridge
port biednųjų namų) medi- 
kalinis direktorius. • ,

Liūdesy paliko žmonų, du 
sūnus,’ dvi dukteris. Paliko 
brolį vaistininką, 3 seseris 
ir daugelį draugų ir bičiu
lių.

Karsta puošė LDS 74 kp. 
gėlių vainikas ir daugelio 
giminių ir draugų vaini
kai.

Iš Frank T. Rhom šer
meninės rugpiūčio 18 die
ną palaidotas Šv. Mykolo 
kapinėse.

Bridgeport lietuviai ne
teko gero ir padoraus gy
dytojo ir draugo. Lai būnu 
jam amžina ramybė, o šei
mai ir artimiesiems — gili 
užuojauta.

J. J. Mockaitis

Miami, Fla.
LAUKIAM IŠ LIETUVOS 

TURISTŲ
Lietuvių Socialis Klubas 

rengia jiems pasi tikimo 
pietus, kurie atsibus rugsė- 

! jo 4 d., draugu Žekonių 
darže, 9375 S. W. 37th St., 
Miami, 12 vai.

Draugai Tamošiūnienė ir 
Danis išvažinėjo po visų Lie

tuvą, jie dauginate, daug 
i girdėjo ir su daugeliu gi
minių kalbėjosi, ir jie papa
sakos apie viską, kas tik 
kuo žingeidaus.

Taigi, veltui dienos ne
praleiskit, bet ateikit į šį 
p a r e n g i mą, po medžiais 
skaniai papietauti tik už 
$1.50.

Parengimo komisija

WORCESTER, MASS.
Pataisa

“Laisvėje” iš rugpiūčio 16 
dienos, kur buvo paskelbta 
vardai dirbusių piknike pa
sakyta, kad dirbo M. Supe
ni enė, o turėjo būti M. La- 
pėnienė.

J. S.

Paramus, N. J. — Dirb
dami buldozeriu prie Spring 
Valley vieškelio atkasė mo
ters lavoną. Valdininkai 
mano, kad ji buvo užkasta 
prieš metus laiko.

Washingtonas. — Vieton 
pasitraukusio generolo N. 
F Twiningo iš štabo virši
ninko vietos, prezidentas 
Eisenhoweris paskyrė ge
nerolų L. L. Lenini tzerį.

5 p.--Laisvė (Liberty)— Antrad., rugp. (Aug.) 23, 1960



automobiliais atvyku-

Susitikimas su svečiais iš 
Tar. Lietuvos šeštadienį?

rugpiūčio 27 dieną
Džiugu pranešti, kad su- gc

sitikimas su svečiais iš Ta- siems gauti vietą mašinoms 
atei- pasistatyti.

nantį šeštadienį. Ruošiama | Woodhaven, Richmond Hill 
yra didelė, pilna vakarienė Iii iš viso Queens pavieto 
su visokiomis vaišėmis. Be-; mašinomis reikia važiuoti 
šitokio įvairaus ir skanaus i per Williamsburg tiltą, 
maisto, mes norėsime mūsų ; Pervažiavus per tiltą, Allen 
didžiai gerbiamus svečius j St. arba bile kuria gatve 

sukti į dešinę, ir už vieno 
bloko rasite Rivington St.

Labai lengva ir trauki
niais svetainę pasiekti. Ga
lima važiuoti arba Broad
way linija arba Indepen
dent 6th Avė. traukiniu ir 
išlipti į Essex St. stotį. Iš 
ten tik keletas trumpų blo
kų iki svetainės.

Iš New Jersey iš Holland 
tunelio Canal Strytu va
žiuoti iki Bowery, ten sukti 
po kairei ir uė keleto blokų 
pasieksite Rivington St..

Nuo George Washington 
tilto galima važiuoti West 
Side Drive iki Canal St.

Iš Connecticut ir visos 
miesto dalyje, už vieno blo- i Naujosios Anglijos arba ga- 
ko nuo visiems 
garsiojo Delancey 
netoli Williamsburgo tilto.

Kaip vakarienes 
salę pasiekti?

Kadangi tai bus šeštadie- 
n:o popietis, tai nebus var-

rybų Lietuvos įvyks Iš Brooklyno,

Vienus piknike pasitiksime? 
kitus Lietuvon išleisime

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

pavaišinti ir Amerikoje mū
sų pačių lietuvių moterų 
darytomis dešromis su ko
pūstais !

Vakarienė prasidės lygiai 
6 vai. vakare. Į ją galės įeiti I 
kiekvienas, kuris pasimokės : 
įžangą. Tikimės dalyvių ne! 
tik iš viso Didžiojo New 
Yorko, bet ir iš plačiausių 
jo apylinkių. Visi ir visos 
yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Kur vakarienė įvyks? 
Vakarienė įvyks mums lie
tuviams dar naujoje vieto
je-, būtent American Rus
sian Center salėje, 61 Ri-1 
vmgton St., Manhattan 1

žinomojo Įima važiuoti East Side 
Stryto, Drive iki Wiliamsburg tilto, 

arba bile kuria 1st, 2nd, ar
ba 3rd Avė. 

įėjimas $4.
Tikimės labai skaitlingos 

publikos.
Rengėjai

Kaip teisė Powerį
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tuve buvo įrengta sprogini- 
mo prietaisai, kad jį sunai
kinus.

Powers gerai atrodo
F. Powers išbuvo TSRS 

nelaisvėje 117 dienų. Jo bu
vo klausta: kaip jį užlaikė, 
kaip su juo elgėsi. Jis atsa
kė, kad labai gerai, daug 
geriaus, negu jis tikėjosi. 
Teismo salėje Powers atro
dė sveikas, tvirtas ir sakė, 
kad jokių kankinimų ir per
sekiojimų prieš jį nevarto
jo.

Lakūnas Powers atsaky
damas į teisėjų, prokuroro 
ii jo advokato klausimus 
gudravo jo. Kada buvo 
klausta: kodėl jis traukė 
TSRS gynybos centrų, or- 
laukių, fabrikų, tiltų, įvai
rių svarbių vietų paveiks
lus, tai Powers sakė, kad 
jis tik “įjungdavo lėktuvo 
aparatus”, net “nežinoda
mas, kad jie traukia pa
veikslus”, arba darė pasi
žymėjimus tik “žingeidumo 
sumetimais”.

Kada Powers tą pasako
jo, tai tarpe susirinkusių 
dažnai pasigirsdavo juokas. 
Jis dažnai minėjo, kad yra 
iš paprastų žmonių šeimos 
sūnus—“darbo žmogaus sū
nus”.

Tarybinė spauda plačiai 
ta komentavo ir rašė, kad 
jis netarnauja Amerikos 
darbo žmonėms, bet tur
čiams, kad “uždarbio patei
sinimą” gal vartojo ir tie 
JAV lakūnai, kurie 1945 
metais metė atomines bom
bas Japonijoje ir užmušė 
apie šimtą tūkstančių civi
linių žmonių.

Advokatas Grinevas, tei
sindamas Powersa, sakė: 
“Jis yra auka Jungtinių 
Valstijų valdžios agresyvės 
politikos”.

Paskutinę teismo dieną 
F. Powers sakė, kad jis la
bai apgailestauja, jog jo 
skridimą^ suardė viršūnių 
konferenciją Paryžiuje. Ge- 
erolas Zacharovas klausė: 
“Ar manai, kad skrisdamas 
pasitarnavai savo šaliai?” 
Powers atsakė: “Aš savo

Lankėsi “Laisvės”
I leidykloje

Penktadieni “Laisvė## 
leidyklą aplankė waterbu- 

! rietis veikėjas K. Danisevi- 
v •

;CJUS.
Jis turėjo atostogas, bu

lve nuvykęs į Up-state New 
York pas savo gimines, ne
toli Utica miesto. Sakė, ten 

i kai kuriose fanuose inžinie- 
i riai ieško gazolino. Jei su- 
i ras jo šaltinius, tai ir New 
Yorkas bus konkurentas 
Kalifornijai ir Teksams.

Išvykdamas į Waterbury, 
i svečias paaukojo “Lais- 
i v ei” $5.

Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka 
vieneri metai, kai mirė 

mano mylimas gyvenimo draugas.
Didžiulis busas išveš pik- 

nikierius n u o Lituanica 
Skvero, Union Avė. ir 
Stagg St., 12:30 vai., taip
gi sustos ant Atlantic Avė. 
ir 111 St., Richmond Hill, 
apie 1 vai po pietų ir paims 
tuos, kurie ten susirinks.

Automobiliais v a ž i u o- 
jantieji taipgi galėtų sustoti 
ant Atlanic Avė. ir 111th St. 

i Gal atsirastų norinčių va
žiuoti automobiliais.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas piknike dalyvauti.. 
Atsiminkite, kad piknikas 
įvyksta rugpiūčio 28 d. 
Prasidės 1 vai po pietų.

Rep.

Šį sekmadienį tikrai turė
sime svarbią pramogą Kas- 
močiūtės sode, 91 Steam
boat Rd., great Neck, N. Y.

Šiame piknike pasitiksi
me antrosios grupės turis
tus, kurie grįžta iš Lietu
vos, rodos, rugpiūčio 23 d. 
Jie atveža mums naujausių 
žinių ir draugiškų visiems 
linkėjimų.

Taipgi palinkėsime 
mingiausios kelionės 
čiajai turistų grupei, 
išvyks Lietuvon, 
rugpiūčio 31 d. 
perduoti sveikinimus savo 
giminėms.

Visi drauge pasivaišinsi
me ir pasilinksminsime. 
Bus lietuviška muzika, tai 
kurių dar kojos miklios, tie 
galės gerai pasišokti.

Giedra ar lietus piknikui 
negali pakenkti. Jei karšta, 
po medžiais galėsime atsi
vėsinti, ’ 
yra visiems 
vietos.

Pikniką rengia net ketu-' nal aerouostą atlėks 7:05 
rios kuopos, prie kurių pri-1 vakaro.
sidėjo ir Great Necko LLD Ieva Mizarienė, kuri bu- 
kuopa. ' vo išvykusi su pirmąja lie-

Valgių ir gėrimų bus pa-1 tuvių turistų grupe, rašo, 
kankamai visiems. I kad ir ji šią savaitę sugrįš.

lai- 
tre- 

kuri 
rodo s, 

Galėsime

Turistai grižta 
antradienį

JAV lietuvių turistų ant
roji grupė (39 žmones) 
grįžta iš Lietuvos, antra-

O jei lytų, salėje I dieni, rugpiūčio 23 d.
__ > pakankamai j S’abena linijos lėktuvas

į (flight 547) į Internatio-
* " i _ __________i ji — 1 rr ak

Petras Cibulskis ( Akelaitis)

Bit Ieškanti

Lai buna tau, mano brangusis, amžina ramybė.
ONA CIBULSKIENĖ, žmona

yra kas nors ki- 
Tai man ir teko

ir s xo

iš IDS 46 kuopos Po miestą pasidairius

šaliai labai blogai pasitar
navau”. I

Teismo pirmsėdis genero-| 
las Borisoglebskis klausė: 
“Ar tu žinai, kad tavo skri
dimas galėjo iššaukti karą; 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtiniu Valstijų, ar apie 
tai pagalvojai?”

Powers atsakė: “Tiė as
menys, kurie mane siuntė, 
tai turėjo apie tai ir galvo
ti. Mano darbas buvo tik 
pildyti ju įsakymą. Aš. ma
nau, kad tai nebuvo mano 
pareiga tame daryti spren
dimą”, v

Rugpiūčio 19 d. Maskvos 
radijas pranešė, kad TSRS 
karinis teismas nuteisė 
Francis G. Powersą 10 me
tų. iš jų trejis metus kalė
jimo.

Po teismo sprendimo bu
vo leista Powersui pasima
tyti su jo tėvais, žmona ir 
kitais 'artimaisiais.

MIRe skarmaluose,
O PALIKO $163,000

Manhattane, 61 E. 86th 
St., penkių kambarių apart- 
mente, mirė George Aiche- 
le, 73 metų. Jo advokatas 
Dickinson pasigedo senio ir 
sn policija išlaužė duris. Ai- 
chelę rado negyvą. Dakta
rai sako, kad jau miręs 
prieš dvi savaites.

Bute rasta tūkstančiai 
briežtukų dėžučių ir visokio 
kitokio šlamšto. Bet tame 
šlamšte, daugiausiai rašo- 
mąjame stale, rado didelius 
turtus pinigais, JAV bonu- 
sais, kompanijų serais ir 71 
bankų knygelę. Iki dabar 
surasta $163,057 turto. Bet 
vis dar ieško, nes manoma, 
kad pinigų yra ir daugiau 
prikaišiota.

G. Aichele 1932 metais 
gavo nuo tėvo $45,057.40 
palikimo. Jis turi 70 m. am
žiaus broli Edvartą, gv^ę- 
nantį St. Petersburg, Fla., 
kurį advokatas painforma
vo. I

Indian Head, Md. —• Lai
vyno stotyje sprogo kuras, 
užmušė 1 žmogų ir 20 su
žeidė.

Pažangus kandidatas : Turistai parsivežė iš
Hal Koppersmith pasi-, ĮjetUVOS nauji! ŽifflŲ 

skelbė kandidatu 19-me T
kongresiniame distrikte, Praėjusio penktadienio 
kuris randasi rytinėje Man- vakare LLD 1 kuopa suruo- 
hattano dalyje.

Koppersmith yra buvęs Įėję. Nors oras buvo nepa- 
veiklus Progresyvių parti-Tankus, nuolat lynojo, tu
jos narys, taipgi yra narys 'čiau publikos nemažai su- 
mokytojų unijos ir kitų or- sirinkc. Visi norėjo išgirsti 
ganizacijų. '---- -—— T--^------

Jis paskelbė savo rinki-' 
minę platformą, kurioje 
stoja už pasaulinę taiką ir 
naująją dalybą, smerkia: 
naujo karo kurstytojus.

' še prakalbas Schwabenc sa-

tūriniame Centre Ozone 
Park įvyko kuopos susirin
kimas.
dutiniškai.
tvarkoje.
narių nėra

Ta- 
ne- 
nu- 

Keliaudami lėktuvais
Europoje persi- 
lėktuvus — tai 

Paryžiuje, ar Ko- 
ar Briuselyje, ir

KRISLAI
( rasa iš pirmo pusi.) 

ristų šiais metais lankysis 
rybų Sąjungoje. Bet jie 
gali tiesioginiu keliu ten 
vykti,
jie priversti 
kelti į kitus 
Londone, tai 
penhagoje, 
tik tada baigti kelionę į Mask
vą.

Aišku, kodėl Amerika ore 
yra atkirsta nuo Tarybų Są
jungos. Tai vis šaltojo karo 
pasėka. Prieš pusmetį buvo 
pranešta, kad baigiama susi
tarti tiesioginių oro linijų 
klausimu. Paaštrėję tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
santykiai, atrodo, ir šį klau
simą sudrumstė.

Tarybų S ą j u n g a sutiko 
padėti Indonezijai pasistatyti 
pirmąjį atominį reaktorių. In
donezija gaus tam tikslui iš 
Tarybų Sąjungos apie penkių 
milijonų dolerių vertės maši
nerijos ir taipgi atominių spe
cialistų.

Apie sekamų metų vidurį 
manoma reaktoriaus statybą 
baigti. Tada ir Indonezija pa
taps “atomine šalimi.“

Ši sekmadienį visi trauksime 
į Gfet Necką. Ten turėsime 
didžiulį pikniką. Jame daly
vaus ir raportuos antrosios 
grupės turistai,, tik ką grįžę iš 
Lietuvos.

Taipgi šiame piknike bus 
proga palinkėti laimingos ke
lionės trečiajai turistų grupei, 
kuri, rodos, rugpiūčio 31 d. 
pasileis kelionėn į Lietuvą.

Pasimatysime piknike.

Washingtonas. — 1960 
metais iki rugpiūčio buvo 
tik 951 poliomelito (“po
lio” susirgimas. Susirgimai 
žymiai sumažėjo.

Madison, N. J. — Mirė 
Gino A. Baldini, buvęs mu
zikos direktorius.

naujausių žinių iš Lietuvos.
Kalbėjo septyni newyor- 

kiečiai turistai, viešėję Lie
tuvoje su pirmąja ameri
kiečių turistų grupe: Pov. 
Venta, N. Buknienė, J. 
Grybas, M. Wilsoniene, M. 
Juškienė, P. Rainys ir St. 
V e č k y s (K. Rušinskienė 
nedalyvavo, buvo išvykusi į 
kitą miestą).

Ką jie sakė apie naująją 
Lietuvą? Per tris valandas 
kalbėdami tie septyni turis
tai- daug ką pasakė, — 
pasakė tai, ką jie ten savo 
akimis matė ir ausimis gir
dėjo. Matė Lietuvoje di
džiulę pažangą visose gyve
nimo srityse. Statyba mil
žiniška, miestai auga, kol
ūkiai turtėja, visas žmonių 
gyvenimas gerėja.

Turistus daugiausia su
jaudino ir sudomino didysis 
Vilniuje festivalis—20 me
tų nuo atkūrimo tarybinės 
santvarkos minėjimas. Kai 
apie 30,000 dainininkų cho
ras užtraukė, tai dainos 
buvo girdėti visame Vil
niaus mieste ir net plačio
je apylinkėje? (

Turistai paaiškino, kaip 
juos giminės vaišingai pa
sitiko, kad jie pas giminės 
laisvai praleido po keletą 
dienų. Juos ten automobi
liais nuvežė ir po keleto 
dienų grįžo juos parsivežti. 
Tai buvo labai geras patar
navimas.

Buvo nemaža klausimų, 
bet dėl vėlaus laiko 'publi
ka jau pradėjo skirstytis, 
tai tik keli klausimai buvo 
atsakyti.

LLD 1 kp. organizatorius 
V. Bunkus, atidarant pro
gramą, paaiškino prakalbų 
tikslą ir pakvietė Rojų Mi- 
zarą vakarui pirmininkau
ti. Pertraukoje aukų lė
šoms padengti surinko 
$80.25. , Rep.

Narių dalyvavo vi- 
Kucpoje viskas 

Susispendavusių 
ir visi sveiki, 

kurie dalyvavo 
LDS seime, raportavo, kad 
seimas padarė kai kurių ta
rimų, kurie bus naudingi 
esamiems nariams ir pa
lengvins gauti naujų narių.

Kadangi jau arti rudeni
nio sezono veikimas sve
tainėse, tai nutarta artimo
je ateityje suruošti filmų iš 
Lietuvos atvežtų rodymo 
vakarą. Tam tikslui išrink
ta komisija.

Susirinkime dalyvavo mū
sų gera narė P. Semėnie
nė. Jinai atvykusi iš Flo
ridos pasisvečiuoti pas vai
kus ir artimuosius. Papa
sakojo apie tenaitinį lietu
vių veikimą. Mums ypatin
gai buvo malonu matyti, 
kad Petronėlės sveikata žy
miai sustiprėjusi. Senienai 
tik dėl nesveikatos ir išsi
kėlė apsigyvenimui Flori- 
don. Na, ir neapsiriko. Se
mėnienė pasi mokėdama 
‘‘Laisvės” prenumeratą 
kartu įteikė ir $5 dovanėlę.

Du kuopiečiai — M. Juš
kienė ir J. Grybas — tik 
grįžo iš Lietuvos. Paprašy
ta, kad nors trumpai pasa
kytų apie įgytus įspūdžius. 
Juškienė sakė, kad jinai la
bai patenkinta vizitu. Pilna 
entuziazmo ir džiaugsmin
gų įspūdžių. Dalyvavo dai
nų. šventėj Vilniuj, kuri buvo 
įspūdinga. Dalyv a v o ke
letas tūkstančių dainininkų 
ir apie tiek pat šokėjų. Ap
lankė savo gimines. Visi 
gražiai apsirengę ir sočiai 
pavalgę. Ir visur kitur, kur 
teko susitikti su žmonėmis, 
niekur negirdėjome nusi
skundimų, kad būtų maisto 
stoka.

Visur, kur tik lankėsi, 
žmonės atrodė patenkinti.

Lietuvoj dabar labai 
daug naujo.x Eina visur di
delės statybos. Jau daug pa
statyta ir dar statoma, žo
džiu, Lietuva dideliais ir 
sparčiais žingsniais eina 
pirmyn.

Susirinkimas pasib a i g ė 
geroje nuotaikoje. Koresp.

Bath, N. Mirė ge
nerolas Ch. Ryder.

Paterson, N. J. — čionai 
ligoninėje mirė Mrs. Kobel- 
ka. Policija areštavo jos vy
rą. Peterį, kuris prisipažino 
ją mūšęs. _ .

Būnant Vilniuje, "Vilniaus” vieš. 
I būtyje, atėjo jauna 21 metų ne
paprasto grobio mergina Stasė Ba- 
kanauskaitė, ieškodama amerikiečių 
turistų grupėj, ar 
lęs iš Dzūkijos, 
jai prisistatyti.

Pradėjo kalbėti
žodžiais. Ją nuraminus, padrėki
nus, ji papasakojo apie save.

Kilusi iš Dzūkijos, iš kurio įpors 
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- 

I sų, gyvenanti ir dirbanti Vilniuje.
, jog 

vadinasi Molių kaimas. Vėliau nuo 
sužinojau, jog tai

I Giminių Lietuvoje neturinti, bent 
i jų nežinanti.

Amerikoje esą du jos dėdės —■ 
; Pranas ir Vincas Bakanauskai

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

American Telephone & savo kaimą. iai sakyta, rT. , i v_ , , vadinasi Molių kaimas, V'"i:"”ielegraph Co. pranese, kad Merkinės dzūkų 
1 Akinai nutrūko tiesus SUSl-|esąs Moliadugnio kaimas, 
kalbėjimas su A n g 1 i j a. i 
Matomai, povandeniniai lai-; 
dai sugedo.

New York Navai Ship- 
yardo, esamo Brooklyne, 
viršininkai reikalauja JAV 
valdžios, kad naują lėktuv
nešį duotų jiems statyti. 
JAV valdžia ketino duoti 
p.rivatinei kompanijai. Už 
lėktuvnešio pastatymą bus 
sumokėta $293,000,000.

Didelis turčius Bernard 
M. Baruch sulaukė 90 metų 
amžiaus. Spaudos atstovai 
klausė jo : kokį sekretą jis 

turi taip ilgai gyventi. Ba
ruch sakė, kad ir pats neži
no, kodėl taip ilgai gyvena, 
ir dar jaučiasi tvirtas.

Du jauni vyrai užpuolė J. 
Kaminskį ties jo namais, jį 
sumušė ir atėmė $2 pinigais 
ir papirosus. Į Kaminskio 
šauksmą atskubėjo polici
ninkas ir vieną iš užpuolikų 
—William Harrison, 20 m. 
amžiaus, — pašovė. Pašau
tasis paimtas į Lincoln ligo
ninę.

Areštavo Mrs. Ruth Rose 
Dennehy ir kaltina, kad ji 
dirbdama Chemical Trust 
Co. banke, New Yorke, nuo 
gegužės pradžios pavogus 
$1,500. Banko viršininkai 
sako, kad ji vogusi nedide
lėmis sumomis ir banko 
knygas taisius, kad paslė
pus.

New Yorkas. — Penkta
dienį buvo didelis lietus. 
Vandens iškrito apie 4 
liai storio. Daug padarė 
los.

co- 
ža-

Wor-

PRANEŠIMAI
I

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras važiuoja j

cesterį rugpiūčio 21 d. su dideliu 
busu, tai mylintiems pasivažinėti ir 
pasižmonėti pas worcesteriečius 
piknike gera proga tik už $1.50 nu
važiuoti ir parvažiuoti. Vietos dar 
yra. Išvažiuosime 12 vak dieną. 
Nesivėluokite.

Choro narė (66_67)

ir

WORCESTER, MASS.
Olympia Parko Piknikas

Rugsėjo 4 ir 5 dienomis L. S. 
D. Draugija turės savo metinį pik
niką savame Olympijos Parke pir
madienį, 
skambus Jono 
šokiams, 
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)

t. y. Labor Day. Bus 
Dirvelio orkestras

Kas link pasi vaišinimo,

&

1

yra Prano 
jo sūnaus, 
pusės yra 

miesto 

ar juos 
ne tik 

bet

su
J.

čia telpąs atvaizdas 
Baka.nausko ir, gal būt, 
Ant antros nuotraukos 
fotografisto antspaudas 
pavadinimu Newark, N.

Taigi prašau juos pačius 
žinančius atsiliepti. Noriu 
patarpininkauti įsteigiant ryšį, 
ir ieškomus aplankyti, jei netoli nuo 
New Yorko.

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

Ieškoma Genė Radzevičienė ir 
brolis Aleksandras Malgudavi-

Tėvai Pęt-
jos 
čius. Gimę Širvintuose. Tėvai Pet
ras ir Mariana. Ieško jų sesuo Jad-< 
vyga Malgudavičiūtė Stankevičienė. 
Žinantieji apie juos prašomi pra
nešti: Brooklyn Red Cross, 1 Red 
Cross Pl., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Main 4-6000, ext. 37. Nuo pinna- 
dienio iki penktadienio 9 v. t^to 
iki 5 vai. vakaro.

Karo metu dingo mano sesuo 
Marijona Lumbienė, jos vyras Jur
gis Lumbis, vaikai Juozas, Pranas, 
Emilis, Onutė ir Adelė. Paskutiniu 
laiku, t. y. prieš karą, jie gyveno: 
4 9 Meadow Rd., Northampton, 
Mass. Labai prašyčiau žinančius 
apie juos pranešti man. Būsiu dė
kinga už paslaugą. Antosė Jurko- 
nienė, Lazdijų rajonas, Gerdašių 
paštas, Mizarų kaimas, Lithuania, 
USSR.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

ii MATTHEW A j
BUYUS i

; (BUYAUSKAS) ’

LAIDOTUVIŲ !
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St. ■ ■
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