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Didžioji rugiapjūtė.
Išgąsdino ar akis atidarė?
Vis iš prievartos.
Irgi logika!
Prelato rauda.
Tegu skamba per visą pasaulį!

— Rašo A. Bimba —

“Laisvės” auksinio jubilie
jaus vajus jau prasidėjo. .

Tiek žmogaus, tiek įstaigos 
gyvenime penkiasdešimt metų 
yra gražus laikotarpis. Rei
kia, kad šis įvykis mūsų laik
raščio gyvenimo būtų visur 
kuo plačiausiai atžymėtas.

Visas įnformacijas apie vajų 
suteikia Administracija. ži
nios iš vajaus e.gos tilps “I.ais- 

— • M vej e.
Ko mes siekiame?
Per šį vajų mes norime vi

sapusiškai sustiprinti s a v o 
laikraštį. Norime gauti naujų 
skaitytojų. Norime sukelti gra
žios finansinės paramos.

Be to, ir gal svarbiausia, šis 
istorinis mūsų vajus turėtų 
sustiprinti tiek visų laisviečių, 
tiek visos 
pažangiosios visuomenės ryž
tą kovoti prieš atominio karo 
grėsmę, už pasaulinės 
išlaikymą, už šviesesnį 
visiems žmonėms.

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.
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iŠ Jungtinsy Taoltg Tarybų Sąjunga vis stoja už
15-tos Asamblėjos

New Yrkas. — Jungtinių j įgulas Panamos kanalo sri- 
Tautų Asamblėja turi il
gaausį dienotvarkį savo is
torijoje. “Steering” (vado
vaujantis) komitetas jau 
priėmė 89 punktus. Jis at
metė Kinijos pr i ė m i m o 
punktą, bet vis vien tas 
klausimas bus iškeltas 
Asamblėjoje.

Bulgarų balsas
Kalbėjo Fiodoras Živko- 

vas, Bulgarijos liaudies va
das. Jis pasisakė už Tary
bų Sąjungos nusiginklavimo 
planą ir perorganizavimą 
Jungtinių Tautų vadovybės. 
Jis kalbėjo ir apie bulgarų 
pastangas Balkanų pussaly- 
je išlaikyti taiką.

Iš Balkanų valstybių
Amerikos lietuvių Graikija ir Turkija priklau

so prie Vakarų karo bloko. 
Bulgarija siūlė, kad Balka- 

' nu valstybės pasirašytų ne- 
kariavimo sutartį, eitų prie 
nusiginklavimo, teiktų 
na antrai ekonominę 
gf'.lbą.

tuojautinį nusiginklavimą
New Yorkas. —V. A. Zo-Į Sąjungos nuo Rytų, tai yra, 

rinas, TSRS delegatas, rei
kalavo, kad Asamblėjoje 
tuojau svarstytų nusigink
lavimo reikalus ir padidini
mą nusiginklavimo komite
to. Zorinas sakė, kad kiek
vienam yra aišku, jog pa
saulinė taika yra pavojuje. 
Tą suprasdami atvyko vals
tybių vadai į Asamblėją ir 
reikia dienotvarkį sutvar
kyti, kad jie galėtų tuo klau
simu išsireikšti.

Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos delegatai tuojau 
pradėjo veikti, kad nusi
ginklavimo klausimą nustū
mus bent porai savaičių nuo 
svarstymo. Jie argumenta
vo, kad “Vakarai nepasi
rengę”.

| Dabar nusiginkla v i m o
tik kartojo senus pateisini-■ komitetą sudaro: Anglijos, 
mus. Yal5ai3 Pasiru°šimo I Francūzijos, Italijos, Kana- 
karui ir šnipavimą. dos jr Jungtinių Valstijų

Vakare Macmillanas lan- delegatai nuo Vakarų—ka- 
kesi TSRS delegacijos bu- pitalistinių šalių, o Bulgari- 
veinėje ir ten porą valandų!jo, Čekoslovakijos, 
tarėsi su TSRS delegatais, j jos, Rumunijos ir Tarybų

tyje, nes JAV viršininkai 
vartojo prieš juos diskrimi
naciją. Jis suminėjo tą, kad, 
dabar, Eisenhowerio pa
tvarkymu, kanalo zonoje 
jau greta JAV plevėsuoja 
ir Panamos respublikos vė
liava.

Macmillano kalba
Ketvirtadienį ilgai kalbė

jo Macmillanas, Anglijos 
premjeras. Jis ragino “su
švelninti Asamblėjoje at
mosferą”. Laike jo kalbos 
Chruščiovas darė jam pa
stabų.

Po Macmillano kalbos Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Gromyko sa
kė, kad anglų premjeras 
nieko naujo nepasakė, kaip
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Dėl pastarųjų Įvykių 
Laoso karalystėje

Visi dabar rašo ir kalba 
apie Jungtinių Tautų Genera- 

,^1/aės Asamblėjos 15-ąją sesi
ją. Ji svarbi. Ji gal pati svar
biausia visoje šios organizaci
jos istorijoje.

O ją tokią padarė Tarybų 
Sąjunga. Visi dabar tai pripa
žįsta.
čiovas
visos
būtų miegojusios namie.

Vieni valstybių vadai jo iš
sigando, kiti, protingesni, pa
matė auksinę progą prisidėti 
prie išsprendimo d i d ž i ų j ų 
žmonijos problemų. Ir jie su
skrido.

Jei premjeras Chruš- 
nebūtų “pasimaišęs,” 

kitos valstybių galvos

Tik iš “prievartos” ir mūsų 
prezidentas susimylėjo ateiti j 
sesiją ir pasakyti prakalbą. 
Nebuvo planavęs, nebuvo gal
vojęs, bet kai pamatė, k a d 
Chruščiovo pėdomis eina kitų

vie- 
pa-

i Po pasitarimo abidvi pusės 
i sakė, kad pasitarimai neda- 
Ivė teigiamų rezultatų.

Indonezijos prezid. Su- 
pasikalbėdamas su 

kitų šalių delegatais, pasi
sakė, kad jis remia Chruš
čiovo pasiūlymą iškelti 

Jis nurodė, kad panamie-j Jungtinių Tautų centrą iš 
čiai masiniai pikietavo JAV'New Yorko.

dos ir Jungtinių Valstijų

Lenki-

socialistinių šalių. TSRS 
siūlo, kad į komiteto suda
rymą dar būtų įtraukta: In
dija, Indonezija, Gana, 
Jungtinė Arabų Respublika 
ir Meksika.

TSRS pasiūlymą jau re
mia Indija, Indonezija, 
Jungtinė Arabų Respubli
ka, Jugoslavija ir eilė kitų 
stambių valstybių. Vakarai 
manevruoja, kad palikus tik 
iš 10 valstybių komitetą. 
Tarybų Sąjungos delegatai 
pareiškė, kad jeigu komite
tas nebus praplėstas, tai 
TSRS jame nedalyvaus, su
prantama, kad nedalyvaus 
ir kitos socialitinės šalys, 
nes jau praktika parodė, 
kad rytų ir vakarų blokų 
delegatai negali susitarti.

Numatoma, kad Asamblė
ja komitetą padidins. Vaka
ri! delegatai daro viską, kad 
Asamblėja neužgirtų Chruš
čiovo nusiginklavimo plano, 
kuris turėtų būti įvykintas 
per ketveris metus.

Vientiane. — Laoso kara-1 tiko vyriausybės armijos 
lystėje eina naminis karas.' daliniai ir ištaškė. Po šio 
Šiaurinis Vietnamas ir Ki- j smūgio Nosovanas pradėjo
niia sako, kad už tai atsa- 
komybė puola ant Vakarų 
agresorių.

Panamos reikalai
J. E. Illueca, Panamos de-1 

legatas sakė, kad jo šalies! 
žmonės jaučiasi, jog Jung
tinės Valstijos, valdydamos ■ karno, 
Panamos kanalą, tuo par 
kartu valdo ir Panamos res
publiką.

j Paleckis kalbėjo 
apie JAV politiką

Tokio. — Tarptautiniame 
parlamentaristų suvažiavi
me, kur dalyvauja 370 dė

valstybių vadai jam jau kitos ie(yatu nuo 49 šalių, Justas 1 o a 1 r • aci n h n h I t Ir z\ C •
I Paleckis skaito Chruščiovo 
laišką iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos, kurios sesijoje 
jis dabar randasi.

Justas Paleckis kritikavo 
JAV užsienio politiką, ku- 

į- rios sėkmėje eina paskubus 
apsiginklavimas, atgaivini-

išeities nebepaliko.
Kaip ten bebūtų, vis tiek 

norisi mūsų prezidentą karštai 
pasveikinti už dalyvavimą ir 
išdėstymą jo vadovaujamos 
vyriausybės nusistatymo.
t>. •—

Jeigu taip, tai gal iš tos pa
čios “prievartos” mūsų prezi 
dentas turės ir kitą nusileidi
mą padaryti. Esąs be galo di-

tai apie 
susirinko 

palociaus.
valandas 

Jungtinių

Pakistano armija' 
prieš Afganistaną

Kabulas. — Pakistanas 
jau sutraukė armijos dali
nius į Afganistano pasienį. 
Tarp abiejų šalių yra nesu
tikimas, nes Pakistanas lai
ko okupavęs plotus, kurie 
seniau buvo Afganistano. 
Ten gyvena apie 4,000,000 
afganistaniečių.

Pakistanas įeina į Vaka
rų karo sąjungų. Iš jo JAV 
“U-2” lėktuvas skrido per 
TSRS teritoriją, o Afganis
tanas laikosi neutrališkumo 
politikos ir draugiškai su
gyvena su Tarybų Sąjunga.

Indijos ir Pakistano 
nesutikimai

Srinagaras. — H. Kurshi- 
das, piet-vakarinio Kašmiro 
viršininkas, pareiškė, kad 
tarp Indijos ir Pakistano 
vėl gali įvykti susirėmimai 
už Kašmirą.

Abi valstybės savinasi 
7,000 ketvirtainių mylių plo
tą, kuriame gyvena milijo- 
'nas žmonių. Dabar ginčija
mas plotas yra kaip ir ne
priklausoma valstybė.

Dėl šiaurinio Kašmiro 
taipgi yra nesutikimų. Už 
tuos plotus varžosi Indija, 
Kinija ir Pakistanas.

1954 metais Genevoje bu
vo susitarta, kad nei Vaka
rai, nei Rytai Laoso kara
lystėje nesteigs karo bazių 
ir nedarys karinių pasiren
gimų. Bet JAV po priedan-1 
ga “pagalbos” pradėjo teik- Į 
ti Laoso karalystei už $30,- 
000,000 per metus ginklų ir! 
pasiuntė 730 karo specialis
tų, kurie mokė 30,000 Laoso 1 
armiją. Tie žingsniai grėsė: 
Laoso karalystę paversti į! 
karo bazę ir apsunkino vie-! 
tos gyventojus.

Rugpiūčio 9 d. sukilo La
oso parašiutininkai, nuver
tė Vakarams paklusnią val
džią, paskelbė, kad Laosas! 
nesikiš į karinius blokus, 
kad jis laikysis neutrališkos 
politikos ir pareikal a v o 
JAV karo specialistus išva
žiuoti.

Bet prieš naują Laoso 
valdžią, kurios priešakyje 
stovi princas S.Phouma, su
kilo buvęs armijos koman- 
dięrius generolas Nosova- 
ras ir kiti reakciniai ko
mandieriai.

Nosovanas suorganizavo 
kelis tūkstančius pasekjų ir 
maršavo į Vientianę nu
versti Phoumos valdžią. 
Prie Paksane jo jėgas pasi-

' kuopti jėgas ir per Th a i lan
do teritoriją planavo naują 

' puolimą. Tuo kartu Iš 
Thailando kanuolių ugnimi 

i sunaikino tiltą per Nam Lo 
upę, kad pakenkus valdžios 
armijos susisiekimui.

Reakcinis puikini n k a s 
Kongas buvo paskelbęs, kad 
jis neklausys Phoumos val
džios ir su 3,000 karių užsi
darė Samneua mieste. Bet 
kareiv’.ai atsisakė jo klau
syti, o Liaudies armija ap
supo miestą ir paėmė.

Vakarų imperialistai da
rė pastangų, kad Jungtinės 
Tautos pasiųstų savo armi
jos dalinių į Laosą, bet 
Liaudies armija ir Phoumos 
valdžia, turint mintyje 
Jungt. Tautų pasielgimą 
Kongo respublikoje, atsisa
kė priimti.

Šiaurinio Vietnamo Liau
dies Respublika pareiškė, 
kad jeigu Thailandas puls 
Phoumos valdžią, tai Viet
nams išstos prieš Thailan
do intervenciją.

Vakarų imperialistai ir 
reakciniai generolai, susi
dūrę su Laoso liaudies pasi
priešinimu ir matydami, 
kad Šiaurinis Vietnamas ir 
Kinija netoleruos interven
cijos, pradėjo derybas su 
Phoumos valdžia. Ar jie pa
siduos, ar tik nori laiko iš
lošti, tai ateitis parodys.

delis spaudimas jam susitikti mas fašistinių jėgų ir Šal-
Chruščiovu ir pasikalbėti 

didžiaisiais klausimais. Jis 
baisiai nenorįs, bet gal turė-

• siąs nusileisti.

Apie tai, ką kurie vadai‘šio
je Asamblėjos sesijoje kalba 
ir siūlo, girdite ir skaitote. 
Krisluose nėra reikalo kar
toti.

Daugiausia įspūdžio visuo
se paliko Chruščiovo ir Kastro 
kalbos. Buvau toje sesijoje, 
kurioje Chruščiovas kalbėjo. 
Stebėjau delegacijas ir publi
ką. Kiekvienas jo žodis buvo 
išklausytas su nepa prasta 
atidžia.

ta sis karas.
Jis kalbėdamas apie JAV 

karo bazes užsienyje pa
reiškė, kad jos yra “krau
juojančios žaizdos ant že
mės veido.”

200,000 kubiečiu 
pasitiko Kastro

Havana. — Kada Kastro 
ir kiti Kubos delegatai su
grįžo į sostinę, 
200,000 kubiečių 
prie prezidento 
Kastro per dvi 
aiškino įvykius
Tautų Asamblėjoje.

Piktadariai išsprogdino 
dvi bombas netoli nuo susi
rinkimo vietos. Jos nieko 
neužmušė. Susirinkę šaukė: 
“Prie sienos užsienio impe
rializmo agentus!”

Kastro pareiškė, kad Ku
bos vyriausybė atmetė JAV 
protestus dėl konfiskuotų 
Amerikos kapitalistų nuo
savybių. Susirinkę masiniai 
tam pritarė.

Vėliausios žinios

Kada Jungtinės Valstijos 
turi militarines bazes Irane ir 
Turkijoje, tai juk būtą visiš
kai logiška Tarybų Sąjungai 
turėti panašias bazes Meksiko
je ir Kuboje. Anos dvi šalys 

žyra Tarybų Sąjungos kaimyn
uos, o šios dvi — Jungtinių 
Valstijų.

Taip aną dieną išsireiškė 
vienas kolumnistas. Daug kam 
jo nuomonė nepatiko. Bet jo 
galvosena logiška. Laikas A- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

ĮSAKO JAV PILIEČIAMS 
IŠVYKTI Iš KUBOS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė įsa
kė, kad JAV piliečių žmo
nos ir vaikai tuojau išvyktų 
is Kubos. Sako, kad tai da
roma dėl įtemptos padėties 
tarp abiejų šalių. Praeityje 
tokių žingsnių imdavosi 
pirm prasidėdavo karo 
veiksmai

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
viršininkai pasakoja, kad 
būk bus pagaminta tokia 
torpeda, kuri vaikysis ato
minius submarinus, kol juos 
sunaikins. Jos pagaminimui 
jau išleido $4,500,000.

MIRĖ PREZIDENTO 
UOŠVĖ MRS. DOUD

Denver, Colo. —■ Sulau
kus 82 metų amžiaus mirė 
Mrs. Elivera M. Doud, mo
tina Mamie, prezidento Ei- 
senhowerio žmonos. Eisen
howeris buvo išvykęs su 
prakalbomis už Niksono 
kandidatūrą, bet maršrutą 
nutraukė ir nuvyko į laido
tuves.

Port Huron, Mich. — 
“Shenango II”, 23,000 tonų 
įtalpos laivas su geležies 
rūdos kroviniu, įvažiavo į 
kanadiečių grūdus vežantį 
“Chicago Tribune” laivą. 
Abu laivai apsilamdė.

Pekinas. —Jungtinių Vai. 
stijų karo lėktuvas skraidė 
virš Kvantungo provin
cijos. Tai jau 123-čią kartą 
JAV laužo Kinijos teritori
jų nepaliečiamybę.

r—-------- *

Londonas. — Sulaukus 79 
metų amžiaus mirė Estelle 
Sylvia Pankhurst, dukra 
seniau paskilbusios sufra- 
g’sčių vadovės Emmeline 
Pankhurts.

Ankara. — Dabartinė 
Turkijos vyriausybė uždarė 
buvusio prezidento Bayaro 
“demokratij partiją”. Ji tik 
vadinosi demoratų, tikru
moje buvo reakcininkų.

Tokio. — JAV karinio 
laivyno komandieriai grą
žino japonų- militaristams 
sanurajų kardus, kuriuos 
jie buvo įsigiję karo pabai
goje, 1945 metais.

Washingtonas. — Indija 
perka Jungtinėse Valstijo
se 1,200,000 pundų medvil
nės už $150,000,000.

Karačis. — Pakistanas 
nori gauti naftos iš Tarybų 
Sąjungos.

Hong Kongas. — Atvyko 
F. Abbas, Alžyro liaudies 
premjeras. Jis sakė, jeigu 
Jungtinės Tautos nesuval
dys Francūzijos, tai alžy
riečiai gaus pagalbos iš so
cialistinių šalių ir išvys 
francūzus.

Maskva. — Tarybinė 
spauda patalpino Kastro 
kalbos turinį, kurią jis sakė 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje.

Lagos. — Šiaurinėje Ni
gerijoje įvyko riaušės. Už
mušta 14 žmonių ir 90 su
žeista.

Londonas. — Įvyko gais
ras “Queen Elizabeth” lai
ve. Sudegė tik trys kamba
riai.

Newport News, Va. — 
Bethlehem Steel Co. pasta
tė du tankerius po 48,000 
tonų įtalpos.

Numato sukilimą 
Formozoje

New Yorkas. —R.A. Sca- 
lapino, profesorius iš Cali
fornia universiteto, parašė 
laišką “The New York 
Times” redakcijai. Jis bijo
si sukilimo Formozos saloje. 
Rašo; kad ten viešpatauja 
Čiang Kai-šeko klika, kad 
8,000,000 salos gyventojų 
neturi balso, gyvena bai
saus teroro šešėlyje.

Laiško autorius rašo, kad 
žmones terorizuoja Čiang 
Kai-šeko sūnus Čiang Čing 
kuo, kuris yra slaptos poli
cijos viršininkas. Scalapino 
sako, kad Čiang Kai-šeko 
režimas gali susilaukti to
kio likimo, kaip Rhee sulau
kė Pietinėje Korėjoje.

R. VOKIEČIŲ IR TSRS 
PASARGA VAKARAMS
Berlynas — Rytų Vokie

tijos ir TSRS komanda Ber
lyne pasiuntė persergėjimą 
Anglijai, Francūz i j a i ir 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
jos liautųsi laužę susitari
mą lėktuvų skrajojimo rei
kale. Taipgi persergsti prieš 
nuolatines provokacijas iš 
vakarinio Berlyno.

B'angkokas. — Thailando 
armijos vadas Thanarat 
grąsina veržtis į Laoso ka
ralystę karui prieš “komu
nistus”.

Ekstra
New Yorkas. — TSRS 

premjeras Chruščiovas ilgai 
kalbėjo J. T. Asamblėjoje. 
Jis sakė, kad kol Kinija nė
ra priimta į šią organizaci
ją, tai Jungtinės Tautos nė
ra viso pasaulio žmonių or
ganizacija. Jis pritikavo 
Vakarų užsispyrimą Kini
jos ir nusiginklavimo reika
lais.

Kas dėl neutrališkų šalių 
pasiūlymo, kad Chruščiovas 

lir Eisenhoweris susitiktų ir 
tartųsi tarptautiniais rei
kalais, tai TSRS premjeras 
sakė, kad jis sutiks tartis 
tik tada, jeigu Jungtinės 
Valstijos atsiprašys TSRS 
dėl siuntimo šnipiško lėk
tuvo “U-2”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, pasi
taręs su Macmillanu ir Men
zies, išleido pareiškimą, kad 
jis su Chruščiovu tik tada 
tarsis, jeigu TSRS pakeis 
savo nusistatymą lin k u i 
JAV.

Newark, N. J. — Į šio 
miesto prieplauką pribuvo 
laivas “Santa Paula”, 20,000 
tunų įtalpos. Tai pirmas 
taip didelis keleivinis laivas 
atplaukė į Newarką.

Washingtonas. — Eisen
howeris matėsi su Airijos 
ambasadoriumi.
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Pradedant “Laisves” vajų
SPALIO MENUO--tradicinis mūsų spaudos vajaus 

mėnuo. Per ilgus metus su spalio mėnesio pradžia mūsų 
vajininkai, mūsų skaitytojai, mūsų darbuotojai staiga 
pajunta, kad jie turi pasidarbuoti savo spaudai, savo 
laikraščiui. Jie pajunta, kad reikia laikraštį užsakyti 
tiems, kurie jo dar neskaito, kad reikia užsimokėti se
nas prenumeratas ir paraginti kitus, kurie pamiršta, 
kad užsimokėtu savas.

Šiemet “Laisvės” vajus bus nepaprastas, ne eilinis 
vajus. Šiemet mūsų vajus—auksinio jubiliejaus atžymė- 
jimo vajus!

Taip, netrukus mūsų laikraštis “Laisvė” įžengs į 
51-uosius savo gyvavimo metus. Bet pirmiau negu jis 
pradės antrąjį pusšimtį metų, tenka gerai, entuziastiš
kai ir apdairiai įprasminti auksinį jubiliejų^—50 metų 
nueitą kelią, kuris ne visuomet buvo lengvas.

Reikia dėti pastangų, kad užžtžikrintume 
vei” šviesesnę ateitį.

Dėl to mūsų laikraščio bendrovės taryba nutarė, 
kad šiame vajuje būtų sukelta $10,000 fondas laikraščio 
gyvavimui sutvirtinti, ši suma turi būti sukelta per ju
biliejinį vajų.

Praėjusią vasarą, kaip skaitytojai žino, mes neturėjo
me jokio specialaus vajaus. Praėjusis “Laisvės” bendro
vės akcininkų suvažiavimas pasisakė už tai, kad pra
vestame vajų už specialų fondą laike jubiliejinio vajaus.

Mes ir kviečiame, mes prašome visus laisviečius, 
visus pažangiuosius JAV lietuvius stoti savo laikraščiui 

' “Laisvei” talkon.
Prašome tuos, kurie išgali, duoti specialiam fondui 

$50—po $1 už kiekvienerius metus, “Laisvės” 
tus. Suprantame, ne visi tai gali padaryti, 
tuos, kurie, išgali.'! į į j -

Mūsų geruosius darbščiuosiuš vajininkus
tuojau pradėti ieškoti “Laišvei” naujų skaitytojų.

Prašome visus mūsų“ kaityto jus pasidarbuoti, pa- 
akstinti savo pažįstamus, savo kaimynus, kad užsisaky-

“Lais-

išgyven-
Prašome

prasome

O tuos, kurie “Laisvę” skaito, jei prenumerata pa- 
• sibaigė, prašome nelaukti paraginimų—atsinaujinkite!

žodžiu, visus laisviečius, visus pažangiuosius lietu
vius kviečiame didžiulėn talkon!

"Kastro jiems atkirto!
PRIEŠ SĖDANT Į tarybinį lėktuvą, kuris parvežė 

; Kubos premjerą į Havaną, spaudos korespondentai api
pylė Fidelį Kastro visokiais klausimais. Tarp kitko pri
metė, būk jis esąs komunistas. Į tai Kastro atrėžė:

“Istorija pasakys, kas mes esame. Jūs nieko nežino
te apie Kubą. Žmogų, kuris myli savo tautą, nacionalis
tą, jūs apšaukiate komunistu. Jūs vadinate komunistais 
kiekvieną, apart Čiang Kai-šeko, Franko, Singmano 
Rhee, Somozos ir Adenauerio.”

O kai dėl Tarybų Sąjungos, Kastro sake:
“Tarybų Sąjunga yra mūsų draugas, štai, jūs atė

mėte iš mūs lėktuvus—jūsų pareigūnai pavogė mūsų 
lėktuvus, o Tarybų valdžia mums davė savo lėktuvą...”

Taip, amerikiečiai sulaikė Kubos tris lėktuvus, kai 
jie atlėkė į Niujorką. Sakoma, pasiėmė dėl kažkokių 
skolų.v

Pa- 
ku-

Paryžiaus demokratai
PRANCŪZUOS VALDŽIA, kaip pranešama iš 

"vyžiaus, užsimanė pabausti tuos savo, intelektualus, 
rie pasisako už Alžyro nepriklausomybę ir laisvę.

Įvyko toks dalykas: Prieš kurį laiką Francūzijos 
( intelektualai, daugiau kaip 140 jų, pasirašė po viešu pa

reiškimu, skelbiančiu, kad kiekvienas jaunas francūzas 
turi teisę atsisakyti tarnauti kariuomenėje Alžyre. Ki
tais žodžiais: tie intelektualai netiesiogiai lyg ir ragino 

' jaunus vyrus atsisakyti kariauti prie alžyriečius, ko- 
..vejančius už savo krašto laisvę.

Demokrato de Gaullio valdžia pasiryžo jiems už tai 
atkeršyti. Jinai pareiškė, kad visi tie intelektualai turį 
būti boikotuojami; Valstybiniuose teatruose joks akto
rius, pasirašęs po pareiškimu, neturės teisės vaidinti, 

.“joks iš pasirašiusiųjų intelektualas nebus prileistas prie 
^ radijo, ir tt.

Tarp kitų intelektualų, kuriems de Gaullio valdžia 
’paskelbė boikotą, yra Jean-Paul Sartre, Francois Sagan 

“Jr Simone de Beavoir—rašytojai; Simone Signoret ir 
....Daniele Delorm—aktoriai. Jie žinomi ne tik Francūzi- 

joje, o ir už jos ribų.
.r v. Netoli važiuos de Gaullio valdžia su tokia savo de- 

' mokratija!
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Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year >12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50
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Kas ką rašo ir sako Laiškas is Krymo
APIE KONGIEČIŲ 
VADOVĄ PATRICE 
LUMUMBĄ

Stambioji Amerikos spau
da ir radijas visaip niekino 
Kongo liaudies vadą ir 
premjerą Patrice (Patrio) 
Lumumbą. Prieš jį visokie 
imperialistams parsidavė
liai suokalbiauja ir pačiame 
Konge, netgi ryžtasi jį nu
žudyti. Kas gi tas Lumum
ba? Pas mus išsamesnių 
žinių apie jį ligi šiol nebu
vo.

Bet štai Vilniaus “Tieso
je” randame D. Levino įdo
mių duomenų apie įžymųjį 
afrikiečių vadovą, kovojantį 
už Kongo nepriklausomybę 
ir laisvę. D. Levinas rašo:

Patrio Lumumbos vardas 
šiandien yra tapęs ne tik kon
giečių, bet ir visų Afrikos tau
tų nepalenkiamumo vėliava.

Patris Lumumba gimė 1926 
metais. Jis yra 
lubų genties — 
singiausių šalyje.

kilęs iš ba- 
vienos gau-

Lankė mi
sionierišką mokyklą ir semina
riją, paskui tarnavo vietinės 
administracijos organuose, ku
rį laiką dirbo alaus darykloje, 
čia ir prasidėjo visuomeninė 
Patrio Lumumbos veikla, dėl 
kurios jis atsidūrė už fabriko 
vartų.

1958 metų spalio 10 dieną 
Lumumba įsteigia patriotinę 
partiją, kurią pavadino “Na
cionaliniu Kongo judėjimu,” 
ir tapo jos pirmininku. Na
cionalinis judėjimas užsibrėžė 
tikslą politiškai auklėti ma
ses ir kovoti dėl pagrindinių 
demokratinių laisvių, dėl ša
lies vienybės, prieš kolonijinę 
priespaudą. , Partija iškėlė šū
kį “Siekti nepriklausomybės 
protingu terminu, taikiomis 
derybomis.”

1958 m. gruodžio mėnesį, 
jau kaip vienas populiariausių 
Kongo liaudies lyderių, Patris 
Lumumba vadovauja kongie
čių delegacijai (Ąferos . konfe-r 
rencijoje, atskleidusioje nau
ją puslapį žemyno tautų isto
rijoje. Lumumba išrenkamas 
nuolatinio konferencijos ko
miteto nariu.

Išaušo 1959 metai. Jie 
prasidėjo gaivališka Leopold- 
vilio darbo žmonių demonst
racija, kurioje dalyvavo de
šimtys tūkstančių taikių kraš
to sostinės gyventojų. Kon- 
giečiai reikalavo nepriklauso
mybės. Kolonizatoriai, mirti
nai išsigandę, griebiasi ginklo, 
šimtai sužeistų ir nukautų. So
lidarizuodamiesi su savo bro
liais leopoldviliečiais, meta 
darbą Matadžio uosto dokinin
kai, Stenilivilio šachtininkai, 
Luluaburgo plantacijų darbi
ninkai. Briuselis susirūpina. 
Tų pačių mteų sausio .13 met
ropolijos vyriausybė paskelbia 
deklaraciją, kurioje pažada 
surengti Konge visuotinius sa
vivaldos organų rinkimus, su
teikti Kongui demokratines 
laisves, prisidėti prie šalies 
“vysytmo nepriklausom y b ė s 
link.” Patriotinės partijos, 
visų pirma įtakingiausioj i Pa
trio Lumumbos nacionalinio 
judėjimo partija, išplečia ak
tyvų aiškinamąjį darbą masė
se, keldama aikštėn Briuselio 
pažadų miglotumą, klastingu- 
m ą , mokydama tautiečius, 
kad laisvę jie pasieks ne iš 
belgų malonės, o savo vienin
gumu ir ryžtingumu.

1959 m. balandžio 7-12 die
nomis Luluaburge vyksta pir
masis politinis Belgų Kongo 
kongresas, kurio darbe daly
vauja 6 stambiausių partijų 
atstovai, iš viso 48 žmonės. 
Aistringą kalbą prieš koloniji
nį engimą kongrese pasako 
Patris Lumumbą, reikalauda
mas nedelsiant pripažinti Kon
gą nepriklausomu kraštu.

Belgiškieji plėšikai, pamatę 
tokius nepageidaujamus reiš
kinius savo “pavyzd ingo j e. 
kolonijoje,” imasi žygių kon
giečių jėgoms suskaldyti. 1959 
metų liepos 11 dieną jie su
lipdo separatistų partiją “Ko- 
nakat” Katangoje ir jos lyde
riu paskiria “Junion minjer” 
samdinį čiombę. Tų pačių 
metų liepos 16 dieną belgiš
kųjų agentų skatinamas, nuo 
Lumumbos vadovaujamos na
cionalinio judėjimo partijos 
atskyla Albertas Kalonžis ir 
jo grupuotė.

mėnes šalyje tu- 
komunalinių bei 
tarybų rinkimai, 

nuo masių Lu-

Bet 
patrioti-

parodė

Tiek tų metų vasarą, tiek 
ir rudenį nesiliauja kongiečių 
demonstracijos, streikai, mi
tingai. Po .audringų masinių 
demons t racijų Stenlivilyje 
1959 metų spalio menesį, kai 
buvo nukauta apie 100 ir su
žeista daugiau kaip 200 žmo
nių, belgiškieji kolonizatoriai 
įmeta į kalėjimą Patrį Lu
mumbą kaip vieną svarbiau
sių tų “neramumų” “kurstyto
ją.” Jis nuteisiamas kalėti 6 
mėnesius.

Gruodžio 
rėjo įvykti 
teritorinių 
Izoliuodami 
mumbą ir kitus Kongo vado
vus, belgai stengėsi padėti sa
vo samdinių partijoms iško
voti rinkimuose pergalę, 
rinkimuose nugalėjo 
nes jėgos.

Masių veiksmai ir 
rezultatai galiausiai
Briuseliui, kad reikia nedel
siant pradėti su kongiečių tau
tos atstovais derybas dėl kraš
to nepriklausomybės. Jos pra
sidėjo šių metų sausio mėne
sį Briuselio Kongresų rūmuo
se. Kai kurie kongiečių atsto
vai, jų tarpe ir Patris Lu
mumba, į derybas atvyko tie
siog iš kalėjimo. Šiose derybo
se belgai dar tebebandė ma
nevruoti. Jie pasiūlė klastin
gą planą dirbtiniu būdu su
skaldyti Kongą į 6-ias sava
rankes provincijas, pripažįs
tant provincijų vyriausybėms 
teisę netrukdomai disponuoti 
tų teritorijų gamtos turtais. 
Lumumba ir jo kolegos ryž
tingai pasipriešino imperialis
tų kėslams, reikalaudami ne
priklausomybės vieningam 
Kongu i. Tvirta vadovaujančių 
Kongo atstovų pozicija pri
vertė kolonizatorius ir išuo 
kartu atsitraukti.

Šių metų gegužės 22 dieną 
įvyko pirmieji Kongo istorijo
je parlamento rinkimai. Svar
biausieji varžovai rinkimuose 
buvo Lumumbos vadovaujama 
Nacionalinio judėjimo parti
ja, Kąsavubu vadovaujama A- 
bako partija ir Afrikiečių so
li d artimo parti j a, kuriai vado
vavo G^zengąL'Nepaišant ko
lonizatorių terproy < didžiulę 
pergalę rinkimuose > iškovojo 
Lumumbos partija — 41 man
datą iš 137.

Atsižvelgiant' į rinkimų re
zultatus, pkrlaifientas 1 pavedė 
Patrini Lumumbai suformuoti 
pirmąją Kongo vyriausybę, 
kurią birželio 24 dieną parla
mentas patvirtino. Patris Lu
mumba, apibūdindamas savo 
vyriausybės politiką, pabrėžė: 
jos pagrindas — nedalyvavi
mas blokuose ir geri dalykiš
ki santykiai su visomis šali
mis.

Tragiški įvykiai, kurie apni
ko tik ką gimusią Kongo res
publiką ryšium su atvira Va
karų imperialistų intervenci
ja, įgalino atsijoti tikruosius 
Kongo patriotus nuo prisipla
kėlių. Į imperialistinių agentų 
balą nusirito žozefas Kasavu- 
bu ir Albertas K a 1 o n žis, o 
taip pat dar keletas Čiombės 
tipo politikų, kuriems visų 
brangiausia — frankai, dole
riai ir svarai sterlingų.

Lemiamą valandą kovoje 
dėl tėvynės laisvės Patrį Lu
mumbą remia krašto parla
mentas ir plačiosios Kongo 
masės — visos patriotinės jė
gos.

CHULIGANIZMAS 
ČIKAGOJE

Čikagiškė “Vilnis” pra
neša:

šeštadienio naktį nežinomi 
išsigimėliai vėl išdaužė “Vil
nies” raštinės langus ir prie
dui apliejo sienas ir net ra
šomus stalus raudonais da
žais.

Yra sakoma, kuomet žmo
nės tampa desperatais, jie 
griebiasi žemiausių priemonių 
savo fašistinius troškimus ap
malšinti. Taip buvo Vokieti
joje, kuomet hitlerininkai pra
dėjo savo įsivyravimo darbą. 
Matomai, jo liekanos tikisi 
tomis pačiomis ' priemonėmis 
pradėti savo fašistinį “vajų” 
šioje šalyje. Užtikriname, 
kad jiems tas nepavyks. Ame
rikos žmonės nesiduos niek
šams sutrempti mūsų demo
kratinių . laisvių ir puldinėti 
darbininkiškas įstaigas.

Anksčiau ar vėliau bus iš
aiškinti tie išsigimėliai, kurie

K. Rušinskienė gavo laiš
ką iš savo vilniečio giminai
čio Justo, kuris praleido 
atostogas Kryme. Jis rašo: 
Brangi Teta!

Leiskite pasveikinti Jus 
iš Krymo, kuriame, kaip 
Jums žinoma, mudu su Gra
žina atostogaujame.

Pirmiausia keletą žodžių 
apie Krymą. Krymo pu- 
siausalis tai vienas iš tur
tingiausiųjų mūsų šalies 
kurortinių rajonų. Iš vaka
rų ir pietų pusės Krymo 
krantus skalauna Juodoji 
jūra. Ant šios jūros kran
to ir rašau Jums šį laišką. 
Kryme nepaprastai puikiai 
susikoncentravo įvairios gy
domosios gamtos jėgos: kli
matas (saulė, jūra, gydo
masis purvas ir minerali
niai šaltiniai. Krymas, dėka 
savo gamtos grožio bei įvai
rumo, yra plačiai žinomas 
tarybinio, o paskuti n i a i s 
metais ir užsienio turizmo 
vieta. Krymas pasižymi la
bai puikiu klimatu, čia la
bai daug saulėtų dienų, ne
daug lietaus kritulių. Todėl 
carizmo laikais Krymo že
mes buvo pasigrobę caro 
šeimos nariai, jo svita, 
įvairūs dvarininkai bei ka
pitalistai. Čia statė savo rū
mus bei vilas.

Tiesa, reikia pasakyti, 
carizmo laikais Krymas bu
vo ne tiek gydymosi, 
dykaduonių lėbavimo 
ta. Kaip ne keista, 
tuomet beveik nebuvo 
dytojų, jau nekalbant apie 
mokslines gydymo įstai
gas. Tik 1920 metų pa
baigoje Raudonajai Armi
jai sutriuškinus baltąją ge
nerolo Vrangelio armiją 
Leniįiąsį spaskelbA dekretą:.

kiek 
vie- 
čia

dirbančiųjų gydymui.” Pui
kūs vasarnamiai, rūmai, 
kuriais naudojosi buvę ca
rai, kunigaikščiai, dvari
ninkai ir kapitalistai, buvo 
paversti sanitarijomis dar
bo žmonių gydymui. Tary
bų valdžios metais Kryme 
buvo pastatyta daugybė 
naujų didžiulių sanitorijų. 
1927 metais buvo pastatyta 
ir ši sanitorija, kurioj esa
me mes apsistoję.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais Krymą buvo okupa
vę hitlerininkai. Vos spėję 
okupuoti Krymą, galvoda
mi, žinoma, čia amžinai pa
silikti ir sutvirtinti germa
nizmo pozicijas, vokiški 
okupantai pradėjo Krymo 
žemes, čia esančias sanita
rijas dalinti įvairiems hit
leriniams vadeivoms, gene
rolams bei maršalams.

Bėgdami iš Krymo vokiš
ki fašistai sudegino Krymo 
ne tik miestus bei kaimus, 
bet sugriovė, sudegino ir 
daugelį sanitarijų. Tačiau 
tarybinės valdžios pastan
gomis greitu laiku vėl buvo 
ne tik atstatytas sunaikin
tos sanitarijos, bet ir pradė
ta nauja didžiulė visame 
Kryme . naujų gydyklų sta
tyba.

Visu Krymo pusiausalio 
pakraščiu yra išsidėstę vie
na greta kitos įvairios sani
tarijos, kuriose ilsisi ne tik 
iš įvairių mūsų didžiules 
šalies re s p u b 1 i k ų darbo 
žmonės, bet ir svečiai iš 
Liaudies demokratijos vals
tybių. Pasitaiko čia poil-

bando savo tulžį lieti ir rodyti 
“didvyriškumą” daužy darni 
langus. Bjauru ir šlykštu apie 
tokius išsigimėlius rašyti.

Taip, šlykštu rašyti, 
šlykštu ir pamislyti, kas 
darosi mūsų miestuose, ko
kių išsigimėlių pas mus at
siranda !

siautojų ir iš kapitalistinių 
kraštų.

Sanitorija, kurioje mudu 
vasaroj ame, randasi už 7 
kilometrų nuo Jaltos. Tarp 
mūsų sanitarijos ir Jaltos 
randasi Livadija. Livadija 
tai buvusių rusų carų vasa
ros rezidencija. Po pilieti
nio karo šiuose rūmuose bu
vo įsteigta sanitorija, kur 
gydėsi ir dabar tebesigydo 
darbo žmonės.

1945 metais Livadijoje, 
buvusioje caro vasaros re
zidencijoje, įvyko garsioji 
Jaltos konferencija. Čia bu
vo apsigyvenęs ir Rozveltas 
su savo delegacijos nariais.

Pereitą sekmadienį iš mū
sų sanitarijos buvo organi
zuota ekskursija į Livadiją, 
kur dalyvavome ir mudu su 
Gražina. Taigi, buvo progos 
apžiūrėti ir šiuos rūmus.

Per visą mūsų vasaroji
mo laiką buvo labai puikus 
oras. Visą laiką, ne tik 
dieną, bet ir naktį buvo 
giedras dangus, dienos me
tu švietė saulė. Tokiu būdu 
pakankamai laiko pasikai
tinti saulėje, pasimaudyti 
jūroje, kuri čia daug šiltes
nė negu Baltijos jūra. Tie
sa, tik Baltijos jūra turi 
daug puikesnį pležą, negu 
Juodoji jūra. Baltijos jūros 
pakrantės tai baltas smul
kus smėliukas, o Juodosios 
jūros pakrantės tai uolos 
arba smulkūs akmenys. 
Juodoji jūra palyginamai 
su Baltijos jūra yra rames
nė.

Nuo ryto iki pusryčių, o 
nuo pusryčių iki pietų mes 
būname prie jūros pleže, o 
po pietų ilsimės, arba daly
vaujame ekskursijose ap
žiūrint ... įdomesnes Krymo 
vietoves, p Ekskursijoj- Įįčią 
daugiausia organizuojamos 
jūrų keliu garlaiviais. Tai, 
žinoma, kartu yra ir pui
kus poilsis. Darome ir pės- 
tines išvykas. Gražina čia 
labai ' aktyviai užsiiminėja 
teniso žaidimu. Vakare ei
na į kiną. Prie kiekvienos 
sanitarijos yra kinas, dau
giausia po atviru dangumi, 
nes čia būna labai maža lie
taus kritulių. Kai nenori 
eiti į kiną, eina į šokius bei 
kitus pasilinksm i n i m u s . 
Taigi laikas čia bėga labai 
greitai, nenuobodžiai. Ga
lima ne tik pailsėti, bet ir 
pasilinksminti. Visai nepa
stebimai prabėgo mūsų va
sarojimo dienos. Jau greitu 
laiku teks mums grįžti tė
viškėn. Man prie darbo, o 

na man rašė, kad Jūs jau 
parašėte laišką, kad laimin
gai grįžote į namus. Regi
na su Dalyte rugsėjo 28 d. 
jau persikėlė iš Turniškių į 
Vilnių. Regina taipgi jau 
baigė savo atostogas ir išė
jo į darbą, o Dalytė jau 
pradėjo mokslą.

Daugiau jau iš Krymo 
nerašysiu laiškų, nes už tri
jų dienų jau išvyksime į 
namus.

Prašau perduoti linkėji
mus draugui Mizarai.

Viso gero,
Justas

Teheranas. — Tarybų Są
junga pasiūlė Iranui ekono
minės pagalbos.

A. Puškino memorialinis namas-muziejus Vilniuje.

SkaifyfojŲ balsai
Pateko ir man į rankas 

“Lietuva šiandie.” Tik pa
žvelgus į knygutės pusla^ 
pius, tuojau metasi į akį 
nedateklius. Iš 40 Lietuvo
je buvusių 1959 metais tu
ristų pasiliko tik Dr. Mar- 
geris ir'S. J. Jokubka. Taip 
sakant, visi kiti pamiršti ir 
jų kelionės absoliutiškai ne
atspindi “Lietuva šiandie” 
puslapiuose.

Buvo pakeltas klausimas 
J. Žebrio, kas turėtų rūpin
tis panašios knygutės išlei
dimu. Aš pats patariau, kad 
būtų leista visuomeniniu 
pagrindu. Bet, kaip mato
me, ko tai trūko ir ši min
tis neprigijo.

“Vilnies” skaitytojai man 
sakė, kad ‘Vilnyje” tilpo 
Julės Urmonienės ilgas ir 
puikus aprašymas - įspū
džiai iš kelionės po Lietu
vą. “Vilnies” skaitytojai 
Urmonienei už tai širdingai 
spaudžia dešinę. . Kitas la
bai svarbus raštas tflpo 
“Laisvėje,” tai Rojaus Mi- 
zaros atsakymai į klausi
mus apie Lietuvą. Verta 
tų raštų nepamiršti. Reikė
tų juos išleisti knygos for
moje.

Nikita Chruščiovas Jung-1 
tinių Tautų 15-tame ^eime 
pasakė vieną iš svarbiausių 
kalbų visoje tos organizaci
jos istorijoje. Kai kurie 
mūsų A m e r i k os piliečiai 
mėgsta labai dažnai pasidi
džiuoti mūsų demokratija, 
būk mes turime pilniausią 
žodžio-spaudos laisvę.

N. Chruščiovo kalba čia 
buvo perduota per TV Cha
nel 5 ir KCBS radijo stotį. 
Televizija davė tik. vieną 
valandą laiko. Kitą tChruš
čiovo kalbos dalį' ignoravo! 
PJ)r$ščipvaš; prisirpę} apie 

per tą trumpą laiką nuo jo 
nuvertimo padarytą pažan
gą tų tautų, kurios nusikra
tė caro jungą. Čia radijo 
stoties vedėjas sako, kad ši 
Chruščiovo kalbos dalis ne
santi įdomi mūsų klausyto
jams, ir nutraukė jo kalbą. 
Vadinasi, KCBS stotis cen
zūravo N. Chruščiovo kal
bą ir leido tau ir man klau
sytis tik tiek, kiek jie nori, 
o ne ko tu ar aš norime 
girdėti.

Jonas Bene kovai tis 
Vallejo, Califi

Redakcijos Atsakymai
V. Kazlauskui, Flushing, 

N. Y. — Klausiate, jei Ta
rybų Sąunga išeitų iš Jung
tinių Tautų ir, su Kinija M 
kitomis tautomis, sudarytų 
savo Tautų Sąjungą, pablo
gėtų ar pagerėtų santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų?

Mums rodosi, kad pablo
gėtų. Reikia daryti visą, 
kad Jungtinių Tautų Orga
nizacija pasiliktų pasaulyje 
viena. Tik į ją reikėtų tuo
jau, nedelsiant įsileisti Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
Mongolijos Liaudies Res
publiką ir kitas šalis, ku
rios dar nėra Jungtinėse 
Tautose.

Antanui Stripeikai, Eli
zabeth, N. J. — Žiupsnelį 
įspūdžių iš Lietuvos gavo
me. Dėkui. Sunaudosime^vė- 
liau.
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Naujoji Kubos santvarka 
ir katalikų bažnyčia

Neseniai Jungt. Valstijų 
komercinė spauda nudžiu
go, kad Kuboje katalikų 
bažnyčia, priešakyje su ar
kivyskupu E. Diaz, išstojo 
prieš komunistus ir dabar
tinę šalies vyriausybę. Ku
bos premjeras Kastro už 
tai kritikavo katalikų va
dus, kurie kenkia šalies 
reikalams ir žmonėms. Po 
to vėl nieko nesigirdėjo.

Dabar iš Kubos sostinės 
rašo Adon Taftas. Jis, tarp 
kitko, sako:

“Realistiniai katalikų ku
nigai sako, kad Kuboje ka
talikų bažnyčia nėra spren
džiamoji jėga.”

Jis rašo, akd tikrumoje 
. “Kuba nei nėra katalikiška 
šalis.” Ten yra užsilikusių 
senovinių religijų papro
čių. Jis sako, kad apie 60 

* procentų kubiečių katalikiš
kai krikštyti, bet prakti

kuojančių katalikų yra tik 
apie 10 procentų. Savo iš
vadoms patvirtinti rašo, 
kad Havana mieste, kuris 
turi 1,000,000 gyventojų, 
yra tik 30 bažnyčių ir 50 
priedinių pamaldų namų, 
iš bažnyčių šešios didžiau
sios yra katalikų. Jo davi
niais Havana mieste katali- 
kizmą pTSktSuięja tik 2c/c 
gyventojų.,

Jis daro palyginimą-t^rp 
Havanos ir Miami miesto. 
Miami (Floridoje) neturi 
milijono gyventojų ir nesi
skaito katalikišku miestu, o 
jame yra 450 bažnyčių, iš 
jų 35 katalikų.

Jis rašo, kad Kuboje ir į 
kitur panaši padėtis, kaip i 

Havanoje. Tik Camaguey 
provincijoj-e katalikai yra 
tvirtesni, bet ir ten tik 8“ 
katalikų.

Kas dėl katalikų kunigų, 
tai jie Kuboje neturi vardo. 
Jie rėmė budelišką Batistos 
režimą, rėmė ir kitus dik
tatorius. Castro jiems at
sakydamas ir pareiškė, kad 
jie niekados nekovojo prieš 
Batistos tironiją, nekovojo 
nei prieš JAV kapitalistų 
įsigalėjimą.

Kuboje katalikai kunigai 
yra svetimas -elementas. Iš 
720 katalikų kunigų, tik 
apie 200 yra kubiečiai, gi 
400 atvykę iš fašistu Ispa
nijos, o kiti iš kitų šalių.

Taftas rašo, kad katalikų 
viršūnių išleistas pareiški
mas prieš komunizmą nebu
vo skaitomas provincijų 
bažnyčiose, ne todėl, kad vi
si kunigai bijojo, bet ir to
dėl, kad daugelis jų simpa
tizuoja dabartinei santvar
kai. Ir Kuboj1?, kaip ir ki
tur, jau girdimas balsas už 
katalikų bažnyčios atsime
timą nuo Vatikano.

Žinoma, katalikų viršū
nės, ypatingai kunigai iš 
fašistinės Ispanijos, labai 
norėtų pakenkti naujajai 
Kubos santvarkai, bet ne
gauna žmonių pritarimo.

Taftas rašo, kad kunigas 
Eligio Sardenas, buvęs su 
Kastro kovotojais kovoje už 
Kubos laisvę, dabar turi 
daug daugiau žmonių prita
rimo, negu arkivyskupas 
Diazas, autorius antikomu
nistinio pareiškimo.

D. M. Š.

Iš Panamos Respublikos
Šis jau gal bus paskuti

nis mano laiškas iš šios 
saulėtos šalelės. Baigiu čia 
savo darbą. Šiandien , su
kanka vieneri, metai ir vie
na diena, kaip aš čia gyve
nu.

Daug ir sunkiai dirbau, 
daug svajojau ir šiek tiek 
rašinėjau. Savo darbą at
likau sėkmingai. Jaučiuosi 
gerai, lyg tas Lietuvos ser
mėgius artojas, išvaręs tie
sią vagą, užaręs geroką 
dirvos sklypą ir skaidria
me saulėleidyje ramia sąži
ne einąs namo poilsiui.

Vidurvasarį mano sveika
tą buvo truputį pašlijusi. 
Mano šeima buvo mane ap
lankiusi. Su žmona ir jau
nesniuoju sūnumi, kurie į 
mano įstaigą buvo atvažia
vę, praleidau .keletą savai
čių. Jie grįžo namo, o aš 
čia likau baigt darbą. Ma
nau važiuoti į Pietus. Grį
šiu ir aš namo kitais me
tais.

Paskutinis sekm a i e n i s 
Panamoj. Vienam ilgu. Nu
sprendžiau dar kartą užsi- 
fundyti pietus Fort Ama- 
dore oficierių klube.

Vieta puiki. Klubo pasta
tai pačiame mažo pusiau sa
lio gale, kuris stūkso lyg 
erzindamas galingąjį Paci- 
fiką savo uoliniu pirštu. 
Klubo pastatas moderniško 
pietinio stiliaus. Didžiulė 
veranda supa jo šiaurryti
nį šoną. Ten šiaurryty ma
tosi Panamos miestas kaip 
ant delno. O už įlankos 
matosi griuvėsiai senosios 
Panamos, kurią jūrų pira
tas Morganas dar prieš 

May f lower io atplaukimą į 
Plymouth Rock (Massachu
setts) sudegino.

Šiame klube jauku,-gera 
ir patogu. Kainos gerokai 
žemesnės negu panašiose 
valgyklose Panamoje. Pa
tarnavimas puikus. Negrai 
aptarnautojai čia geriau 
apmokami negu abelnai Pa
namos mieste^ mandagūs 
ir švarūs. Klubas tvarko
mas Amerikos kariuomenės 
oficierių.

Šiose aplinkybėse, jei ne
turi per daug draugų ir 
pažįstamų plepėti mažmo
žius, labai patogu svajoti. 
Mintys lyg balandžiai veja 
viena kitą. Debesėlis užėjęs 
paplukdo apylinkę liūtyje. 
Nuo stogų vanduo čiurlena. 
Ten Pietuose ir vėl saulutė 
šypsosi, lyg juokaudama 
debesėliui: “Aš tave sutvė
riau, tu man veidą apmur- 
zinai, aš tave ir vėl sutir
pinau.”

Eisiu prie rimtesnių min
čių ir įspūdžių.

Su kolegomis inžinieriais 
sugyvenau gerai. Visi jie 
yra baigę universitetus, 
dauguma — Jungtinėse 
Valstijose. Jie dar neturė
jo plataus patyrimo ir 
praktikos tiltų ir vieškelių 
projektavime, bet jie darbš
tūs, nuoširdūs ir manda
gūs. Aš juose matau ga
bumus, ir vėliau jie patys 
sugebės savo galią vystyti.

Beveik visi panamiečiai 
tamsiaspalviai, da u guma 
negrai. Bet jei su jais el
giesi žmoniškai, jie drau
giški baltveidžiui ir jie ta
ve gerbia.

Per visą Panamos šalį 

keliavau skersai ir išilgai, 
daug mačiau, daug "’paty
riau, daug įspūdžių. Bet 
kad viską surašyti, reikėtų 
didelės knygos.

Trumpai pasakius, Pana
ma yra vargdienių šalis. 
Išskyrus Panamos miestą, 
šalyje industrijos kaip ir 
nėra. Susisiekimas sunkus, 
nes čia nėra nei geležinke
lių, nei vieškelių. Žemės 
ūkis neišvystytas — gal tik 
dešimtadalis žemės tėra 
dirbama, todėl, kad keliai 
blogi ir neįmanoma ūkio 
produktų į rinką pristatyti. 
Bet Panamos žmonės žvalūs 
ir energingi. Su laiku jie 
išvystys šią šalį į kultūrin
gą ir progresyvią tautelę.

Na, paliekant Panamą, 
ką gi belieka pasakyti? 
Jei bent atsisveikinimo žo
dį “Dios.” “Adios” tai tro
piškai saulutei, kuri negai
lestingai kepina vidurdie
niais; “adios” skaidriajai 
padangei, pasipu o š u s i a i 
palšais debesėliais; “adios” 
toms mėnesienos naktims, 
kurias puošia žemčiūginis 
ž v a i g ždynas ir išblyškęs 
didelis Mėnulis, visuomet 
užsirioglinęs kur ten beri
bėj dangaus plotmėj; 
“adios” tam mėlynajam Pa- 
cifikui, amžinai skalaujan
čiam P a n a m. o sukrautus; 
“adios” tiems upeliams, per 
kuriuos man teko projek
tuoti tiltus; “adios tiems 
kloniams ir kalneliams, ku
riais aš matavau vieškelių 
linkmes. Bet mano širdin
giausias “adios” tai Pana
mos žmonėms, kurie mane, 
kaip svetį, traktavo man
dagiai, draugiškai, nuošir
džiai.

Bevardis 
Panama, 9-21-60

64-ių karo kalinių pabėgimas nuo 
nacių iš Kauno IX-oįo forto

Pirmajai amerikiečių tu
ristų grupei nuvykus į IX- 
ąjį Kauno fortą, mums pri- 

Įsistatė jauna maloni gidė 
(vadovė).

Aprodžius tuos baisiuo
sius forto urvus, kur smeto
ninis režimas kankino poli
tinius kalinius, o karo metu 
naciai sušaudė ir sudegino 
apie 70 tūkstančių iš Lietu
vos ir kitų Europos kraštų 
sugabentų žmonių, paskiau
siai mūsų malonioji gidė 
papasakojo štai ką:

Kai naciai jau įsitikino, 
kad prieš Tarybinę Armiją 
neatsilaikys ir teks bėgti, 
jie stengėsi sunaikinti iki 
tol pasaulyje negirdėtų sa
vo žvėriškumų žymes — at
kasti ir sudeginti sušaudy
tų žmonių lavonus, negy
vuosius liudininkus.

Prie to darbo buvo pri
statyti 64 iš čion sušaudy
mui sugabentų žmonių. 
Jiems buvę sakyta, kad, tą 
didįjį darbą atlikus, jie bus 
paleisti laisvėn. Bet šie 
žmonės žinojo, kad, sudegi
nus negyvuosius liudinin
kus, jie, gyvieji liudininkai, 
bus taipgi pelenais pavers
ti paskutiniai.

. Todėl jie galvojo: nejaugi 
negalima kaip nors iš čia 
ištrūkti?

Vieno siauro tamsaus ur
vo gale į kiemą buvo geleži
nės durys. Pro čia būtų 
geriausiai išbėgti. Bet kaip 
jas atidaryti?

Kaip tai pas juos atsira
do tūlų jiems reikalingų 
įrankiu. Plonyčiu grąžteliu 
jie ėmė gręžti duryse skylu
tes vieną prie kitos — taip 

tankiai, kad apgręžtą durų 
šmotą buvo nesunku išimti. 
Darbas, aišku, ėjo labai at
sargiai ir ilgai. Galop tą 
apgręžtą durų šmotą jau 
pavyko išimti. Pasiektas 
užraktas. Padarytas rak
tas.

O kadangi forto kiemas 
yra aptvertas aukšta mūro 
siena, tai jie pasidarė me
dines kopėčiukes, skuduriais 
priraišiotais skersi n inkais.

Dabar teko laukti tik 
patogaus momento.

Kalėdų naktį naciai bu
vo įsilinksminę. Linksmais 
pasirodė ir kaliniai — kaip 
niekur nieko. Net meninę 
programėlę buvo suruošę.

Kai girti naciai sumigo, 
kaliniai atsidarė urvo duris 
ir kopėčiukėmis iššokinėję 
per mūro sieną leidosi bėg
ti, hitlerininkams palikę 
sienoj išpieštą didelę špygą!

Naciai pajuto ir šoko 
bėgančiuosius vytis. Penkis 
tuoj pavyko nušauti. Kiti 
buvo jau nubėgę į mišką ir 
bandė susisiekti su tarybi
niais partizanais. Tačiau 
naciai juos sumedžiojo ir 
sušaudė.

Bet vienuolikai pabėgu- 
siųjd^avyko saugiai pasi
slėpti.

Jie ir' dabar yra gyvi ir 
žinomi.

Tai gyvieji to naciško 
IX-ajame Kauno forte pra
garo liudininkai. V.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje manevruoja 40,000 
NATO karininkų ir karių. 
Manevrų laiku vieną karį 
jau užmušė ir 25 sužežidė.
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ZBIGNEVAS ZALUSKIS, lenkų rašytojas

BELAISVIO PRISIPAŽINIMAS
(Apsakymas) 

(Pabaiga)
—Grafas buvo garbingas 

žmogus, jis prisiminė savo 
pažadą, įdėmiai išklausė 
Bertą ir davė jai 50 mar
kių. Mums užteko ir dakta
rui, ir vaistams, ir vištoms, 
juk vištos nevaikštinėja po 
mišką, o bet kuria liga su
sirgus nėra geresnio vaisto 
už stiprų buljoną. Ir dar 
grafas pasakė mano žmo
nai: “Berta, jūsų vyras vi
sus žvėris išmuš. Miškas 
dabar mažas, o jūsų vyras— 
geras šaulys. Iki žiemos 
man nieko nebeliks. Aš,— 
pasakė grafas, — jūsų ne
pamiršau, jeigu reikės — 

. visuomet padėsiu, bet mano 
kiškius ir stirnas tegul jis 
geriau palieka ramybėje, 
nes su manimi menki juo
kai.

—Ką gi? — vokietis nu
sišypsojo, šį kartą visai at
virai. — Loti buvo jau svei
ka. Beje, vaikai ne kiek
vieną dieną serga, bet kiek
vieną dieną nori valgyti. 
Aš žinojau, kad grafas — 
doras žmogus ir visuomet 
tesi žodį, bet negalima eiti 
pas jį kasdien. O ponas 
Althauzas nebenorėjo duoti 
parako ir kulkų skolon. Ar
tėjo ruduo, vadinasi, Loti 
ir Hansui, Hansas — tai 
mano vyresnysis sūnus, rei
kėjo eiti j mokyklą. Rei
kėjo nupirkti daugybę daik
tų ir naują šiltą avalynę. 
Iki mokyklos nuo mūsų toli, 
o žiema būna šalta. Hansas 
seniai viską sunešiojo, nes 
krizės laikais mes ničnieko 

' nepirkome. O Loti dar nie
kada neturėjo šilto palto, 
mes tiktai pirmą kartą 
ruošėme ją į mokyklą. Ir 
tuomet ponas Althauzas pa- 

/ sakė: “Nušauk stirną.”

j Vokietis pakėlė galvą. 
'Dabar jis žiūrėjo į mus,ro
dos, tiktai mus norėjo įti
kinti, jog kadaise, daugiau 
kaip prieš dešimt metų, pa
sielgė teisingai.

—Aš puikiai žinau, kad 
negalima užmušti stirnos. 
Mūsų krašte tai žino kiek
vienas vaikas. Bet ponas 
Althauzas žadėjo gerai su
mokėti, o Loti dar kaip rei
kiant nesustiprėjo, ir ponas 
daktaras Deimas pasakė, 
kad jeigu jinai persisaldys, 
tai mirs...

Belaisvis vis dar žiūrėjo j 
mus. Paskui jis nulenkė 
galvą ir nutilo.

“Viskas, — pamaniau aiš. 
—Daugiau jis nieko nebe
nori, matyt, ir nebegali sa
kyti. Gal šitiek ir užteks?” 
Bet majoras dar kažko 
laukė.

—Ir jūs užmušėte stirną? 
*—paklausė jis.

—Taip, — tyliai atsakė 
vokietis.

— Pasakokite toliau ! 
Kaip? — neteko kantrybės 
majoras.

—Tai buvo nesunku. Aš 
žinojau, kur jos vaikščioja. 
Pasislėpiau... — vokietis pri
merkė akis. — Stirna buvo 
labai graži, — pasakė jis,— 
bet aš nespėjau nė prieiti 
prie jos, nes tuo momentu 
pasirodė Fridrichas...

Jis nutilo. Mes taip pat 
tylėjome. Kažkuriame kam
bario kampe, už belaisvio 
nugaros, už sargybinio, tam
soje, prieš mano akis sumir
gėjo paveikslas: miškas, 
stirna, du žmonės, du eigu
liai — ir dvi priešiškos vie
na kitai teisybės. Vokietis 
pasijudino, ir pats, nelauk
damas klausimų, tęsė: 
s —Aš gerai žinojau, kad 
už stirną sodina į kalėjimą.

Buvo baisu net pagalvoti, 
kas laukia Bertos ir vaikų. 
Todėl aš greit užtaisiau 
šautuvą. O senis neturėjo 

Įsu savim šautuvo. Bet tai 
įvyko seniai, 1933 metais, 
tuomet aš dar nemokėjau 
šaudyti į žmones. Aš už
taisiau šautuvą ir niekaip 
negalėjau pataikyti grūstu
vu į vamzdį — tai buvo la
bai senas šautuvas, užtaiso
mas per vamzdį. Fridrichas 
ramiai žiūrėjo į mane ir pa
galiau tarė: ‘Šauk, bet juk 
tave vis tiek patupdys. Kas 
tada pasirūpins vaikais — 
tavo ir mano?” — Jis taip 
pat turėjo vaikų, ketvertą, 
ir jie draugavo su maniš
kiais.

Tuomet aš atidaviau šau
tuvą ir mes su Fridrichu 
nunešėme stirną pas poną 
girininką.

O vėliau, kai aš buvau 
suimtas, iki teismo,' Berta 
ėjo į rūmus, bet grafas ži
nojo, kas galima ir ko ne
galima. Jis pasakė: “Juk 
aš perspjėjau jus, Berta, 
kad vyras nebrakonieriau
tų. Dabar aš nieko nega
liu padaryti. Yra įstatymas, 
ir niekam neleidžiam jo pa
žeisti. Bet aš nepamiršiu 
jūsų, jeigu reikės — visuo
met padėsiu.” Berta dau
giau nebeėjo į rūmus.

Tuo metu pas mane į ka
lėjimą atėjo ponas Althau
zas. O, jis buvo protingas 
žmogus! Jis netgi gavo 
prokuroro leidimą pasima
tyti su manimi tardymo 
metu. Ponas Althauzas pa-/ 
sakė: “Johanai, jeigu tu 
prisipažinsi, iš kur . gavai 
paraką ir kulkas, ir kaip 
pardavinėjai žvėrieną, kas 
gi tuomet padės tavo žmo
nai? Vokietijoje įstatymai 
griežti...” Aš sutikau tylę- 

ti. Kodėlgi ir ponui Alt- 
haųzųi sėdėti kalėjime ?

Mane, ^nuteisė kalėti dvy
lika metų. Vis dėl to kvai
šo Fridricho. Jis norėjo, 
kad išeitų geriau, ir teis
me papasakojo, kaip aš ga
lėjau jį užmušti, bet neuž
mušiau. O teisėjas, matyt, 
ne taip suprato jį ir priskai
čiavo man ginkluotą užpuo
limą ir pasikėsinimą į gy
vybę. Esą, aš norėjęs jį 
užmušti. Dvylika metų,— 
jis mintyse paskaičiavo, — 
mano bausmės laikas bai
giasi ateinančiais metais, 
rudenį... Štai ir viskas, — 
užbąigė jis,—pąskui aš sė
dėjau kalėjime.

—O šeima? —nenusileido 
majoras.

—Šeima? — vokietis ne
noriai rausėsi atmintyje.— 
Šeima? Ką gi? Iš pradžių 
Berta kiekvieną mėnesį at
važiuodavo pas mane. Gra
fas tesėjo žodį, keliskart 
atsiuntė jai po, dvidešimt- 
trisdešimt markių. Jinai 
imdavo, juk vaikai buvo 
maži. O kai praėjo treji 
metai, ir trobelėje nebebu
vo galima gyventi, nes gra
fas pardavė ją fabriko 
meistrui, Berta persikėlė į 
miestą.

Ponas Althauzas taip pat 
nepamiršo jos. Jis pasiėmė 
ją pas save į krautuvę, bet 
ji tuomet buvo jauna ir 
greit pastojo.

Jis nutilo, o paskui nei 
iš šio, nei iš to pasakė: — 
Ji visuomet mylėjo vaikus.

—Aš nieko nežinojau, — 
tęsė belaisvis, — bet kartą, 
kai jinai atvažiavo pas ma
ne,-pastebėjau—jau buvo 
pastebima. Aš paklausiau: 
“Berta, ir be to sunku, kam 
tau dar vienas?” Tada jinai 
pravirko ir pasakė, kad vi
siškai nenorėjo to, tik taip 
jau išėjo, o dabar ponas 
Althauzas išvijo ją ir ne
duoda pinigų nueiti pas gy

dytoją. Tokie dalykai la
bai brangiai kaštuodavo, 
nes Vokietijoje įstatymai 
griežti, ir gydytojas smar
kiai rizikuoja.

Po to jinai jau nebeatva- 
žiavo. Bet Fridrichas at
siuntė man laišką, o po to 
aš gavau pranešimą, kad 
tas trečias kūdikis mirė. Lo
ti peršalo, ir taip pat mirė. 
O Hansas buvo hitlerjugen- 
de, įstojo į SS, ir, kai pra
sidėjo karas, jį užmušė. Na, 
o Berta gyva, tiktai neži
nau, kur ji. Išvažiavo iš 
mūsų krašto ir neberašo... 
Bet aš ant jos visiškai ne
širstu.

Jis truputį patylėjo, ap
galvodamas, ką dar reikėtų 
pasakyti. Ir prisiminė:

—Aha, dar štai kas. Kai 
pas mus, tai yra kalėjime, 
paklausė, kas nori,eiti į 
frontą, aš pasisiūliau. Man 
jau buvo vis tiek pat. Aš 
žinojau, kad jėgų užteks, 
šaudau irgi, nesigirdamas, 
gerai. Pagalvojau, kad su
sidorosiu. O tarp tų sienų 
buvo nebepakenčiama, bijo
jau išprotėti.

Iš pradžių mes buvome 
Jugoslavijoje, paskui prieš 
partizanus, o paskui perkė
lė į Varšuvą.

—Ir čia jūs vėl susitikote 
su grafu f on N...? — per
traukė majoras.

—Tikrai taip! — vokietis 
nusišypsojo, tai prisiminęs. 

•—Grafo gera atmintis, kai 
pamatys, tai jau iki pat 
mirties žmogaus neužmirš. 
Vos tik jis perėmė vadova
vimą, iš karto atvažiavo į 
mūsų brigadą, sakė kalbą...

—Ką jis pasakė? — sudo
mėjo majoras.

—Kas jį žino. Visko ne
prisiminsi... Kalbėjo, kad 
mumis labiausiai pasitiki, 
na, apie pakilimą, kokia 
mūsų kareivio dvasia. La
bai gražiai kalbėjo, ir dar 
liepė nieko nesigailėti...

— Aš jau apsipratau čia, 
—nei iš šio. nei iš. to pakar
tojo vokietis.

Majoras atsistojo. — Už
teks! — tarė jis. — Dabar 
galite jį išsiųsti!

Aš perdaviau įsakymą 
sargybiniui ir dar kartą pa
žvelgiau į belaisvį. Vokietis 
vėl krutino žandikaulius. 
Jis kramtė duoną. Matyt, 
jis visą laiką saugojo ne
baigtą valgyti plutą kišenė
je. Belaisvis išėjo. Aš lau
kiau majoro pastabų. Bet 
jis tik paklausė: “Jūs su
pratote?”

Aš atsakiau: “Tikrai 
taip!” Ir iš tikrųjų, tada 
aš. jau supratau.

• • •

Generolą grafą von N... 
prieš trejetą metų ameri
kiečiai paleido iš kalėjimo. 
Jis, kaip ir anksčiau, gyve
na savo pilyje prie K... Ne
seniai jis M i u n c h e n e iš
spausdino knygą “Nepalau
žiama vokiečių kareivio 
dvasia.”
Pono Althauzo, krautuvi

ninko iš K..., pavardę aš ne
seniai sutikau kažkokioje 
korespondencijoje iš Bonos. 
Pasirodo, jis padarė ne
kvailą politinę karjerą ir 
dabar yra krikščionių de
mokratų sąjungos — Ade
nauerio partijos — deputa
tas bundestage.

Apie buvusio eigulio, Dir- 
levangerio brigados karei
vio, tolimesnį likimą aš nie
ko nesužinojau. Bet ne tai 
svarbu.

Aš girdėjau, kad pasta
raisiais metais daug hekta
rų Bavarijos ir Pareinės 
miškų bei laukų vėl užimta 
fabrikams, kareivinėms, po
ligonams ir aerodromams, p 
daugelis žmonių neteko dar
bo, pastogės ir gyvenimo 
prasmės. , >

Vertė J. Stulgys

—O jūs? Ką jūs? — ma
joras,net pašoko nuo kėdės.

—Mes? Mes nesigailęįp-, 
me, — atsakė vokietis ra
miai, be jokios išraiškos, 
taip, kaip kalba apie aki
vaizdžius ir visiems žino
mus dalykus. — Bet dar 
anksčiau, kai tik jis atvy
ko pas mus ir apėjo rikiuo
tę, jis mane pažino. Šitiek 
metų praėjo, ir karas, ir 
uniforma kaip žmogų kei
čia, o jis mane iš karto pa
žino! “Johanai, — sako,— 
tu dar čia?”—Tikrai taip,” 
—atsakau. “Na, tai tu ilgai 
nebūsi čia, — sako grafas, 
—galvą guldau. Tu geras 
šaulys, mokėjai mano žvė
ris šaudyti — parodyk ir 
dabar, ką tu sugebi. Užsi
dirbsi kryžių — mano žodis 
šventas: gausi kryžių ir pa
leisim iš drausmės kuopos 
anksčiau termino. Dabar 
tai mano valioje, o tu žinai, 
kad aš visuomet tesiu žo- 
dp”

—Na ir kaip, ištesėjo?— 
majoras aiškiai laukė dar 
kažkokio “taškelio ant i” 
visoje šitoje istorijoje.

Vokietis nusišypsojo: — 
Aš gi kalbėjau, kad mūsų 
grafas — tikras ponas, gar
bingas žmogus. Kai pasi
baigė sukilimas, man iš 
karto davė kryžių ir palei
do. Aš jau galėjau pereiti 
į kitą pulką, nebe drausmės, 
linijinį...

—Bet jūs neperėjote? — 
majoras paklausė tiktai iš 
įpratimo. Viskas jau bu
vo aišku.

—<Ne, kam? — atsakė 
kareivis. — Aš jau apsipra
tau čia. Ką besakysi, tre
ji metai vienoje brigadoje. 
Ir aplamai—juk visur fron
tas. :<F*

—Ir visur reikia žudyti,— 
pridūrė majoras.
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s s Argentinos’lietuvių 
kolonijos judėjimo

Argentinos lietuvių 
kolonija minėjo 
istorinę sukaktį

Buenos Aires. — Liepos 
21 d. sukako 20 metų, kada 
Lietuvos liaudis atkūrė Ta
rybų Valdžią ir paskelbė 
Lietuvą Tarybų Respublika.

Lietuviu Visuo menė s 4*
Klubas “Kultūra” jausda
mas meilę savo Tėvynei ir 
jos laimėjimams, tai nors ir 
toli būnant nuo Tėvynės, 
vistiek prisiminė tą istorinę 
Liepos 21 dieną.

Liepos 23 d. surengė kon
certinį vakarą su nepapras 
tai turtinga programa, ku
ri susidėjo net iš 15 num.

Po atidarymo programos, 
kuriai vadovavo jaunuoliai 
E. Pilikauskas ir L. Sikery-
to, Klubo charas sugiedojo Je pradės veikti naujos, nie- 
Argentinos ir Tarybų Lie- kad dar negirdėtos, pramo- 
tuvos himnus. Po to Klubo n^s įmones. Smarkiai išsi-

sutampa

pirm. P. Sikeris apibūdino 
dienos reikšmę kalba:

“Gerbiamoji publika, 
draugai ir draugės — pa
reiškė jis.

20—ties metų sukaktis 
nuo atstatymo Lietuvoje 
Tarybų valdžios 
su smarkių socialinių ir 
ekonominių laimėjimų pra
plėtimu. Lietuvos tarybinis 
žmogus, gimęs pačiam sun
kiausiam laike, įėjo į pilna
mečio žmogaus amžių ir 
stoja į kovą už naują socia
listinio gyvenimo laimėji
mą.

Žinios, gaunamos iš Lie
tuvos, kas kart vis aiškiau 
parodo, kad sukakus 20 me
tų Tarybų Lietuva randa
si garbingoje vietoje Sep
tynmečio įvykdyme, šio pla
no sėkmingas pravedimas 
turi nepaprastą svarbą ne 
tik Lietuvos gyventojams, 
bet ir kitoms demokrati
nėms šalims, nes. tarybinio 
žmogaus laimėjimas stebi
na visą pasaulį.

Pažvelgkime dabar į 
praeitį, kad geriau supras
ti šią milžinišką svarbą vi
sų nuveiktų darbų.

Pabaigoje pirmo pasauli
nio karo Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai pradė
jo kurti savo tarybinę val
džią. Tačiau, apsupus prie
šui iš visų pusių, jų jėgos 
buvo palaužtos ir Lietuvoje 
užviešpatavo buržua z i n ė 
valdžia, išnaudojimo tvar
ka, kurią atvirai rėmė gink
lais kapitalistinės antantes 
šalys. Tik po 20 metų nenu
ilstamo pogrindinio darbo 
ir milžiniškų pergalių Lie
tuvoje buvo pravyta ponų 
valdžia ir darbo žmogus pa
ėmė šalies vairą į savo ran
kas.

Neilgai Lietuvos liaudis 
galėjo tesidžiaugti ta per
maina. Karas, fašistinė oku
pacija, persekiojimas ir ma
sinis žmonių žudymus oku
pacijos laikais engė mūsų

Po ilgų kovos metų fašiz
mo mašina tapo sutriuš
kinta. Lietuvos liaudis vėl 
atgavo savo laisvę ir teises 
ir vos tik spėjo apgydyti 
padarytas karo žaizdas, 
stojo i naują kovos frontą, į 
didžiausias socializmo sta
tybas.

Pirmasis etapas naujos 
Tarybinės Respublikos buvo 
pilnas sunkumų. Smetoni
nio režimo likučiai griebėsi 
šlykščiausių priemonių, kad 
pakenkti naujai santvarkai. 
Nuo atviro miškų banditiz
mo ir žudymo geriausių tė
vynės kovotojų, jie prakti
kavo visokios formos sabo
tažą, vagystes, tinginiavi
mą ir t.t. Jie tikėjosi, kad 
neužilgo naujas karas ir in

jiemstervencija grąžins 
prarastas privilegijas. Jūs 
visi gerai žinot — kalbėjo 
pirmininkas — kad dvarpo
nių ir bankininkų troškimai 
neišsipildė. Tarybinis žmo
gus suspaudė kumštį ir pa
grasino socialistinių res
publikų priešams ir jie ne
drįso paliesti mūsų tėvynės. 
Ta pati ranka ištiesė mūsų 
šaliai brolišką pagalbą ir 
Lietuvos kolūkių laukuose 
suūžė traktoriai, miestuose 
pradėjo rūkti daugiau ir 
daugiau fabrikų kaminai. 
Tai buvo antrasis pokario 
etapas.

Dabartinis Septynių me
tų planas atneš nepapras
tai didelę pažangą visose 
tarybinėse šalyse. Lietuvo- 

plės lengvosios industrijos 
gaminiai: maisto, rūbų, 
avalynės, kuro, statybos ir 
kita medžiaga. Užtenka pa
sakyti, kad Lietuva 1965 
metais gamins daugiau dvi
račių negu tokia šalis, kaip 
Italija. Jau dabar Lietuvos 
gaminiai eksportuojami j 
tolimas šalis, kaip Kinija, 
Indija, Indonezija ir kitos, 
iš kurių gaunama žaliavos 
produktai.

Kas daugiausia mus džiu
gina, tai didelė pažanga 
švietimo dirvoje. Buržuazi
nėje Lietuvoje buvo viso 
4,000 aukštosiose mokyklo
se mokinių, o 1958 metais 
Lietuvoje pasiekta 24,000 
aukštojo mokslo mokinių ir 
kas kart vis-einama prie di
desnio skaičiaus naujų tech
nikų specialistų ir moksli
ninkų. , ,. , , . , s

Būdami‘toli nūo tėvynės, 
likimo išstumti iš savo j kalbėjo labai aštriai. Jis 
draugų tarpo, mes džiau-f įtūžęs’ant socialistinių
giamės matydami, kad Ta
rybų Lietuvos žmonės netu
rės ko bijoti dėl savo ryto
jaus, dėl savo vaikų atei- 
ties.Todėl ir sveikiname 
juos su taip svarbiais lai
mėjimais, linkėdami jiems 
dar didesnių pasisekimų.

Lai gyvuoja pasaulinė 
taika!

Lai gyvuoja Tarybinių 
tautų draugystė!

Lai gyvuoja Tarybų Lie
tuva !

Klubo pirmininko Petro 
Sikerio kalba publikos buvo 
palydėta griausmingais ap
lodismentais.

Man patinka kultūriniai, 
meniniai parengimai, o ypač 
koncertiniai, tad visuomet 
stengiuosi juose būti.

Salionas prisipildė pilnu
tėlis rimtos ir kultūringos 
publikos. Programa nors ir 
ilga, bet publika nenuobo- kiekvienerių Laisves
džiavo, žavėjosi, tą liudija 
karšti plojimai, reikalau
jant pakartojimų, o kas yra 
svarbu, kad nebuvo ilgų 
pertraukų publikos nuobo- 
džiavimui.

Programos visi numeriai 
buvo atlikti sėkmingai ir 
su dideliu entuziazmu. Dai
nos, šokiai, deklamacijos, o 
ypač stygų orkestras ir be-' 
risiečių jaunuolių grupė, 
kuri dailiai atliko šokį 
“Meška” ir “Malkų kirtė
jai”, kas publikai labai pati
ko.

Išpildymui taip šaunios 
nrogramos atvyko netgi ir 
iŠ kitų apylinkių kaip Beris- 
so, San Martin, Alsinos ir 
t t. Tokia svarbi ir skait
linga programa retai kada 
matosi Argentinos lietuvių 
kolonijoj.

Lietuvių Vis u o m e n ė s 
Klubas “Kultūra” yra iš 
jauniausių' Argentinos lie-

PASTABOS
Kunigų organas “Drau

gas” (rugs. 28 d.) džiau
giasi suradęs vieną Chruš
čiovo pasiūlymą, kurį jis 
pilnai galįs paremti. Jam 
patinkąs Chruščiovo pasiū
lymas visas Jungtines Tau
tas iškraustyti iš Amerikos 
kur nors į Azorų salas. Gir
di, čia suvažiavę komunis
tai mums nė miegoti nebe
duoda.

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (rugs. 23 d), suran
da nepriimtinu ir smerkti
nu tarybinėje santvarkoje 
duodamą žmonėms teisę sa
vo išrinktus atstovus at
šaukti, kuomet pastarieji 
nebeatstovauja rinkėjų in
teresų.

Pagal menševikišką de
mokratiją, tokia teisė nesu
derinama su sočia 1 i z m u . 
Kartą išrinkai žmogų į 
valdvietę, ir jau turi būti 
jo rankose, kol jo tarnybos 
terminas pasibaigs. J i s 
gali tapti judošium arba 
išprotėti, jis turi tavo var
du kalbėti, tave valdyti!

Atšaukimo teisė yra vie
na iš pamatinių teisių tik
rai d e m o k ra tiško j e san
tvarkoje.

Laiškas is Kauno
Laišką rašo R. Mįzarai 

J. Staškauskas, ■ pernai > iš 
Argentinos grįžęs į Lietu
vą:
Gerbiamas Drauge 
R. Mizara!:

Pirmiausiai sveikinu Jūs, 
linkėdamas daug sveikatos, 
ir gero pasisekimo. Reiškiu' 
užuojautą, nes /sakė,’ kad 
Jūs labai sirgote grįžęs iš 
Lietuvos. ’

Aš buvau Vilniuj < liepos/ 
24 d., viešbutyj - “Vilnius.
Norėjau pasimatyti laivai '̂ pasiuntė į Europą. 
sų; drauge-> Eva,i-bet ųeraL: netyčių užklupti,
dau: sakė,,:.išyyko J: apžiūrės UųMleiąo sudarė su kry
ti vaikų darželiui,’;’/'■ ;y. ’ žiųočiais taiką.

Aš jau gauhUpensiją 700 j ' Ėrie.viešpaties karsto ne- 
rublių per jjmėnesį. .KaunbF 
mieste transportų , naudo
juosi nemokamai Gavome 
butą naujame nąme, esame 
labai patenkinti.

Buvau Birštono kurorte: 
28 dienas. Viskas buvo ap
mokėta. Mano gyvenime 
tai pirmas toks poilsis. čia 
yra sanatorijos. Manė gy
dė nuo reudiato purvais'ir; 
m i neralinėmis vonio m iš. 
Jaučiuos labai gerai.

Susipažinau su daugeliu: 
žmonių. Kelialapius gauna 
kolūkių ir f abrįkiį darbinin
kai, profesionalai ir kiti., 
Visi valgo toj pačioj val
gykloj ir visiems tos pačios 
sąlygos. 1 .

Aš pastebėjau, kad dau
guma skaito Jūsų knygas. 
Klausiau, kaip patinka Mi- 
zaros raštai. Visų atsaky
mas buvo: labai , įdomūs. 
Aš manau, kad “Žvilgsnis į 
praeitį” knygbs tiražas bu
vo per mažas. . i

Pasitaikė man apsistoti, 
viename kambaryje su Še-: 
dūvbs rajorio mokyklų in-j 
spektorium Jonu BruČu.j 
Jis labai gyrė Jūsų raštus. į 
Sakė turįs .dų, broliu Nė’įv 
Yorke. Pr ašė manės J ūsų. 
antrašo, norįs paieškoti bro
lių per “Laisvu.” Jis, skai
tydamas “Žvilgsnis į praeį-

- ‘ tį/’ pastebėjo niano pavar-
tuvių kolonijoj organizaci- ję' ir paveikslą. Suprato, 
jų, bet darbais lenktyniuoja- kad . mes pažįstami asme- 
si su ilgametėmis draugi j o- hiškaį -tai apipylė, mane 
mis. Aš manau, kad kiek- klausimais. • y 
viename parengime doram j * l’iėk ,siU6 kartu. ;6aūU 
tautiečiui būtinas reikalas linkėjimų Jūsų draugėi 
dalyvauti, be to prigulėti jos apsilaiikymaš Ljfetūvo1’ . . . . .. .._ v ’14.:,. ‘ f „ j

Klerikalų spaudoje skai
tome :

“...eina gandai, kad Len
kijos kompartija dar labiau 
aštrinsianti santykius s u 
Katalikų bažnyčia.”

Gerai būtų, kad šita pra
našystė išsipildytų. Lenkai 
turėtų be delsimo kunigus 
ir davatkas šluoti laukan 
iš savo mokyklų. Įsileidi
mas kunigų į mokyklas yra 
nusidėjimas mokslui.

Kanados premjeras Die- 
fenbakeris JT Asamblėjoje

kraštų. Jis norėtų, kad 
ne tik jo vadovaujama vy
riausybė, bet visos tautos ir 
šalys šoktų pagal Amerikos 
Wall Stryto muziką.

_______  r

Užsispyrimas iš mūsų vy
riausybės pusės neįleisti di
džiosios Kinijos į Jungtines 
Tautas neturi jokio patei
sinimo. Bloga politika, krei
vas išrokavimas. Kas mane 
stebina, tai kad visa eilė 
mažų valstybėlių balsuoja 
prieš įsileidimą. Jos balsuo
ja iš baimės. Jos bijosi nu
sidėti Amerikai. Balsuos 
už, neteks Amerikos dole
rių. Nikelis po padu.

Įdomu bus “Laisvės” ju
biliejinį vajų sekti. Žinau, 
jog atsiras draugų, kurie 
laikraščio sustiprinimui pa
aukos po vieną dolerį nuO 

U gy
vavimo metų. Tikiu, tokių 
atsiras nemažai.

Man labai norisi nuošir
džiai pasveikinti Worcester 
rio Aido Chorą, jo mokyto
ją ir vadus. Jie jau yra 
susitarę operetę “Išeivį” 
suvaidinti Waterbury, Law- 
rnc ir pačiam Worcsteryje.

Nepamiršime. jų gražaus 
pasirodymo New Yorke.

prie klubo nariu, o ypač 
jaunuoliams dalyvauti cho
re, šokiuose, orkestre, spor- $ą per radiją špaudoj. 
te ir bendrai visame mene.

Visų Draugas
-- - - . ------------- •

4 Laisvė Antrai, stfalio

Neabejoju, jog jie tokį pat 
gražų ir atmintiną įspūdį 
paliks ir minėtose vietose.

Nors dabar jau per vėlu 
duoti patarimą piknikų 
rengėjams, bet aš bijau pa
miršti.

Susimildami, su ™enine 
programa nelaukite pava-: 
kario. Kai žmonės pavargs*- 
ta, o dar blogiau, kai jie 
“įsikaušia,” nei daina, nei 
prakalbos jiems neberūpi.

Atkreipkime dėmesį į Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto atsi
šaukimą. Reikia, kad ši 
kultūrinė organizacija aug
tų ir klestėtų.

Beje, Draugijos nariai 
šiemet gaunate net dvi kny
gas. Sekretorius sako jau 
išsiuntinėjęs kuopoms ir 
R. Mizaros atsiminimų kny
gą “Žvilgsnis į praeitį.” 
Įdomi knyga iš mūsų praei
ties.

Gerai būtų, kad visose, 
kuopose būtų smarkiai pa1-, 
sidarbuota gauti į L L D 
naujų narių.' < Sdllėtis

M

—labai malonus prisimini
mas. Mes girdėjom jos bal-

Draugiškai,: .
. <7. S t (Iškauskas ■

Porcelianas neapsakomai 
nustebino kryžiuočius \

Prieš devynis amžius iš mu.
Europos vakarų. į rytus, įi Pirklys, raudonba r z d i s 
aną Viduržemio jūros pu- persas arba pailgų akių
sę, traukė kiyžiuočių pul
kai. Kuųigaikščiai, vienuo
liai, riteriai, prastuoliai 
dėjosi prie šito žygio. Kas 
jojo raitas, kas ratuose va
žiavo, kas kėblino pėsčias, 
užsidėjęs ant peties savo 
darbo ietį.

Naktimis prie laužų žmo
nės giedojo psalmes arba 
pasakojo stebuklus apie 
turtingąją šalį, kuri jų lau
kė už jūros, šalis buvo va
dinama Palestina. Ją rei
kėjo užkariauti.

Karaliai ir kunigaikščiai 
seniai norėjo užvaldyti pre- 
gybos kelius, kurie ėjo į tur
tinguosius Rytus. Jie su 
mielu noru pasi glemžtų 
arabų kalifų auksą, sidab
rą ir brangakmenius. Bet 
kokia, dingstimi užpulti ara
bus, kurie neliečia tolimųjų 
šiaurės gyventojų?
' Romos:popiežius sugalvo
jo'dingstį. Palestinoje, Je
ruzalės < šventovėj e, stovi 
“viešpaties kąrstas.” Jį rei
kia išvaduoti , iš pagonių 
ranką. • ;v

AntT'arklių^.^iter !
TeikĮte kariųomehę, puoš

kite vėliavas' ir ‘ Šarvus kry- 
Ziaųs; zėjikm. -.eis į■zygį,!-ĮyS, an^. atsirasdavo
i> 1 '** i iki.’ ’ i*' nuodėmės., aukgta Vaza, išmar g i n t a 
Buvo .paskelbta, kad vergai-! rč]emis> 
valstiečiai taps l ai s va i o, paskui pirklvs iš k°žku ' 
žmonėmis,-jeigu jie prisidės ištraukdavo bakas lėkšteles 

lukštą nei a i su įyjriaįs drakonais ir rė- 
valstiečių ; išėjo nuo savo,kaudavo: 
ponų, vaduoti viešpaties to- i 
limo jo karšto.

— “Kin-te-jao,” — gar-
;.... _ . I sindamas, kad iš tokių lėkš- 

.K^žiūociai^ įsibriove į'čįų valgo patsai kinų kara-
Palestiną ir užgrobė Jeru- 
?alę. '■ Priplėštus lobius jie 

žiųočiais taiką.

beliko kas veikia. Kryžiuo
čiai apžiūrinėjo svetimą ša
lį. , Kiekviena diena atneš
davo j įėms ką nors nerege-

; Europiečių; nūs te b i m u i, 
pagonys buvo apsišvietę 
žmones. Apie matematiką, 
astronomiją, geogr a f i j ą, 
mediciną jie nusimanė kur 
kas geriau, ;nogu europie
čiai. Jie nuostabiai kalė 
ginklus, audė šilkus, gami
no dažus .ųr augino nema
tytus Europoje vaisius : ab
rikosus, slyvas ir citrinas.
/ Arabai prekiavo su visu 
pasauliu. Pajūrio niiestuo- 
se, į • kuriuos susirinkdavo 
karavanai iš Persijos, Af- 
ganištąno dr: net Kinijos, 
kryžiuočius viliodavo margi 
turgūs.1 Parduotuvėse, nu
kabinėtose Bucharos kili
mais, rūstūs šiaurės kariai 
stebėdavosi rytų prekių 
spalyje imu. ir ■ prašmatnu- 

' *•Liibiho nuėniimns Vilniaus rajono Mičiurind vardo kolūkyje

J
■i

Į f

armėnas rodė jiems durklus 
iš Damasko, strauso plunks
nas iš Kairo, žydrius ir gel
tonus persų dubenis ir tau
res, ornamentuotus plonu 
kakleliu Indijos kaljanus, 
iš kurių stori turkai, snū- 
duriaudami ant priegalvių, 
papsėdavo kvapų rūkalą.

Dar nemažai buvo prekių 
—raižytinis dramblio kau
las, bronziniai ąsočiai, bi- 
riuza ir perlais papuoštos 
auksinės apyrankės, — ta
čiau labiausiai žavėjo euro
piečius balti indai, kupra
nugariais atgabenti iš kito 
pasaulio krašto—iš tolimos 
Kinijos, per dykumas, kal
nus ir didžiules Azijos upes. 
Šitie indai buvo balti, žibė
jo ir skambėjo kaip meta
las.

—Kas tas? — klausdavo 
europiečiai, norėdami su
žinoti, iš ko jie padaryti.

— “Jao,” — atsakydavo 
pirklys, — “tingo jao.” — 
Ir jis pasatydavo ant kilimo 
baltą puoduką, ploną kaip 
kiaušinio lukštas. Ant jo 
būdavo nupieštas raudonas, 
didžiule uodega paukštis.

—“Če-jao,” — sakė pirk-

laimėjo premiją
Malonu užeiti į Vilniaus 

“Lelijos” siuvimo fabriką, 
lius-bogdychanas. Akį patraukia skverai, žy-

—O iš ko jos padarytos? dinčios gėlės, fontanai, so>\ 
— kamantinėdavo europie
čiai.

—“Jao,” “Jao/’ — karto
jo pirklys, pusiau primerkęs ir gražiai sutvarkyta teri- 
tamsius vokus, ir puodukas, '■ tori j a.
užgautas ilgu nagu, tyrai 
suskambėdavo: “Ja-a-o.”

Įsijungęs į respublikinį 
konkursą, fabriko kolekty- 

Sunkiais laivais jūra, ke-' šiemet, pasiryžo, J)a- 
lionės krepšiuose prie balno 
prastais Europos keliais ri
teriai gabenosi namo šiuos 
trapius baltus ir išmargin
tus daiktelius. Ne vienas 
jų sudužo kelyje.
Mūrinėse pilyse, kai šal

tas vėjas braudavosi į kami
ną ir židinyje įpūsdavo 
liepsną, riteriai išsitrauk
davo baltas švelnias šukes 
ir, žiūrinėdami jas, prisi
mindavo šiltas rytų naktis, 
aitrų Palestinos žolių kva
pą, margas krautuvėles tur
guose ir nesuprantamą žo
dį “j ao.”

Ir dar šimtai metų pra-J/ * | 4, A V

bėgo pirm europiečiai išmo- ' no Kraštų plytų-čerpių ga- 
ko iš porceliano pasigamin- myklos dirbantieji. Kartu 
ti lėkštes ir indus, tokius, įvestos naujos apmokėjimo, 
kokius jie pirmu kartu pa- normos. Dabar darbininkas* 
matė Palestinoje. į uždirbs apie 130 rublių dau-

J. Danko giau, negu anksčiau.

••<*• v v.v *^‘-š $

ŽINIOS IS LIETUVOS
STATYBA PRIE 
KAUNO JŪROS

KAUNAS. — Pavasarį*? i 
G a s 11 o n i ų miške, netoli 
Rumšiškių, prie Kauno jū
ros, pasirodė pirmieji sta
tybininkai.

Prabėgo vos penki mėne
siai, o šio tykaus miško 
kampelio nebeįmanoma at
pažinti. Kaip grybai po lie
taus tarp medžių išdygo 25 
gražūs, patogūs namukai, 
klubas, dušo patalpos, val
gykla ir kiti pagalbiniai pa
statai. O ateinantį pavasa
rį šiame kurortiniame mies
telyje p a s i r odys pirmieji 
gyventojai J. Janonio vardo 
popieriaus fabriko darbi
ninkų vaikai. Kiekviename 
iš 25 namelių gyvens po 12 
vaikučių. Stovykloje galės 
iš karto ilsėtis 240 pionie
rių.

Šis įmonės kolektyvo prie 
Kauno jūros pastatytas vai-^ 
kų miestelis išaugs į vieną 
geriausių respublikoje pio
nierių stovyklų.

Plečiasi prekybos tinklas
Kasmet plečiasi ir auga 

Joniškio, rajono prekybos 
tinklas, atidaromos naujos 
parduotuvės. Vien šiais me
tais rajono centre pradėjo 
veikti naujai pastatytas 
puikus gastronomas, mais
to produktų parduotuve be 
nardavėjo ir kitos.

“Tarybin. artojo” kolvk" 
jo netrukus ta;" ' °
atida, T'■

das, Įmonę , aplankiusiems 
JAV liptpVrią^s., turistams 
patiko nė'tik gaminiai, bet 

puošti aplinką. Pasidengė 
asfaltu kiemas, pražydo 
skveruose savo šiltnamyje 
išaugintos gėlės, prinoko 
sode obuoliai, kurių derlius 
atiteko įmonės vaikų darže
liui. Kolektyvo, ypač trečio
jo siuvimo cecho darbinin
kių, pastangos nenuėjo vel
tui. Įmonė gavo' nutarimą 
apie respublikinio konkurso 
reultatus — “Lelijos” fab
rikui paskirta antroji pini
ginė premija ir garbės raš
tas.

Į septynių valandų darbo . 
dieną perėjo Pasvalio rajo-"



Lawrence, Mass.
, Didelis parengimas “Lais

tės” naudai jau visai netoli. 
Jis įvyks sekmadienį, spa
lio 9 dieną, Maple Parke, 
Methuen. Tai bus banketas, 
kuris rengiamas proga pa
minėjimo “Laisvės” 50-ties 
metų gyvavimo. Pradžia 2 
vai. Turėsime skanaus, tik
rai lietuviško maisto.

Jonas Grybas parodys fil
mus iš Lietuvos žmonių gy
venimo. Matysite, kaip ta
rybinė Lietuva daro progre
są industrijoje, žemdirbys
te j e, moksle, kultūroje, 
kaip jos jaunimas linksmas 
ir laimingas. Filmai nauji, 
dar pas mus nerodyti.

Dalyvaudami paremsite 
“Laisvę”, kuri per 50 metų 
tarnavo ir tarnauja darbo 
žmonių reikalams, rodė ke
lia į geresnį ir laimingesnį 
gyvenimą, kėlė viešumon 
daromas mums skriaudas, 
aiškino Lietuvos žmonių 
reikalus ir teikė žinių iš 
viso pasaulio.

“Laisvės” skaitytojai, ku
rių prenumeratos pasibai
gė, arba norite savo gimi
nėms užrašyti. “Laisvę” į 
Lietuvą, matykite mane 
bankete, arba gyvenimo na
me 33 Chestnut St., galite ir 
telefonu pašaukti: MurdoK 
5-5809. Aš mielai jums pa
tarnausiu — užra š y s i u 
“Laisvę” į Lietuvą. Jūsų 
giminės ją gaudami džiaug
sis. Žinau tą, gerai paty
riau, kaip aš lankiausi Lie
tuvoje. Užrašykite “Lais
vę” giminėms kaip Kalėdų 
dovaną.

Valerija Zulienė turėjo 
operaciją. Dvi savaites bu
vo ligoninėje, o dabar jau 
randasi namie ir laipsniškai 
sveiksta. Linkiu greitai pa
sveikti.

Turėjome svečių. Buvo 
atsilankęs R. Komandas iš 
Cleveland©. Jis prieš 37 me
tus gyveno Lawrence. Labai 
daug veikė su progresy
viais, kaip tai LL Draugi
jos kuopoje, Laisvės chore, 
kitose organizacijose, o 
ypatingai darbininkų orga
nizavime į unją. Tai buvo 
sunkūs laikai. Darbininkai 
bijojo stoti į uniją, bet Ko
mandas rasdavo su jais kal
bą, išaiškindavo ir į uniją 
įtraukdavo kovai už geres
nes darbo sąlygas ir geres
nį gyvenimą.

Tais laikais buvo daug 
darbo ir Maple Parke ir čia 
daug padėdavo. Džiaugėsi 
kėni jo pažįstami susilaukę. 
Ilgai kalbėjosi apie svar
bius reikalus.

Rugsėjo 18 dieną įvyko 
“Laisvės” naudai piknikas 
Olympia Parke, Worceste- 
ryje ir ten Komandas daly
vavo. Jis suėjo daug senų 
pažįstamų ir gėrėjosi gra
žiuoju parku.

Lankėsi ir viešnia, tai 
Kodžių dukrelė iš Califor
nia valstijos. Ji buvo atvy
kus ir į Maple Parką, kur 
maža ir jauna būdama bė
giojo ir linksminosi.'Dabar 
su ja buvo ir jos sūnelis.

LLD 37 kuopos nariai, 
kurie dar neatsiėmėte kny
gų, tuojau jas gaukite ir 
perskaitykite, šiemet gau
nate dvi labai geras kny
gas. Viena parašyta buvu
sio kunigo J. Ragausko 

^apie religiją, o antra — R. 
,aMižaros, “Laisvės” redak
toriaus ir mūsų rašytojo. 
Tai jo atsiminimai nuo 
jaunų dienų iki dabar.

Baldų kompanija pakė
lė darbininkų algas 9 ir 

puse procentais. Tai nėra 
didelis pakėlimas, bet vis 
gi geriau, kaip nieko. Pra
gyvenimas brangsta.

Lapkričio 6 dieną Aido 
choras, iš Worcesterio, 
pas mus suvaidins operetę 
“Išeivis”. Worcesterieciai 
yra gabūs lėšėjai ir geri 
dainininkai. Vaidin imas 
įvyks lenkų veteranų Sto- 
pyros posto sventainėje, 23 
Monmouth St.

S. Penkausk’as

Baltimore, Md.
ŠIRDINGA PADĖKA

Dėkoju draugams ir drau
gėms, kurie lankė mane 
sunkioje mano ligoje.

Taipgi dėkoju visiems, 
kurie prisiuntė daug laiškų 
ir kortelių.

Šiandien esu daug stip
resnis, taigi ir dėkoju jums, 
draugai ir draugės.

Petras Kupris

Elizabeth, N. J.
Mirė Antanas Pavydis
Spalio 2 d. mirė Antanas 

Pavydis. Pašarvotas Bra
žinsko šermeninėje. Second 
St., Elizabeth, N. J. Bus pa
laidotas spalio 5 d. 9 vai. ry
to. Smulkiau apie velionį 
bus parašyta vėliau.

(Žinią apie A. Pavydžio 
mirtį telefonu redakcijai 
pranešė velionio švogeris 
Jurgis Stasiukaitis.)

Pranešimas Massachusets ir 
Connecticut valstijų meno 

mylėtojams-rėmėjams

Muzikalinė drama IŠEIVIS" bus 
statoma scenoje šiose kloni jose:

WATERBURY, Conn. — spalio 
(Oct.) 23 d., lietuvių svetainėje 
Venta Hali, 103 Green St.

WORCESTER, Mass. — spalio 
(Oct.) 30 d,, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St.

LAWRENCE, Mass. — lapkričio 
(Nov.) 6 d., lenkų-amerikiečių ve
teranų svetainėje Stopyra Post Hall, 
23 Monmouth St.

Visur vaidinimas prasidės 2:30 
vai popiet.

Vaidins Worcesterio Aido choras, 
vadovybėj Jono Dirvelio. Pianisto 
Helen Smith.

Šią operetę parašė trumpai Ame
rikoje pabuvojęs muzikas Stasys 
Šimkus prieš virš 40 metų.

Kaip Šimkus besisvečiuodamas 
šioje šalyje matė Liteuvos išeivių 
gyvenimą, taip jis savo muzikalinė 
drama “Išeiviu'’ ir pavaizdavo jį.

Nepraleiskite progos šią operetę 
pamatyti. Palyginkite Lietuvos iš
eivių pasidalinimą atsinešime link 
savo tėvynės Lietuvos prieš daugelį 
metų ir šiandien.

Kviečia visus
Lietuvių Meno Sąjungos 

(LMS) vii-ji Apskritis

Chicaga-Detroitas
DAINUOK IR šOiK!

(Šias eiles skiriu LKM Chorui Chicagoje)

Ateina rudenėlis, tas November mėnesėlis, 
O Kanklių choriečiams (bus didis darbelis, 
Reikės iškeliauti, Chicagą palikti, 
Ir detroitiečius žmones dainom palinksminti.

Kenstavičius dirba prakaituoja, 
Visus dainininkus gražiai surikiuoja, 
Kad dainoš skambėtų garsiai išdidingai, 
Ir kad parengimas eitų pasekmingai.

Prie Chicagos miesto ežeras banguoja,
O Kanklių choriečiai dainas praktikuoja,
Solistų, duetų, kvartetų ten yra daugybė,
Kad tik atvažiuoti būtų galimybė. ' v

Viskas sutvarkyta, tik liėka svajonė,
Kad vykstant Detroitan bus linksma kelionė, 
Kankliečių ir svečių bus busas prikrautas, 
Ir Detroito miestas jau bus užkariautas.

Mes, detroitiečiai, laukiame bernelių—
Iš Chicagos miesto gražiųjų mergelių, 
Pasitiksim su duona, nes gėlių neturim, 
Į Chicagos miestą jau dabar mes žiūrim.

Kliube susitikę banketą turėsim.,
Prie rekorduotos muzikos ir šokti galėsim, 
šeštą dieną November svetainėn patrauksim, 
Ir gražios programos visi tenai lauksim.

Mikas Detroitietis

5 p.-Lalsve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 4; I960

“ Bliįliamfoį'N. Y7
Ruoškimės svarbiam 

darbui
Spalio 1 d. prasidėjo mū-. 

sų pažangiosios " spaudos— 
“Laisvės” ir “Vilnies”—va
jus gavimui naujų skaity
tojų ir atnaujinimui senų 
prenumeratų. Šis prakilnus 
apšvietos skleidimo darbas 
jau yra vedamas per dau
gelį metų kaipo specialis 
pasidarbavimas dėl mūsų 
pažangiosios spaudos. To
kių vajų laiku (veik pabai
goj e metų),, didžiumos 
skaitytojų baigiasi prenu
meratos ir daugiau žmonių 
pasiruošia pasidarbuoti pa
žangiajai spaudai.

Per šį vajų, mano supra
timu, turėtumėm daugiau 
pasidarbuoti. Ir štai kodėl. 
“Laisvės” vajus bus auksi
nio jubiliejaus atžymėjimo 
vajus. Manau, dar, randasi 
apsčiai “Laisvės” skaityto
jų, kurie per 50 metų seme
me šviesą ir skaitėme tiesą 
“Laisvės” skiltyse, kuri per 
tą visą laiką rodė mums 
tiesos kelią. Ir dabar, su 
džiaugsmu širdyje, kad pa
jėgėme išlaikyti “Laisvę” 
per 50 metų, turėtumėm 
truputį daugiau pasidar
buoti, idant sėkmingai at
žymėjus jos auksinį jubilie
jų

Dienraštis “Vilnis” šie
met labai gražiai atžymėjo 
savo 40 metinę sukaktį, tai 
vis nuopelnas pažangiosios 
Amerikos lietuvių visuome
nės vieningumo ir aišikus 
supratimas darbininkiškos 
spaudos reikšmės, kuri 
kiekvieną dieną gynė darbo 
žmonių reikalus. Tokiu bū
du, visi “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai jauskime 
būtiną reikalą šiuos vajus 
garbingai atžymėti:; panau
jinkime savo prenumeratas, 
užrašykime “Laisvę” ar 
“Vilnį” savo giminėms, gy
venantiems Tarybų Lietu
voje, ir sudėkime aukų pa
gal išgalę spaudos reika
lams.

M. Kazlauskiene, 
“Laisvės” ir 
“Vilnies” agentė

Philadelphia, Pa.
Nuo seniai jau serga U. 

Šapranauskienė, buvusi 
energinga “Laisvės” vaji- 
ninkė.. Pirmiau buvo ligo
ninėje, o dabar randasi na
mie. Patartina ją aplankyti. 
Gyvena 1003 N. Randolph 
St. • į

Linkiu jai greitai pa
sveikti. E. M.

BOSTON, MASS.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Rugpiūčio 7 d. Olympia 
’parke, Worcestery, S. Bos
tono klubas .turėjo pasek
mingą pikniką. Iš dauge
lio lietuviškų kolonijų gra
žus būrys svečių atvykę be
silinksmindami davė klubui 
nemažą finansinę paramą. 
Manau, kad ir kitais me
tais ten vėl rengsime gegu
žinę. Ačiū draugui Skliu
tui už prirodymą geros vie
tos...

Piknike kalbėjo tik grįžę 
iš Lietuvos turistai: K. Ka- 
rosienė ir J. Grybas. Jie 
trumpai,. bet labai aiškiai 
papasakojo apie Tarybų 
Lietuvoj daromą progresą 
ir industrijoje, ir agrikul
tūroje.

Nors gegužinėje dalyvavo 
ir Žilinskięųė su Belekevi- 
čiene (pirmosios grupės 
turistės), bet jos atsisakė 
kalbėti, esą neprisirengu
sios; pasižadėjo savo įspū
džius vėliau papas a k o t i. 
Taigi už poros savaičių 
Eleonorai Belekevičienei bu
vo surengta pasitikimo pa
re. Ji papasakojo apie ge
rus ir blogus dalykus mūsų 
brolių krašte. Sakau, bro
lių ir sesių, nes JAV gy
venantieji lietuviai mažai 
kas tėvus beturime, išski
riant pabėgėlius.

Kelione E. B. esanti la
bai pasitenkinusi: tas mė
nuo jos gyvenime buvęs 
smagiausias... Kur tik, ėję 
ar važiavę, visur buvę gra
žiai sutikti, priimti ir vai
šinami. Jos žodžiais: 
“Šampano bonkų kamščiai 
palubėmis trankėsi!”

Belekevičiienė bara kolū
kiečius ir industrijos’ dar
bininkus befl vadovus už jų 
tinginiavimu’ irdidelį gir” 
tuokliaVim^?’’safe i J ei
gų visi sąžiningiau dirbtų, 
tai g gedimui rėi k m e n ų 
daug greičiau prisigamin
tų. Aįart km'ko, jai labai 
patikovaldžios' pareigūnų 
draugiškumks, dainų šven
tės proga į Vilnių suvažia
vusi Lietuvos jaunuomenė 
ir ant Nėmūno vandens pa
statyta didižulė Kauno hi
droelektrine.'

• • •

Rugsėjo 11 d. turėjome 
klubo susirinkimą, kuriame 
dalyvavo geras būrys narių, 
nes po mitingo vyko pikniko 
darbininkams balius. Dide
lių tarimų bei ilgų diskusi
jų nesiradus, susirinkimas 
greit baigėsi, ir visi ėjome į 
viršutinę svetainę vaišintis. 
Kaip visada, taip ir šį kar
tą mūsų darbščiosios gas- 
padinės labai skaniai mus 
pavaišino. Ypatingai Rei- 
nardienės daržo daržovės 
buvo labai gardžios.

\ i •

Po bįskį; išgėrę ir gar
džiai prisivalgę, įgavome 
ūpą dainuoji, O A. Damb
rauskas atsinešęs glėbį “Ite 
missa ėst” knygų, dalijo jas 
LLD nariams ir rinko iš jų 
duokles jau už 1961 metus.

Spalio;(Oct.) 7-tos dienos 
7:30 vai. vak. 318 West 
Broadway, So; Bostone, bus 
rodomi iš Lietuvos atvežti 
gražūs filmai. Juos rodys 
Jonas Grybas iš New Yor- 
ko. Šį, sykį - galima sakyti, 
kad jis su nauju prožekto
rium publikos nesuvils... 
Taigi visi lietuviai, kuriems 
malonu. pamatyti dabartinį 
gyvenimą mūsų senoj tėvy
nėj, nesigailėsite - atvykę šį 
penktadienį 7:30 vai.-vaka
re į So. Bostono Piliečių 
Klubą; Visi /— seni ir ma
ži—-yra kviečiami.

».■ - • ♦ *•*" . •**

, Kaip jąų .daugeliui yra 
žinoma, buvęs veiklus per

daugelį metų M. Kazlaus
kas dėl akių silpnumo dali
nai yra pasitraukęs iš orga
nizacinės veiklos. Aną die
ną man pas jį užėjus skun
dėsi ir kojų diegimu, bet ne
nusiminęs ir visa siela sto
ja už progresyvaus mūsų 
judėjimo tęsimą... Džiaugia
si sulaukęs 75 metų am
žiaus; atidžiai klausosi per 
radiją gaunamų žinių, seka 
viską, kas tik vyksta pasau
lyje. tik gaila, kad Vilniaus 
radijo stoties programų jis 
negali aiškiai girdėti, bet 
Maskvą ir kitas užsienines, 
trumpomis bangomis lei
džiamas programas su jo 
nauju ii’ brangiu radijo im
tuvu jis labai gerai girdi.

Aplankęs senesnį draugą, 
nuvykau ir pas “Jaunutį.” 
Radau lovoje begulintį, bet 
man į stubą įėjus, Petruš
kevičius atsikėlė ir ilgokai 
pasišnekėjome. Jis jau ant
ras mėnuo sirginėja, bet ne
nori prisipažinti esąs ligo
niu. Antrąsyk ‘ nuvažiavęs 
jau radau Joną stipresnį.

Daugiau sergančių mūsų 
mieste negirdėti, o gal tik 
aš jų nežinau. Kalbant apie 
sveikatingumą, turiu pasi
sakyti, kad ir aš, nors dar 
esu 10 metų jaunesnis už 
daugelį mūsų lietuvių, ne
galiu girtis tvirtumu. Ma
ne šienligė (hay fever) ka
muoja, o ši-emet tų žolių 
(rag weeds) tiek jau daug 
priaugo: kur tik žiūri, vi
sur jos žaliuoja. Bet ne
reikia ligom pasiduoti: kar
tais daktaro receptą išpil
dyti, kartais savais vaistais 
pasigydyti; sirgti nėra lai
ko, nes dar yra daug dar
bų, kurių kitiems pavesti 
nepajėgiam. A. K—a

; .. ■ / 'jį.

Cleveland, Ohio
LLD 190 KP. SVARBUS 

SUSIRINKIMAS
Visų kuopos narių susi

rinkimas šaukiamas spalio 
12 dieną LDS Klubo sve
tainėje. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti ir pa
siimti vėliausiąją knygą 
“Eikite, mišios' pasibaigė.” 
Nariai, . kurie anksčiau 
duokles pasimokėjo, šią kny
gą jau gavo ir perskaitė, o 
nekurie jau skaito antru 
kartu ir džiaugiasi jos tu
riniu. Abejotina, ar rasis 
tokių narių, kurie šią kny
gą padėtų ant lentynos ne
perskaitę. Todėl ypatingai 
nariai, kurie dar tos kny
gos negavote, būtinai atei
kite į susirinkimą spalio 
12 d ir pasiimkite.

Kitas svarbus reikalas, 
tai LLD kuopų ir apskri
ties komiteto koncerto su
rengimas spaudos naudai. 
Kaip žinoma, mūsų choras 
nutarė dalyvauti minimo 
koncerto surengime, o ap
skrities komitetui bendrai 
su vietinėmis LLD kuopo
mis pavesta tuo parengimu 
pasirūpinti. Manoma, netru
kus bus reikalas turėti 
bendrą pasitarimą. 

I
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L. D. Pašalpinės Drau
gijos metinis banketas įvyks 
spalio 15 d. klubo svetainėj, 
pradžia 6 vai. vakare. Ren
gimo komisija pageidauja, 
kad visi dalyviai tikietus 
įsigytų iš anksto. Jų gali
te gauti pas komisiją ir 
LDS klube. Kviečiami visi, 
o ypatingai Draugijos na
riai. dalyvauk

J. Žebrys

ANGLAI REIKALAUJA’
PINIGŲ IŠ VOKIEČIŲ
Washingtonas. — Ang

lijos vyriausybė reikalauja, 
kad Vakarų Vokietija pri

sidėtų pinigišKai pagalbai 
atsilikusioms šalims. Vaka-- 
rų pagalba teikiama per In
ternational Monetary fondą 
ir dabar ji daugiausia gula 

|ant Jungtinių Valstijų.

South Boston, Mass.
Šią Vasarą iš Lietuvos Atvežti

GRAŽŪS FILMAI
Bus rodomi penktadienį (Friday)

Spalio-Oct. 7 d., 7:30 v. vakare
318 W. Broadway, So. Bostone

Nauju prodžektoriumi kalbamus filmus rodys
JONAS GRYBAS IŠ NEW YORKO

LLD South1 Bostono kuopa kviečia visus lietuvius 
atsilankyti ir ekrane savo senąją. Tėvynę pamatyti.

Lietuvoje gamintų filmų 
rodymas

SO. BOSTON, MASS. — Spalio 7-tą,7tą vai. vakare 
Lietuvių Piliečių Klube, 318 Broadway.

BROCKTON, MASS. — Spalio 8-tą, 7-tą vai vaka
re Lietuvių Tautiško Namo Salėje, Main ir Vine St.

LAWRENCE-METHUEN, MASS. — Spalio 9-tą, 
2-rą vai. po pietų Maple Parke.

PITTSBURGH, PA. — Spalio 14-tą 7-tą vai. vaka
re LDS 142 kp. salėje, 3351 W. Carson St.

Spalio 15-tą 7-tą vai. vakare LDS 160 kp. salėje.
Spalio 16-tą 2-rą vai. po pietų LDS 160 kp. salėje.
BINGHAMTON, N. Y. — Spalio 22 d. 7-tą valandą i, 

vakare Sokolovna salėje.
SCRANTON, PA. — Spalio 23 d. 3-čią vai. po pietų' 

Lietuvių Piliečių. Klubo patalpose, 1810, Jackson St.,i 
WestSide. į •. /.■’

OZONE PARK, N. P. — Spalio 29 d. 7-tą vai. var. 
kare, Kultūriniame Centre/ 102 nd St. ir Liberty Avė.

NEW HAVEN, CONN. —- Spalio 30 d. 2-rą vaį. po 
pietų, Lietuvių Klubo salėje, 243 Front St.

Filmus rodys Jonas Grybas, tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos. . > dJUlfe
fe- -

Londonas. — W. Chur
ch illas išvyko į gemblerių 
centrą Monte Carlo. {

“IŠEIVIS”
Trijų Aktų Operetė

Parašė Stasys Šimkus
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos II Apskritis

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, 
Vadovaujamas muziko, Jono Dirvelio

Pianistė Helen Smith-Janulytė
•

BUS SUVAIDINTA SEKAMOSE VIETOSE:

Waterbury, Conn.

Sekmad., Spalio 23 Oct.
Venta Salėje, 103 Green St.

Pradžia 2:30 vai. popiet
- •

Worcester, Mass.
Sekmad., Spalio 30 Oct.

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
1 Pradžia 2:30 vai. popiet

Lawrence, Mass.

Sekmad., Lapkričio 6 Nov.
J. Stopyra Post Hali, 23 Monmouth St.

Pradžia 2 :30 vai. popiet

Kviečiame vietos ir apylinkės meno mėgėjus atsilankyti 
ir pamatyti vaidinant operetę1 ‘‘Išeivį,” nes tai labai įspū
dingas veikalas. Nepraleiskite progos, nes negreit kitos 
tokios sulauksite. */ ' Rengėjai




