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KRISLAI
Pasipiktinimo audra. 
Su mūsų menininkais. 
Ta pati, beprotystė. 
Mokyti asilai.
Turėtų pasitraukti.
Vargo ir ašarų dukra. 
Ir man norisi dainuoti.

— Rašo A. Bimba —

Ne tik Afrikoje, bet visame 
-pasaulyje siautėja rūsčiausio 

j pasipiktinimo audra. Joks ki
tas Įvykis per paskutinį de
šimtmetį nepalietė ir neišju
dino taip plačiai ir tiek daug 
žmonių, kaip nužudymas Kon
ge premjero Lumumbos ir .jo 
draugų. Jie atidavė savo gy
vybę už savo krašto ir žmonių 
laisvę. Jie įėjo istorijon kan
kiniais ir didvyriais. Amžiais 
jų vardus žmonės minės ir 
smerks jų nužudytojus.

Jau pranešta, kad Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimas 
įvyks Chicagoje balandžio 
mėn. pradžioje. Ta proga 
balandžio 2 dieną ten pat 
įvyks didžiulis “Laisvės” auk- ( 
siniam jubiliejui atžymėti 
koncertas.

Visas reikalas labai gražus. 
Tik dabar reikia visiems pa
sidarbuoti, kad abudu įvykiai 
praeitų gražiai, iškilmingai.

Menininkų suvažiavimas nė
ra tik vienų menininkų reika
las. Mes visi turime jiems pa
dėti. Ypač galėtų gražiai 
prisidėti mūsų didžiųjų orga 

, ganizacijų kuopos.
Per visą kovo mėnesį rei

kia visiems apie tai pagalvoti.

Nejaugi tai • beprotystei ir 
nebus jokio galo? Preziden
to Kenedžio vyriausybė irgi 
siūlo iš iždo mokėti tiems tai
meriams, kurie sutiks mažiau 
žemės aparti ir mažiau grūdų 
pasėti. Tam ji skirianti pusę 
bilijono dolerių.

Na, o pasaulis pilnas alka
nų žmonių. Na, o milijonai ir 
milijonai tos pačios Amerikos 
žmonių vaikštinėja pusalka
niai, nes maisto kainos jiems 
nebeįkandamos.

Gal niekas kitas taip rys-i 
kiai neįrodo kapitalizmo san
tvarkos supuvimo, kaip šis 
mūsų vyriausybės suplanuotas 
žemės ūkio gamybos mažini
mas, ir tik tam, kad pasilai
kytų aukštos kainos.

Nenoromis žmogus turį pri
eiti išvados, jog Amerikos Ad
vokatų susivienijimui vado
vauja mokyti asilai. Pavyz
džiui, jie siūlo mūsų mokyk
loms įvesti pamokas apie ko
munizmą tik su vienu tikslu, 
būtent, kad mūsų vaikams bū
tų dar daugiau jskiepinta ne
apykantos komunizmui.

Bloga, kad tie vyrai patys 
nieko, matyt, nenusimano 
apie komunizmą, bet dar blo
giau, kai jie reikalauja mūstf 
mokyklas paversti piktos pro
pagandos židiniais prieš nau
jas idėjas.

Tegu Vakarai dar vis su
daro daugumą už Jungtinių 
Tautų sekretorių Hammarsk- 
joldą, bet ar jis gali sėkmin
gai atlikti savo pareigas, kai 
visas socialistinis pasaulis ir 
visa eilė neutrališkų tautų juo 
nebepasitiki ? Jokiu būdu ne
begali. Panašioje padėtyje 
atsidūręs norvegas Trygve Lie 
rezignavo, bet švedas Ham- 
marskjoldas nesusipranta. Jis 
turėtų pasitraukti ir užleisti 
vietą žmogui, kuriuo visi ga
lėtų pasitikėti.

Knyga “O taip buvo” nepa- 
Mprastai graži ir įdomi knyga. 
*jos autorė yra įžymioji Ta-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Nauja Gizengos vyriausybė 
ir pasaulinės valstybės

600,000 bedarbiu 
baigėsi apdraoda

Tar. Sąjunga ir vėl kviečia 
prie nusiginklavimo

Stanleyville, Kongo. — 
Nužudymas Kongo premje
ro Patrice Lumumba ir jo 
dvieju draugų.ne tik iššau
kė visame pasaulyje pro
testus prieš Jungtinių Tau
tų sekretoriaus Hammarsk- 
joldo politika, bet paragino 
valstybes prie pripažinimo 
Kongo vyriausybės, kurios 
priešakyje stovi Antoine 
Gizenga.

1960 metais -Kongo par
lamentas sudarė vyriausy
bę priešakyje su P. Lumum
ba. Vakaru remiami mili- v
turistai areštavo Lumum
ba, o Kongo prezidentas 
Kasavubu paskelbė, kad 
jis sudaro naują valdžią, 
bet nei Kongo žmonės, nei 
kitos valstybės, apart ke- 
lių, nepripažįsta Kasavubu 
sudarytos valdžios, nes ji

Anglai už pakvietimą 
Chou En-lajo

Londonas. — Anglijos 
darbiečiai pradėjo kampa
niją už pakvietimą Kinijos 
premjero Chou En-lajo. Jie 
tuo reikalu išleido ir bro
šiūrą, kuri masiniai plati
nama.

Darbiečiai nurodo, kad 
pasaulyje negali būti rimto 
susitarimo nusiginki a v i- 
mui, jeigu tame susitarime 
nedalyvaus Kinija.

Jie nurodo, kad nors da
bar Anglija ir turi diplo
matinius ryšius su Kinija, 
bet anglų politika yra ža
linga: ji kenkia prekybai ir 
Kinijos įsileidimui į Jung
tines Tautas.

Italai nužudė žmogų, 
grįžusį iš Amerikos
Roma. — Desėtkus metų 

Giovanni Princiotta gyve
no Amerikoje, vėlesniu lai
ku West Orange, N. J. Jis 
susitaupė $5,000 Sulaukęs 
72 metų amžiaus sugrįžo į 
savo senąją tėvynę — Sici
liją. .

Į Palermo miesto sritį jis 
atvyko busu. Vykdamas į 
namus jis susitiko su kai
mynais C. Crisafulli. Kai
mynai pasikvietė amerikie
tį į vidų. Priėmė gražiai: 
maitino, girdė vynu, ilgai 
kalbėjosi. Paskui jį užmušė, 
pasiėmė jo $5,000 santau
pų, senelį apdėjo šiaudais ir 
padegė.

Bet kitas kaimynas pa
šaukė policiją. Suimtas C. 
Crisafulli, jo žmona, 18 me
tų jų dukra ir jos vaikinas 
L. Zingales.

Washingtonas. — Amba
sadorius L. E. Thompsonas 
tarėsi su vadovaujančiais 
senatoriais pirm negu grįš į 
Maskvą. Jie kalbėjosi rei
kale JAV ir TSRS santykių.

Londonas. — Per vieną 
savaitę Anglijoje nuo in- 
fluenzos mirė 1,220 žmonių 

buvo sudaryta prieš Kongo 
parlamento valią.

Kada reakcininkai areš
tavo Lumumbą, tai Stan
ley villėje jo pavaduotojas 
Antoine Gizenga suorgani
zavo Kongo naują vyriau
sybę. Dabar, po Lumumbos 
nužudymo, vis daugiau val
stybių pripažįsta Gizengos 
vyriausybę.

Ją jau pripažino sekamos 
valstybės: Jungtinė Arabų 
Respublika, Kinija, Tarybų 
Sąjunga, Indonezija, Kuba, 
Marokas, Mali, Čekoslova
kija, Rumunija, Lenkija, 
Mongolijos Liaudies Res
publika, Ceilonas, Vokiečių 
Demokratinė Respubli k a, 
Gana, Gvinėja, Jugoslavija, 
Šiaurės Vietnamas ir dar 
kelios kitos.

Castro apie Kubos 
ir JAV santykius

Havana. — Kubos prem
jeras F. Castro sakė, kad 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Kubos galėtų būti draugiš
ki kaimynų santykiai, jei
gu tik iš JAV susilaikytų 
kenkę Kubai.

Castro sakė, kad kiekvie
ną naktį iš JAV atskrenda 
lėktuvai ir numeta ginklų, 
amunicijos ir kitų reikme
nų Kubos priešams. Jis sa
kė, kad tos veiklos užnuga
ryje stovi Pentagonas ir 
JAV Central Intelligence 
Agency.

Keršydami nužudė 
300,000 žmonių

Bogota. — Kulumbijos 
respublikoje, Andų kalnų 
srityje, penkiose provinci
jose, nuo senų laikų įsiga
lėjo vienų kitiems kerštai. 
Jeigu nužudė žmogų, tai 
nužudyto asmens giminės 
turi nužudyti žmogų iš už
puoliko giminės. Per tryli- 
ką metų ten jau žuvo apie 
300,000 žmonių.

Dabar Kolumbijos vy
riausybė bando baigti tą 
žudynių karą.

Kolumbija yra Pietinėje 
Amerikoje. Ji užima 439,- 
520 ketv. mylių ir turi 15,- 
000,000 gyventojų.

KINIJOJE NĖRA IR 
NEBUS BADO

Geneva. — Vakarų Rau
donasis Kryžius pasiūlė Ki
nijai maisto pagalbą, nes 
būk ten “yra badas“. Kini
jos Raudonojo Kryžiau at
stovas pareiškė, kad nors 
Kinija nukentėjo nuo gam
tos, bet nėra ir nebus bado, 
nes liąudies vyriausybė pa
sirūpino maisto reikalais.

Berlynas — Rytų vokie
čių spauda rašo, kad JAV 
vis dar laikosi pavojingos 
politikos vakarinio Berlyno 
klausime.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasitarime 
su korespondentais sakė, 
kad virš 5,500,000 ameri
kiečiu nori dirbti, bet netu- 4, 7

ri darbo. Jis taipgi sakė, 
kad ypatingai blogai tiems 
bedarbiams, kurių nedarbo 
apdrauda jau pasibaigė, o 
tokių yra virš 600,000.

Net eilė kapitalistinių 
kolumnistų pripažįsta, kad 
nedarbo krizė, tai išdavas 
mūsų ekonominio susitvar
kymo, nes gamyboje ir pa
skirtymo nėra planingumo.

Tik per 10 dienų, nuo va

Afrikos žmonių sujudimas ir 
portugalų fašistų teroras

Luanda. —Per keleris pa
staruosius metus apie dvi
dešimt Afrikos valstybių 
gavo n e p riklausomybę. 
Tautinės laisvės siekia neg
rų žmonės Angoloje ir Mo- 
zambikoje (Mozambique), 
didžiosiose . portugalų ko
lonijose.

Portugalai įsigalėjo šiose 
kolonijose prieš kelis šim
tus metu. Dabartinė Portu
galija užima tik 35,466 
ketv. mylių plotą ir turi 
9,000,000 gyventojų. Per 
daugelį metų yra įsigalė
jęs fašistinis teroras, kuris 
ne vien smaugia savo šalies 
žmones, bet žvėriškai tero
rizuoja ir kalonijų gyven
tojus.

Angolos ir Mozambikos 
kolonijos užima apie 800,-

1960 m. Jungi. Vaistuose 
žuvo virš 93.000 žmonių

Chicago. — National Sa
fety Council paskelbė, kad 
1960 metais Jungtinėse 
Valstijose nuo įvairių ne
laimių žuvo 193,000 žmonių, 
o nuostoliai siekė $13,400,- 
000,000. Per 1960-uosius me
tus buvo sužeista 9,000,000 
žmonių.

Daugiausiai žuvo auto

Vėliausios žinios
Maskva. — Tarybų Są

jungos mokslininkai sako, 
kad virš 7 tonų satelitas, 
kuris iššovė raketą linkui 
Veneros, skraidys du mėne
siu, o paskui sudegs.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė areštavo 10 po
litinių suokalbininkų, jų 
tarpe kelis kunigus ir zoko- 
ninkus.

Albany, N. Y. — Sumaži
nus valstijoje taksus asme
nims nuo jų įplaukų, New 
Yorko valstija atmokėjo 
$1,165,000 taksų.

New Delhi. — Indijoje 
yra 550,000 sodžių.

sario 1 iki 10 d., automobi
lių pardavimas sumažėjo 30 
procentų. Per tą laiką fab
rikantai paleido virš 80,000 
darbininkų, nes pardavyk
lose yra virš 1,000,000 nau
jų automobilių.

Amalgamated Cloth i n g ; 
Workers of America unijos j 
vadai (unija turi 385,000 j 
narių) pasisakė už boikotą 
įvežamų drabužių iš Japo- 
jos, nes ten jie pigiau pa
gaminami, o pas mus didi
na nedarbą. Prie boikoto 
prisidėjo ir Textile Work
ers unija, kuri turi apie 
250,000 nariu. 

7 t-

000 ketv. mylių plotą ir tu
ri apie 12,000,000 gyvento
jų. Gyventojus sudaro neg
rai. Baltųjų ten yra apie 2 
procentai.

Angola ir Mozambika la
bai turtingos gamtiniai. 
Ten yra aukso, sidabro, dei
mantų, vario, mangano, an
glies ir kitokių iškasamų 
turtų. Gerai dera kukurū
zai, miežiai, medvilnė, auga 
tabakas, cukrinės nendrės 
ir tropikų vaisiai.

Portugalai žiauriai slopi
na žmonių sąjūdį. Pastaro
mis dienomis nužudė apie 
100 vietos žmonių ir kelis 
kartus tiek sužeidė. Portu
galai, bijodami, kad pasau
lį pasieks žinios apie jų te
rorą, išvarė užsienio kores
pondentus.

mobilių nelaimėse, būtent 
38,200 užmušta ir keli mi
lijonai sužeista.

Fabrikuose, prie darbo, 
žuvo 13,800 žmonių. Na
muose nuo įvairių nelaimių 
žuvo 27,500, kaip tai nusi
nuodijo, dirbdami susižei
dė, nusišovė ir 7,300 sude
gė.

Maskva. — TSRS ir Tur
kija pasirašė prekybos su
tartį. TSRS gaus iš Turki
jos vilnos, tabako ir vaisių, 
o Turkijai parduos visokios 
mašinerijos.

Kanarkis. — Gvinėja iš
varė Jungtinių Tautų pata
rėjus, pareikšdama protes
tą prieš Lumubos nužudy
mą.v

Tirana. — Albanijos res
publika pasiuntė protestą 
Italijai prieš leidimą JAV 
steigti atominių ginklų ba
zes.

Lahore. — Pakistanas 
pirks aliejaus iš TSRS.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras N. 
Chruščiovas, atsakydamas, 
į Jungtinių Valstijų prezi
dento Kenedžio pasveikini
mą reikale iššovimo rake
tos link Veneros, vėl kvie
čia prie nusiginklavimo.

Jis pasiuntė telegramą 
prezidentui, kurioje primi
nė Kenedžio išrekštą mintį 
jo įvesdinimo kalboje, kad 
yra reikalas kovoti prieš li
gas, skurdą, plėsti kultūrą, 
o mokslą pavartoti e r d- 
viu užkariavimui. Chruš
čiovas sako, kad bus galima 
atsiekti prezidento išreikš
tų troškimų tik tada, kada 
pasaulyje bus susitarta nu
siginkluoti —pašalintas ka
ro pavojus, žmonijos ener
gija ir turtas nebebus eik
vojamas apsiginklavimui.

Ginklai nesuteikia TSRS eina priešakyje 
šalinis saugumo erdvią užkariavimo

Toronto. — Herbert Mo- 
wat, buvęs Jungtinių Tautų 
Associacijos prezidentas, 
kalbėdamas laike diskusijų 
tema Bažnyčia ir Pasaulio 
Taika, pareiškė, kad gink
lai nesuteiks tautoms sau
gumo.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga turi atominių bombų, 
kurios turi tiek pajėgos, 
kiek ir 30,000,000,000 tonų 
dinamito. Bet ar ši pajėga 
suteikia joms saugumą?

Kinija ir TSRS už 
taiką Laose

Phnom Penhas. — Kini
jos premjeras Chou En-lai 
prisiuntė laišką Kambodžos 
premjerui Norodomui Si- 
hanokui, kuriame pareiškė 
sutikimą su Kambodžos pa
siūlymu — baigti naminį 
karą Laoso valstybėje.

Kambodža pasiūlė, kad 
keturiolika Azijos valsty
bių laikytų konferenciją ir 
baigtų naminį karą Laose. 
Jos pasiūlymą palaiko Indi
ja ir Tarybų Sąjunga, o da
bar ir Kinija prisidėjo.

ANGLIJA DIDINA SAVO 
KARINĮ LAIVYNĄ

Londonas. — Anglija di
dina karinį laivyną. Prie 
jau pirmiau skirtų pinigų 
dar pridėjo $44,000,000. 
Bus daugiau statoma nai
kintojų ir submarinų, iškė
limo karių į krantą ir kito
kiu mažesniu laivu.

_____ _____i___ ____

Seulas. — Pietinė Korėja 
reikalauja daugiau pagal
bos iš Jungtinių Valstijų. 
Ją smaugia militarizmas, 
nes užlaiko arti milijono 
vyrų armiją.

Canberra. — Australija 
pardavė Kinijai 1,050,000 
tonų kviečių ir 40,000 tonų 
miltų.

Chruščiovas tarp kitko sa
ko :

“Visi sutiksime, kad nu
siginklavimo problema 
daugiausiai priklauso nuo 
susitarimo tarp Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų. Jeigu mes susitarsime, 
tai bus didžiausias žmonių 
džiaugsmas visame pasau
lyje ir dovana visai žmoni
jai”.

Chruščiovas taip pat pa
siuntė telegramą American 
National Committee for a 
Sane Nuclear Policy reika
le nusiginklavimo ir Tary
bų Sąjungos iššovimo sate
lito linkui Veneros. Jis iš
reiškė viltį, kad 1961 me
tais bus atsiekta nusigink
lavimo susitarimas, kuris 
visiems užtikrins saugų gy
venimą mūsų planetoje.

Washing tonas. — Dr. 
Hugh L. Dryden, JAV erd
vių užkariavimo viršinin
kas, sako, kad Tarybų Są
junga yra priešakyje Jung
tinių Valstijų erdvių užka
riavime bent penkeriais me
tais. Tą patvirtina Tarybų 
Sąjungos iššauti dideli Že
mės palydovai ir iššovimas 
raketos linkui Veneros pla
netos.

Dr. Dryden sako, kad 
TSRS turi apie 800,000 sva
rų jėgos raketas, kurios iš
šauna satelitus, tai yra, 
virš du kartus galingesnes, 
kaip JAV. Jungtinių Vals
tijų raketų jėga yra tik 
360,000 svaru, — sakė Dr.7 i 7

Dryden.

JAU PRADĖJO PLAUKT 
LEDŲ KALNAI

Washingtonas. — Jau 
pradėjo plaukti ledų kalnai 
(“icebergai”) nuo Šiaurės 
Žemės ašigalio į Atlanto 
vandenyną. Num a t o m a, 
kad jų bus apie 400. Ntio 
1912 metų, kada į ledų kai
na susidaužė Titanic” lai
vas, tai yra pavesta Jungti
nėms Valstijoms daboti le
dų kalnų išpl a u k i m u s. 
Kraštų apsaugos laivai ir 
specialūs lėktuvai išvyko į 
Greenlandijos sritį.

IŠŠOVĖ DU SATELITUS 
IR ŽUVO 6 ŽMONĖS
Washingtonas. — JAV 

satelitų specialistai iššovė 
balioną nuo Wallopos salos. 
Balionas dingo. Roswell, N. 
Mexico, buvo iššauta 172 
pėdų raketa “Atlas”. Įvyko 
nelaimė, kurioje 6 žmones 
užmušė ir 14 sužeidė.

Seulas. — Pietinėje ko
rėjoje 1960 metais industri
nė gamyba pakilo 12 pro
centų.

Ammanas. — Izraelio ir 
Jordanijos pasienio sargai 
vėl susišaudė.
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Kas kaltas už tą tragediją?
TAI, KAS JAU ĮVYKO ir šiuo laiku vyksta Kongo 

respublikoj, sudaro baisią tragediją. Katangos provinci
joje brutalus nužudymas premjero Patrice Lumumbos, 
senato vicepirmininko Joseph Okito ir jaunimo reikalais 
ministro Maurice Mpolo iššaukė visame pasaulyje di
džiausią pasipiktinimą. Tuoj išsiliejo didžiausia protes- 
tų banga. Beveik nėra tokios šalies, kurioje nebūtų buvę 
išreikštas pasibjaurėjimas ta nepateisinama žmogžudys
te. Laikraščiai visame pasaulyje užpildyti įvykių apra
šymais. Kai šie žodžiai rašomi, New Yorke posėdžiauja 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba. Jau daug pasakyta 
aštrių kalbų. Jų bus dar daugiau. Visos Jungtinės Tau
tos gyvena krizę. Čia sprendžiamas ir kvočiamas jų pre- 
styžas, net gal visa ateitis.

Jau aiškios dvi pozicijos. Tarybų Sąjungos, kitų so
cialistinių kraštų ir visos eilės Azijos ir Afrikos neutra- 
liškų šalių nusistatymas yra toks, kad ne tik už nužudy
mą anų trijų Kongo liaudies vadų, bet ir už visą toje 
jaunoje respublikoje suirutę kalti pirmoje vietoje bel
gai, paskui jų talkininkai iš NATO, paskui pačios Jung
tinės Tautos, tai yra Jungtinių Tautų vadovybė su sek
retoriumi Hammarskjoldu priešakyje. Jeigu įsigalėjo ir 
apsiginklavo Kasavubu, Mobutu ir Tshombe, tai tik bel
gų ir kitų kolonizatorių rankomis ir tik todėl, kad Jung
tinių Tautų vadovybė, turėdama ten 20,000 kariuomenę, 
nė piršto nepajudino tam pastoti kelią. Kaip tik prie
šingai: ji faktinai kooperavo su kolonizatoriais ir jų 
agentais.

Išvada tegali būt viena: Belgai turi eiti laukan iš 
Kongo, Jungtinės Tautos turi pripažinti legaliąją Kon
go vyriausybę, kurią sudarė žmonių išrinktas parlamen
tas ir kuri buvo pakvietus Jungtines Tautas padėti jai 
palaikyti tvarką. Vadinasi, turi būti atsteigta legališ- 
koji vyriausybė su parlamentu ir konstitucija. Bet tokio 
griežto žygio pravędimui visiškai netinka dabartinis 
Jungtinių Tautų sękrbtoriųs. Jis turi pasitraukti iš 
aukštos vietos. Turi būti sudaryta kita, naują vadovybe:

Tai maž daug toks šiuos žodžius rašant yra pasiū
lymas Saugumo Taryboje. Mums atrodo, jog tai yra vie
nintelis praktiškas pasiūlymas. Jis turėtų būti priimtas 
ir pravestas gyveniman be jokio delsimo? • * •

Deja, prieš visą šitą pasiūlymą jau griežtai pasisa
kė Jungtinės Valstijos. Su jomis eina Saugumo Tarybos 
dauguma. O Ką iš savo pusės siūlo mūsų vyriausybė? 
Kol kas beveik nieko. Iš mūsų atstovo Stevensono kal
bos ir iš prezidento Kenedžio išsireiškimų negalima iš
vesti jokių konkrečių pasiūlymų. Mes, jiedu sako, pil
nai pasitikime dabartine Jungtinių Tautų vadovybe ir 
politika Konge. Ypač, girdi, mes pilniausiai pasitikime 
sekretoriumi Hammarskjoldu. Jei taip, tai, vadinasi, tū
li būti palikta viskas taip, kaip yra!

Bet jeigu bus palikta taip, kaip yra, tai Konge išsi
vystys pilietinis karas—tikras, žiaurus, kruvinas karas. 
Ar galės stovėti nuošaliai ir į jį neįsivelti kitos šalys? 
Kaip į tai žiūrės Afrikos ir Azijos šalys. Tai vis labai 
svarbūs klausimai.

Mums atrodo, kad Jungtnės Tautos nebegali eiti 
tuo pačiu keliu, kuris jau privedė prie šios tragedijos. 
Jos turi pradėti naujus žygius. Kol kas vieninteliai prak
tiški žygiai yra tie, kuriuos pasiūlė Tarybų Sąjunga, ir 
kuriuos remia visa eilė neutrališkų šalių. Mums atrodo, 
kad mūsų vyriausybė turėtų pakeisti savo nusistatymą. 
Laikymasis senosios Eisenhowerio politikos ir galvos 
guldymas už sekretorių Hammarskjoldą nežadą taikos 
Kongo respublikoje.

KOMUNISTŲ 
“GUDRAVOJIMAS”

Per visą gyvenimą bu
vęs smetonininkų vieros iš
pažintoju, Vytautas Sirvy
das staiga atsidūrė So. Bos
tono menševikų savaitraš
čio skiltyse. Iš šitos naujos 
“tivrtoves” jis šaudo į Ku
bą. Nepatinka jam Kuba, 
nepatinka jos žmonės, kei
kia jis jų revoliuciją. To
ji jų revoliucija esąs tik ko
munistų. “triksas.”

Girdi: “Trojos arkliu jie 
nori įjoti į Pietų Ameriką 
ne komunizmu, o fideliz- 
mu... Taigi., darbais Kuba 
jau komunistinė, bet iš var
do dar Liepos 26-os Castro 
fidelizmas. Amerikai čia 
sunkiau susiorientuoti, ne
gu jei komunistai atvirai 
raudoną vėliavą . iškeltų. 
Kaip gi ‘mokyklų ir ligoni
niu statytojus’ suniekin
si?”

Šitaip kvailai nufiloso- 
fuoti tik ir gali Vyt. Sir
vydas. Jau seniai seniai 
kiekvienas darbo žmonių 
pasijudinimas jį varo iš 
proto. Kubos darbo liaudies 
didvyriška kova už gražes
nį ir šviesesnį rytojų jam 
pasibaisėtinas dalykas.

Gerai, kad jo sapaliojimai 
apie “Trojos arklį” . nieko 
nereiškia. Jais gali didžiuo
tis tik menševikų laikraščio 
redaktoriai, kurie taip pat 
šunis karia ant Kubos.žmo
nių tik už tai, kad jie nu
sikratė fašistinę Batistos 
diktatūrą ir pasimojo patys 
rūpintis savo reikalais.

Prezidento Kenedžio dėmesiui
MŪSŲ NAUJASIS PREZIDENTAS daug kalba 

ir klapavojasi dėl esamos nesveikos ekonominės padė
ties. Jis pripažįsta, kad mes gyvename gana gilų atoslū
gį. Mūsų krašte bedarbių armija jau milžiniška ir dar 
vis didėja. Jau apie 600,000 bedarbių išbaigė savo ne
darbo apdraudos čekius.

Puiku, žinoma, kad prezidentas taip kalba ir padė
timi rūpinasi. Bet jo siūlomos priemonės kovai su ato
slūgiu nėra pakankamos. Nei įvedimas minimum $1.25 
algos į valandą, nei pratęsimas keliomis savaitėmis ne
darbo apdraudos mokėjimo pamatinio ekonominio klau
simo neišspręs.

Į tuos savo pasiūlymus ir sumanymus, mums atro
do, prezidentas turėtų būtinai įtraukti tikrai praktišką 
.planą kovai su nedarbu ir atoslūgiu. Tai planas Jungti
nės plieno darbininkų unijos prezidento McDonaldo ir 
Atstovų buto Apšvietos ir darbo komisijos pirmininko 
Clayton Powello. Jie siūlo įvesti 32 valindų darbo savai
tę. Už sutrumpinimą darbo savaitės iki 32 velandų jau 
yra pasisakę nemažai profesinių sąjungų (darbo unijų). 
Prie šių dienų technikos darbo valandų mažinimas ne
išvengiamas. Prezidento pasisakymas už 32 valandų 
darbo savaitę pagreitintų tai, kas turės ateiti anksčiau 
ar vėliau. Įvedimas trumpesnės darbo savaitės tučtuo
jau milijonams bedarbių suteiktų darbo.
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APIE ĮŽYMŲJĮ 
REVOLIUCIONIERIŲ

Vasario 5 d. čr. Vorošilo
vas minėjo savo gyvenimo 
80-tą šukąktį. ‘Vilniaus 
vaikams . 1 leidžiamas “Pio
nierius” apie Šį įžymų re- 
voliuciohiėrių ir* kovbtoją 
šitaip atsiliepia: 1 ’: '

Pilnas'pavojų buvo K. Vo- 
rošilovo gycvnimas. Jis sėdė
jo cariniuose kalėjimuose, bu
vo ištrėmime, iškentė bedar
bio dalią.

Bet jokie sunkumai ne pa
laužė bebaimio revoliucionie
riaus, ištikimo Komunistų par
tijos sūnaus.

1905 metais K. Vorošilovas 
buvo pirmuoju Darbininkų 
deputatų tarybos pirmininku 
Luganskc. Vasario revoliuci
jos metu, 1917 metais, K. Vo- 
rošilovui pavyko sukelti prieš 
buržuaziją Izmailovo pulką. 
O 1917 metų lapkričio mėne
si jis buvo pirmuoju Petro
grado revoliuciniu komisaru.

Pilietinis karas. K. Voroši- 
lovas vadovauja m ūšiams 
prieš vokiečius ir baltagvar
diečius. Ne veltui įžymiajam 
karvedžiui pirmajam buvo 
suteiktas Tarybų Sąjungos 
Maršalo vardhs.

Ilgus metus K. Vorošilovas 
buvo TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninku.

Vasario 5 d. Klementui Vo- 
rošilovui sukakto 80 metų. 
Jubiliejaus proga nenuilstan
tį kovotoją už mūsų brangio
sios Tėvynės suklestėjimą ap
dovanojo Lenino ordinu.

NAUJA SLA 
SEKRETORĖ

SLA Piki, taryba prane
ša, kad mirusio ilgamečio 
SLA sekretoriaus Dr. Vini- 
ko vietą užims pittsbur- 
ghietė Pivaronienė. Apie 
tai sako:

Pildomoji Taryba išrinko 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorium ponią Pi- 
varonienę, 62 metų, iš Pitts- 
burgho. Sekretoriaus vietą 
teko užpildyti, mirus pereitą 
trečiadienį Dr. Matui J. Vi- 
nik ui.

Iš šešių Pildomosios Tary
bos narių, dalyvavusių rinki
muose, 5 balsavo už Pivoriū
nienę, 1 — už iždo globėją 
Briedį. Kitų kandidatų nebu
vo.

Berta (angliukai, Bertha) 
Pivaronienė, Petro Pivarono 
našle, gimusi ir augusi Jung

tinėse Valstybėse, gerai kalba 
ne tik angliškai, bet ir lietu
viškai.

IR TOKIŲ SUTVĖRIMŲ 
DAR ESAMA

Visur didžiausia bėda su 
žmogumi, kuris tampa al
koholiku. Ypač kenčia tie, 
kuriems tenka su jais gy
venti. Kaip juos traktuoti, 
ką su Jais daryti?

Viena moteriškė, mokyto
ja, p a s i ra š iusi “Al. O.,” 
Vilniaus “Tiesoje” šaukiasi 
i skaitytojus patarimo. Ji 
turi bėdos su savo girtuok
liu vyru.

Moteriškė rašo:
Spaudoje daug rašoma, kad 

moteris turi būti aktyvi vi
suomenininke, įsigyti autorite
tą visuomenės tarpe, o ne sė
dėti tarp keturių sienų užsi
dariusi. Tokią moterį ir vyras 
gerbiąs.

Taip ir padariau. Pradėjau 
lankyti miesto choro kolekty
vą. Vyrui tai buvo didžiulė 
staigmena. Iš karto jis, pa
sibaigus darbui, ėmė grįžti 
namo. Sakė nebegalįs gerti 
su draugais, kada aš nebūnu 
namuose. Širdis nerami. Sku
bėjo namo, kad tik aš neiš
eičiau į repeticijas. Net pra
sitarė, kad seniai reikėję man 
taip padaryti, ir jis būtų ne
gėręs. Na, džiaugiausi, ma
nau, suradau vaistą! Bet ar 
ilgam? Uždraudė man vėl 
lankytis į chorą, grasindamas 
viską pragersiąs, jei aš išei
sianti. Paklausiau.

Tačiau vyras vėl neištesėjo, 
kaip paprastai, žodžio, vėl 
girtuokliavo. Metė darbą odų 
fabrike, pradėjo dirbti Klai
pėdos “Gulbės” fabrike, bet 
ir čia tas pats. Toliau gir
tuokliauja.

Gyvendama vienuol i k t u s 
šeimyninio gyvenimo metus, 
įsitikinau, kad girtuokliui pa
taisyti nėra, priemonių. Išban- 

(džitisį visas priemones, priė
jau,. kaip sakonia, liepto ga
lą’. Dabar eilių ir toliau į 
čliorą ir nutariau jo nebepai- 
syti. O 1 vyras? toliau girtuok
liauja. < :

Nežinodama,.' ką d a r y t i , 
kreipiuosi į skaitytojus, pra
šydama patarti, ar verta man 
mesti dėl yyro visus visuome
ninius darbus, grįžti į senąjį 
gyvenimą, tarp keturių sie
nų? Ar beverta tikėti jo pa
žadais ?

Kito kelio aš nebematau, 
kaip į ištuoką. Seniai žadė
jau tai padaryti, bet aukojaus 
dėl vaikų. O dabar gyventi 
po senovei nenoriu.

Įdomu, kaip pasielgtų kiti 
skaitytojai, būdami mano vie
toje ?

Kas liečia mus, tai, pa
prastai, nors turime vais
tus beveik visoms pasaulio 
ligoms išgydyti, bet prisi- 
pažinsime, kad šitai susirū
pinusiai Lietuvos pilietei 
patarimo neturime. Pana
šių žmonių su panašiomis 
bėdomis netrūksta ir pas 
mus Amerikoje. Yra vyrų 
girtuoklių, yra moterų gir
tuoklių. Tai skaudi gyveni
mo žaizda tiems, kuriems 
tenka su jais gyventi.

PALEIDO VEIKLON 
NIAGARA JĖGAINĘ
Niagara Falls. —Jau pa

leido veiklon pirmąsias Nia
gara elektros jėgainės tur
binas. Šią jėgainę dar tik 
dalinai įrengė. Dabar ji 
turi 150,000 kilovatų-valan- 
dų jėgą. 1963 metais bus 
pilnai įrengta ir jos bus 2,- 
190,000 kilovatų - valandų 
jėga. Įrengimui btis išleis
ta $720,000,000.

DARBININKŲ UNIJOS 
IR NEDARBO 

REIKALAI
New Yorkas. — New 

Yorko. valstijos AFL-CIO 
unijos pasiuntė reikalavi
mus JAV Darbo departa
mentui, kad imtųsi priemo
nių kovai prieš nedarbą. 
Taip pat jos ruošiasi siųsti 
savo delegaciją į Albany, 
valstijos sosįjnę.

Tokia jau lietuviškos 
buržuazijos prigimtis

Rašo L. Prūseika
Ir meilė ir neapykanta 

tame pačiame lozunge. Iš
rodo stebuklinga, bet tai 
lietuviškos buržuazijos pri
gimtis.

Atsimenate istorinį kuni
go Tumo susitikimą su Dr. 
Jonu Šliupu ir Tumo žo
džius: Jonai, aš tave myliu, 
bet tavo raštus deginau ir 
deginsiu. Čia meilė ir tuo 
pačiu žodžio posūkiu inkvi
zicija.

Štai Smetona ir Volde
maras. Abu didvyriai. Tik 
Pūstelėjo vėjas ir didvyriai 
jau kalba revolveriais. Vol
demaras išdrėbtas šunims 
šėko piaut. Dar paralėlis, 
irgi istoriškas.

1924 metuose grigaitinin- 
kai viešai ir galutinai pa
reiškia: Vasario šešiolikta 
yra biurokratų ir atžaga
reivių švente. Ta šventė 
nieko bendro neturi su lie
tuvių tauta. Ta šventė ap
gaulė ir neverta nei pypkio 
cibuko.

Praeina kiek laiko ir gri- 
gaitininkai apsiverčia ra
gožium. Vasario šešiolikta 
jau pamatinis tautos būklės 
sakramentas! Ką grigaiti- 
ninkai skelbė per 10 ar dau
giau metų užmiršta. Pasi- 
bučiuokim. Amnestija. Vie
nu liežuvio posūkiu dingo 
atžagareiviai ir biurokra
tai ir kaizerio taryba!

Logika pasiunčiama vel
niop.

Jei neklystu, tai Dr. K. 
Grinius, pats pirmas, davė 
orakulo patarimą: amnes
tuokime vieni kitus. Už
mirškime kąs buvo. Susi
vienykim. šluot komunistus. 
Tai mūsų gyvenimo pras
mė. Na, ir prasidėjo vieny- 
binis blūdas. Grigaitis, ši
mutis, Balkūnas, Krupavi
čius, Trimakas, Sidzikaus
kas, Matulionis, kad pila, 
tai pila atsišaukimus, dre

bia manifestus, rodosi, kad 
sprogs iš pasiutimo. Duokit 
pinigų, pinigų, aukų, neškit 
ir dėkit prie tautos alto
riaus, nes kitaip visus mus 
grėbs kvaraba.

I «____•
Vincas Kudirka savo sa

tyrose apie caro viršinin
kus senoj Lietuvoj pasako
ja apie Klugrodurovą, kad 
jis iš choleros daugiau mo
kėjo pasinaudoti negu cho
lera iš žmonių, steigdamas 
visokius sanitarinius kor
donus ir sveikatos punktus. 
Lietuvoj žmonės jau senai 
užmiršo apie Klugroduro- 
vus ir cholerą. Bet Ameri
koj cholerikų dar yra. Jų 
įrankis — sėjimas panikos, 
provakacijų, šantažo, kad 
Lietuvoj inteligentija nai
kinama, kad ten tik robo
tai, kad visai tautai gręsia 
sunaikinimas.

-Tie cholerikai žino, kad 
jie meluoja, bet jie pasirin
ko aklakelį ir kitos išeities 
jiems nėra kaip tik šaukti 
mea culpa. Bet kas tuo
met? Tuomet jų gizeliai ap
šauktų juos išdavikais. Nuo 
choleriškos bombastikos jie 
negali atsisakyti.

•
Sukalbėję savo invoka- 

cijas ir išplūdę Lietuvą, po
nai Rajeckai, Daužvar- 
džiai, Biežiai ir tutti quan- 
ti po to susirenka į “diplo
matinius” pabaliavojimus, 
kur jų mecėnatai vaišina 
juos keptais karveliais, už
pildami žaizdas gėrimais.

Ak, kaip jie pasišventę, 
kaip degą jų krūtinės pat
riotizmu ! ' , .

, ~r67T \:
’Tai tokia ta lietuviška 

buržuazija,, nudribę šon
kauliai stambiosios ameri
kinės buržuazijos.

Kaip ir visi nihilistai jie 
kartoja seną ‘francūzų mo
narchist priežodį: O po 
mūsų kad ir tvanas.

Prisiminus Siiiianą Janulį
Vasario 21 dieną sukan

ka dešimt metų nuo Sima
no Janulio (Usonio) mir
ties. Jis mirė 1951 metų 
vasario 21 dieną.

Tik buvo iš pašto par
nešti “Laisvės” r e d a k c f- 
jai laiškai. Juos peržiū- 
rinėjant suskambėjo tele
fonas. Kai tik pakėliau 
ragelį, išgirdau verkiantį 
Helenos Janulienės balsą. 
Supratau, kad kas baisaus 
atsitiko. Pirmiausia man 
krito mintis Janulių Sūnus 
Richardas, kuris buvo iš
vežtas su JAV armijos da
liniais karui į Korėją. Bet 
išgirdau:

—Mirė Simanas!.. Jis 
prašė, kad jūs pasakytumė
te prie jo karsto atsisveiki
nimo kalbą,—tarė pro aša
ras Helena.

Su Simanu turėjau dau
gelio metų pažinti. Rodosi, 
1920 metais jis atvyko iš 
Illinois valstijos į Philadel- 
phiją — tiesiai pas mane.

Susipažinome... Simanas 
apsigyveno kaimynyst ėję. 
Ir tuojau įsitraukė i darbi
ninkišką judėjimą. Progre
syviai turėjome sueigoms 
namą. Dažnai susitikda
vau su Simanu., na, ir išsi
kalbėjome apie praeitį.

Tada aš jau sužinojau, 
kad Simanas jauny s t e j e 
tarnavo valsčiuje raštinin
ku. Jis įsitraukė į 1905-6 
metų kovas prieš carizmą. 
Ne vienam iš persekiojamų
jų pagelbėjo aprūpindamas 
jį valsčiaus pasportu.

Vėliau caristai jį susekė 
ir suėmė. Kalino ir kanki

no. Nuteisė ilgiems me
tams katorgos darbams ir 
ištrėmė j Sibirą prie naujo 
geležinkelio darbų. Jie dir

pos ir “Laisvės” reikalais.
Štai ir tą dieną, kada 

Helena Janulienė pranešė 
apie Simano mirti, iš pas- * 
to tarp laiškų buvo ir Si-< 
mano laiškas su L L D &1 
kuopos narių > duoklėmis. 
Simanas rašė, kad “mano 
kuopos nariai” tuojau visi 
pasimokęs duokles. Ir ra
šė: “‘Laisvei” mes sukel- 
sime ne mažiau, kaip 
$500.” (Tą Simano laišką 
skaičiau ir prie jo karsto 
laike laidotuvių).

Gavęs tą liūdną žinią, aš 
galvojau:

“Štai kur darbininkiško 
judėjimo galybė. Prieš po
rą dįenų Simanas rašė šį 
laišką, rūpinosi organizaci
ja, mūsų spauda, nors jis 
jautėsi silpnai... Simanas 
mirė, bet jo tikslus vykins 
kiti draugai ir draugės, tol, 
kol darbo žmonija pasieks 
tikslus, dėl kurių Simanas 

I gyveno-, kentėjo ir už ku- 
i r i uos kovojo.”

Simanas, atvykęs į rytus,. 
gyveno Philadel p h i j o j e , 
Chestoryje, Bostone ir Wor->* 
cesteryje. Visur jis buvo £ 
veiklus ir draugiškas. Ro
dosi, prieš metus pirni jo 
mirties Worcesteric pažan
giečiai surengė banketą pa
garbai Simano Janulio 50- 
ties metų-veiklos darbinin
kiškame judėjime. Tame 
bankete buvau atstovu nuo 
LLD ir “Laisvės”, kur įtei
kiau Simanui nuo šių įstai
gų “Rusijos proletar i a t o 
revoliucijos laimėjimo isto
riją.”

Banketas buvo labai skait
lingas, taip, kaip už metu 
laiko ir Simano laidotuvės. 
Tas rodė, kaip daug jis tu
rėjo draugu ir draugių.

Bostone Simanas apsive
dė su Helena Raudonaite. 
Jie susilaukė sūnaus Ri
chardo ir dukters Helenos. 
P-er ilgą laiką visa Janulių 
šeima priklausė vietos Aido 
chorui ir veikė su pažangie
čiais. ;;; „• . .

Simanas Janulis per visą 
savo gyvenimą dirbo ir ko
vojo už gražesnį ir švie
sesnį gyvenimą sau, savo 
šeimai ir visai darbo liau
džiai. Prieš 10 metu mir- - 
tis ji išrovė iš mūsų eilių, 
bet jo darbai niekados ne
mirs. Tie tikslai, tos idė
jos, dėl kurių jis kovojo ir 
kentėjo ne tik Lietuvoje, 
bet beveik pusėje pasaulio, 
jau pasiekti.

1). M. Šolomskas

bo Užbaikalijoje, Šilką upes 
srityje. Katorgos kali
niams buvo retežiais sura
kintos rankos ir kojos, taip, 
kad jie galėtų eiti ir dirbti. 
Po kiek laiko Simanas Ja
nulis, B. Krasauskas, Jo
nas Liaudanskas ir vienas 
rusų tautybės kovotojas iš 
katorgos pabėgo.

Apie areštą, teismą, iš
trėmimą ir pabėgimą Ve
lionis Simanas yra plačiai 
rašęs “Laisvėje.”

Nors mums vėliau teko 
skirtinguose miestuose gy
venti, bet palaikėme susi
rašinėjimą, kiekvieneriais 
metais kelis kartus susitik
davome darbininkų paren
gimuose arba suvažiavi
muose.

.Worces toryje Sima n a s 
per kelerius metus ėjo Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 11 kuopos sekretoriaus 
pareigas. • Jis rūpinosi kuo

I Elizabeth, N. J.
APIE P. ŠAULJ

Nors pavėluotai, bet rei; 
kia parašyti apie mirusį 
Praną Šaulį, nes jis buvo 
geras draugas. Pranas bu
vo ilgametis Elizabetho gy
ventojas. Jis priklausė prie 
progresyviu organizacijų: 
LLD 54 kp., LDS 33 kp> 
ir Progresyvio Klubo. Skai
tė ‘‘Laisvę,” “Vilnį;” 
“Liaudies balsą” ir knyg^.

Buvo pavienis. Sirgo ir 
mirė nuo džiovos. Džiovi
ninkų ligoninėje buvo apie 
10 metų, ten ir mirė. Jo 
palaikai sudeignti Lindeno 
krematorijoj-e. Laidojo gra
be rius Budrickas.

Vainiką nupirko Progre
syviu Klubas. Draugai ir 
draugės palydėjo į kapines. 
Iš ten buvo pakviesti pietų 
ir atitinkamai priimti. Bu
vo nuoširdus darbi ninku 
iudėjimo draugas iki mir
ties. Lai būna amžinas po
ilsis Pranui, o’ mes tęsime 
jo darbus. U kiminas

Brockton, Mass. j
PATAISA i;

Lapkričio 15 d. “L” tilpo 
užuojautos vardai dėl mi
rusio Viktoro Sinkevičiaus. 
Ten buvo per klaidą pra* 
leisti vardai Frank ir.An-^ 
na Markevičiai. Atsipra
šau. K. Čereškic'n^ " 1 -



Naujoji gadyne, satelitai 
ir erdvių užkariavimas

“Explorer I,” tik biskį virš 
30 svarų, o 1958 m. kovo 
17 d. iššovė “Vanguard I” 
satelitą, 3'i svaro. Po to 
JAV karo orlaivynas d a r 
iššovė kelis “Explorer” ir 
“Vanguard” satelitus, bet 
visi jie buvo maži, lengves
ni negu 50 svaru. 1959 m. 
balandžio 13 d. JAV orlai
vynas iššovė “Discoverer 
II,” 1,600 svarų, bet už po
ros savaičių, balandžio 26 
d., jis jau sudegė.

Teoriniai, kai kurie JAV 
satelitai dar skraido aplink 
Žemę, bet dėl mažumo jų 
nemato ir tikrai nežino, ar 
jie skraido, ar jau sudegė.

TSRS mokslininkų 
raketa ir Mėnulis

4 Per šimtmečius žmogus 
tėmijo skrajojančius paukš
čius ir galvojo pakilti į orą. 
Pagaliau to pasiekė. Avia
cija per pusšimtį metų pa
darė milžiniško progreso. 
Žmogaus mokslas, technika 
pasiekė aukštumos: auto
mobiliai, radijas, televizi
ja, kalbiniai filmai, rada
ras ir visokį kitokį įren
gimai.

Ir štai, kas buvo senovė
je tik svajonė—pasiekimas 
Mėnulio ir kitu planetų, 
dabar jau tikrovė. Įdomu, 
kad priešakyje eina socia
listinio pasaulio mokslinin
kai. Tai smūgis kapitalis
tinės santvarkos šalinin
kams ir gynėjams. Jie pa
sakojo, tvirtino, kad jeigu 
nebus kapitalizmo — sieki
mo asmens pralobimui, tai 
“sustos progresas,” nes būk 
“niekas neturės noro siekti 
toliau, nes iš to neturės 
naudos.”
Pirmieji žemės palydovai

Pradėjo naują erą—erd
vių užkariavima 1957 me
tų spalio 4 d. Tarybų Są
jungos mokslininkai, kada 
jie iššovė į erdvę pirmąjį 
Žemės palydovą - satelitą 
“Soutniką I.”

Tai buvo pirmas žmogaus 
padaras, kuris skraidė ap
link Žemės iki 1958 m. sau
sio 4 dienos. Jis buvo 184 
svaru.

1957 m. lapkričio 3 d 
tarvbiniai mokslininkai iš
šovė antrąjį “Soutniką.” 
iau 1.120 svaini, kuris ap
link Žeme skraidė iki 1958 
m. balandžio 14 d.

1958 m. gegužės 15 d. 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkai iššovė trečią “Sput- 
niką,” kuris yra 2,925 sva
rų. Jis ir dabar dar skrai
do, aplink Žeme anskrisda- 
mas per 106 minutes laiko.

1958 m. sausio 31 dieną 
Jungtinių Valstijų karinin
kai iššovė pirmąjį satelitą

1959 m. sausio 2 d. Ta
rybų Sąjungos mokslinin
kai iššovė 800 svarų rake
tą taikydami i Mėnulį. Tuo 
kartu Mėnulis buvo nuo 
Žemės 219,000 mylių at
stoję. Ši raketa praėjo 4,- 
600 mylių pro Mėnulį ir 
patapo planeta, kuri skrie
ja aplink Saulę kartu su 
kitomis planetomis.

1959 m. Jungtinių Vals
tijų karinis orlaivynas iš
šovė link Mėnulio raketą 
“Pioneer IV,” 13-kos ir pu
sės svaro. Bet ir ši JAV 
raketa praėjo apie 37,500 
mylių pro Mėnulį ir patapo 
planeta.

1959 m. rugsėjo 12 die
ną Tarybų Sąjungos moks- 
’ininkai iššovė 858 svarų 
raketą į Mėnulį, kuri rug
sėjo 13 dieną pasiekė Mė
nulį. Tai buvo pirmas 
žmogaus padaro pasieki
mas Žemės palydovo.

1959 m. spalio 4 d. TSRS 
mokslininkai iššovė specia
lią raketą, kuri pasiekė 
Mėnuli, skraidė aplink jį, 
nutraukė antrosios jo pu
sės paveikslus, kurios nuo 
Žemės niekados negalima 
matyti, ir tuos paveikslus

Dar iš Pittsburgho ir apylinkes veikimo
Apie tą patį laiką, kai 

visur Amerikoj, Pittsbur
ghe ir jo apylinkėse pra
dėjo apsigyventi lietuviai. 
Kaip angliakasiai, taip ir 
miesto ir miestelių darbi
ninkai pragyvenimą darė 
sunkiuose darbuose. Pra
džioje buvo neorganizuoti į 
unijas, lietuviškų organi
zacijų irgi nebuvo. Vėliau, 
kaip tarp kitų tautų, taip 
ir tarp lietuvių prasidėjo 
veikimas. Dešinieji., kuni
gų vadovybėje, organizavo 
parapijas ir įvairias šven
tųjų vardais draugijas ir 
RKSA. Pažangesni lietu
viai pradėjo dirbti ir or- 

* ganizuoti laisvas draugijas, 
kurios vėliau čia suvaidino 
labai svarbią rolę. Iš pir
kių jų draugijų reik pami
nėti Lietuvių Soči a 1 i s t ų 
Sąjungos kuopas, vėliau 
pasivadinusias KP kuopo
mis. Apie tą patį laiką kū
rėsi ir kitos laisvos drau
gijos. Pav., Lietuvių Moks
lo Draugija buvo suorgani
zuota 1900 metais, 1916 m. 
pasistatė puikų namą su 
dviem svetainėm, kur visa
da buvo didžiausias lietu
vių veikimas, lietuvių judė
jimo širdis. (“Laisvėj” pla
čiau apie LMD rašė J. D. 
Sliekas.) Lietuvos Sūnų 
Draugija, Wilmerding^ Pa., 
susiorganizavo 1901 me
tais, kuri vėliau su savo be- 
nu ir muzika buvo garsi 
visoje Pittsburgho apylin
kėje. Dabar minėta draugi
ja įsijungė į LDS ir vadi
nasi LDS 37-ta kuopa, ku
ri turi savo narna, savo sve- 

^tainę ir gražiai gyvuoja.
Pirmieji šios dra u g i j o s 

► steigėjai ir ugdytojai buvo- 
K u n d r otavičius, Taraila, 
•Matakas, Kairys, Piontka,

Svetakas (dabar veikia ir 
Svetakienė) ir kiti.

Apie draugijas, kurios 
nieko bendro neturėjo su 
pažangiųjų lietuvių judėji
mu, nekalbėsiu.

1907 metais susiorgani
zavo North Side, Pitsburgh, 
Pa., Laisvės Draugija ant 
kuopų pamatų ir ten įsi
steigė 1-ma kuopa. I pir
mąjį kuopos komitetą įėjo: 
Petras Kailius, J. Jaseliū- 
nas, Jonas Stasevičius, F. 
J. Bagočius, Karolis Vara- 
šius, J. Stasevičius, Anta
nas Veleniškis„ L. Verbliu- 
gevičius, Simanas Sipavi
čius ir J. Benevičius. Pir
mąją konstituciją parašė 
F. J. Bagočius.

1910 m. Jurgis Porciaus- 
kas suorganizavo Laisvės 
Draugijos 2-rą kuopą, Mc 
Kees Rocks, Pa., iš 16 na
rių. Vėliau organizavosi ir 
kitos kuopos. 1911 metais 
Laisvės Draugijos suvažia
vime pakeistas draugijos 
vardas ir inkor poruota 
Aukščiausia Prie glauda 
Lietuvių A m e r i k oje, su
trumpintai—APLA. Po in
korporavimo kaip draugijos 
Pennsylvania valstijoje, jos 
kuopos greit augo. Stam
besnės kuopos buvo: 1-ma 
kuopa, North Side Pitts
burgh; 2-ra kp., McKees 
Rocks, kuri siekė arti 300 
narių; 3-čia kuopa, Carne
gie; 4-ta kuopa, ant Penn 
Ave., Pittsburgh; 7-ta kp., 
Soho, Ptgh., 8-ta kp., South 
Side, Pgh.; 9-ta kuopa, la
bai veikli, New Kensing
ton, Pa.; 12-ta kp., Am
bridge, Pa. Visos čion pa
minėtos kuopos turėjo savo 
klubus ir didžiumoj pasi- 
pirkusios savo namus, sa
vas svetaines. Organizavo

perdavė į imtuvus ant Že
mės. Baisus lapas iš bažnyčios istorijos

Pirmieji gyvūnai skrido 
aplink žemę

Tarybiniai mokslininkai 
buvo įtalpinę šunį į “Sput- 
niką II,” kuris skraidė ap
link Žemę ir nuo Žemės bu
vo sekama šuns elgsena.

Po to kelis kartus su ra
ketomis buvo iškėlė šunis 
arti 100 mylių į erdvę ir 
juos nuleido.

1960 m. rugpiūčio 19 d. 
TSRS mokslininkai iššovė į 
erdvę 5-ių tonų “Orinį lai
vą,” kuriame buvo patal
pinta du šunys “Belka” ir 

I “Streiką.” Kada šis TSRS 
“Orinis laivas” apskrido 
18-ką kartų aplink Žemę, 
tai nuo Žemės, per radijo 
bangas, buvo duotas signa
las: “Oro laive” atsidarė 
duiys, ir kapsulė su šuni
mis parašiutu sėkmingai 
nusileido ant žemės. Šu
nys buvo sveiki.

1960 m. gruodžio 1 die
ną TSRS mokslininkai iš
šovė antrą “Orinį laivą,” 
penkių tonų, su šunimis 
“Pčelka” ir “Muška.” Šis 
“Orinis laivas” skraidė ap
link Žemę, bet vėliau su-

Iššove raketą link 
Veneros planetos

1961 m. vasario 4 dieną 
Tarybų Sąjungos moksli-
kai iššovė į erdvę virš 7-ių 
tonų Žemės palydovą. Šis 
satelitas buvo paruoštas iš-: mą.
šovimui raketos link plane- J Bažnyčios viršūnių san

dėris su Hitleriu, vykęs 
dar prieš antrąjį pasaulinį

tos Veneros. Kitais žo
džiais — jis tarnavo stoti
mi išševimui raketos į Ve
nerą. (Nuo Žemės šau
nant raketą ji negalėtų 
įgyti tokios didelės spartos 
—tirštas oras sulaikytų jos ! dinolais.
greitį.) Iššauta 1,419 sva
rų raketa skrenda link Ve
neros 40,000 mylių per va
landą greičiu. Ji neša Ta
rybų Sąjungos emblemą — 
kūjo ir pjautuvo ženklą. 
Numatoma, kad ši TSRS 
raketa Venerą pasieks apie 
vidurį gegužės mėnesio.

V. Sūnus

si kuopos ir plačiai Ameri
koje.

1921 m. APLA 2-roj kuo
poj užėmus finansų sekre
toriaus vietą J. Miliauskui, 
jis, pastebėjęs narių nusi
skundimą ir netvarkingą 
Gonti’o sekretoriaus atskai
ta, vasario mėnesiniame 
susirinkime davė pasiūly
mą, kad kuopa išrinktų ko
misiją ištyrimui Centro 
išmokėjimų. Į komisiją iš
rinkti J. Miliauskas, A. B. 
Šatkus ir S. Fedotov. Ko
misija pradėjo darbą nuo 
kuopų. Pirmiausia pradėjo 
surinkdinėt žinias, kiek 
kuriose kuopose buvo gau
ta iš Centro išmokėjimui 
pašalpų ir pomirtinių. Ka
da komisija su savo darbu 
kuopose jau buvo ’einanti 
prie pabaigos ir rengėsi ei
ti prie Centro knygų, tai 
tuometinis Centro sekreto
rius Joe Alexis (jis taip 
rašėsi), dar apsukęs ir 
šiaip kai ką tik galėjęs, pa
bėgo ir dingo ant visados.

1921 m.’ buvo sušauktas 
nepaprastas APLA seimas, 
kuris visą tuo reikalu bu
vusią APLA Centro valdy
bą pašalino. CV didžiumo
je buvo susidariusi iš tau
tiško dešiniai socialistuo- 
jančio bloko. Nauja valdy
ba buvo išrinkta iš kaires
nių žmonių. Palikta 2-ros 
kuopos išrinkta komisija, 
ir dar darinkta prie jos 
daugiau narių, sutvarkyti 
ir paskelbti nuostolius, pa
darytus draugijai. Nors 
nepilnai, bet ir pačiame sei
me paaiškėjo, kad nuosto
liai Draugijai yra dideli. 
C -e n t r o sekretorius buvo 
per kompaniją užsistatęs 
<$300 kauciją. Po seimo, ei
nant prie darbo, bonų kom
panija pareik alavo, kad

MALDOS Už HITLERĮ
1940 metais, po Vokieti

jos vyskupų konferencijos 
visose Vokietijos bažny
čiose buvo kalbamos maldos 
už Hitlerį. Ši žinia šiurpu 
sukrėtė net daugelį tikin
čiųjų, kuriuos hitlerininkai 
kankino koncentracijos sto
vyklose, nuo kurių rankos 
šimtai tūkstančių žmonių 
jau buvo aplaistė Europos 
laukus savo krauju. Nu
stebusiems tikinti e s i e m s 
Vatikano radijas tuomet 
paaiškino: “Visuomet bu
vo bažnyčios įprasta mels
tis už pasaulietišką valsty
bės valdovą...” Kiek veid
mainiškumo šiame paneigi
me: Vatikanas, remdama
sis bažnyčios “papročiu,” 
pateisina maldas už di
džiausią žmonijos istorijo
je nusikaltėlį — Hitlerį.

Po nasikėsinimo prieš 
Hitlerį 1944 metais Vokie
tijos katalikų vyskupai ir 
evangelikų bažnyčios tary
ba davė nurodymą visose 
bažnyčiose skaityti padėkos 
maldą už Hitlerio išgelbe- 
iimą.

Po pasikė s i n i m o prieš 
Hitlerį 1944 metais Vokie
tijos katalikų vyskupai ir 
evangelikų bažnyčių taryba 
davė nurodymą visose baž- 
nynčiose skaityti padėkos 
maldą už Hitlerio išgelbėji- 

kara. ypač sustiprėjo karui 
prasidįnus. 1939 metų ko
vo mėnesį popiežius Pijus
XII tarėsi su vokiečių kar- 

. Po to prasidėjo 
slaptos derybos su oficia
liais hitlerininkų vadeivo
mis.

Derybos vyko visą 1919 
metų pavasarį. Tų pat me
tų vasarą popiežius kreipė
si i Hitlerį su asmenišku 
laišku, kuris, kaip pranešė 
spauda, buvo maloniai su
tiktas Berlyne. 1940 me

draugija priduotų nuosto
lių atskaitą, padarytą ir 
apskaičiuotą per “public 
auditorių.” Reikėjo sam
dyti “auditorių” ir suteikti 
jam visus nurodymus. Po 
a p s k a i č iavimo pasirodė, 
kad buvęs Centro sekreto
rius Joe Alexis APLA 
draugiją nuskriaudė arti 
$15,000. Kompanija pilnai 
atmokėjo.

Po 1921 metų nepapras
to APLA seimo ir Al-exio 
pabėgimo, dar per kelis me
tus dešinysis elementas 
bandė vėl• APLA draugiją 
paimti i savo rankas, 
bet nepasisekus, pradėjo 
silpnint savo kontroliuoja
mas kuopas: APLA 1-mos 
kuopos gražų namą parda
vė ir pinigus pasidalino, 
kuopa pairo; 7-tos kuopos 
klubo pinigus išeikvojo 
“tautiški e m s ’ ’ reikalams, 
kuopą susilpnino; 4-ta kuo
pa ant Penn Avė. klubą už
darė, pinigai sutirpo, kuo
pą panaikino; 8-tos kuopos 
klubą uždarė ir sujungė su 
Lietuvių Piliečių klubu, 
kuopa labai susilpnėjo. Ki
tos APLA kuopos gražiai 
susitvarkė, gerai susitvar
kė ir visa draugija. Dabar 
APLA augo nariais ir tur
tu. Jos kuopos atliko labai 
daug gerų darbų. Pav., ka
da Tarybų Sąjungos pavol- 
gės gyventojus ištiko saus
ra ir vėliau badas, Pitts
burgho apylinkėje buvo 
renkamos aukos ir J. Mi
liauskas ėjo. pas krautuvi
ninkus ir šiaip stubas ir 
rinko kas ką davė dėl mi
nėto baliaus. Balius buvo 
didelis, nuo jo liko virš 
$300. Buvo ir šiaip renka
mos aukos. 4

1925 metais kunigas N. 
Petkus apskundė “Laisvę.” 
Laikraščiui buvo reikalin
ga pagalba, buvo renkamos 
aukos. APLA 2-ra kuopa 

tų kovo 11 dieną popiežius 
priėmė Ribentropą.

Po šio vizito Vatikano 
oficiozas išspausdino veda
mąjį, kuriame gyrė Hitlerį 
už dėmesį katalikų dvasi
ninkams hitlerinėje armijo
je.

Bažnyčios viršūnių sim
patijos hitlerininiams gro
bikams ypač išaugo, kai šie 
savo kruviną kardą nukrei
pė prieš Tarybų Sąjungą— 
pirmąją pasaulyje socializ
mo šalį.

Dar karo prieš Tarybų 
Sąjungą pradžioje Hitleris 
buvo susitaręs su Vatikanu 
dėl “Pabaltijo kraštų perė
jimo popiežiaus nuncijaus 
Berlyne kompetencijom” 
1941 metais rugpiūčio 10 d. 
Pijus XII rašė Lietuvos ar
kivyskupui Skvireckui, jog 
“Lietuvos katalikų dvasi
ninkijos šventa pareiga vi
somis išgalėmis padėti vo
kiečių armijai ir vokiečių 
karinei valdžiai, o už tai 
dievas atsilygins šimterio
pai.”

Vatikano klapčiukai Lie
tuvoje ir be popiežiško “pa
laiminimo” bematant stojo 
Hitlerio tarnybon. Vienas 
po kito pasipylė aukštųjų 
dvasininkų laiškai, memo
randumai, raginą lietuvių 
tauta į kruviną žygį. O 
daug e ilinių kunigų jau 
pirmosiomis karo dienomis 
pakeitė monstranciją į šau
tuvą ir, žudydami darbo 
žmones, ėmė talkininkauti 
okupantams.

Pagal sutartį su Hitleriu 
sutanoti Vatikano agentai 
ėmė plūsti į okupuotos 
Rusijos ir kitų tarybinių 
respublikų žemes. Ameri
kos žurnalistų žodžiais ta
riant, “dvasin inkai sekė 
paskui vokiečių armiją,” 
kadangi hitlerinė vadovybė 
manė, jog jie padės “sutai
kyti rusus su vokiečių oku
pacija.”

Bet kaip žinoma, to nesu
laukė nei esesininkai, nei 

savo susirinkime nutarė 
paaukoti $50.00.

Pittsburghe susiorganiza
vus Lietuvių Kapinių 
Draugijai, APLA 2-ra kuo
pa nupirko kapinių šėrų už 
$500. Lietuvių laisvos ka
pinės gražiai tebegyvuoja^

APLA kuopos atliko ir 
daugiau gražių darbų, rem
damos pažangų lietuvių ju
dėjimą, ypač 9-ta kuopa 
New Kensington, Pa., daug 
prisidėjo prie pažangaus 
judėjimo. Vėliau, 1937 m. 
gruodžio 6 d., APLA drau
gija susivienijo su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. 
Po susivienijimo su LDS, 
APLA kuopos pasivadino 
LDS kuopomis.

Pradžioje lietuvių socia
listinis judėjimas buvo gan 
veiklus. 1918 metais, Pal- 
merio laikais, kaip kitur, 
taip ir Pittsburgho apylin
kėje siautė reakcija, buvo 
daromi areštai, kratos. 
Vien tik 50 kuopos McKees 
Rocks, Pa., buvo areštuoti 
5 nariai (pavardžių nemi
nėsiu). Tuo 4aįku taipgi 
buvo areštuotas ir Jonas 
Urbonas (jau miręs) ir ki
ti, Pittsburghe. Už kiek
vieną areštuotąjį reikalavo 
$1,000 kaucijos. Kaucija 
buvo priimta tik Liberty 
bondsais. Žinoma, tuo lai
ku $1,000 buvo dideli pini
gai, suareštuotieji tiek ne
turėjo, reikėjo kitiems bė
ginėt, prašinėt, kad sukėlus 
minėtą sumą bonais. Kau
cija buvo sukelta, suareš
tuotieji iš kalėjimo buvo 
paleisti. Vėliau, po tardy
mo ir teismo, paliuosuoti. 
Tas viskas reikalavo daug 
lėšų ir rūpesčio.

Lietuvių Moterų Progre
syvių Susivienijimas čia ir
gi gražiai veikė. Veikliau
sios moterys pasirodė North 
Side Pittsburghe, ir New 
Kensington, Pa. Po susi

jų sutanoti tarnai. Po jų 
kojomis degė tarybinė že
mė.

Kai hitlerininkai pradėjo 
patirti vieną pralaimėjimą 
po kito, Vatikanas ėmė rei
kalauti “teisingos” ir “gar
bingos” taikos su Hitleriu 
ir Musoliniu, siekdamas iš
gelbėti šiuos žvėriškus nu
sikaltėlius.

Antrojo pasaulinio karo 
metais popiežius Pijus XII 
pasakė daug kalbų, bet_ nė 
vienoje iš jų jis neparėmė 
tų, kurie kėlė baisa prieš 
hitlerininkų žvėriškumus, 
nepasmerkė tų žvėriškumu

Vokiečių vyskupas D i be- 
liūs praėjo visą kelią su 
hitlerine kariauna, “apvaiz
dos” vardu laimind a m a s 
Osvencimo ir Dachau, Pa 
nerių ir IX forto, Pirčių 
pio ir Lidicės žudikus. Ka. 
milijonai žmonių degė kre
matoriumuose ir duso dujų 
kamerose, kai ne mažiau 
milijonų mirė iš bado hitle
rinėse koncentracijos sto
vyklose, bažnyčios viršūnės 
nė piršto nepajudino bude
liams pasmerkti. Dar dau
giau. Dvasininkai ramiai 
“laimino” hitlerininkų au
kas, maldau darni jiems 
“dangaus karalystės.”

Antrajame pasauliniame 
kare, kuriame bažnyčios 
viršūnės rėmė svarbiausius 
šio karo kaltininkus — hit
lerininkus, žuvo apie 22 
milijonus kareivių ir 
karininkų, apie 25 mili
jonus civilinių gyventojų— 
nuo bombardavimų, 26 mi
lijonai nukankinta fašisti
nėse koncentracijos stovyk
lose, 39 milijonai liko su
žeisti ir suluošinti.

Tokią kruviną sąskaita 
antrajame pasaul i n i a m e 
kare pasirašė ne tik hitle
rininkai, bet ir bažnyčios 
viršūnės. (“Tiesa”)

Tokio. •—Japonija jau tu
ri 92,500,000 gyventojų.

jungimo LMPS su ALDLD, 
moterų kuopą New Ken- 
singtone, Pa., panaikino, bet 
N. S. Pittsburghe kuopa, 
pasivadinus Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubu, ir 
dabar gyvuoja ir labai gra
žiai veikia. Reik pasakyti, 
kad North Side moterų klu
bas atliko šimtus įvairių 
parengimų - vakarienių ge
riems tikslams, ir jų pa
rengimai visada buvo pa
sekmingi ir pilni publikos. 
Pitsbūrghe ir apylinkėse 
įsigyvenęs paprotys, kad jei 
rengia ką North Side mo
terys, tai reikia važiuoti, 
nes viskas ten bus puiku. 
Kai kurias tas veiklias bi
teles - moterėles čion pažy
mėsiu, tai: Mauragienė, 
Armenie nė, Monskienė, 
Šimkienė, Rudienė, Ksze- 
vienė, Česni-enė, Kairienė, 
Karsokienė, Kazmer (Sto- 
rulienė), Urmonienė (jau 
mirus)., Načajienė (Paich), 
Remeikienė ir kitos. Tai 
nepavaduojamos draugės 
veikime.

Antrasis pasaulinis ka
ras, kaip jau žinoma, labai 
sužalojo mūsų gimtinę Lie
tuvą ir visą Europą. Hit
lerio armijos ir jų talkinin
kai atliko žiauriausius dar
bus. Buvo reikalinga pa
galba nuteriotai Lietuvai ir 
Tarybų Sąjungai. Kaip ki
tur, taip ir Pittsburgho 
apylinkėj mes rinkome au
kas pinigais, drabužiais ir 
avalyne. Vėliau Pittsbur
gho ir apylinkės pažanges
ni lietuviai nusitarė nu
pirkti dėl Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus ir Raudono
sios Armijos lietuviškų pul
kų po ambulansą. Darbas 
buvo labai platus - didelis. 
Tame darbe į kcųnitetą įė
jo: Pirmininkas — J. Ma-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Žinios iš Kauno
Rašo V. Penkauskaitė
(Specia lia i “Zzzis v ei’ ’)
Teklesti mūsų žemės 

ūkis!
1961 m. sausio 2 dieną 

Kauno Profsąjungų' Kultū
ros rūmuose susirinko Kau
no zonos 12 rajonų vado
vaujantieji darbuo tojai : 
kolūkių pirmininkai, že
mės ūkio specialistai, kol
ūkinio kaimo pirmūnai, 
kad galėtų kolektyviai ap- 
savrstyti TSKP CK sausio 
Plenumo iškeltus uždavi
nius ir- numatyti konkre
čias priemones jiems sėk
mingai įgyvendinti.

Išsamų pranešimą šiuo 
klausimu padarė Lietuvos 
KP Centro Komiteto Pir
masis sekretorius A. Snieč
kus.

Gyvai išsivysč i u s i o s e 
liskusijose kolūkių vado
vai — agronomai, zootech
nikai, gyvulininkystės dar
bo pirmūnai — dalykiškai da
lijosi savo patyrimu, ,min
timis, kaip geriau išnaudo
ti esamas sąlygas, atskleis
ti dar neišnaudotus1 rezer
vus, kad būtų žymiai pa
spartinta ir atpiginta mė
sos, pieno bei kitų žemės 
ūkio produktų*gamyba.

Apie tarybinio agronomi
jos ir zootechnikos mokslo 
reikšmę žemės ūkio vysty
mui kalbėjo Žemdirbystės 
instituto direktorius do
centas P. Vasinauskas ir 
Žemės ūkio akademijos doc. 
J. Petraitis.

Visų diskusijose dalyva
vusių pasisakymuose atsi
spindėjo tvirtas kolūkinio 
kaimo darbo žmonių pasi
ryžimas panaudoti visas jė
gas tam, kad kuo sėkmin
giau būtų įvykdyti TSKP 
CK sausio Plenumo iškel
ti uždaviniai.

Pasitarime dalyvavo Lie
tuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas J. Paleckis, LTSR 
Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas M. Šumauskas ir ki
ti atsakingi partiniai bei
tarybiniai darbuotojai.

•_•
Brangūs lietuviai ir 

“Laisvės” darbuotojai, aš 
gaunu iš Jūsų laikraštį 
“Laisvę,” kurio taip ir lau
kiu. Mane labai domina 
Jūsų gyvenimas ir svar
biausia, kad randu ir savo 
dėdės S. Penkausko straips
nelius. Brangūs lietuviai, 
laikraštį “Laisvę” skaitau 
ne aš viena, bet beveik visi 
mano bendradarbiai, ir kol 
visi perskaito, tai ilgai ne
galime sulaukti sugrįžtant 
vėl pas mane, o kai grįžta, 
tai aš visus renku į albumą.

“Laisvę” man užprenu
meravo dėdė S. Penkaus- 
kas, kuriam aš labai ir la
bai dėkinga.

Bet nenorėčiau ir aš Jam 
pasilikti skolinga. Aš da
bar siunčiu dėdei mažą do
vanėlę, tai “Amerikos lietu
viai Tarybų Lietuvoje,” ku
rioje yra labai daug nuo
traukų, momentu, kai A- 
merikos lietuviai Tarybų 
Lietuvoje keliavo po Tary
bų Lietuvą, susitikimai su 
tarybiniais lietuviais ir t. t.

Mieli lietuviai, aš noriu 
bendradarbiauti su “Lais
ve” ir todėl siunčiu jau 
antrą laišką “Laisvei.”

V. Penkauskaite 
Kaunas. 1961. II. 3 d.

Varšuva. — Demonstran
tai protestavo prieš Lu- 
mumbos nužudymą ir iš
daužė belgų ambasados lan
gus.

Teheranas. —Policija už
puolė ir išvaikė 2,000 žmo
nių demonstraciją. Jie pro
testavo prieš rinkimų tvar
ką.

Lima. — Perų respublika 
turi 10,500,000 gyventojų.
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Rojus Mizara

Ant marių krašto Palangos miestelis...

\

Subatos vakarėlis...
—Net jei ir perkūno kulkos žemę skal

dytų ir ledais lytų, aš visvien pasimau- 
dysiu Baltijos jūroje, — kalbėjo vienas 
mūsiškių. — Kaip gi tai: Palangoje bū
si ir nesimaudysi!..

—Ir aš taip pat sakau...
—Ir aš!..
Taip kalbėjo kai kurie mūsų turistai 

autobuse, šuoliais 1-ekiančiame j Palan
gą. Jie bėrė žodžius drąsiai, nesivaržy
dami, nes per autobuso langus matė že
mę, karštai bučiuojamą saulės spindu
lių, ir patys autobuse sėdėjo sukaitę.

Nieks negalėjo padyvyti, kad taip 
žmonės šneka. Palanga kiekvienam lie
tuviui, nežiūrint, kur jis begyventų, yra 
taip pat girdėta, kaip Vilnius ir Kau
nas, tik nedaug lietuvių joje yra buvę ir 
ją matę. Ji brangi tuo, kad visuomet 
priklausė Lietuvai, kad tai buvo langas 
į pasaulį, į jūrą, o vėlesniais laikais iš
garsėjo kaip kurortas, — vienas įdo
miausių Europoje.

Palanga — mielas lietuvių miestelis; 
iš čia gi kilo ir “Palangos Juzė.” Čia 
ir Birutės kalnas. O kuriam gi lietuviui 
nemiela Baltijos jūra, nuo kurios mūsų 
tautos amžinasis priešas daug kartų 
bandė visiškai atkirsti?..

Staiga autobusas sustojo: parudusiais 
nuo saulės veidais vasarotojų minia buvo už
pildžiusi gatvę, tarytum tyčia, kad ji su
laikytų, kad mes čia pat išliptume ir bū
tume širdingai jos pasveikinti. Ir mi
nia mus sveikino — sveikino lietuvišku 
nuoširdumu, kaip brolis brolį, kaip se
suo sesęrį, ilgai nematytą.

Kokia ideali diena! Koks puikus sek
madienio lytas!

Minioje matau man tris pažįstamus 
veidus: Stovi čia dailininkas A. Žmui
dzinavičius, rašytojas A. Venclova it 
dramaturgas A. Gricius. Su Žmuidzi
navičium kadaise buvau asmeniškai su
sitikęs Amerikoje, o rašytojus tepažįstu 
tik iš fotonuotraukų, tilpusių spaudoje. 
Su A. Venclova teko apsikeisti ir ne vie
nu laišku.

—Sveiki, mieli draugai!
—Sveiki, sveiki!
Spaudžiamės rankomis, dal i n a m ė s 

pirmaisiais įspūdžiais. Prieina vis dau
giau ir daugiau žmonių, suvykusių iš vi
sos Lietuvos, pasisveikinti, apsikeisti 
nors trumpučiu žodeliu. Deja! Reikia 
atlikti ir tam tikrus formalumus. Mus 
kviečia į salę, bet ji nedidelė — nedaug 
žmonių tegalėjo sutilpti. Minia sau 
skirstosi—eina į pajūrį.

Mus sveikina Palangos vykdomojo 
komiteto pirmininkas Petras Mičiunas; 
aiškina Palangos miesto ir kurorto pra
eitį, dabartį ir ateitį. Pasakoja, kad 
rimtai galvojama čia pat įkurti ir di
deles žmonėms gydyklas, nes surasti šal
tiniai gydomojo vandens.

Kalba dailininkas A. Žmuidzinavi
čius, rašytojas A. Venclova. Tariame 
žodį ir mes — K. Petrikienė ir šitų žo
džių rašytojas. Kalbėdamas regiu pub
likoje man matytą veidą. Baigęs kal
bėti, skubiu pas ją.

—Draugė Eugenija?..
—Ta pati! Vadinasi, atsimenate...
—Kaipgi neatsiminsiu! Jūs man tiek 

gero padarėte!..
Tai buvo rašytoja Eugenija Tautkai- 

te, ilgametė kovotoja už Lietuvos liau
dies reikalus, knygos “Keliais keleliais į 
platų kelią” autorė. Pergyvenusi labai 
sunkių dienų moteriškė. Su ja susipa
žinau 1931 metais būdamas Maskvoje; 
tuomet ji dirbo V. Kapskuo sekretore. 
Per tą laiką daug vandens patiltėmis 
nubėgo, daug ko matėme — ji ir aš, tik 
ji kur kas daugiau. 'Rašytoja pražilusi, 
bet linksma, smagi, kupina energijos. 
Apsikeitę žodžiu, nusitarėme apie viską 
plačiau pasikalbėti Vilniuje. Taip ir bu
vo. Man teko dalyvauti rašytojos 60- 
metinės sukakties proga suruoštame 
jos garbei koncerte, o, praėjus trumpam 
laikui, — josios laidotuvėse: ji mirė 
staiga, ir buvo palaidota kaip didvyrė 
didvyrių kapinėse Vilniuje.

• Šnekėtis ilgėliau nebuvo galima, nes 
mes turėjome aplankyti kai kurias svar
bias vietas. Einame link Birutės kalno 
—negalime gi iš Palangos išvykti ant jo 
nebuvę. Tai legendinis kalnas, S. Valiū
no apdainuotas.

> Padavimai sako, kad kunigaikštis 
Kęstutis Palangoje buvo susitikęs jauną 
tūlo bajoro Vidmanto dukterį Birutę ir 
ją įsimylėjęs. Parsivežė jis ją į Trakus 
ir susituokė, ir ji pagimdžiusi Vytautą. 
Gal būt tai pasaka, bet nekenksminga. 
Kalnas įdomus, medžiais apaugęs, p jo 
viršuje yra koplytėlė, sakoma, statyta 
19-ame amžiuje. Nuo jo viršūnės mie
la pasidairyti po jūrą, po parką ir prisi
minti poeto V. Mykolaičio-Putino žo
džius : -.

Gūdžiai Birutėm kalne senos pušys švokščia, 
.* ' Pritardamos audringų vandenų bahgoms...

Parkas didelis ir žavingas.
Kadaise beveik visa Palanga priklau

sė grafui Tiškevičiui. Sakoma, čia, kur 
dabar gražusis parkas, buvo pelkės. Pa
tariamas užsienio grafų ir kitokių di
dikų, Tiškevičius įsakė baudžiaunin
kams pelkes n u s a u s i n ti ir jų vieton 
įsteigti parką. Vaikščiojant po jį taip 
ir verčia žmogų galvoti apie tai, 
kas čia tuomet buvo, kieno rankomis ir 
jėgomis buvo pasodinti medžiai, išve
džioti takai, ir kieno naudai. Bet da
bar parkas teisėtai tarnauja jo šeimi
ninkui — liaudžiai.

Taip, Palanga—tradicinė Birutės tė
viškė, lietuvių tautinio romantizmo 
miestelis. Šioje vietoj-e, sakoma, žmonės 
gyveno dar akmens amžiuje, tai liudija 
žemėje rasti senovės radiniai. _ Istorija 
skelbia, kad žmonės čia susibūrę į. lyg 
didžiulį kaimą jau gyveno XII amžiuje, 
o miestelis pradėjo formuotis XVI-aja- 
me. Pirmoji bažnyčia, medinė, buvo pa
statyta 1597 metais, o dabar stovi mū
rinė, kurios pastatymui daugiausiai pi
nigų skyręs pats grafas Tiškevičius.

Prieš šimtus metų Palangoje buvo ir 
uostas, iš kurio žemaičiai vedė prekybą 
su užsieniu, nes kai 1328 metais vokie
čiai pagrobė Klaipėdą, Lietuvai į jurą 
išeitis ir tepasiliko tik Palanga. Bet 
uostas čia niekad nebuvo geras, dėl’ to, 
kad jūra atvira, nėra kur laivams nuo 
audrų ir bangų pasislėpti. Be to, sako
ma, švedai 18-ojo amžiaus pradžioje šį 

- pakraštį akmenimis užvertę; ilgainiui 
smėlis užsėdo, ir _ Lietuva pasiliko be 
uosto, be vartų į jūrą, į pasaulį. Turė
jo tik langą.

Atsidarė platūs laisvi vartai tik 1945 
metais, kai, išmušus hitlęrinius okupan
tus, buvo atitaisyta ta baisi istorinė ne
teisybė, kai Klaipėda visiems laikams 
buvo įjungta į tarybinę Lietuvos respub
liką. Dabar Lietuva turi didžiulį, mo
dernų uostą; ten pat turi ir laivų sta
tyklą.

Senovėje ne kartą Palangoje vyko ašt
rūs lietuvių mūšiai su kryžiuočiais, be- 
sisiekusiais pasigrobti ir šį brangų Lie
tuvai miestelį. ,

Palanga Lietuvai reikšminga ir tuo, 
kad čia 1899 metais buvo suvaidintas 
pirmasis lietuviškas teatro spektaklis, 
Keturakio “Amerika pirty.”

Dailininkas A. Žmuidzinavičius veda 
mus į baltuojančius Dailininkų kūrybos 
rūmus. Tai dviejų aukštų palocius, sta
tytas Tiškevičiams vasarnamiu, kuria
me kadaise baliavojo, ūžė grafai ir kito
kie didikai, liaudies priešai. Rūmai la
bai imponuojanti, — dideli, su erdvio
mis salėmis ir kambariais. Miela į juos 
pažvelgti, ypač saulėtąją dieną. Jie bu
vo apleisti, bet pokario metais tarybinė 
vyriausybė juos atremontavo,, pagraži
no ir paaukojo dailininkams. Tegu jie 
čie atvyksta mėnesiui kitam, tegu pagy
vena, pailsi ir lai kuria. Grafo Tiškevi
čiaus palečių buvo pilna Lietuva, ypa
tingai daug jų pastatyta . Žemaitijoje. 
Šiandiei visi jie tarnauja liaudžiai.

Skersai Palangą bėga neplatus upe
lis—Rąžė. Vienas dailininkas šypsoda
masis man sakė:

—Lietuvoje nėra kito tokio laimingo 
upelio, kuris būtų tiek daug dailininko 
teptuko pavaizduotas drobėje, kaip Rą
žė;A

—Kodėl ?—stebėjausi.
—Todėl, kad čia pat daug dailinin- 

kų-tapytojų apsistoja, na, tai ką gi jie 
pirmiausia pieš, kokį peizažą — Rąželę,- 
visų numylėtą ir pagerbtą Rąželę...

Baisių nuostolių Palangai padarė hit
leriniai fašistai 1941 metais, kai pasa- 
lingai pradėjo karą prieš Tarybų Są
jungą. Tų metų birželio 22 d. jie pra
dėjo bombomis sėti iš lėktuvų mirtį. 
Užpuolė Pionierių stovyklą, kurioje va
sarojo daug vaikų; bestijos šaudė net 
ir į bėgančius vaikučius. Daug jų už
mušė. Stovykloje tuomet buvo ir My
kolas Sluckis, šiuo metu įžymus lietu
vių rašytojas. Jam laimė nulėmė išlik
ti'gyvam ir aprašyti tą baisųjį košmarą.

Šiandien Palangoje yra žuvusiems pi
onieriams paminklas: stovi jaunas vy
ras, dešine ranka iškėlęs vaikutį, o kai
riosios mostu tarytum sako: niekad dau
giau, sūneli, nepasikartos tai, kas bu
vo!..

Nulenkėme 'galvas prie paminklo, pa
dėjome gėlių, o kai kurios mūsų turis
tės pasakė reikšmingas kalbas.

Pasivaikščioję, apsidairę, tūli mūsų 
turistai skubėjo į pajūrį. Kai kurie jų 
pasiryžo “persilieti Baltijos vandeniu,” 
kad, grįžę Amerikon, turėtų kuo pasi
didžiuoti — “ir aš tarybinėje Palangoje 
maudžiausi!”

(Bus daugiau)

Kas nedainavo ar bent 
negirdėjo dainų apie suba
tos vakarėlį. Vien pagalvo
jus apie subatos vakarėlį, 
kiekvienam mintyse atgija 
daugybė prisiminimų. Kiek
vienas jaunystėje nekant
riai laukia šių vakarų, kad 
po savaitės darbų pailsėtų, 
sueitų draugėn padainuot, 
pašokt, savaitės dži augs- 
mais ir rūpesčiais pasida
lint, su miela mergele ar 
berneliu susitikt.

Su tokiomis min t i m i s 
laukdavo šių vakarų mūsų 
seneliai ir tėvai, su tokio
mis pat mintimis laukia ir 
dabar jaunimas šių vakarų. 
Tik tų vakarų turinys vi
siškai pasikeitė, kaip naktį 
pakeičia diena. Nebereikia 
daug galvoti Tarybų Lietu
vos jaunimui, kur eit pra
leist laisvalaikį. Užsidarė 
buvusios karčiamos ir kor
tų lošimų namai, bet už tai 
dabar plačiai atsivėrė bibli
otekų, klubų - skaityklų ir 
kultūros namų durys. Čia 
ir renkasi jauni ir seni pra
leisti laisvalaikį. Laisvai ir 
plačiai skamba dainos iš 
jaunų krūtinių apie naują, 
laimingą gyvenimą. Liūd
nas lopšines ir vargus ap
dainuojančias dainas pakei
tė pilnos jaunatviško 
džiaugsmo ir pasididžiavi
mo dainos.

Sunku dabar surasti Lie
tuvoje kaimą, kuriame ne
būtų kokios nors kultūri
nės įstaigos. Knyga ir laik
raštis dabar pasidarė nuo
latiniu darbo žmogaus 
draugu. Bibliotekų knygų 
fondai kasmet yra papildo
mi naujomis lietuvių ir ki
tų broliškų respublikų bei 
užsienio rašytojų knygomis. 
Dažni dirbančiųjų svečiai 
būna ne tik knygos, bet 
knygų autoriai — rašyto
jai, kurie lankosi pas skai
tytojus, susipažįsta su jų

pageidavimais ir supažin
dina su savo planais bei 
naujais kūriniais. Visiems 
yra gerai pažįstami rašyto
jai A. Venclova, T. Tilvytis, 
Ed. Mieželaitis, L Simonai
tytė ir daugelis kitų. Pla
čiai yra žinomas Lietuvoje 
ir Amerikos lietuvių rašy
tojas R. Mizara ir kiti.

Labiausiai prieinama me
no rūšis—kinas, tapo nuo
latiniu Lietuvos darbo žmo
gaus draugu. Kinas aplan
ko net tolimiausius kaimus, 
anksčiau vadinamus užkam
piais. Kinas mūsų šalyje 
labai mėgiamas. Mūsų ša
lies kinostudijos kasmet iš
leidžia daug gerų filmų, ku
rie su įdomumu žiūrimi ir 
užsienyje. Labai plačiai ži
nomi ir Lietuvoje gaminti 
filmai “Ignotas gįžo namo,” 
“Tiltas,” “Julius Janonis,” 
“Gyvieji didvyriai” ir kt.

Ne naujiena Lietuvos 
valstiečiui dabar teatras, 
koncertas, dailės parodos ir 
kitos meno rūšys. Kiekvie
nam gabiam jaunuoliui yra 
galimybė tapti artistu, mu
zikantu ar dailininku. Vien 
tik Lietuvoje net kelios 
mokslo įstaigos: konserva
torija, dailės institutas, 
technikumai ir daug muzi
kos mokyklų ruošia būsi
mus meno meistrus. ■ Todėl 
niekas nenustemba skelbi- 
m u o s e šalia senų m e n o 
meistrų, teatro veteranų K. 
Petrausko, E. Bindokaitės 
ir kitų, skaitydami naujas, 
dar mažai kam pažįstamas 
pavardes žmonių, kilusių iš 
darbi ninku ir valstiečių 
tarpo.

Tačiau labiausiai papli
tusi ir geriausiai prieina
ma meno rūšis yra saviveik
la — chorai, liaudies šokių 
rateliai, kaimo kapelos, 
liaudies instrumentų orkes
trai ir net liaudies teatrai.

O visai neseniai Tauragė
je įsikūrė ir pirmoji liau
dies filharmonija. Dabar 
Lietuvoje beveik iš kiekvie
nos šeimos po 1 žmogų, o 
daugelyje po 2-3 ir net iš
tisom šeimom dalyvauja 
kurioje nors saviveiklos ša
koje.

Tėvišku rūpesčiu valsty
bė apgaubė saviveiklinin
kus suteikdama jiems ma
terialinę ir moralinę para
mą. Lietuvos rašytojai ir 
dramaturgai saviveiklinin
kams rašo naujus vaidini
mus, kompozitoriai kuria 
naujas dainas ir muzikos 
kūrinius. Respublikoje sa
viveiklininkams leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Meno 
saviveikla.” Tam, kad sa
viveiklos rateliai galėtų ge
riau dirbti, jų vadovams 
rengiami pasitobu 1 i n i m o 
kursai, seminarai ir kitos 
priemonės.

Daug paramos saviveikli
ninkams teikia Kūrybos 
Namai Vilniuje. Kasmet 
rengiami saviveiklos kolek
tyvų konkursai, apžiūros, 
kur išaiškinami geriausieji, / 
o silpnesnieji kolektyvai 
daug pasimoko. Aktyviems 
ir nenuilstantiems saviveik
lininkams yra skiriami vy
riausybiniai apdovanojimai, 
suteikiami Nusipeln i u s i ų 
Kolektyvų vardai ir kt.

Visa tai Lietuvos liaudis 
įgyvendino tik Tarybų val
džios metais. Šį gyvenimą 
mūsų tėvai, broliai ir sese
rys iškovojo sunkia kančių 
ir kraujo kaina ir niekada 
neleis, kad naujos karo jė
gos užgesintų šį šviesų ir 
kultūringą gyvenimą.

A. Brilingas 
1961 m. sausio 26 d.

S. Charleston, W. Va. — 
Sulaukęs 82 metų amžiaus 
kunigas J. F Cobbs mirė 
nuo širdies smūgio, laiky
damas pamaldas prie miru
sios L. Burges.

Iš Pittsburgho istorijos
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

ž e i k a , sekretorius — H. 
Kairienė; iždininkas—dak
taras L. Kabakeris, iždo 
globėjai — P. J. Martin ir 
V. Šerbinienė.

Šiame darbe visa Pitts
burgho ir apylinkės pažan
gieji lietuvių dalis labai 
daug dirbo. Mikizrokietis 
draugas J. Purtikas, pri- 
gelbstint kitiems draugams 
(daugiausia pri,gelbėjo J. 
Mažeika), važinėjo su savo 
automobiliu po apylinkes ir 
rinko drabužius ir avalynę. 
Kiti kitur viską rinko, ką 
gavo. Surinktus drabužius 
ir avalynę reikėjo sutvar
kyti, sugrupuoti, kai ką iš 
drabužių ir sutaisyti. Do
mininkas D. Lekavičius vi
są avalynę peržiūrėjo ir, 
būdamas šiaučius, ką rei
kėjo sutaisė. Visur buvo 
eita į stubas, prašyta ir 
rinkta pinigiškos aukos. 
Buvo ruošiami parengimai, 
kad suteiktų pelno. Pav., 
LDS 142 kuopa, Esplen, 
Prgh., padarė gražų’paren
gimą, suvažiavo daug žmo
nių iš Wilmerding, Am
bridge, Washington ir 
Pittsburgh. Pelno nuo pa
rengimo liko $180.92. Da
rant vakarienės atskaitą, 
LDS 142 kp. nariai dar 
prie to pridėjo aukų. J. 
Purtikas aukojo $100, J. 
Mažeika $15, J. Miliaus
kas $10, Alex Šerbin $10, 
J. Budnikas $5. Aukomis 
susidarė $140, tuo būdu vi
so _ $320.92. Pati LDS 
142 kuopa pirmiau aukojo 
$200, vėliau $61.20 dėl se
nų drabužių išvalymo, kuo
pos nariai susirinkime su
metė $58.55. Su panašiu

bo Wilmerdinge. Dar kiti 
draugai, aukoję stambesnes 
sumas, buvo Fr. ir M. Im- 
bras ($100) ir St. Orda 
($100). _

Avalynės ir drabužių su
rinkta ir pasiųsta į N e w 
Yorką apie vieną toną. Pi
nigų surinkta virš $3,000 
Dalis pasiųsta Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui į 
Brooklyn, N. Y., apie $2,- 
800 palikta ant rankų, iš 
kurių pusė skirta Raudona
jam Kryžiui ir nupirkta 
Station Wagon, kaip to 
prašė, o likusi suma jiems 
atiduota pinigais. Kita pu
sė aukų, skirta Raudonosios 
Armijos Lietuviškiems Pul
kams, priduota Pov. Ro- 
tomskiui, Tarybų Sąjungos 
atstovui.

1944 m. kovo 19 d. Rau
donojo Kryžiaus atstovybė 
dalyvavo prie LMD namo, 
142 Orr St., Pittsburghe, 

nusitraukė bendrai pa
veikslus prie suteikto Sta
tion Wagon ir priėmė liku
sias aukas. Svetainėj buvo 
prakalbos, kalbėjo Pov. Ro- 
tomskis, buvo m u z i k a 1 e 
programa ir vėliau vaka
rienė. Ir tuo didelis, gar
bingas darbas buvo užbaig
tas.

Vėliau Lietuvai pagalbos 
Teikimo Komitetui atsišau
kus sukelti reikalingą su
mą pinigų, kad pagelbėti 
susitvarkyti Vilniuje Eks
perimentiniam Medic i n o s 
Institutui, su aukomis mes 
Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai irgi neatsilikom. 
Dirbom plačiai, tačiau kiek 
viso aukų surinkom, rekor
dų neturim.

1915 m. buvo suorgani-
entuziazmu dirbo ir prie
miesčiuose, ypač daug dir-

zuota L D L D, kuri vėliau 
pasivadino ALDLD. Ir čia

organizavosi jos kuopos, vė
liau susiorganizavo 4-ta 
apskritis. Dėka Literatū-
ros Draugijos, daug čia bu
vo atlikta kultūrinio veiki
mo, prakalbų, paskaitų, 
taipgi balių, piknikų ir t. 
t. Visi mūsų spaudos va
jai visada ėjo ir eina, ra
ginant ir veikiant Litera
tūros Draugijos nariams. 
Šios draugijos veikla yra 
n e p a vaduojama pažangių 
lietuvių judėjime. •

Šalia Literatūros Draugi
jos apskrities ir kuopų pla
tesnės veiklos buvo steigia
ma ir gražiai veikė Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopos. 1920 me
tais prasidėjus vedi m u i 
garsiosios Sacco ir Vanzet
ti bylos pažangesni lietu
viai irgi prisidėjo su auko
mis.

Buvo suorganizuotas pla
tus priešfašistinis veiki
mas ir Lietuvos politinių 
kalinių rėmimas, ypač po 
1926 m. Lietuvoj pervers
mo, kada ten siautė žiau
rus teroras, kada Lietuvos 
žmonės buvo grūdami į ka
lėjimus ir šaudomi. _ Mes 
čion kiek. galėdami rūpino
mės ir veikėm, kad mūsų 
broliams ir sesėms Lietuvoj 
pagelbėti vesti kovą prieš 
fašizmą. Platinom kiek ga
lėdami literatūrą, skleidėm 
lapelius ir nurodėm čion 
gyvenan tiems lietuviams 
visą fašistinę blogybę mūsų 
gimtinėje Lietuvoje.

Visi tie pažangaus ju
dėjimo atlikti geri darbai 
Pittsburghe ir apyli n k ė j 
reikalavo labai., labai daug 
darbo ir pasiaukojimo. At
likti tą milžinišką darbą 
vienas ar keli negalėjo, čion 
reikėjo didelio organizuoto 
draugų ir draugių darbo.

SALDUMAI—CUKRUS
Saldumą žmonės mėgsta i 

nuo gilios senovės. Medus 
saldūs vaisiai, tai senovinis M 
žmonių “cukrus.” >

Dabartinį cukrų tik prieš 
2,000 metų pradėjo gaminti 
Indijoje. Europoje jį pra
dėjo gaminti tik prieš 800 
metų.

1,375 PĖDŲ “SMAKAS”
Smakas — tai legendari- 

nis išgalvojimas. Niekas 
tokių baidyklių nėra užtikęs 
senojoje Kinijoje. Smakas 
būdavo piešiamas net pa- 
dabinimui. Eisenose įreng
davo dirbtinius “smakus.”

1956 m., Saigono mies
te, kinai parodoje turėjo 
1,375 pėdų ilgio “smaką.” 
“Smakas” buvo padalytas 
iš drobulės. Drobule prisi
dengę 125 kinai maršavo 
pirmyn ir nešė audeklinę 
baidyklę.

“LAISVĖS” AUKSINIO r 
JUBILIEJAUS PROGA

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

CLEVELAND, OHIO
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą 
rengia LLD 15-ji Apskritis. 
Įvyks šeštadienį, vasario

(Feb.) 25 d., LDS/Klubo 
salėje. Pradžia 6/tą vai.
vakare. Bilietas/ $1.25

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL. .
Koncertas sekmadienį, balan 

džio 2 d., Mildos salėje.
Pradžia 6-tą vai. vakare.

Draugas J. D. Sliekas, ra
šydamas savo atsiminimus 
“Iš Pittsburgho lie t u v i ų 
gyvenimo,” kai kuriuos vei
kėjus pažymėjo. Išskaičiuo
ti visus mūsų veikėjus, pri
siminti juos ypatiškai, gal 
būtų gerai, o gal geriau tik 
paminėti visus bendrai, nes 
visas mūsų pažangaus ju
dėjimo darbas buvo ir yra 
bendras. Reikia pasakyti, 
kad labti gerų draugų bu
vo ir yra pas mus. Žino
ma, kiti veikėjai išvažinėjo 
į kitas apylinkes, kitų gy
vųjų tarpe jau nebėra, tik 
jų geri, neužimrštami dar
bai čion pasiliko.

MANO ŽODIS. Iš atsi
minimų Pittsburgho ir apy
linkės veikimo plačiau pa
rašė draugas J. D. Sliekas.
S. Orda irgi parašė. Aš /
bandžiau parašyti tai, ko 
jie neparašė. Žinoma, piį> 
nai visko irgi neparašiau, 
trūkumų yra ir mano pa
minėjimuose. Aš žinau, kad 
veikimas pas mus buvo dar 
platesnis.

Atmenu, laike angliaka
sių streiko mes rinkom 
jiems paramą pinigais ir 
drabužiais. Atmenu, toliau 
už Castle Shanon miestelio 
šėtrose susigrūdusias strei- 
kierių šeimas, kai mes nu
važiavom ir kalbėjom su 
streikieriais, kaip jie džiau
gėsi gavę nuo mūsų para
mos ir užuojautą. Pilnų1 
rekordų neturime. Tik/at
minimas pas mane ir drau
gus pasiliko.

Būtų labai gerai, kad 
draugai ^r draugės para
šytų nors kai ką iš Pitts
burgho apylinkės angliaka
sių kovos lauko. i

J. Miliauskas if

4 p.-Laisve (Liberty)—An tr., vasario (Feb.) 21, 1961



Philadelphia, Pa
“LAISVINTOJAMS”

» DAUGIAU BĖDŲ
* Vasario 12 d. ir vėl susi

rinkome į Muzikalę salę 
sužinoti, “kiek dar yra neiš
laisvintos Lietuvos.” Kuo
met pradėjo “laisvinimo” 
iškilmes, kunigiokas ėmė 
skaityti neva maldą. Tai 
jau buvo aišku, kad “laisvi
nimas” nei iš vietos nepa
judėjo. .(įvykį, kad jiems

Sakome, “malda, bet tai' / -v ..i \ i- t gauti is 1 ennsylvamios gu-buvo tik komunistų Dindi- /_nP,;nimQ -v.Tz i • i • i • i oernatoriaus sveikinimą n
nuskyrimą “lietuvių die
nos,.”

Tuos sveikinimus ir die
nų paskyrimus jau kelinti 
metai kaip “laisvintojai” 
garsina ir neaps a k o m a i 
džiaugiasi. Bet naudos iš 
jų nėra jokios. Nei po do- 
leriuką jiems neįteikė. Pi
nigų kaulijimas nepaliauja
mai eina tik iš nesusipra
tusių lietuvių.

O visgi rodosi, kad pra
džia pabaigos dolerių “lais
vinimui” artėja. Šiemet la
bai mažai klausovų besusi- 
rinko. Senesniųjų biznie
rių nei vieno. Senlietuvių 
taip kaip nieko. Tik di
pukai. Kadaise dar vieti
niai atlikdavo dainų ir šo
kių programėlę. Š i em e t 
Brooklyno choras ta turėjo 
atlikti. Pinigėlių taipgi bus 
mažiau, nors iš vienos pa
rapijos iškaulijo visą šim
tinę, o nuo nekuriu kuni- 
giokų po porą desėtkų. Tai 
vis iš tokių, iš kurių veik 
per prievartą iš kišenės iš
traukia.

Prisiklausęs tokių mela
gingų, darbgi desperatiškų 
kalbų apie Lietuvą, gauni 
supratimą, kad labai, labai 
reikia- padidinti skleidimą 
teisingų žinių apie Lietuvą 
per mūsų spaudą ir žodžiu.

“Laisvintojai” — tai be
širdžiai, kurie agituoja už 
intervenciją (žinoma, ato
minę) į Lietuvą.

Senas P h iladelph ietis

sėtkų myliu nuo “laisvojo 
pasaulio” tvirtovės. Pagal 
jo supratimą, Lietuvos gal 
ir 'negalėsią išlaisvinti be 
Amerikos intervencijos. O 
“išlaisvinta” tikrai ji bū
sianti. Žinoma, kaip Iroši- 
ma.

Kiti kalbėjusieji — vie
nas dargi gana gerai iškal
bus advokatas — aiškino, 
kaip didžiausią pasaulinį 

pavykę

mas. Kadaise burtininkai, 
visokie užžavėtojai, kalbė
davo visokius kei k s m u s , i 
vaikydami piktąsias dva- Į 
sias. Čia šaukiamasi ir prie 
šventojo Kazimiero, ir prie 
nekaltos Marijos, kad “iš
laisvintų Lietuvą.” po to 
choras ir dalis publikos 
šaukė “Marija, Marija...”

Vyriausias visu bedu dės
tytojas buvo daktaras J. 
Bačkys. Jis nepajėgė pa
slėpti “laisvi n tojų” bedu.

Pirmoji bėda: jų tarpe 
-•pradėję atsirasti tokių “ne
išmanėlių,” kurie nori ben
dradarbiauti su Lietuva. 
Čia daktarėlis juosius ir 
šukavo. Gal ir jiems bus 
langai daužomi.

Kita bėda: Brazilijos 
naujasis prezidentas užsi
mojęs išvalyti ne tik sme
toninį “diplomatą,” bet ir 
Latvijos, ir Estonijos to
kius pat ponus. Čia net te
legramą skaitė nuo “amba
sadoriaus” J. Budrio, ku
rioje labai, labai prašo 
greitos pagalbos. Reikią 
siusti telegramas Brazilijos 
prezidentui ir užsienio rei
kalų ministrui, kad tik pa
sigailėtų ir neišvytų “diplo
matų.” Budrys net patei
kė ispanų kalba tekstą, 
kaip turi būti parašyta. 
Tik prašo, kad ne visos bū
tų viena ranka parašytos...

Bačkiui labai nervus su
gadinę tai, kad raudonieji, 
vietoje būti sunaikinti, atsi
kraustė čia, tik už kelių de-

MIAMI. FLA

Lawrence, Mass.
Mūsų mieste nedarbas 

padidėjo. Daug darbininkų’

Jie turi gražius namus, mo
derninius rakandus, gra
žiai įrengtus daržus. Jie 
ruošia piknikus, kurie 
įvyksta pas Žekonius, ku
rie turi didelį kiemą, daug 
stalų ir suolų susirinkusių 
parankumui. Susirenka lie
tuviai, pasikalba, vieni su 
kitais susitinka, skaniai pa
sivalgo, o pietūs labai pi
gūs — tik $1.50.

Žinoma, už pietus kredi
tas tenka moterims, kurios 
nors ir nėra jaunos, bet 
maistą pagamina, patar
nauja ir vis su šypsena 
veide, tartum joms nei sun
kumo tas nesudaro. Jauti 
ir matai, kad susirinkę yra 
užsiganėdinę.

Man teko būti Floridoje 
prieš 14 metų. Tada ji man 
nepatiko. Bet dabar jau 
visai kita Florida. Pasikei
tė miestai. Yra daug lietu
viu.

Man rodosi, kad Florido- s 
je gerai pasilsėti. Aš net; 
sveikatą pataisiau. Prieš 10 ( 
metų turėjau širdies ataką. | 
Po to vis jausdavau kruti-' 
nėję skausmą. Bet kada pa-1 
buvau Floridoje, gavau pa- Kreiptasi prie Aido cho- 
kankamai saulės spindulių, mokytojo Jono Dirvelio 
tai ir skausmas prapuolė ir su prašymu parinkti dainas 
jaučiuosi gerai. Man rodo-jchonI bendram sudainavi- 
si, kad ir senesnio amžiaus (mui Laisvės jubiliejiniame 
žmogus dar gali sveikata koncerte. Jonas sutiko pa- 
pataisyti. Taigi, jeigu kas skirti dainas ir priduoti 
jaučiasi taip, kaip aš jau- į Komtetui pasiuntimui cho- 
čiausi po širdies atakos, tai i rams- Nors LMS 2-ji Ap- 
patarčiau žiema praleisti! skritis ir yra devyneriais 
Miami mieste. (metas jaunesnė už Laisvę,

Anthony Orlen i bet savo gyvavimo laiko- 
. tarpiu daug sutikus-nuga- 
i Įėjus, didžiuojasi sulaukus 
1 progos sveikinti meninin- 
i kus auklėjusą, auksinio ju
biliejaus sulaukusią Lasvę.

Šio nepaprasto kilnaus 
(koncerto surengimu rūpin
sis Montello Vyrų Dailės 
grupė, joje randasi ir pora 
apskrities komiteto narų: 
pirminnkas J. Potsus, iždi
ninkas K. Ustupas. Prie to, 
Montello svetinga kolonija, 
turtinga patyrusiais dar
buotojais, meno mylėtojais, 
Laisvės rėmėjais. Talkos 
šiam kilniam darbui nesto- 
kuos.

Sek r. M. Sukackienė

Worcester, Mass.
LMS Antros Apskrities

Komiteto posėdžio
Vasario 12 d. Lietuvių atleido iš darbo, o ypatin- ■ sniego, taip ir pas mus. Jis 

svetainėj, 29 (Endicott St., gai iš Electronic dirbtuvės.; kenkia žmonių suėjimui ir 
įvyko menininkų antrosios Darbo žmonių gyvenimas parengi m ams.; Yicr.ck 
apskrities komiteto 1 
dis. Prie Komiteto dalyva- rie turi šeimas. Viskas 
vo: Montello Vyrų Dailės brangsta, o darbo nėra, 
grupės nariai Smitas ir. 
Stepanauskas; Worcesterio 
Aido choro Žilinskienė ir 
Bakšys.

Posėdžio apkalbėti ir pri
imti tarimai:

Iš

Baltimore, Md.
MŪSŲ VEIKIMAS 
Kaip kitur yra daug

x gyvenimas parengimams.- Vienok 
posė- blogėja, ypatingai tų, ku-! “brendame” ir veikiame. 
L„._ ' • 6 1 ’/ Nanin Metu nasitikn

Gautas pranešimas nuo 
Jono Grybo, kad jis galės 
atvykti ir parodyti filmus 
iš Lietuvos. Tai labai ge
rai. Parengimas įvyks ko
vo pabaigoje. Bus garsinta 
spaudoje.

Tar. Lietuvos priešą* tu-

Nauju Metų pasitikimo 
parengimą rengė LLD 25 
kuopa. Sniego buvo, o dar 
oro biuras pranešė, kad jo 
ar lietaus bus daugiau. Tuo

rėjo savo kermošių. Laik-; nemažai žmonių su- 
raščiuose garsino, kad bus sįrff0 šalčiu. Bet parengi- 
daug kalbėtojų, jų tarpe ir : mas įvyko ir dar liko $29 
kunigas Julius Gaspariū- pelno.
nas, būk dainuos parapijos

Pirmas: Surengti meno choras. Bet kunigas ir cho- visą jnaistą paatikojo I 
apskrities bendromis jėgo- ras nedalyvavo. Kalbėjo tū- (s^ū 
mis šaunų koncertą pami- ias Matulionis, kuris net iš-,ru’1 
nėjimui Laisvės auksinio raudęs rėkė. Buvo atsive-

Ba- žęs čekį ant $25, kieno tai;jubiliejaus, Montello j, 
landžo (April) 23 dieną.

Antras: Rengti meninin
kų pikniką Olympia parke 
Worcester, Mass., liepos 

į (July) 30-tą.
Meno Sąjungos suvažia

vimą apkalbėjus, nutarta 
pasitarti su vienetais suva- 

; žiavimo reikalais.

Kodėl? Todėl, kad beveik 
aukojo Bal- 

: ’ i šeima. Su aukojimu 
i prisidėjo Pivariūnų ir Že
maičių šeimos, tai ir liko 
pelno... Didelis jiems ačiū!

“auką ir šaukė, kad kiti ( Ruošiamės prie ateities 
aukotų. Bet dolerių surin- (parengimų. Per mūsų LLD 
ko nedaug. ; kuopą “Laisvės” jubili-ejui

Iš Chicagos jų komitetas sukelta $190. Bet mes pa- 
prisiuntė lapelių. Vis ta pa- rengimo neturėjome. Komi- 
ti jų giesmė: “Duokite pi
nigų”. Bet mažiau randasi 
žmonių, kurie duodasi ap-

sija yra ir bando gauti vie
tą. Jeigu tai pavyks, tai 
turėsime balandžio mėne
syje.

ir

Išrinkta komisija paėmi
mui parko “Laisvės nau
dai piknikui. Mes kiek- 
vieneriais metais surengia
me “Laisvės” paramai pik
niką. Surengsime ir šiemet.

M ūsų LL D kuopa ne
skaitlinga, bet ji veikia su
tartinai ir energingai. Val
dybą sudaro: J. Stanys — 
organizatorius, O. Kučiaus- 
kaitė — sekretorė, P. Pa- 
serskis — finansų sekreto
rius, J. Deltuva — iždinin
kas, A. Žemaitis — “Lais
vės” agentas.

Valdyba veikia^ kiti na
riai gelbsti. Jau 15 narių 
pasimokėjo duokles už 1961 
metus. Parsitraukėme “Vil
nies” kalendoriaus 25 kopi
jas ir jau išplatinome.

Vinco Duktė • ?

Nors sniego dar daug, 
sunki žiema, bet ateis ir pa
vasaris. Čia pažymėsiu apie 
būsimus vasaros parengi
mus. Maple parke įvyks i 
metinis banketas gegužės j 
28 d.Naujosios Anglijos ap-1 
skričių metinis piknikas, 
bus birželio 18 d. Kitas pik-' 
nikas ten įvyks rugpiūčio' 
13 d. Apie šiuos ir kitus i 
parengimus vėliau bus pa- ■ 
rašyta daugiau.

Mirė sekami lietuviai: Jo-! 
nas Siautė, Helen Kazlaus- ' 
kienė, Alice M o r v i c u s 
(Stravinskas). Reiškiu 
užuojautą šeimoms.

S. Pe-nkauskas

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

JOHN SIREIKIS
Brockton, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą jo myli 
Kleofai ir giminėms.

i žmonai

P. Yasilionis 
E. Čeponis
O. Wellus 
M. Kazlauskas
J. ir K. Vaicekauskas 
A. Kumpan 
V. Kapičauskas 
H. Žukas
P. Aqvaveva 
E. Mylam
A. Valentinas

A. ir H. Pagiegala 
A. ir J. Kaminsky 
A. Kaminsky 
J. ir A. Uogintas 
A. Žolynas 
G. ir Ė. Slesser 
J. ir N. Strole 
V. Miller 
M. Pundis

Brockton, Mass
Banketas ir vasaros 

parengimai
Gctvau laišką nuo LLD 

7 apskr. sekret. J. Jaskevi- 
čiaus iš Worcester, Mass. 
Su laiško turiniu privalo 
susipažinti visi pažangie
čiai. LLD apskrities sekre
torius prisiuntė tikietus 
“Laisvės” jubiliejaus ban- 
keto, kurs įvyks sekmadie- 
mį, kovo 26 d., 1:30 vai. pie- 
,yų metu, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass. Jaskevi- 
čius nori žinoti
parduota tikietų. Platinki
me tikietus, kad laiku jam i 
galėtume pranešti.

Taipgi jis pataria LLD 7 
apskr. komiteto posėdį su
šaukti 
d., So. 
ruoštis prie banketo, atei
nančios vasaros piknikų ir 
kitokių parengimų. Mes, 
montelliškiai, sutinkame, 
kad reikalingas toks posė
dis kovo 12 d. Anksčiau 
pradėsime rūpintis, tai bus 
geresnės pasekmės.

G. Shimaitis

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

J. Kireilis
J. ir E. Strole

vimui į Meksiką gi oras 
blogas. Sustojome, apžiūrė
jome miestą ir nusitarėme 
jau nevykti į Meksiką, bet 
grįžti į Texas. Nuo ilgos 
kelionės ir blogo oro sušlu
bavo ir sveikata. McAllen, 

mieste, sustojome 
trims dienoms pasilsėti, bet 
ir poilsis buvo menkas, nes 
saulės vis nesimatė.

Nutarėme vykti į New 
Orleanso miestą. Atvyko
me. Miestas didelis ir gra
žus. Bet oras ir čia šaltas-. 
Negrai susikūrę ugnis šil
dosi. Reiškia, pietinėse val
stijose įsigalėjo šalta žie
ma.

Vykstame į Floridą
Mąstėme šiaip ir taip. 

Na ir nusitarėme važiuoti 
į Floridą, gal ten bus ge- 

žiemavotojaiiresnis oras. Ir nepadarėme 
vteni suko į Floridą, kiti į klaidos.
Kaliforniją. Mes nuspren- Pavažiavome apie šešias 
dėme vykti į Texas valsti- (valandas, na ir saulė pasi- 

' rodė: šviečia ir šildo. Atvy- 
kome į Punta Gordą, čia 
oras jau geras — malonus. 
Kitą dieną pasiekėme ir 
Miami miestą, didžiausią 
Floridoje, kur dabar jau ir 
lietuvių daug gyvena. Apsi- 

; mūsij senus 
pažįstamus Balzarius, su 
kuriais seniau Rochestery- 
je dainavome Gedimino 
chore. Labai malonūs žmo
nės. Jie labai gražiai gyve
na. Mus priėmė ir suteikė 
progą apsigyventi pas juos.

Floridoje oras gražus. 
Saulutė šildė ir švietė. Ra
dome labai daug gerų ir 
draugiškų lietuvių. Didelė
je daugumoje jie jau pagy
venę žmonės, bet pasitenki
nę gyvendami Floridoje.

Ieškant šilumos
Orui atvėsus, žiemai pra

sidėjus, žmonės vyksta į šil
tesnes valstijas, kad gauti 
seulės ir sutrumpinti šaltą 
žiemą. Vieni vyksta į Flo
ridą, kiti į Kaliforniją, o aš 
nusprendžiau vykti į Hot 
Springs, Arkansas, nes nuo 
kitų girdėjau, kad ten pa
ranki vieta žiemai praleisti.

Iš Webster, N. Y., netoli
mai Rochesterio, išvažiavo
me gruodžio 27 d. Oras bu
vo neblogas ir sniego ma
žai. Pasiekus Columbus, 
Ohio, pradėjo snigti ir sni
go kol pasiekėme Hot 
Springs. Ten jau buvo 10 
colių sniego. Tai buvo gruo
džio 31 d. Norėjome ten su

plaukti Naujųjų Metų, bet 
sniegas ir šaltis sugadino 
ūpą. Iš čia

kiek bus LITERATŪRA IŠ LIETUVOS

Texas,

Pavažiavome apie šešias

fa-
Važiavome ir visur buvo 

daug sniego. Pradėjo lyti, 
kelias slidus. Pasiekėme 
San Antonio, Texas. Lietus 
sustojo, bet oras vis buvo 
šaltas. Bet čia turėjau pa
žįstamą žmogų, su kuriuo-i stojome pas 
mi prieš 50 metų tarnavo
me Rusijos kariuomenėje, 
Tiflise. Taip mes pasikeitė
me, kad vienas antro jau 
'negalėjome pažinti. Ir vėl 
išsikalbėjome, atsinaujinu 
senas draugiškumas, o ka
da reikėjo skirtis, tai tik-1 
rai buvo gaila.

Oras šaltas, saulės nesi
mato. Manėme važiuoti iš 
Texas valstijos į Meksiką, 
privažiavus Reynosą, rei
kėjo gauti leidimus įvažia-

5 p.-Laisve (Liberty)-—Antr., vasario (Feb.) 21, 1961

sekmadienį, kovo 12 
Bostone, kad pasi-

Maskva. —TSRS vyriau
sybė apdovanojo Lenino or
dinu profesorių Dr. Vasilių 
Jamelijanovą, atominės 
energijos specialistą.

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. metinis 

banketas čia pat
Kovo 5 d., sekmadienį 1 

vai. dieną, įvyks 57 kuopos 
metinis banketas. Bankete 
ne vien bus kalakutienos su 
visais atitinkamais pridėč- 
kais, bet bus ir dainų pro
grama už tą pačią įžangą 
—$2 asmeniui. Todėl visi 
57 kuopos nariai ir jų 
draugai ir pašaliečiai yra 
kviečiami dalyvauti pui
kiame susiėjime, šaunioje 
promogoje. Būkite, — nesi
gailėsite.

LDS 57 kp. Koresp.

Cleveland, Ohio
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS 

PAMINĖJIMUI

BANKETAS
Rengia LLD 15-oji Apskritis bendrai 

su visomis vietinėmis kuopomis

Šeštadienį, Vasario 25 Feb
L.D.S. Klubo Svetainėje

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, ir' 
kviečiame visus atsilankyti į tą svarbią 

iškilmę apšvietos naudai

Pradžia 6-tą valandą vakare
Bilietas $1.25 Asmeniui -
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APIE TIKĖJIMĄ IR GALVOJIMĄ
Tikinčiųjų žmonių budi n-darbus?

ga ypatybė — tikėtis kaž
kokios pagalbos “iš vir
šaus.” Jie tiki, kad mūsų 
pasisekimai ir n e s ėk m ė s 
yra ne kas kita, kaip “aukš
čiausiojo” kišimasis į mūsų 
kasdieninius reikalus, šis 
tikėjimas neišlaiko sveiko 
proto kritikos ir priešta
rauja gyvenimo praktikai. 
Neatsitiktinai religijos gy
nėjai negali atsakyti į klau
simą: kas gi iš tikrųjų yra 
dievas?

Teologai sako, kad dievas 
—bekūnė, ne šio pasaulio, 
antgamtinė būtybė, kad jis 
yra “gryna dvasia.” Jie iš
skaičiuoja net begalę šios 
bekūnės būtybės “savy
bių”; jis ir amžinas, ir vi
sagalis, ir pastovus, ir visa- 
žinąs, ir išmintingas, ir 
gailestingas, ir 1.1. Tačiau 
iš kur šitai žino tie, kurie 
patys sako, kad dievas yra 
“žmogaus protui nepasie
kiama būtybė”?

Neįmanoma duoti atsaky
mą ir į klausimą: kur yra 
dievas? Sakoma, kad ši bū
tybė yra šalia pasaulio ir 
yra visur. O kartu į jį krei
piamasi, kaip į asmenį. Ta
čiau juk nė kokia būtybė 
negali būti asmeniu, jei ji 
yra visur esanti, kitaip sa
kant, nėra tokios vietos 
gamtoje, kur jos nebūtų. 
Reiškia, mokslas api-e visur 
esaantį dievą visiškai pa
naikina jį kaip asmenį ir 
kelia netgi eretiškas mintis, 
kad dievas ir yra pati gam
ta, vadinasi, išskyrus gam
tą, nieko nėra. O juk už 
tokias pažiūras katalikų 
bažnyčia kadaise gyvą su
degino didįjį mąstytoją 
Džiordano Bruno.

Išpažinčių metu ir kalbė- žmogaus pasaulis butų ne- 
tikinčiaisiiiiš, reikalingas, betikslis, ir to- 

kad vis-' dėl dievui reikėtų dėkoti už 
Bet, kaip yra pa

sakęs didysis rusų rašyto
jas Maksimas Gorkis, pa- 
kanka iškelti keletą pa- 
paprastų ir visiškai pagrįs
tų klausimų, kad mums pa
sidarytų aišku: dievas — 
blogas kūrėjas ir šeiminin
kas. Gorkis teisingai rašė: 
“Kodėl dievas sukūrė žemę 
ne vien iš juodžemio, o ir 
iš mažai derlingų smiltže
mių, molynių, kam sukur
tos balos ir neder 1 i n g o s 
smėlio dykumos? Kam pri
reikė, kad vienoje šalyje 
augtų tik samanos., o kito
je ištisus metus žemė gim
dytų valstiečiui duoną, dar
žoves, vaisius? Kam su
kurti uodai, utėlės, blakės, 
musės, gyliai, pelės, starai 
ir visoki kitokį kenkėjai, 
suryjantieji dešimtis tūks
tančių tonų grūdų?? Kam 
sukurta tokia daugybė 
kenksmingų piktžolių, ku
rios veltui sekina žemės 
syvus?.. Ir iš viso, kam gi 
yra būtybių, kurios sukur
tos pagal protingiausiosios, 
gailestingiausiosios ir ge
riausiosios būtybės “pa
veikslą ir panašumą,” ku
rių gyvenimas ir darbas 
toks sunkus, o pačios jos 
tokios neprotingos, pavy
džios, godžios, žiaurios?”

Tokių paprastų ir niekaip 
neišvengiamų klausimų ga
lima iškelti ne vieną šim
tą. Ir į visus šiuos klausi
mus, kaip teisingai yra pa
sakęs Gorkis, yra tik vie
nas atsakymas: “Dievasyra 
išgalvotas ir blogai išgalvo
tas.”

Apskritai, jeigu visa pik
ta eina iš velnio, tai kodėl 
gerasis dievas leidžia eg
zistuoti šiai piktai jėgai? 
Jeigu dievas be galo galin
gas ir be galo geras, tai

damiesi su 
dvasininkai sako, 
kas pasaulyje “dievo duo-i viską, 
ta” ir netgi “plaukas ne
nukris nuo galvos be dievo 
valios.” Tuo būdu išeina, 
kad dievas yra taip pat ir 
viso pikto priežastis. Ta
čiau juk dievas, pačių baž
nytininkų t v i r t inimu, ne 
tik visagalintis, bet ir be 
galo geras, tai jis neturi da
ryti žmonėms nieko blogo.

Tikėjimas visagalinčio, 
be galo gero ir t. t. dievo 
buvimu, objektyviai kal
bant, stato teologus į padė
tį be išeities, kai jiems ten
ka atsakyti į klau simus 
apie tų ar kitų “nemalo
nių” reiškinių priežastį. 
Kodėl, pavydžiu!, mūsų tar
pe vienas yra egoistas, gal
voja tik apie save, o kitas 
visų labui negaili ne tik sa
vo jėgų, bet, jei reikia, savo 
gyvybės?

Visa eilė faktų aiškiai 
liudija apie tai, kad tikėji
mas išmintingiausiuoju pa
saulio valdytoju yra nesą
monė. Kodėl, pavydžiui, yra 
tokių gamtos reiškinių, kaip 
žemės drebėjimas ir ugnia- 
kalnių išsiveržimas, potvy
niai ir gaisrai, kurie suda
ro žmonėms didžiausias ne
laimes?

Gerai žinoma, kad karų 
dėsningumas būdingas im
perializmui: pirmąjį ir ant
rąjį pasaulinį karą užmez
gė imperialistai, norėję per
dirbti pasaulį, užgrobti sve
timas žemes ir pavergti 
daugelį tautų. To siekia 
jie ir dabar, karštligiškai 
ruošdamiesi ardom a j a m 
karui. Tačiau, jei yra, kaip 
tikintieji galvoja, gailestin
giausias, visa žinąs dievas, 
kuris aktyviai dalyvauja 
žmonėms sprendžiant rei
kalus, tai kaip jis leidžia 
politikams dirbti kruvinus

skirtingų religijų tarnų 
teisingai laiko, kad dėl tai
kos reikia kovoti, ir jie 
kviečia tikinčiuosius kovoti. 
Bet jei žmonijos likimas 
priklauso nuo pačių žmonių, 
tai kuo dėta čia aukščiau
siojo valia?

Neišvengiamai iškyla taip 
pat dar vienas painus klau- i 
simas: ką gi veikė dievas 
iki pasaulio sutvėrimo?

Ryšium su tuo prisimena 
pasikalbėjimas su Leninu, 
įvykęs 1916 metais, apie 
religines pažiūras. Prieš- 
t a r a u d amas pašnekovui, 
Leninas pasakė: “Trumpai norėjo mums padėti?? Tai 
tariant, jūs norite pasaky- reiškia, jis arba perkaršęs, 
ti, kad viskas buvo dievulio silpnas, arba nemokša, tin- 

leiskime, ginys, apsileidėlis irsukurta. Gerai, 1 
kad viską, kas -egzistuoja, 
visą visatą dievulis sukūrė 
prieš tiek tai milijardų me
tų, na, o ką jis veikė anks
čiau, miegojo, ar ką ! Juk 
ir anksčiau egzistavo kaž
koks abstraktus laikas. Iš
eina, jūsų samprotvimai 
nelogiški. Medžiaga neku
riama...”

Teologai nemėgsta taip 
pat klausimo: kas privertė 
dievą staiga nei iš šio, nei 
iš to sukurti pasaulį, anks
čiau neegzistavusį? Juk iš
eina. kad dievui kažko trū
ko, taigi jo negalima laikyti 
būtybe, turinčia tokią tobu
lą būtybę, kaip visaturėji- 
mas ir t. t. Vengia bažny
tininkai ir tokiu klausimu: 
kodėl jo sukurtame apsau- 
lyj-e tiek daug trūkumų?

Religija moko, o tikintie
ji tiki, kad viską, kas yra 
aplink mus, dievas sutvėrė 
žmonėms, kad žmogus yra 
kūrimo tikslas. Išeina, be 

kodėl jis pakenčia savo 
priešininką, leisdamas jam 
gundyti žmones ir daryti
pixxvcv . iv, jun minu,

kaip moko religija, sukūrė 
dievas, taigi viso pikto prie
žastimi, nori nenori, tenka 
laikyti vieną tik dievą.

tris šimtus metų pažangus 
italas Kampanela, kritikuo
damas tikėjimą dievu, ra
šė: “Kodėl gi dievas su
teikė velniui didesnę galią 
negu sau valdyti savo 
ties kūrinius? Ar dėl

žinojo? Ar del to, kad

to, 
ne- 
ne-

žiau-
rus.

Religija sako, kad žmo-

savo blogą pasielgimą, ir 
kartu tvirtina, kad viskas 
vyksta iš dievo valios. Iš
vada tokia, kad religija ne- daug aukų. Didžiausia au
gai! duoti pagrįsto atsaky- ka buvo nuo Floridos Retu
mo į klausimą: kas gi bū- vių — virš $500. 
tent sukūrė pasaulyje tiek 
blogio, vargo ir kančių?

Kaip ten bebūtų, svar
biausia bet kurioje religi- sunkiai s 
joje yra tikėjimas, kad ga-jnuo chieagiečių ir jų $176 
Ii būti pagalba “iš aukš
čiau.” Tas tikėjimas buvo 
viena iš priežasčių, paver
tusių religiją labai įsišak
nijusia fantazija, užtikri
nusia jai pastovumą tūks- 
t a n t m e čiais. Tačiaus iš 
“paguodžiančio’’ tikę j i m o 
dievu visiškai neišeina, kad 
dievas iš tikrųjų yra. Iš 
šito išeina tik tai, kad dau- 
gelis žmonių vis dar jau-j Klinca, j. Rušinskas, K. 
čiasi tokie silpni ir bejėgiai, I Nečiunskas> j Bimba, J. 
kad tiki nežinomo dievo pa- gtanelis. J. Juška, K. čiur- 
galba.

Religija sumenkina žmo
gaus vertę, nes padaro žmo
gų dievo v c r g u , skiepija 
žmonėms “dievo baimę.” 
Tuo pačiu religija daro 
žmogui daug žalos; ji visa
da buvo kaip narkotikas 
darbo žmonių energijai 
“pažaboti.,” nes skiepyti ti
kėjimą dievo pagalba--reiš- 
kia atimti pasitikėjimą sa
vo jėgomis. Dvasininkai 
primeta žmogui aklą tikė
jimą. Tikint nereikia gal
voti, nereikia nagrinėti tai, 
ką matome aplinkui, nes į 
visus klausimus yra vienas 
atsakymas: “Tokia dievo 
valia.” Pasaulis tikinčiojo 
akimis tamsus ir nesupran
tamas. O nuo aklumo, nuo 
nežinomojo atsiranda gy
vuliška gyvenimo baimė. 
Bijomasi dievo pykčio, bijo
masi viršininko, bijomasi 
ne laiku kilusio lyjančio lie
taus, katės, perbėgusios ke
lio. O čia dar dvasininkai 
kala: kentėk, nes viskas 
nuo dievo.

Tokios aplinkybės jau 
seniai krito į akis daugu
mai sveikai galvoj ančių 
žmonių ir ’ atvedė juos į 
ateizmą. “TV. ir R."

NORWOOD, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Vasario 28 d. sukako ketveri metai, kai mirė 

mūsų mylimas ir brangus anūkas

Joseph A. Trakimavičius
Jis mirė vos sulaukęs 13-os metų amžiaus. Ne
gailestinga mirtis nuskynė jo gyvybę lyg pra
žydusią jaunos gėlės žiedą. Mūsų širdys visada 
liūdi, kada tik jį prisimename.

Leon ir Monce Trakimavičiai

Kviečiam-e visus Massachusetts valstijos lietuvius atsilankyti linksmai ir 
garbingai paminėti laikraščio “Laisvės” auksinį jubiliejų.

Pietūs 1:30 vai. dieną Įžanga. $2,00 asmeniui

Gerbiamieji!
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite iš to

liau, praneškite laišku, keliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

šis banketas yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 21, 1961

“Laisvės” suvažiavimas 
labai gerai pavyko 

t

Sekmadienį, vasario 19 
d., New Yorke, įvyko Lie
tuvių kooperatyvės Spau
dos Bendrovės ir “Laisvės 
suvažiavimas. Šėrin inkų 
atstovaujančių savo Šerus 
ir organizacijas dalyvavo 
apie 130.

Iš toliausiai buvo S. J. 
Jokubka, “Vilnies” redak
torius iš Chicagos. Į suva
žiavimą parvyko iš saulėtos 
Floridos
Grybas ir J. Bimba. Daly
vavo J. ir E. Bekampiai iš 
Avalon, N. J.; A. Lipčius iš 
Eddystone, A. Matulis ir 
dar pora dalyvių iš Phila- 
delphijos, J. Kunca iš New 
Haveno. Buvo apsčiai dali
ninku 
son, 
Neck 

J. Gasiūnas,

iš Elizabeth, Pater- 
Bayonne ir Great 
lietuvių kolonijų.
sveikinimais “Lais

vės” 50 metų jubiliejinio 
suvažiavimo prisiuntė

Nuoširdų pasveikini m ą 
atvežė Jokubka nuo Leono 
Prūseikos, kuris dabar 

serga, o kartu ir

I auką. Buknys raportavo, 
kad “Laisvės” rėmėjai jau 
suaukojo į jubiliejaus fon
dą virš $15,000.

Kaip visada, daugiausiai 
laiko pašvęsta “Laisvės” 
reikalams. Už redakciją ra
portavo atsakomingasis re
daktorius Rojus Mizara. Po 
to sekė diskusijos. Kalbėjo: 

| J. Grybas, C. Briedis, J. S.
.. J. Rušinskas, K.

J. Bimba, J.
-Čiurlio. U. WIOXXC*, .. _

lis, J. Bekampis, M. Kaz
lauskas, K. Petrikienė, V. 
Genulis, S. Večkys, W. Ker- 
šulis ir M. Klimas.

Diskusijos buvo draugiš
kos ir konstruktyvūs.

Diskusijose ir R. Mizaros 
užbaigiamojoje kalboje pa
aiškėjo, kad reikia atsisa
kyti nuo senų žodžių, kurie 
nesuderinami su dabartine 
lietuviu kalba, kad reikia 
rūpintis, kad koresponden
cijos būtų ne tik teisingai, 
bet ir gražiau parašytos; 
kad nebūtų per ilgos; kad 
reikia vengti seniau var
totų šiurkščių žodžių, nes 
jie nepasitarnauja įtikini
mui žmonių.

Suvažiavimas priėmė 
“Laisvės” turinio ir dar ke
liais kitais klausimais re-

Paieškojimas
Ieškau brolio Baranausko Juozo, 

Vinco s. Iš Šiaulių gubernijos dva
ro išvyko prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Vėliau, gavę jo išpirktus ke
lialapius į užsienį, išvyko du jo 
draugai broliai Jurgis ir Rokas 
Bansas. Paskutinį jo laišką gavau 
1939 m. iš Chicagos. Jis dirbo va
rio liejykloje bosu. Žinantieji apie 
ji prašomi pranešti man sekamu 
adresu, būsiu dėkinga. Aldona Ba
ranauskaitė, Šiauliai, Taikos g-vė 
nr. 54, Lithuania, USSR. 

zoliucijas, taipgi rezoliuci
ją Leonui Prūseikai su 
užuojauta ir linkėjimais 
jam pasveikti.

Suvažiavimas dėkingas 
visiems “L.” skaitytojams 
ir rėmėjams už aukas, ko
respondentams ir 
darbiams už jų 
ragino juos dar 
rašyti į “Laisvę”.

Po suvažiavimo sekė 
“Laisvės” metinis banketas, 
i kurį daug daugiau susi
rinko svečiu, negu suvažia
vime dalvvavo, b^t apie tai 
bus sekamame “L.” nume
ryje. Rep.

bendra-
raštus ir

dažniau

Moterų klubas 
gražiai darbuojasi

Vasario 15 d. “Laisvės” 
salėje vietos Moterų Klubo 
narės vėl turėjo skaitlingą 
susirinkimą. Į Klubą įsi
rašė Nargelienė. Beveik 
kožname susirinkime narių 
skaičius vis padidėja. Taip 
ir turi būti!

Susirinkime narės išsida
lijo gerą skaičių knygų pa
siskaitymui. Kitos atnešė 
jau perskaitytas. Draugės 
atsineša gautų iš Lietuvos 
vėlesnių leidiniu ir kitokių 
knygų ir taip dalijasi.

Nastė Buknienė atsinešė 
parodyti, kaip priedui prie 
“Tarybinė Moteris” Lietu
voje moterims duoda nuro
dymus dėl namų apyvokos 
— siuvinėliams ir mezgi
niams.

Daugiausia tartasi apie 
ruošiamą vakariene kovo 4 
d. Tai bus atžymėjimas 
Moterų Tarptautinės. Ko
misija raportavo, kad po
būvis turės būti tikrai 
šventadieniškas. Kovo aš
tuntos apvaikščiojimas riša 
moteris tarptautiniai jų ko
vose už -ekonominę ir politi
nę laisvę. Moterys jau yra 
daug atsiekusios savo pa- 
simojimuose ir tais jų lai
mėjimais kovo aštuntos ap- 
vaikščiojime visi sąmonin
gi darbo žmonės turi kuo 
pasidžiaugti.

Klubo sekretorė E. Kas- 
močienė davė platų rapor
tą iš paskutinių kelių me

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toii Apskritis kilniam paminėjimui

Auksinio “LAISVES” Jubiliejaus 
čia taipgi bus pagerbti apskrities komiteto nariai ir kiti seni veikėjai.

Įvyks Sekmadieni

KOVO 26 MARCH
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester Mass.

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba iš New Yorko

Rengėjai

tų Klubo veikimo. Malonu 
buvo išgirsti, kas buvo ge
ro atlikta visuomeniniame 
bare.

Susirinkimą baigus, trys 
klubietės — R. Laukaitie
nė, M. Kalvaitienė ir Ku
nevičienė paminėjo savo 
gimtadienį kartu su viso
mis klubietėmis. I vaišes 
pasikvietė ir gerus klubie- 
čių bendradarbius, kurie 
su savo žmonomis buvo at-

Cel-ebrantės gražiai 
pavaišino, o susirin- 
dalyvės sud a i n a v o 
linksmo gimtadienio

visus 
kimo 
ioms 
ir ilgiausių metų.

Moterų susirinkimai vi
suomet esti įdomūs ir drau
giški. Smagu susitikti su 
draugėmis, kurios ateina i 
susirinkimus su tikslu bent 
kuo prisidėti prie visuome
ninio darbo. Klubietė

Rūsčios 
demonstacijos

Trečiadienį Jungt. 
tų Saugumo Taryboje 
dėjo svarstyti Kongo 
publikos klausimą. Tarybų 
Sąjunga reikalavo, kad J.

Tau- 
pra- 
res-

H a m m a r s k Joldas, kurio 
politika privedė sali prie 
suirutės, tuojau pasitrauk
tų, kad šalyje nekliudytu 
Gizengos valdžiai tvarkyti 
reikalų.

Į Jungtinių Tautu patal
pos galerijas, kur papras
tai būna daug žmonių, šį 
kartą leido apribotai, nes 
H a m m a rskjoldas žinojo, 
žmonės priešingi jo politi
kai. Bet visvien ir ten at
sirado žmonių, kurie pro
testavo prieš nužudymą Lu- 
mumbos ir jo draugų. Jie 
šaukė: “Mes reikalaujame 
Konge tvarkos! Netruk
dykite Gizengos valdžiai! 
Mirtis Lūmumbos žudi
kams !”

Jungtinių Tautų sargai 
tuos žmones išvarė.. Tuo 
pat kartu lauko pusėje šim
tai negrų ir baltųjų de
monstravo protestuo darni 
prieš Hammarškjoldo poli
tiką ir smerkdami Kongo 
vadų žudikus. Policija puo
lė demonstrantus ir ėmė 
varyti nuo Jungtinių Tau
tų namo. Įvyko susirėmi
mas.

Keli blokai nuo Jungti
nių Tautų namo, tai yra 
Sixth Ave. ir 42nd St., 
raitoji miesto policija už-!

puolė žmones, kurie ėjo ne
šini plakatus su protesto 
obalsiais prieš Kongo vadų 
žudikus link Jungt. Tautų^ 
namo. Policininkai raiti jo
jo ant žmonių ir kelis iš yų 
apmušė.

Laike susirėmimų, buvo 
apie 50 žmonių sužeista, jų 
tarpe 19 Jungtiniu Tautų 
sargų, trys koresponden- 

o kiti—demonstrantai.tai,

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

rybą Lietuvos rašytoja Ieva Si
monaitytė. Joje atsispindi ra
šytojos vaikystė ii’ jaunystė. 
Perskaičiau ją beveik n e pa
leidęs iš rankų.

Kokia baigi, kokia liūdna ir 
skurdi buvo mūsų Evės gyve
nimo pradžia! Stumdoma nuo 
vieno giminės prie kito, pade
gus, su kčiukelįu po pažasti
mi, be žmoniško drabužėlio, 
be valyvo duonos kąsnelio, 
paskendusi savo ašarose ir ap
laistyta biednos kitiems ver
gaujančios motinos ašaromis, 
dažnai be jokios vilties dėl 
šviesesnės dienelės — štai josi 
kūdikystė 
su tautos 
to žodžio
ašarų dukra.

ir jaunystė. Ši mū- 
rašytoja buvo tikra 

prasme - vargo ir

Nereikia būti poetu, kad 
mylėti poeziją, dainą, gražią 
melodiją.

Man patinka eilėraštis, ku
rį skatydamas nori dainuoti. 
Kaip tik tokį šaunų eilėraštį 
mums davė jaunutė poetė J. 
Degutytė, pavadintą “Mūsų 
laivas.” Prašau:

Skrieja laivas per erdvos, 
Per dangaus bangas melsvas 
Link žvaigždelių, link žydrų, 
Link saulutės žiburių.

Aplankysiu mėnesėlį 
Baltu baltu veideliu.
O žvaigždelėm seserėlėm 
Duosiu tėviškės gėlių.

Aplankysiu
Saulės pilį
Saulė duos
Spindulėlių

Pakeliausim po erdves, 
Po dangaus marias melsvas.
Vešim žemei dovanų t 
Daug šviesių šviesių dienų?

su žvaigždėm 
gintarinę.
laukam gimtiem 
pilną skrynią.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos per metus, iki 
birželio 30 d. moks 1 o ir 
tyrimo reikalams išleis $9,- 
100,000,000.

Briuselis. — Belgai iš
daužė langus Jungtinės 
Arabų Respublikos amba
sadoje.

*




