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KRISLAI
Jonas Samulionis.
Ilgametis kovotojas.
P. Grigaičio džiaugsmas. 
Tai nusišpicavęs filosofas.

— Rašo R. Mizara —

Čikagos Lietuvių tautiškose 
kapinėse supiltas naujas ka
pas — Jono Samulionio ka- 
$'}S. Jis mirė birželio 4 d.

Jonas Samulionis — ilga
metis pažangiųjų žmonių gre
tose veikėjas, dosnus mūsų 
spaudos rėmėjas.

Pažinojau velionį per 40 
metų. Atsimenu tuos laikus, 
kai jis mokėsi — siekėsi pa
tapti elektros inžinierium. 
Mokėsi ryžtingai, bet ir mo
kydamasis neapleido mūsų 
organizacijų: visuomet daly
vaudavo jų susirinkimuose, 
visuomet rūpindavosi, kad pa
žangusis judėjimas būtų tvir
tas, kad mūsų spauda pa
siektų juo daugiau darbo 
žmonių, kad ji bujotų!

Jis mokslų baigė garbingai, 
ir kurį laiką dirbo savo pro
fesijoje, tarp kitko ir Niujor
ko valstijoje. Bet vėliau grį
žo prie savo senos profesijos 
—prie kepėjo profesijos.

Jonas buvo senas kepyklų 
darbininkas, ir ši profesija, 
nors sunki, bet jam geriau pa
tiko nei inžinieriaus! Taip 
jis pats kadaise man sakė.

<Anuo metu kurį laiką man 
gyvenant Čikagoje, dažnai 
tekdavo su Jonu pasikalbėti, 
pasitarti. Jis visuomet buvo 
toks malonus, draugiškas.

Jonas Samulionis mirė, su
laukęs 70 metų amžiaus. Gi
liame liūdesyje liko jo žmona 
Rožė Palevičiūtė ir nemaža 
giminių.

Liūdesio valandoje, visų 
laisviečių vardu, reiškiu drau
gei Rožei Samulionienei ir vi
siems velionio giminėms nuo
širdžią užuojautą, o jam pa
čiam. — ramiai ilsėtis ten, 
kur ilsisi L. P r ū s e i k a , B. 
Vargšas, F. Abekas, J. Juke
lis ir daugelis, daugelis kitų 
gerųjų mūsų draugų ir drau
gių, visuomenės veikėjų!

Nieks t u r b ū t taip nesi
džiaugia šalies Aukščiau
siojo teismo sprendimais, nu
kreiptais prieš JAV Komunis
tų partiją', kaip menševikų or
gano redaktorius P. Grigaitis.

Aną dieną tasai žmogus 
storai ir kietai pabrėžė:
’“Gen. prokuroras Kennedy 

pareiškė, kad FBI turi surin
kusi pakankamai informacijų 
ap<e kiekvieną komunistų | 
partijos narį, viešą ir slaptą, 
ir galės juos paimti už kete
ros, nors partijos centro ko
mitetas ir neduotų jų sąrašų 
teisingumo departamentui.”

Amen! Vadinasi, pasak P. 
Grigaičio, dabar komunistams 
tai jau tikrai bus galas.

Per 40 metų šis “vaduoto
jų” didvyris komunistus kė
liojo, niekino, purvino, skun
dė, na, tai dabar, kada “juos 
paims už keteros,” jis lengvai 
atsidus.

Nežinau, kiek dabar p. 
Grigaitis turi metų, bet ži
nau, kad jau nebe jaunuolis. 
Ir aš drįstu jam pasakyti tai: 
jei jis gyvens dar tiek metų, 
kiek gyveno, nesulauks tos 
valandos, kada komunistai 
bus išnaikinti.

Idėjos, mat, sunaikinti ne
gali nei represingi įstatymai, 
nei teismai, nei kalėjimai. 
I®(čja, kai ja persiima dar- 
fyo žmonių masės, gyvuoja ir 
gyvuos.

Gyvuos kova už taikos iš
laikymą pasaulyje, gyvuos

JAV Aukščiausiasis Teismas 
palaike komunistų pusę

Laoso reikalai ir 
Mira protestu

J. Valstijos imsis žingsnių 
prieš “sampalų” vaistus

Washingtonas.—1957 m., 
kada. New Yorko. valstijos 
gubernatorius dar buvo A. 
Harrimanas, tai pasimojo 
nemokėti Komunistų parti
jos oficialiams darbinin
kams nedarbo apdraudos. 
Jie atsisakė mokėti įsidomi 
Lubinui, dirbusiam partijos 

! centre.
Komunistų partija krei

pėsi į Aukščiausiąjį Teis
mą. Dabar Aukščiausiasis 
Teismas 8 balsais prieš 1 
pasisakė, kad Komunistų

JAV ir TSRS bendrai 
Siydys širdies ligas

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos svekatos departa
mentai susitarė bendrai ko
voti prieš širdies ligas. Šir
dies ligos yra baisūs žmo
nių priešai. 1960 metais Ta
rybų Sąjungoje nuo jų mirė 
apie milijonas žmonių, o 
Jungtinėse Valstijose — 
898,000.

Pietinėje Tarybų Sąjun
gos dalyje yra įsteigtas di
delis medikalis centras, ku
riame rasis nuo 1,000 iki 
5,000 širdies ligonių. Ten

Generolas susirgo 
“komunizmo” liga

Washingtonas. — Politi
kai ir valdininkai žmones 
gąsdina komunizmu ir nuo 
jų neatsilieka generolai.

Generolas Edwin A. Wal
ker, komandierius JAV 24- 
tos pėstininkų divizijos Va
karų Vokietijoje, “Komu
nizmą” įžiūrėjo pas dauge
lį savo žemesnių komandie- 
rių. Kas dėl politinių veikė
jų, tai jis “komunizmą” ma
to net pas buvusius JAV 
prezidentus Rooseveltą ir 
Trumaną.

Aukštesnioji armijos ko
manda davė generolui Wal- 
keriui persergėjimą, kad 
jis mažiau rūpintųsi politi
ka.

Manila. — Filipinuose 
siaučia influenza. Tik per 
vieną dieną nuo jos mirė 20 
vaikų.

kova už laisvę ir demokrati
ją. gyvuos kova už šviesesnį 
liaudžiai rytojų!

P. Grigaitis savo gyvenime 
yra padaręs daug nerimtų, 
sakyčiau, tiesiog kvailų, pra
našysčių. Jo vietoje būdamas, 
kuklesnis žmogus, rodosi, po 
viso to turėtų susivaldyti, 
tapti santūresniu žodyje, kad 
ir vėl nepasirodytų neišma
nėliu. Bet ne p. Grigaitis!

Ant tokio nusišpicavusio fi
losofo pykti žmogus negali. 
Jau nori ar ne, turi jo gai
lėtis...

Del p. Grigaičio nuolatinių 
apie komunistus blia-blia-blia 
ne tik aniuolai verkia, bet ir 
katės juokiasi.

partijos darbininkai paeina 
po nedarbo apdrauda, kaip 
ir bile kurios kitos darba
vietės darbininkai. Aukš
čiausiojo Teismo pareiški
mą padarė teisėjas John M. 
Harlanas, prie kurio prisi
dėjo ir kiti teisėjai, apart
H. L. Black.

Pareiškime sako, kad In
ternal Revenue Service 
kolektuoja iš Komunistų 
partijos taksus į nedarbo 
apdraudos fondą, tai turi ir 
mokėti nedarbo apdraudą.

vyks desėtkai amerikiečių 
daktarų — širdies ligų spe
cialistu, kurie bendrai su 
tarybiniais daktarais gydys 
ligonius.

Amer i k o j e, Bethesda, 
Md., yra National Institute 
of Heart, į kurį atvyks de
sėtkai tarybinių širdies 
specialistu, kurie bendrai 
su amerikiečiais gydys li
gonius.

Bus apsikeičiama visais 
patyrimais kovai prieš šir
die s ligas, technikiniais 
ir tuo reikalu knygomis.

D. Eisenhoweris ir 
invazija į Kubą

Cincinnati.— Buvęs JAV 
prezidentas Eisenhow e r i s 
pareiškė, kad jis eidamas 
šalies prezidento pareigas 
dar 1960 metų kovo 17 die
ną įsakė organizuoti, lavin
ti ir ginkluoti Kubos pabė
gėlius invazijai.

Eisenhoweris sakė, kad 
invazija nepavyko, nes “ji 
negalėjo būti sėkminga be 
galingo lėktuvų pridengi
mo.”

Kas dėl prezidento Kene
džio pasiūlymo skirti dide
les sumas Mėnulio pasieki
mui, tai Eisenhoweris ne
sutinka.

WILLIAM Z. FOSTERIS 
LABAI SERGA

New Yorkas. —JAV Ko
munistų partijos vadovybė 
paskelbė, kad j o s garbes 
pirmininkas William Z, 
Fosteris labai serga. Per il
gą laiką jis norėjo gauti 
leidimą vykti į Maskvą gy
dytis, bet JAV valstybes 
departamentas nedavė. Tik 
vėliau Fosterį išleido. J i s 
dabar randasi Maskvos li
goninėje. Pablo g ė j u s jo 
sveikatos stoviui — pa
kviesti į Maskvą jo šeimos 
nariai.

NELAIMĖJE ŽUVO 
15 DARBININKŲ

Minatitlan, Meksika. — 
Apsivertė sunkvežimis, ku
ris vežė darbininkus į už
tvankos statybos da r b ą. 
Nelaimėje 15 darbininkų 
užmušta ir 4 labai sužeista.

Geneva. — Thailando de
legatas išvadino Laoso 
Liaudies armiją kaip “ko
munistų iš kitų šalių” ir 
pasitraukė iš konferencijos. 
Gromyko, TSRS delegatas 
protestavo prieš šmeižimą 
Laoso liaudies ir sakė, kad 
Thailando delegatas ardo 
konferenciją, nes jis patai
kauja užsienio imperialis
tams, kurie nori Laosą pa
vergti ir įtraukti į karo są
jungas.

Jungtinių Valstijų dele
gatai D. Ruskas ir Harri
manas protestą vo prieš 
“n e n u t r a u-k i m ą mūšių. 
Maršalas Chen Yi, Kinijos 
užsienio ministras, sakė, 
kad už susirėmimus Padan- 
go srityje yra atsakingi

Tarybų Sąjunga reikalauja 
eiti prie nusiginklavimo

Geneva. — Semionas Ca- 
rapkinas, Tarybų Sąjun
gos delegacijos pirminin
kas, konferencijoje atomi
nių ginklų Veikalais, įteikė 
Vakarų delegatams reika
lavimą — tuojau eiti prie 
darbo, kuris vestų prie nu
siginklavimo.

Tarybų Sąjungos delega
cija pakartojo, ką Chruš
čiovas raštu pasiūlė Kene
džiui atominių ginklų ir 
bendrojo nusigink 1 a v i m o 
reikalais.

TSRS sako, kad Genevo- 
je jau per dvejus metus su 
puse, nuo 1958 m. spalio 
31 dienos, eina konferenci
ja, buvo atlaikyta 317 pa
sitarimų, prikalbėta ir pri
rašyta kalnai protokolų, su
sitarta ir vėl nesutikta, o 
tikrų rezultatų nėra.

Tarybų Sąjungos pozicija 
nusiginklavimo re i k a 1 a i s 
esanti aiški: Ji stoja už vi
sišką uždraudimą atominių 
ginklų ir nusiginklavimą. 
Ji priima kontrolę, jeigu 
Vakarai sutinka eiti prie

Vėliausios žinios
Havana. —Kubos vyriau

sybė sutinka apsikeisti in
vazijos belaisvius ant trak
torių, bet pastarųjų vertė 
turi būti tokia, kaip 500 
buldozerių.

Washingtonas. — Chet 
Holifield, kongresinio ko
miteto atominės jėgos pre
zidentas, siūlo Jungtinėms 
Valstijoms pradėti bandy
mą atominiu bombų.

Geneva. — Indijos dele
gacijos pirmininkas V. K. 
Krishna Menon kritikavo 
Francūzijos pasiūlymą La
oso reikalais. Laoso liau
dies vyriausybės premjeras 
Phouma užtikrino, kad jo 
valdžia nesusidės su jokia 
karine sąjunga — bus neut- 
rališka.

JAV militaristai, kurie ran
dasi Laose. Chen Yi sakė, 
kad reakcininkai vietoje 
padėję ginklą ant Padango 
kalno, tai, sutvirtinti Jung
tinių Valstijų karo specia
listų, su pagalba malūn
sparnių pradėjo puolimą. 
Tada Laoso armija juos 
privertė pasiduoti.

Francūzijos delegatai pa
teikė Laoso kontrolei pla
na, kuri atmetė TSRS ir 
Kinijos delegatai. Kinijos 
delegacijos pirmininkas 
Chen Yi sakė: “Tai pla
nas pavertimui Laoso i im
perialistų koloniją. Kinija 
niekados nepriims tokių 
vergiškų sąlygų savo kai
myno liaudžiai.” 

visiško nusiginklavimo. Jos 
poziciją išdėstė Chruščio
vas Jungtinių Tautų Asam
blėjoje. Jos pozicija buvo 
daug kartų pakartota Jung- 
tinėse Tautose ir kitokiuose 
pasitarimuose. Bet Vaka
rai vis surandą ką nors 
jiems “neaiškaus” ir “ne
priimtino,” — sako Carap- 
kinas.

Tarybų Sąjunga siūle pra
plėsti nusiginklavimo de
šimties valstybių komisiją, 
į ją įtraukiant dar penkias 
valstybes, bet Vakarai ne
priėmė. TSRS siūlė, kad 
nusiginklavimo reikalas bū
tų svarstomas Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje. Ir tą 
pasiūlymą Vakarai atidėjo.

Dabar TSRS delegacija 
reikalauja, kad į konferen
ciją uždraudimui atominių 
ginklų ir ėjimui prie visiš
ko nusiginklavimo būtų 
daugiau valstybių įtraukta, 
nes taikos reikalas yra visų 
reikalas. Jis sako, kad “ga
na vis daugiau, ginkluotis 
po priedanga kalbu už tai
ka.” v

Kanakas. — Venezuelos 
studentai protestavo prieš 
JAV politiką linkui Kubos. 
Jie sudegino JAV ambasa
doriaus automobilį.

Karačis. — Apie pusę Pa
kistano merginų apsiveda 
įpirm 15 metų amžiaus. Iki 
20 metų amžiaus apie 7% 
tampa našlėmis.

Washingtonas. — JAV 
gynybos sekret orius Mc
Namara sako, kad dar dau
giau pinigų reikės apsigink
lavimui.

Maskva. — TSRS remia 
Indoneziją, kad ji turi at
gauti nuo Holland!jos Nau
jąją Gvinėją.

Teheranas'. — žemes dre
bėjime žuvo 50 žmonių.

Washingtonas. — George 
P. Larrick, Federal Food 
& Drug Administration ko- 
misionierius, pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų federa
linė vyriausybė imsis prie
monių kovai prieš kai ku
riuos vaistų “sampalus.”

Jis sako, kad vaistų ga
minimo kompanijos padaro 
šimtus tūkstančiu mažomis 
dozomis “sapalų” ir siun
tinėja d a k t a r a ms. Vien 
Brooklyn, N. Y., daktarams 
per metus tokių “sampalų”

Kubos milicijoje yra 
5OO/OOO žmonių

New Yorkas. — Iš Kubos 
grįžo “The New York Ti- 

I meso” korespondentas R.
H. Phillips. Phillips yra 
griežtas priešas dabartinės 
Kubos, bet jis pripažįsta 
sekamus faktus:

(1) Invazija, kuri buvo 
įvykinta į Kubą balandžio 
12 dieną, dar daugiau su
tvirtino dabartinę Kubos 
santvarką. Kubiečiai daug 
tvirčiau susivienijo rėmime 
vyriausybės, unijų ir koo
peratyvų. Jeigu yra ir di-

Du JAV kareiviai 
nužudė 7 žmones
Salt Lake City. — FBI 

areštavo du Jungtinių Vals
tijų kareivius, George R. 
York, 18-kos metų amžiaus, 
ir James D. Lathman, 19 
metų. Abu iš pietinių vals
tijų.

Kaltina juos, kad Geor
gia valstijoje jie pasmaugė 
dvi moteris, pasiėmė jų pi
nigus ir automobilį. Colora
do valstijoje paėmė pavežti 
18-kos metų merginą, ją iš
prievartavo ir nužudė. Ir 
po to jie dar nužudė 4 žmo
nes. Jie be leidimo buvo pa
sitraukę iš Fort Hood sto
vyklos, Texas valstijoje.

FRANCŪZIJA NEJLEIDO 
TAIKOS KELIAUTOJŲ
Le Havre, Francūzija. 

— Iš Anglijos laivu atplau
kė Taikos keli a u t o j a i 
(Peace marchers), bet 
Francūzija jų neįsileido. Jų 
tarpe yra amerikiečių, šve
dų, norvegų, anglų ir kitų 
tautų žmonių. Jie planavo 
vykti į Paryžių, o iš ten į 
Maskvą. Taikos keliautojai 
reikalauja panaikinti ato
minius ginklus.

JAV AREŠTAVO SAVO 
UŽSIENIO VEIKĖJĄ
Washingtonas. — JAV 

areštavo Irviną C Scarbe- 
ką, 41 metų amžiaus, kal
tindami, būk jis šnipavo 
Lenkijos naudai. Jis dirbo 
Italijoje ir Lenkijoje JAV 
ambasadose. Scarbekas gi
męs Vokietijoje, sakoma, 
lenkų šeimoje.

vaistų gamintojai išsiimti 
nėja .$10,000 vertės.
Komisijonierius sako, kad 

“sampalų” vaistai, ant ku
rių yra sąrašai ir nurody
mai, nuo kokių ligų jie tai
komi, yra geri. Daktarai 
moka atitinkamai juos nau
doti. Bet kai kurios fir- 

;mos “sampalus” paruošia 
i be tokių paaiškinimų ir nu
kenčia jų vartotojai. Jis 
i nurodo į United States 
! District Court žingsnius 
: Newark, N. J., prieš dvi 
i vaistų gaminimo firmas.

džiausiąs lietus, bet šau
kiamas susirinkimas, tai 
žmonių lietus nesulaiko.

Jis sako, kad dabar Ku
boje yra apie 500,000 vyrų 
ir moterų susiorganizavu
sių į miliciją. Koresponden
tas žymi, kad Kubos prie
šai netenka pagrindo su sa
vo “pavergimo” propagan
da, nes kubiečiai atsako: 
“Niekas negali pavergti 
liaudį, kuri yra organizuota 
ir apginkluota”.

(2) Invazijos nepavyki- 
mas pakirto dabartinės Ku
bos priešu veiklą viduje. 
Viena, laike invazijos dau
gelis jų nusimaskavo ir bu
vo suimti, o antra, tai pa
sidarė budresnė Kubos sa- 
vysauga. Kastro ragino vi
sus darbininkus, žemdir
bius, mokslininkus, studen
tus, namų šeimininkes ir 
tarnautojus budėti. Ir tas 
budėjimas yra. Rezultatai: 
labai sumažėjo diversantų 
ir sabotažninkų veiklos pa
sireiškimai.

Laikraštis įtalpino pa
veikslus, kurie rodo masi
nius kubiečių susirinkimus 
ir maršuojančius žemdir
bius iškėlus virš galvų 
ginklus.

KETURI ŽMONĖS ŽUVO 
NIAGARA KRIOKLYJE
Niagara Falls, N. Y. — 

Dvi vedusių poros, Stewar- 
dai ir Tessmanai, kanadie
čiai, žuvo Niagara kriokly
je. Jų laivelis apsivertė upė
je, aukščiau krioklio, ir 
juos nunešė i 161 pėdą 
krintantį vandenpuolį.

GROMYKO RAGINO 
AMERIKIEČIUS

Geneva. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyko ragino 
Jungtinių Valstijų delega
tus laikytis Kenedžio susi
tarimo su Chruščiovu Lao
so klausime.

JAPONIJOJE PLEČIASI 
PROSTITUCIJA

Tokio. —P'rieš kiek laiko 
Japonija panaikino viešą 
prostituciją, bet po to ji 
dar daugiau padaugėjo 
viešbučiuose ir kitose užei
gose.
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Aukščiausiasis Teismas 
ir komunistai

BIRŽELIO 5 DIENĄ JAV Aukščiausiasis teismas 
paskelbė du aštrius savo sprendimus, nukreiptus prieš 
JAV komunistus ir jų partiją. Penkiais balsais prieš ke
tu rius teismas užgyrė du labai pavojingus ne tik komu
nistams, o ir visai Amerikos liaudžiai, įstatymus, t. v. 
Smitho aktą ir Walter-McCarren aktą.

Smitho aktas buvo JAV Kongreso praleistas 1940 
metais. Sulyg šiuo įstatymu, asmuo gali būti baustas už 
galvojimą, už pasisakymą savo minties—gyvu žodžiu ar
ba raštu. Tai iš tikrųjų žmonių minties kontroliavimo 
įstatymas. Ir šį įstatymo skyrių teismas jau seniai užgy
rė. Pagal šį įstatymo skyrių, 1951 metais vienuolika 
JAV Komunistų partijos vadovų buvo nuteisti kalėji
mam Po to dar keletas dešimtų komunistų veikėjų buvo 
nuteisti. Trys dar tebesėdi kalėjimuose.

Bet Smitho akte buvo dar vienas skirsnys, ligi šiol 
“neišbandytas”, sulyg kuriuo kiekvienas JAV Komunis
tų partijos narys galįs būti teismo teisiamas ir baudžia
mas už tai, kad jis įstojo į partiją. Šį Smitho įstatymo 
skirsnį JAV Aukščiausiasis teismas užgyrė dabar, bir
želio 5 d. Bet užgirdamas, teismas padarė išimčių, jog, 
girdi, tik “veiklūs komunistai” tegalį būti baudžiami už 
tai, kad jie komunistai—pasyvių narių valdžia gali ne
liesti.

1950 metais Kongresas išleido (prieš prez. Trumano 
vetavimą) dar aštresnį prieš komunistus įstatymą. Tai 
buvo taip vadinamas Internal Security Act arba, kaip 
daugelis vadina, Walter-McCarran aktas. Šis įstatymas, 
be visos eilės kitų blogybių, reikalauja, kad JAV Komu
nistų partija registruotųsi “kaip svetimos valstybės 
agentas”, kad ji priduotų Justicijos departamentui savo 
veikėjų, vadovų ir narių sąrašą.

Per apie dešimt metų dėl to buvo bylinėtas! teis
muose, nes JAV Komunistų partijos vadovai atsisakė 
partiją registruoti. Dalykas pagaliau pasiekė Aukščiau
siąjį teismą ir šis, birželio 5 dieną, penkių balsų dau
guma, prieš keturis, tą įstatymą užgyrė.

Teismas, kaip matome, sudarė tokią padėtį: Einant 
International Security Aktu, partija turinti registruotis, 
o kai ji priduos valdžiai tai, ko ši nori, tuomet valdžios 
organai, einant 1940 metų Smitho įstatymu, traukia su
registruotus žmones į teismą ir siunčia į kalėjimą!..

Bet juk tai, kiekvienam aišku, kerta smūgį JAV 
Konstitucijos Penktajam papildymui (Amendmentui). 
Tai pripažino ir teismo (mažumos) nariai: Warren, 
Brennan, Douglas.

Šis nuosprendis įeis galion su Š. m. rugpjūčio 9 d. 
Tuomet Justicijos departamento sekretorius Robert Ke
nedis (prezidento brolis), sako imsiąs Komunistų parti
ją nagan, jei ji ligi to laiko negaus teisės apeliuoti į 
Aukščiausiąjį teismą, kad jis iš naujo persvarstytų 
šiuos sprendimus, ir jei nesi registruos.

Taip dalykai dabar stovi.

JAV KOMUNISTŲ PARTIJA tuojau, kai tik buvo 
paskelbti minėtieji teismo sprendimai, išleido pareiški
mą, kuriame sako, kad ji nėra jokia sąmokslininkų gru
pė, kad ji yra tikrai amerikinė partija, kovojanti už tai
ką, laisvę, demokratiją, kad, pagaliau, ji neturi narių 
sąrašo, tai jei ir norėtų juos užregistruoti, negalėtų; ji 
veikia, kaip ir kitos politinės partijos Amerikoje—Res
publikonų, Demokratų ir kt. Pareiškime pabrėžiama:

“JAV Komunistų partija yra legali politinė partija, 
veikianti JAV Konstitucijos dėsnių ribose, ir ji nusidėtų 
Amerikos žmonėms, jei uoliai nekovotų už savo legales 
teises ir už teisę gyvuoti...”

Vėlesniame savo pareiškime, atsakant Justicijos 
sekretoriui Robert F. Kenedžiui, JAV Komunistų parti
jos Nacionalinis Veikiantysis Komitetas sako:

“Jei Justicijos departamento sekretorius tikrai nori 
pravesti gyveniman įstatymą, tai tegu jis vyksta į pieti
nes valstijas ir lai ten praveda gyveniman JAV Konsti
tucijos 13-ąjį, 14-ąjį ir 15-ąjį amendmentus (papildy
mus), suvaldant ku Kluks-klanininkus, Baltųjų piliečių 
tarybą, ir Alabamos bei Mississippi valstijų gubernato
rius—Pattersoną ir Bernettą, nes jie' visi yra sukilę 
prieš JAV Konstituciją ir Teisių Bilių.”

•
TAIP DABAR TUO reikalu dalykai stovi susiklos

tę. Kaip viskas toliau vystysis, matysime. Vienas aišku: 
Suminėtieji JAV Aukščiausiojo teismo sprendimai Ame
rikos žmonėms gero nežada. Net ir stambiojo kapitalo 
organas “The New York Times” labai skeptiškai į juos 
pažiūrėjo.

Mums tiesiog nesuprantama, kodėl Aukščiausiasis 
teismas (penki jo nariai) dabar pasimojo prieš Komu
nistų partiją taip kovoti?
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JAR TIRONAI NUŽUDĖ 
ĮŽYMŲ KOVOTOJĄ
—Prieš kurį laiką Damas
ko (Syrijoje) kalėjime bu
vo nužudytas Libano komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius ir rašyt o j a s . 
Francūzijos laikraštis “Hu- 
manite” apie tai parašė 
straipsnį. Trumpai suė
mus, straipsnyje sakoma:

“Libano komunistų par
tijos sekretoriato kpnfuni- 
katas, sakoma stra/psnyje, 
kur buvo pranešta/apie tai, 
kad nužudytas rFaradžala 
Helu Damasko kalėjime, 
kur jį savavliškai kalino 
nuo tos dienos, kai jį Jung
tinės Arabų Respublikos 
slaptoji policija suėmė 
1959 m. birželio 25 dieną, 
be abejo, sujaudins visus 
žmones Prancūzijoje ir vi
same pasaulyje.

“Faradžala Helu buvo ne 
tik didis darbininkų judėji
mo vadovas, bet ir puikus 
rašytojas, kurio kūriniai 
žymiai praturtino kultūrinį 
Libano palikimą ir arabų 
kultūra. Jo vardas glau
džiai susijęs su galinga ko
va, kuri vyksta prieš kolo
nializmą Viduriniuose Ry
tuose.

“JAR valdžios organų po
zicija, kai jie per dvejus 
metus nenorėjo atsižvelgti į 
daugelį įvairių tarptautinių 
organizacijų, jų tarpe Tarp
tautinės kovos už žmogaus 
teises federacijos, žygius, 
veidmainiavimas, kuris ver
tė šiuos valdžios organus iš 
pradžių neigti, kad šis vei
kėjas buvo pagrobtas Siri
jos teritorijoje, o paskui at
mesti visuš prašymus;' su 
kuriais į juos kreipėsi įvai
rios tyrimo komisijos, su
tepa juos nenuplaunama 
gėdos dėme. Farandžala 
Helu buvo pagrobtas, žiau
riausiai kank i n a m a s ir 
niekšiškai nužudytas.

“Deja, tai ne pirmas nu
sikaltimas. Šimtai Egipto 
ir Sirijos demokratų susi
laukė tokio pat likimo, kaip 
ir Faradžala Helu. Kai ku
riems iš jų gresia mirtis 
JAR kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Šio
je jaunojoje respublikoje 
susilpnėjo arba yra pavoju
je nacionalinio judėjimo jė
gos, iš imperializmo išplėšti 
iškovojimai, pasiekti didvy
riškos kovos kaina, akty
viai dalyvaujant komunis
tams ir darbo žmonėms.

“Faradžalos Helu nužudy
mus dar labiau izoliuoja re
akcinį sparną buržuazijos, 
kuri visaip siekia savo kla
sinių egoistinių interesų 

, pergalės. Jis paskatins E- 
Igipto ir Sirijos darbiniu-’ 
kus, valstiečius ir inteli
gentus sustiprinti, savo ko-' 
vą, kad iškovotų tikrąją na
cionalinę demokratiją, kai 
liaudis turės plačias teises 
ir pagrindines demokrati
nes laisves.”

PRISIMINUS ROŽĘ 
LIUKSEMBURG

• šių metų kovo 5 d. suka
ko 90 metų, kai gimė įžy
mi revoliuci o n i e r ė Rožė 
Liuksemburg. Žemiau pa
duosime apie tą kovotoją 
duomenų, paimtų iš Lietu
vos spaudos.

“Gimusi Zamosce (Len
kijoje), Roza Liuksemburg 
gimnazijos mokslą išėjo 
Varšuvoje ir tuojau įsijun
gė į nelegalios lenkų parti
jos ‘Proletariat’ veiklą. 
Gresiant suėmimo pavojui, 
ji emigravo į Šveicariją. 
Ciuriche ji baigė universi

tetą ir daktarų laipsniui 
gauti parašė dizertaciją te
ma ‘Lenkijos išsivystymas.’ 

“Įsitikinus, kad prolleta- 
riatas gali išsivaduoti iš ka
pitalistinio pavergimo tik 
organizuotos revoliuc i n ė s 
kovos būdu, R. Liuksem
burg savo gyvenimą paski
ria proletariato jėgoms or
ganizuoti. Ji buvo viena iš 
Vokietijos Komunistų . par
tijos ir Lenkijos Socialde
mokratų partijos kūrėjų 
bei vadovų. Ji taip pat at
stovavo vokiškosios social-, 
demokratijos k a i r i a j a m 
sparnui Il-me Internacio
nale.

“Rožės Liuksemburg pa
žiūros formavosi 1905 me
tų Rusijos revoliucijos įta
koje. Priešingai negu kiti 
Vokietijos socialdemokratų 
vadovai, R. Liuksemburg 
karštai gynė naują proleta-Į 
riato kovos formą — masi
nius streikus. Ji dalyvavo 
R S D D P V-me (Londono) 
suvažiavime ir Tarptauti
niame socialistų kongrese 
Štutgarte (1907 m.). V .1. 
Leninas ir R. Liuksemburg 
tame kongrese patiekė pa
taisą prie režolucijos apie 
militarizmą ir karą, siūly
dami panaudoti karo metu 
susidariusią krizę buržua
zijai nuversti.

“Prasidėjus 1914-1918 m. 
imperialistiniam karui, R. 
Liuksemburg buvo eilėse tų, 
kurie ryžtingai stojo prieš 
pasaulio įtraukimą į kruvi
nas žudyries. Kai socialde
mokratai drauge su reakci
nėmis partijomis Vokietijos 
reichstage balsavo už k a r o 
biudžetą^ raginda!mi: darbi- 
ninkus ‘ginti tėvynę,’ Roza 
Liuksemburge-pasakė t “Vo
kietijos socialdemokra t i j a 
nuo 1914 m. rugpjūčio 4 d. 
yra dvokiantis lavonas.’ V. 
I. Leninas vėliau pažymėjo, 
kad su šiuo Rozos Liuksem
burg posakiu jos vardas įeis 
į pasaulinio darbininkų ju
dėjimo istoriją.

Įkalina
“Vokietijos reakcionieriai 

Roza Liuksemburg už anti- 
militaristinę veiklą tuojau 
suima ir uždaro į kalėjimą. 
Būdama kalėjime, ji susiri
ša su kairiaisiais socialde
mokratais ir 1916 metais 
drauge su kitais aktyviais 
darbininkų judėjimo .daly
viais suorganizuoja “Spar
tako sąjungą,” kuri veikė 
p.roletariatinio internacio
nalizmo pagrindais.
“Prasidėjusi Vokietijos re

voliucija 1918 m. lapkričio 
men, Rozą Liuksemburg iš
laisvino iš kalėjimo. Su ne
nuilstama energija ši mote
ris įsijungė į politinę veiklą, 
ėmėsi redaguoti ‘Raudoną
ją vėliavą’ (‘Rote Fahne’). 
Atsižvelgdama į bolševikų 
partijos patyrimą Didžiojo
je Spalio socialistinėje re- 
volicijoje, R. Liuksemburg 
drauge su Karlu Ljbknech- 
tu ėmėsi darbo Vokietijos 
komunistų partijai sukurti, 
sudarė programos projektą 
jos steigiamajam suvažia
vimui.

Nužudyta
“Tačiau vokiškieji imperi

alistai, išgąsdinti įsisiūba
vusio spartakiečių judėji
mo, degė pašėlusiu įniršiu 
ir neapykanta prieš to judė
jimo vadus. Revoliucinėmis 
1919 metų sausio mėnesio 
dienomis dešinieji socialis
tai, remdamiesi karine kli
ka, paruošė niekšingą Ro
žės Liuksemburg ir Karlo 
Libknechto nūžudymą. /

Greta praktinio revoliuci
nio darbo R. Liuksemburg 
daug dėmesio skyrė teorijos 
klausiniais. V. L Leninas,, 
griežtai kritikuodamaš R. 
Liuksemburg klaidas impe
rializmo, partijos organiza
cinių pagrindų, nacionali
nio išsivadavimo, valstiečių 
ir kitais klausimais,, vis dėl
to aukštai vertino Rozą 
Liuksemburg kaip kaip iš
tikimą darbininkų klasės 
šalininkę.
“ ‘Nepaisant tų jos klaidų,’ 

pažymėjo V. L Leninas, di
džioji K o m u n i s t ė Roza 
Liuksemburg buvo ir lieka 
erelis; ir ne tik jos atmini
mas bus visuomet brangus 
viso pasaulio komunistams, 
jos biografija bus labai nau
dinga pamoka auklėjant 
daugelį viso pasaulio ko
munistu kartu.’

Rozos Liuksemburg, Kar
lo Libnekchto ir jų bendra
žygių siekimai yra tapę re
alybe: sukurta Vokietijos 
D -e m o kratinė Respublika, 
Komunistų ir socialdemokra
tų partijos yra susijungu
sios į Vokietijos Vieningąją 
socialistų partiją, kuri da
bar yra pirmosios Vokieti
jos darbininkų ir valstiečių 
valstybės vadovaujanč i o j i 
jėgą.”

“1940 metų birželis nu

“DARBAS” APIE 1940 M. 
BIRŽELIO MĖNESIO 
ĮVYKIUS

Urugvajiečių lietuvių 
laikraštis (gegužės 30 d.) 
rašo:

svėrė Lietuvos ateitį. Nuo 
tos dienos Lietuvos liaudis 
atsikvėpė laisvai,, a t g a v o 
savo kovotojus, kurie buvo 
pūdomi kalėjimuose^ —ga
lėjo suteikti garbę, žuvu
sioms ir pasirinkti kelią 
ateičiai.

“Šis birželis Lietuvos 
liaudies niekuomet nebus 
užmirštas! Liaudis turės 
visuomet atmintyje!..

“Nemalonūs prisimini
mai liaudies priešams, nes 
jie stengiasi šį mėnesį iš-
verkti paskutines ašaras, 
apgailestauti savo bankus, 
dvarus, fabrikus. Jie, būda
mi užsienyje ir kalbėdami 
apie ‘Tėvynės meilę,’ dažnai 
primena savo ‘žmonišku
mą,’ kuomet buvo Lietuvo
je, ir stengiasi dabar klai
dinti kitus, sakydami, kad 
Lietuva jų laikais buvo rde- 
mokratinė ir pažangi...

“Užsieny gyvenantieji 
vienbalsiai pasakys tą, 
k a d b u v u s i valdžia i ne 
juos atstovavo, niekuo 
nebuvo pažangi ir : 
kuomet jie nebuvo lai 

tnet

svi.
Buvusioji Lietuvos valdžia
niekuomet nesistengė lietu
viams padėti nei jų ginti,
bet stengėsi apgauti ir 
kyti tamsumoje, ignora 
joje.

lai- 
nci-

“Kuomet suvažiavę lietu
viai į Rietu Amerika ir su
sitikę su sunkumais prisi
dėjo prie bendros kovos su
šalies gyventojais, tai Sme
tonos p a s i u n tiniai s(;ojo 
bendrai su reakcija, kovoti 
prieš lietuvius, juos smerkė, 
išdavinėjo policijai ir įka
lindavo.

“Bet jiems nepasisekė tai 
padaryti su Lietuva, ir'jie 
ten jau nebegalės sugrįžti.
Jų purvini žodžiai per metų 
metus paliko purvu. Mūsų
tėvynė tarybinė Lietuva
gyvuoja jau 20 metų ir yra 
stipri, vieninga ir dina 
drauge su visomis tautomis, 
—didžiuojasi kosminiu lai
mėjimu su Jurijum Gagąri-

Pažvelgkite į šią mergai
tę tarp žydinčių obels žie
dų. Vaikai ir gėlės — kaip 
jie panašūs! Jiems — savo 
vaikams mes trokštame lai
mės ir taikos, nesigailėda
mi jėgų, jiems kuriame pa
tį gražiausią gyvenimą že
mėje — komunizmą. O tam 
mums tereikia vieno — tai
kos. Štai kodėl viso pasau
lio dorieji žmonės karui ta
ria griežtą “ne!”

Ypač galingai šis šūkis 
visoje planetoje skamba 
šiandien — birželio pirmą
ją — Tarptautinę vaikų 
gynimo dieną. Prieš dvyli
ka metų Tarptautinė de
mokratinė moterų federaci
ja kreipėsi į visus pasaulio 
dorus žmones, ragindama 
išgelbėti vaikus nuo .baisios 
atominU karo grėsmės, nuo 
nežmonišku kapitalistinio 
išnaudojimo. Šie šūkiai su
silaukė karšto atgarsio vi
sose šalyse, milijonų žmo
nių širdyse. Birželio pir
moji tapo kovos už kelio už
kirtimą naujam karui die
na, kovos už vaikų gyvybę, 
sveikatą ir gerovę diena.

Nuolatiniu rūpesčiu ap
gaubti mažieji mūsų šalyje. 
Vaikams suteikta viskas 
kad jie augtų sveiki ir žva
lūs, taptų aktyviais komu
nizmo kūrėjais.

Štai prieš mus nuotrauka 
iš geriausio respublikoje 
Druskininkų miesto vaikų 
darželio. Kas žino, gal 
šiandien auklėtojos sugal
votas žaidimas “gydytojais” 
paveiks šią mergytę taip, 
kad ateityje baltas gydyto
jo chalatas jai taps gyveni
mo tikslu... Šis darželis — 
vienas iš 292 Tarybų Lie
tuvoje veikiančių ikimokyk
linių įstaigų, kuriose auga 
beveik šešiolika tūkstančių 
vaikų. Nuo pirmųjų kūdi
kio gyvenimo dienų jį ste
bi 105 vaikų konsultacijos, 
o jų motinų sveikata rūpi
nasi 106 moterų konsulta
cijos ir 222 moters higie
nos kambariai įmonėse, ce
chuose. O kur dar vaikų 
ligų stacionarai, ligoninės, 
sanatorijos. Tuo tarpu 
1939 metais Lietuvoje iš 
viso buvo tik apie penkias
dešimt vaikų gydytojų ir 
trys vaikų konsultacijos.

Ne lepūnėliais, darbo bi
jančiais baltarankiais au
ga mūsų mažieji. Pedago
gai juos paruošia gyveni
mui. Daugelyje Tarybų 
Lietuvos mokyklų šiandien 
yra gamybinės klasės, dirb
tuvės, kuriose moksleiviai 
įgyja šaltakalvių, stalių, 
elektrikų ir kitų specialy
bių darbo įgūdžių. Iš jų 
išaugs geri gamybininkai, 
busimieji komuni s t i n i o 
darbo kolektyvų nariai. To
kiu nori būti ir Šiaulių tre
čiosios vidurinės mokyklos 
aštuntokas V. Demionovas 
(kairėje), kuriam mokyk
los dirbtuvėje savo gauses- 

nu. Šiandien džiaugiamės 
ir mes, kad mūsų šeima, tai 
yra Tarybų Sąjunga, turi 
balsą pasaulyje.”

m patyrimą šiandien pei 
teikia vyresnysis draugi 
B. Boičenka.

Sunki dalia kapitalistinė
se šalyse tenka mažiesiems, 
kurie vaikystėje neteko tė
vų. Elgetavimas, o geriau
siu atveju — skurdi prie
glauda apnuodija gražiau
sius vaikystės metus, pa
verčia juos kančia.

To nėra mūsų šalyje. 
Štai vien Tarybų Lietuvoįg 
yra 23 vaikų namai, ku-* 
riuose gyvena 2630 mažų
jų. Jų vaikystė šviesi ir 
nesudrumsta.

Tačiau dar ne visur virš 
mažųjų mūsų planetos gy
ventojų toks giedras dan
gus. Įsiskaitykite į žinutes 
laikraščiuose, įsiklausykite 
į radijo pranešimus. Dar 
daug kur kapitalistinėse ir 
kolonijinėse šalyse vaikai 
negailestingai išnaudojami, 
gyvena baisiame skurde, 
auga bemoksliai, užguiti ir 
ligoti. Šiandien, Tarptau
tinę vaikų gynimo dieną, 
prisijunkime prie daugia
milijoninės dorų žmonių 
armijos balso ir tarkime 
karo trokštantiems impe
rialistams: “Nelieskite sa
vo pajuodusiomis nuo krau
jo rankomis vaikų! Težydi 
žmonijos gėlės! Te niekas 
joms' nedrįsta užstoti saUK 
lės!”

Z. Serapinas

POKALBIAI SU 
TIKINČIAISIAIS

TELŠIAI.—Talpi rajono 
kultūros namų salė šį kartą 
pasirodė per ankšta. Į ateis
tų surengtą vakarą susirin
ko apie šešis šimtus žmonių. 
Salėje—ir tie, kuriuos daž
nai pastebime varstant baž
nyčios duris.

Vakaro metu buvo tęsia
mas rajono laikraštyje pra
dėtas pokalbis. Metų pra
džioje buvo išspausdintas 
doc. J. Rukevičiaus ir P. 
Pečiūros straipsnis “Kaip 
atsirado tikėjimas pomirti
niu gyvenimu.” Į redakci
ją pradėjo plaukti atsiliepi
mai. Rašė tebetikintys ir 
nustoję tikėti žmonės. Per 
tris mėnesius gauta dešim
tys laiškų. Dalį jų laikraš
tis išspausdino. Tačiau^ į 
visus atsakyti per laikraštį 
buvo neįmanoma. Todėl re
dakcija kartu su ateistų na
mų taryba ir nutarė su
rengti atvirą pokablį su ti
kinčiaisiais.

Į klausimus atsakinėjo at
eistinių namų tarybos pirmi
ninkas V. Valatka, gydyto
jas A. Abaris, mokytojai S. 
Markoms, A. Kalinauskas, 
L. Rimėnas ir kt.

Ateistai su tikinčiaisiais 
kalbėjosi nuoširdžiai, steng
damiesi padėti jiems su
prasti religijos dogmą ir 
daromą žalą, paskatinti ti
kinčiuosius domėtis mokslo 
tiesomis.

Redakcija ir ateistų na
mų taryba nutarė neapsiri
boti šiuo vienu vakaru. At
sakymai į klausimus, gauti 
laiškai bus ir toliau spaus
dinami laikraštyje. Pan^ę 
šūs vakarai bus rengiami 
ne tik rajono centre, bet ir 
apylinkėse bei kolūkiuose.
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PANDĖLYS
Gimtasis miestas!
Kiek daug kiekv i e n a m 

mūsų pasako šie paprasti 
žodžiai. Čia prabėgo vai
kystė, jaunystės metai.

...Mažytis užkampio vals
čiaus miestelis su smulkio
mis parduotuvėmis, turga
viete viduryje miesto, su į 
žemę smingančiais namu
kais, pradine mokykla, įsi
kūrusia dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą statytame 
name.

praėjusiais metais pastaty
ti gimdymo namai

Užsukime į miesto sode 
skendintį vasaros teatrą. 
Jis pastatytas prieš porą 
metų. Jame pandėliečiai 
žiūri savo saviveiklininkų 
paruoštą programą, taip 
pat ir Vilniaus, Kauno bei 
kitų čia atsilankančių teat
rų spektaklius.

Keliaukime, per Pandėlį 
toliau. Anksčiau greit pri
eidavai miesto ribą. Dabar 
tai padaryti sunkiau. Paė
jus dar geroką gabalą bu
vusią priemiesčio dykyne, 
visur matyt statybos ii’ 
naujai pastatyti namai. 
Gerai įrengtas stadionas, 
aukštai ant kalno iškilo 
nauji vidurinės mokyklos 
rūmai. Pasikėlę į ketvirtą
jį šios mokyklos aukštą, 
pro langus pažvelkime į 
Pandėlį. Į kurią pusę be
žiūrėtum,—visur nauji na
mai, gatvės.

Bet ne vien naujos gat- 
kj. Pasikeitė 

Da-

Arba vėl... 1944 metų 
ruduo. Virš Pandėlio jau 
kelinta diena kyla niūrus 
d ū m ų debesys, naktimis 
šiurpiai liepsnoja gaisro pa
švaistė.

Nudundėjo į vakar u s 
frontas, grįžo pandėliečiai į 
namus, bet nemų nerado... 
Vėjo nešiojami pelenai, 

, griuvėsiai pasitiko juos.
Jau daugiau kaip šešioli

ka metų prabėgo nuo tų die
nų. Užsigydė sunkias, skau-
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ežias zaizcas ant e ys, Amoniu gyvenimas. Da- 
dang gražesnis pakil° >spe-ibar studentas arba aukštą.

jį mokslą baigęs žmogus 
jau nebe retenybė šeimoje. 
Anksčiau retas pandėlietis

i turėjo radijo aparatą, o da- 
į bar daugelis įsigiję televizo
rius.

Sunku trumpai aprašyti 
naująjį Pandėlį. Geriausia, 
žinoma, pačiam pabūti ja
me dabar, kad galėtumei 
pamatyti, kaip šitas mies
tas pasikeitė.

V. šeškausimas

lenų. Tad atidėk, brangus 
skaitytojau, keletai minu
čių savo reikalus ir pavaikš- J 
čiokime drauge po mano, o 
gal ir Tavo, gimtąjį Pan-

Nuo ko pradėsime kelio
nę? Gal nuo turgavietės? 
Nepakentė pandėliečiai šios 
nešvaros pačiame miesto 
viduryje. Greit čia užvirė 
darbas. Tiesiomis eilėmis 
išsirikiavo medeliai, akaci
jų krūmai, gėlynai, nusitie
sė takai. O aplink naują 
skverą buvusių degėsių vie-1
toje išdygo patogūs na-įkos valstybių organizacija 
mai, kino teatras, ūksmin-‘pasiuntė komisiją į Domini- 
gų medžių pavėsyje stovi kos respublika patyrimui 
miesto ligoninė, greta jos ten esamos padėties.

Washingtonas. — Ameri-

Jono Kaškaičio laiškas iš Lietuvos
Mieli draugai ir bičiuliai, 

noriu susisiekti su Jumis 
svarbiais visuomeni š k a i s 
klausimais. Jums jau žino
ma, kad. jau senokai varo
mi prirengiamieji darbai 
Lietuviškajai tarybinei en
ciklopedijai. Didžiulis, pla
tus, milžiniškas darbas. Lie
tuvos TSR mokslų akademi
ja šefuoja šį darbą. Tiek 
pat daug padeda Partijos 
istorijos institutas prie Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centrinio Komiteto.

Šimtai kruopščių bendra
darbiu nuoširdžiai, uoliai 
įsijungę į šitą visuomeniš
kos svarbos darbą. Dauge
lis iš jūsų žinote apie “En
cyclopedia britanica,” bibli
otekose tekdavo vartyti tų 
milžiniškų knygų lakštus, 
rankioti kokias žinias egza
minams, knygai, monografi
jai rašyti. Ne vienam bet 
kada rūpėjo ko nors pra
mokti, p r a p 1 a t i nti savo 
mokslinius horizontus.

Labai panaši bus ir di-

enciklopediia. Darbas ve
damas alfabetiškai. Ro
dos, netaip jau daug tėra 
pavardžių ir daiktų, prasi
dedančių su a, o, žiūrėkite, 
po šita pradine a vis dar te- 
bespausdinamos enciklope
dijoje žinios.

Pamenu, kiek vargo čia 
buvo su Fredu Abeku. Vi
si mes puikiai žinojom ši
tą nuoširdų draugą vadovą, 
bet žinojom tik paviršium. 
Niekas negalėjo tikrai pa
sakyti jo tikros pavardės, jo 
gimimo dienos, jo gimtojo 
kaimo ar miestelio vardo, jo 
jaunųjų metų nuotykių. 
Net ir “Vilnies” redakcijos 
personalas, “Laisvės” per-

sonalas nesu g ebėjo susi- 
krapštyti. Tai Antanas 
Vaivutskas paklausė manęs, 
aš irgi nesusivokiau, bet 
men dingtelėjo Elena Jas- 
kevičiūtė, Amelija jos sesuo. 
Jos gi artimiausios Abeko 
giminaitės: Abekas — Ake
laitis Motiejus juk jų tikras 
dėdė; Ir greitųjų parašiau 
draugei Elenai Jaskevičiū- 
tei laišką, žinoma., oro paš
tu. Elenutė ir išrišo šį klau
simą. Jos gautą laišką 
tučtuojau įteikiau draugui 
Antanui Vaivutskui, o Vai
vutskas — Partijos istorijos 
instituto direktoriui, drau
gui Romui Šarmaičiui. Ir 
tik tada tapo suregaduotas 
straipsnis enciklop e d i j a i 
apie Akelaitį Motiejų.

Panašių ypatingų žinių 
trūksta apie daugelį drau
gų, vertų patekti į enciklo
pedijos puslapius. Kaip tik 
dabar ir einame prie arti
miausiojo dalyko.

Aš irgi varau gan a 
kruopštų, enciklopedijai ir 
bibliografijai reik alingą 
prirengiamąjį darbą. Var
tau, nagrinėju senus mūsiš
kių laikraščių komplektus, 
vedu kartoteką, pažymėda
mas veiklesnius draugus ir 
įvykius. Iš pirmo darbas 
atrodė sausas, mechaniškas, 
monotoniškas, bet netrukus 
pasidarė įdomus ir gaivin
gas. Vien tik idėja, kad tai 
yra svarbus ir greitas vi
suomeniškas darbas, teikia 
man noro, ištvermės ir 
energijos. Juk tėvynėje ma
ne priglaudė, mane globoja, 
ipilietino., aprūpino valdiš
ku butu ir gausia personali
ne pensija. Turiu gi už tai 
parodyt savo dėki n g u m ą 
gimtajai šaliai, savo ryžtą 
kuo nors jai padėti.

Eugenijus Meškauskas

Ateisto Kazimiero Lyščinskio 
pasaulėžiūros klausimu

Kaip K. Lyščinskis kon-leistą, 
ppi n i i s i vai zd avo 1 ai sva I cavn

, kuris sukeltų prieš 
save liaudį, pasakydamas 
jai tiesą, turi savo atitik
menį T. Kampanelos eilė
raščio “Apie liaudį” pabai
goje, kur sakoma: “Ir jei 
koks asmuo jai tą pasakys, 
ji užmuš jį ir palaidos.” K. 
Lyščinskio suprojektuoto 
antkapio užrašo mintis, 
kad išminčių mokymas yra 
apgaulė, kitame T. Kampa
nelos eilėraštyje yra šitaip 
išreikšta: “Išminčiai yra 
priversti gyventi tartum 
kvailiai... laikyti sau protą 
už uždarų durų, viešai pri
tariant tam, kam visi plo
ja”. Šiuos sutapimus vargu 
ar galima laikyti atsitikti
nais.

Čia reikia , dar prisimin
ti, kad ir T. Kampanela 
rinko ateistinius argumen
tus prieš dievo buvimą. 
1636 m. jo išleistoje knygo
je “Nugalėtasis ateizmas” 
išdėstyta daugiau kaip dvi
dešimt ateistinių argumen
tų. Tiesa, šis veikalas bu
vo išleistas ateizmo panei
gimo pavidalu, kitokiu at
veju jis tuo metu nebūtų 

KAMPANELOS ĮTAKA ^alė^s išeiti ,iš spaudos, 
bet daugumas jo amžininkų 

Yra pagrindo spėti, kad matė jame pridengtą ateiz- 
K. Lyščinskio pasaulėžiūros , mo propagandą. Ateistinius 
formavimosi procese tam teiginius T. Kampanela dė- 
tikrą vaidmenį galėjo su- sto labai įtikinamai, 
vaidinti XVII a. italų hu- tai, tokiu būdu, kad teologi- 
manisto, utopinio socializ
mo pirmtako T. Kartipane- 

. los raštai. Aukščiau minė
tasis lenkų tyrinėtojas A. 
Novickis atkreipė dėmesį į 

4<kai kuriuos sutapimus K.
Lvščinskio ir T. Kampane
los minčių formulavime. K. ir K. Lyščinskio aiškinimo- 
Lyščinskio pastaba apie at- si būdas teisme. Ir jis tvir-

krečiai įsivaizdavo laisvą 
nuo dvasinio ir materiali
nio pavergimo visuomenę, 
šiandien sunku pasakyti. 
Tačiau aišku, kad jis tikėjo 
ja ir kelią į ją suprato kaip 
liaudies švietimo, tiesos 
skleidimo kelią. Tas kelias 
jam atrodė labai sunkus, 
bet ne beviltiškas. Savo tes
tamento projekte jis prašė 
po mirties sudeginti jo pa
laikus ir ant kapo pastaty
ti akmenį su užrašu: — 
“Klausyk praeivi! Saugokis 
šito akmens. Jis tavęs ne
palies, jei tu nesi tiesos pa- 

4 liestas. Mokykis iš šio ak
mens tiesos, kurią žmonės, 
ir žinodami, kad ji tiesa, 

Skelbia, kad ji yra melas.
Išminčių mokymas iš tiesų 
yra apgaulė”. K. Lyščins
kis manė, kad ir antkapis 
gali tarnauti kaip nuolati
nis raginimas ieškoti tikros 
tiesos. Jis, matyti, neabe
jojo galutine tiesos pergale, 
kad ir tolimoje ateityje. O 
tiesos pergalėje jis matė ir 
išsivadavimą iš socialinės 
priespaudos.

karš-

niai samprotavimai objek
tyviai sudaro skurdų vaiz
dą. Šis veikalas, kaip ir ki
ti spausdinti T. Kampane
los raštai, K. Lyščinskiui 
galėjo būti žinomas. Tokiai 
prielaidai sudaro pagrindą

tino, kad ateistų argumen
tus rinkęs, norėdamas vė
liau juos “paneigti”.

Nėra jokio abejojimo, 
kad K. Lyščinskis buvo su
sipažinęs ir su kitais ateis
tinio pobūdžio raštais. Sa
vo pasiteisinime teismo me
tu jis mini antikinių ir 
naujų laikų ateistus, jų pa
vardžių neišvardindamas. 
Iš antikinių autorių jis ga
lėjo būti susipažinęs su Lu
krecijų Karu, kuris to me
to ateistų tarpe buvo labai 
populiarus. K. Lyščinskis 
galėjo būti skaitęs P. Pom- 
panacijaus, Dž. Bruno, L. 
Vaninio ' ir kitų renesanso 
laikotarpio ateitstų spaus
dintus veikalus. Aiškinda
mas religijos socialinį vaid
menį, jis galėjo pasiremti 
N. Makiavelio nuomone. 
Kaip žinoma, N. Makiavelis 
žiūrėjo į religiją kaip į pa
togų įrankį laikyti liaudį 
paklusnia ir rekomendavo 
valdonams ją remti ir tuo 
atveju, jei patys būtų įsiti
kinę religinių teiginių klai
dingumu.
NUOSEKLUS ATEISTAS

Šiandien mes negalime 
tvirtai nustatyti, kokių te
orinių šaltinių pagrindu 
formavosi K. Lyščinskio 
pasaulėžiūra. Bet tai ant
raeilis klausimas. Esminga 
tai, kad jis susiformavo 
kaip nuoseklus ateistas, su
pratęs materialinės vergo
vės ryšį su dvasine vergove. 
Kaip ir visi to meto pažan
gūs mąstytojai, K. Lyščins
kis visuomenės istorijos 
procesą suprato dar idealis
tiškai ir todėl į dvasinį išsi-

žymus vyras, kokia jo pilna 
pavardė, vardas (gal Zavi- 
ša?) . O tas nuoširdusis 
veikėjas Steponas Joniškie
tis — kokia jo pavardė? 
Jaunutis, J. N. S. — tai 
Juozas Simons - Simanaus- 
kas, tas kruopštasis akių, 
akinių parinkę jas? O. Rum- 
boniškis, kas?

! Bijau, kad tik neįkyrė- 
. įčiau juums su tais pseudc- 
! t; nimais. Ką gi padarysi, 
11 kad reikia. Man juk irgi 

negi kiškio pyragai ta visa 
pseudonimiada. Man nuo

Į jų net akys raibsta. Bet va 
i reikia išlukštenti. Ir čia už 
i jūsų bet kokią pagalbą že- 

Nuo (ir apie) Bakšio J. 'mai lenkiu jums galvą.
Jono; Balevičiaus P....
(Frank Balwood) — šį tą! 
apie jį; Balsio Jono (Vit
kus, V-s (baltimorietį) ; apie 
Balsį Praną, greitnekietį 
velionį, veikėją, kritiką. A- 
pie Juozą Baltrušaitį ir dr. 
Jonaną Baltrušaitienę, ro
dos, žinių, pakanka. Apie 
Baltušniką Juozą, Argenti
nos, Urugvajaus veikėją. 
Baranauskas Petras, malo
nėkit apie save keletą duo
menu.

Baranikas R u d oi į a s 
(anykštėnas, Žilėnas) pra
šom. taipo pat.

Barkus Jonas — taipgi 
keletą žinelių. —prašom.

Bekešiene Lucė (L. Be- 
kis) — irgi truputėlį.

Baltulionyte Marė .(San 
Francisco).

Apie Juozą Bendokaitį. 
Bekampis Juozas.

Nuo Benekeraicio Jono 
(Baker, Pacific) jau turiu 
—labai ačiū.

Bimba Juozas — irgi pa
našiai, prašom.

Bondžinskaitė Janina, 
Bovinas Vincas, apie Bukš- 
nį Praną, apie Bulį Joną 
(Lumbį), Bacevičius Myko
las, Butkus J. J. (Jonas?J.:

ti, ką baisu ir prisiminti ir Apie Baltrūną Rapolą-pra- 
šiamė popieriuje pasakyti, sau jo mieląją du k r a i t ę 

Ksaverą Karosienę suteikti 
elementariniu žinių.

Na, draugužiai, čia tik 
“litanijos” pradžia. Be abe
jo, ta linkme teks dar ne 
karta teirautis. Juk dar 
tik pati' alfabeto pradžia 
teeina.

Vis dar užeinu slapyvar
džių, kurias reikia iššif
ruoti. Anksčiau ar vėliau 
ne vienas tų drausų pateks 
i enciklopedijos “litaniją.” 
Labai juntu dėkingas drau
gui daktarui Antanui Pet
rikai: jis man iššifravo 
daugi ausia slapyvardžių. 
Tačiau kai ką reikėtų žino
ti apie įžymųjį plunksnos 
veikėją V. Taurą. Tai Ka
zys Vidikas, man asmeniš
kai pažįstamas dar iš kuni
gu seminarijos laiku 
(1904). Kokia d. V. Tauro 
gimimo data, vieta i 
Vilkiją, Čekiškę, Seredžių), 
jo pradžios mokykla, vai
kystės darbai, gimnazija 
(Kaune?), pribuvimas į 
JAV ir į kokį miestą. Vė
lesnės žinios jau žinomos.

Ta mieloji, uolioji nenu- 
alsioji N dllie D e Schaaf! 
Kokia jos mergautinė pa
vardė, gimimo data ir vie
ta.? Kokia turėtų būti lie
tuviška jos pavardė? Fel
jetonistas Paulius — ar tai 
Senkevičius Jonas? Valstie
čio Sūnus, Darbintas? La
bai gausus ir stropus, aku- 
ratnas ir tikslus būdavo 
mokslinių žinių teikėjas N. 
M., J. C. K. Ar tai ne tas 
pats V. Tauras? Jonas Kas- 
pijus, M. Antanuk, S. Mei- 
son ar Mason, Pranas And- 
riūnas, dr. D. Pilka, Moc- 
kapetris — ar tai tikra pa
vardė to talentingo daili
ninko ir rašytojo? Z avis—

Ir štai prieš porą dienų 
mano darbo kambarį j įėjo 
Lietuviškosios tarybinėj en
ciklopedijos istorijos j sky
riaus vyresnysis redakto
rius, draugas S. Mikutaitis, 
ir pavedė man parašyt 
straipsnelius apie: Barysą 
Zigmą (mirė 1959), publi
cistą, ir apie Bečį Pbvilą, 
JAV lietuvių veikėją, 
abejo, su 
graži eilė vertingų drau
gių ir draugių. Partijos 
istorijos instituto direk- 
torius, draugas R. Sar
gino mane sumedžioti rei- 
maitis, užgyrė ir para- 
kalingų žinių ne tik apie iš- 
tuos du, bet ir apie daugelį 
kartotekoj atžymėtų drau
gų. su b. __

Tai šiuo atveju ir krei
piuos į jus, mieli draugai. 
Bet kas iš artimesniųjų Z. 
Baryso (jis pasirašydavo F. 
J. Boris, Ph. C., O. D.) 
draugų bei giminių, malo
nėkite man skubiai, oro 
paštu atsiųsti keletą žinių, 
būtent: draugo Baryso 
gimimo data, vietovė, jo 
pirmoji mokykla ir vaikys
tės darbai, data atvykimo į 
JAV, j kokį miestą, labai 
trumpai apie darbą šen ir 
ten, mokslą, mokyklos (ko
kios?) užbaigimą. Kuo pa
sižymėjo visuomeniškai ir 
k u 11 ū r i š k ai d. Barysas 
(straipsniai, raštai lietu
viškai ir angliškai—jų visų 
minėti, išskaičiuoti nerei
kia, tik bendrai pažymėti); 
jo prakalbos, prelekcijos, 
aukos Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos naudai ir t. p.

Skyriaus (istorijos) di
rektorius man pavedė pri
rengti trumpus, tikslius ir 
aiškius rašinėlius, gal tik

1c.-

Be
raide b bus

vieno puslapio (ar ir ma
žiau) dydžio. Enciklopedi
ja tai ne romanas, ne ap
sakymas, bet griežtos, trum
pos, tikslios istorinės bei 
mokslinės ižnios.

Adresuokite man
Vilnius
Klinikų g. 3-11
J. Kaškaitis
Lithuania, USSR
Ir tuo patim atveju — 

Tu, mielas bičiuli mano
broli, Ignai Bėci. Irgi at- 
atsiųsk man panašių žine
lių.

Panašiai norėčiau ir pra-| 
šyčiau žinelių:

šitaip:

vadavimą žiūrėjo kaip į 
materialinio išsivadavimo 
pagrindą. Liaudies masių 
tamsumas, paskendimas re
liginiuose prietaruose jam 
atrodė ne jų engiamos būk
lės pasekmės, o priežastis. 
Jis neįžvelgė ir tuo metu 
dar negalėjo įžvelgti religi
jos buvimo šaknų žmonių 
visuomeninės būties sąlygo
se. Materialistiniam reli
gijos kilmės ir jos sociali
nio vaidmens aiškinimui 
tuo metu dar nebuvo objek
tyvių prielaidų. K. Lyščin
skis buvo savo epochos pa
žangiausių protų gretose, 
pasiekdamas tai epochai 
įmanomas aukštybes ir ne
išvengdamas jos silpnybių.

Ypač aukštai iškyla K. 
Lyščinskis ano meto feoda
linės Lietuvos ir Lenkijos 
sąlygose. Išaugęs nemok
šiškoje pasipūtusių, aklai 
savaimi pasitikinčių bajorų 
aplinkoje, išauklėtas to me
to Vilniaus universiteto vi
duramžiškoje, scholastinėje 
atmosferoje, toli nuo liau
dies kasdieninės kovos su 
savo išnaudotojais, jis įs
tengė tartum iš viršaus pa
žiūrėti į šią tamsią aplinką 
ir tolimame horizonto pa
kraštyje pastebėti būsimo 
išsivadavimo vos vos bepa- 
stebimas žymes.

BŽOŠKOS “PARODYMAI”
Koks didelis kontrastas 

tarp logiško ir kilnaus K. 
Lyščinskio proto ir jo kal
tintojų, tuometinių gyveni
mo viešpačių dvasinio skur
do ! Reakcionieriškas buku
mas ir trumparegiškumas 
dvelkia iš kiekvieno Vil
niaus jėzuitų sustatyto ir 
skundėjo J. Bžoskos pasira
šyto skundo sakinio. “...Jis 
drįso,— rašoma skunde, — 
savo širdyje paniekinti ir 
nesantūriai žmonėms skelb-

drebant dvasia išreikšti, 
skelbti — kad dievo nėra. 
O pasiutęs, įniršęs ir pami
šęs žmogaus įžūlumas! Pa
sirodo, kad išmokslintas 
protas pagimdo beprotybę... 
Nieko nėra pragaištinges- 
nio, kaip išdidus mokytu
mas. Privedė jį prie to 
stabmeldiški sofizmai, die
vo bažnyčios uždraustų 
knygų, įvairių ateistų, ka
žin kur už jūrų atspausdin
tų paties Liucipieriaus pra
garo spaustuvėse, skaity
mas”. Aišku, kad su tokio 
intelektualinio lygio prieši
ninkais rimtai diskusuoti 
neįmanoma. Todėl nenuo
stabu, kad K. Lyščinskis 
nukreipė savo žvilgsnį į bū
simas kartas, pavesdamas 
savo pradėto darbo tęsimo 
uždavinį net savo kapo ak
meniui.

Nuo K. Lyščinskio mir
ties skiria beveik trys am
žiai. Per tą laiką ir gyveni
mas, ir žmogaus protas to
li nužengė į priekį. Lietuva 
seniai palaidojo feodalizmą, 
nustūmė į praeitį jo įpėdi
nį kapitalizmą ir šiandien, 
drauge su kitomis tarybinė
mis tautomis, savo ranko
mis tiesia kelią į komunis
tinį rytojų. Ir šiandien 
mes jaučiame, kad K. Lyš
činskio proto ir širdies jė
gos, sustiprintos trijų am
žių patyrimo, žygiuoja mū
sų gretose. Šios jėgos pa
deda mums kovoti su reak
cijos jėgomis, tos reakcijos, 
kurios pirmtakai ir įkvėpė
jai ilgus amžius veltui 
stengėsi sudeginti laužuose 
pažangią žmonijos mintį ir 
sustabdyti dėsmingą laips
niško liaudies išsivadavimo 
procesą iš visų materialinės 
ir dvasinės vergovės 
mų.

Prano Ak, labai norėtus su 
7 4.

daug kuo artimiau, asme- 
n i š k a i, pasišnekučiuoti, 
bet, deja, laiko nebėra. 
Džiūgauju jau iš anksto: 
gal gausiu pasimatyti su 
mielais ekskursantais-turis- 
tais. Jaugi čia pat. Tik 
gaila — nežinau, kas ir ka
da ruošiasi pribūti į Vilnių. 
Vistiek jau svajoju, kad 
matau tą ir kitą Vilniaus 
viešbuty apie pusryčių me
tą. pirma negu jus susodins 
i liuksusini autobusą ir ve
žios, rodys atgimusią tėviš
kę. Iki malonaus pasima- 
timo!

Jonas Kaškaitis 
REDAKCIJOS PASTABA

Gerai, suminėtieji asme
nys patys gali parašyti 
gerb. J. Kaškaičiui savo 
trumpas biografijėles; apie 
kai kuriuos suminėtuosius, 
kurie jau mirę, draugai, 
kurie apie juos žino, taipgi 
prašomi pasiųsti J. Kaškai
čiui medžiagos. “Laisvės” 
redakcija neturi visų žmo
nių biografinių duomenų ir 
neturi laiko jų ieškoti, juos 
surašyti.

; . Be to, mums rodosi, kad 
gerb. J. Kaškaitis klausia ir 
apie tuos asmenis, apie ku
riuos medžiaga turi. Pavyz
džiui, apie Zigmą Barysą. 
Apie ji buvo rašyta “Lais
vėje” ilgokai tuojau, po jo 
mirties (1959 metais). Be 
to. R. Mizaros knygoje 
“Žvilgsnis į praeiti” yra 
trumpai paduoti biografi
niai duomenys, kokius auto
rius turėjo; minėtoji knyga 
gauna m a ir Lietuvoje. 
“Laisvės” komplektai ten

Apie dailininką Joną Bu
ll - Lumbį užtenkamai bio
grafinės medžiagos vra jo 
kūrinių knygoje, išleistoje 
Lietuvoje.

O kaip su P. Rėčiu? Tik 
visai neseniai Vilniaus 
“Tiesoje” (1961 m. vas. 9 
d. laidoje) apie P. Bėčį til
po Pr. Buknio raštas? Ko
dėl gi iš ten nepasiimti? 

(apie: Kam dabar vėl prašyti, kad
kas rašytų? Geriau juk 
nieks neparašys.

Kai kuriuos asmenis, 
gerb. J. Kaškaičio laiške 
suminėtus, praleidome, ka
dangi tikrai žinome, kad jų 
biografiniai duomenvs vra 
Enciklopedijos redakcijoje 
arba pas R. šarmaitį.

(Pabaiga)

for-

APIE LEDUS— 
ICE CREAM

Ledus (Ice Cream) labai 
seniai pradėjo gaminti Ki
nijoje, 
žinių
Marco Polo, gyvenęs 1250- 
1324 metais.

Jungtinėse Valstijose pir
masis fabrikas buvo pasta
tytas 1851 metais Baltimo- 
rėje, Marylando valstijoje. 
Bet šaltasis mažai buvo 
prasiplatinęs iki 1900 metu, 
iki atsirado elektriniai šal
dytuvai.

Apie tai į Europą 
parvežė tyrinėtojas
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ROJUS MIZARA

KLAIP EDOJE Laisvoji Sakykla
(Iš užrašų)

Savo kelionėms žmogus iš anksto nu- 
sistato-pasirašo tvarkraščius, bet ne vi
suomet pagal tvarkrašty nustatytą lai
ką jis pasiekia jam reikalingas vietas. 
Mums taip atsitiko ir su Klaipėdos pa
siekimu: sakyta, kad mes ten būsime 
ankstokai, dar saulutei šviečiant, o bu
vome tik apie vidurnaktį.

. Vykdami į Klaipėdą, sustojome Šilu
tėje—tai gražus miestas, o Šilutės rajo
no vakarinį šoną skalauja Kuršių ma
rios. Mus čia šiltai sutiko didelis šilutie- 
čių būrys, o miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas Kazimieras Radeckis pasa
kė gražią kalbą. Pavaišinę mus skaniais 
pietumis, miesto vadovai pasakė:

— Šiandien pas mus didelė šventė — 
Statybininko diena. Mes ją atžymime 
miesto parke — atžymime iškilmingai! 
Prašome svečius dalyvauti kartu su mu
mis.

Po kalbų, po apdovanojimo atsižymė
jusių statybininkų-pirmūnų, buvo kon
certas, kuriame vyriausius, numerius 
atliko Kauno Politechnikos instituto 
Dainų ir šokių ansamblis. Tai iš tikrų
jų buvo ko paklausyti, pamatyti ir kuo 
pasidžiaugti. Tiek jaunimo, tiek talen
tų! Tai busimieji inžinieriai, architek
tai ir kitokie specialistai!

Programai pasibaigus, pribėga prie 
manęs keletas veikėjų ir sako:

—Būtinai tarkite žodį mūsų žmonėms, 
būtinai!

Tariau, bet tai dar labiau užtruko 
laikas—mes dar vėliau būsime Klaipė
doje! Atsisveikinti su nuoširdžiais sve
tingais šilutiečiais dar sunkiau. Kiek
vienas nori žinoti, kaip reikalai stovi 
JAV, kaip mums atrodo Tarybų Lietu
va.

— Kai grįšite Amerikon, pasakykite 
žmonėms, kad ir jie kovotų už taiką... —- 
taria man senutė, kurios anūkas mokosi 
Vilniuje.

Autobusas skuba per Priekulės rajo
no plotus, perlekia skersai Miniją, ir 
mes jau artinamės prie garsaus Klaipė
dos miesto.
• Tenka pasakyti, kad apie buvusį Klai
pėdos kraštą anksčiau aš turėjau kito
kią nuomonę, kitaip aš jį vaizdavausi. 
Maniau, jog čia žemė nepaprastai der
linga,— juodžemis, lygumos ir lygumos, 
kaip Ukrainoje, arba Argentinos pam
pose. Dabar matau, kad šis kraštas, 
kaip Žemaitija: ir kalvelės ir miškeliai, 
ir smėlingos žemės ploteliai. Iš tikrųjų 
Klaipėdos kraštas ir yra Žemaitijos da
lis, jis ir buvo kadaise Žemaitijos dalis, 
tik vokiškieji plėšikai per ilgus metus jį 
buvo atplėšę nuo mielosios Žemaitijos ir 
laikėsi per šimtus metų.
‘ Klaipėdą pasiekėme jau vėlokai. Rug
pjūčio mėnesio nakties tamsa dengė Lie
tuvą. Palei Priekulės plentą mūsų lau
kė didelė klaipėdiečių minia. Gaila man 
Įbuvo žmonių: jie čia mūsų laukė per ke
letą valandų! “Miesto tėvai” sutiko 
mus draugiškomis kalbomis. Reikėjo į 
tai atsakyti. Mūsų turistai įpareigojo 
tai padaryti mane.
’ Dėkojau klaipėdiečiams už nuoširdų 
mūsų sutikimą ir sakau:

—Mes džiaugiamės, mes didžiuoja- 
piės, galėdami aplankyti lietuviškąją 
Klaipėdą. Visi JAV lietuviai, visi, išsi
blaškę po pasaulį lietuviai, džiaugiasi, 
įr už tai yra dėkingi Tarybų Sąjungai, 
kad Klaipėdos kraštas, Klaipėdos mies
tas tapo visiems laikams prijungtas prie 
Lietuvos, kad tai yra nedaloma tarybi
nės Lietuvos respublikos dalis...
i Sėdame atgal į autobusą ir vykstame 
j naują “Klaipėdos” viešbutį nakvynei. 
Kaip smagu buvo pirmąją naktį ilsėtis 
Klaipėdoje po tiek daug tirštų dienos 
įspūdžių!
» Klaipėdos miestas — senas miestas, 
Saugiau kaip septynių šimtų metų am
žiaus. Šį miestą iš Lietuvos buvo atplė
šę kalavijuočių ordinas 1252 metais.
į Tuoj po pirmojo pasaulinio karo, lie
tuviškąja! buržuazijai valdant Lietuvą, 
^Klaipėdos kraštas buvo Lietuvai pri
jungtas. Jis buvo autonominis kraštas, 
$u lietuviškuoju gubernatorium, bet čia 
buvo, leista veistis hitlerininkams.

1939 metų kovo 22 dieną hitlerinin
kai galutinai užgrobė Klaipėdos kraštą 
r- užgrobė be jokio iš smetoniškojo re
žimo pasipriešinimo! Hitlerininkai ne
galėjo pakęsti net . lietuviško “Klaipė
da” vardo: jiems šis miestas buvo tik

“Memelis” ir, sakė jie, tokiuo jis ir “pa
siliks amžinai.” Tuomet bestija Hitle
ris jau ryžosi visą Lietuvą praryti, tu
rėdamas joje daug savo agentų

Prieš 20 metų mes Amerikoje reiškė- 
me protestus prieš grobikus hitlerininkus ir 
prieš smetonininkus, sutikusius be jokio 
pasipriešinimo Klaipėdą atiduoti jiems. 
Amerikos lietuviai tuomet sakė: hitle
riniams grobikams, jų viešpatavimui 
bus padarytas galas, Klaipėda bus Lie
tuvos!.. Ir štai dabar po 20 metų mes 
vaikščiojame lietuviškos, socialistinės 
Klaipėdos gatvėmis! 'Kaip įdomiai visi 
tie prisiminimai dabar žmogų veikia!..

Bet fašistus iš miesto išmušti, Klai
pėdą išlaisvinti nebuvo jau taip lengva. 
Atsiminkime: Tarybinė Armija Vilnių 
išlaisvino 1944 metų liepos 13 dieną, o 
Klaipėda buvo išlaisvinta tik 1945 metų 
sausio 28 dieną. Vokiškieji fašistai ry
žosi ant žūt būt nesitraukti iš Klaipė
dos, o Tarybinės Armijos vadovybė pa
sakė: kiekvieną, kuris nepasiduos, už
mušime, gyvo nepaleisime, ir miestą iš
laisvinsime! Vyko baisūs mūšiai.

Svarbu pabrėžti, kad už Klaipėdos iš
laisvinimą didvyriškai kovėsi ir 16-oji, 
Lietuviškoji divizija. Daug jos kovūnų 
tapo apdovanoti aukštais ordinais už 
drąsą, sumanumą, ryžtą! Man teko gar
bė kalbėtis su visa eile tų didvyrių, ku
rie kovojo už visos Lietuvos ir Klaipė
dos išlaisvinimą. Lietuviškoji divizija, 
supraskime, pradėjo savo kelią netoli 
Oriolo, ir ėjo ji kartu su visa Tarybine 
Armija į Vakarus, į Lietuvą, kovojo, 
kol mūsų gimtoji žemė buvo išlaisvinta!

Matydamas, kad reikės pasiduoti, fa
šistinis priešas griovė Klaipėdos miestą, 
dinamitavo jo namus, žudė gyventojus. 
Kai pagaliau priešas buvo paklupdytas, 
Klaipėda skendėjo griuvėsiuose ir pele
nuose, ji degė—dūmų debesys ją dengė.

Praėjus 14-ai metų, mes vaikščiojame 
po Klaipėdą ir stebimės: niekur nesima
to karo griuvėsių; Klaipėda — naujas 
miestas, išsidėstęs palei Kuršių mares, 
klesti nauju gyvenimu. Jis pramonin
gas, su mokyklomis, su puikiomis kultū
ros įstaigomis, su plačiomis asfaltuoto
mis gatvėmis. Klaipėda — lietuviškas 
miestas!

Karo metu pronaciški elementai iš čia 
išbėgiojo, kiti žuvo mūšiuose, maža dalis 
išlikusių anti-tarybinių vokiečių turbūt 
repatriavosi į Vokietiją. Pasiliko ne 
daug senų gyventojų. Dabar čia suvyko 
iš visos Lietuvos daugiausiai jaunų žmo
nių, ir jie sudaro miesto gyventojų di
džiulių dalį. Miestas sparčiai auga.

Kalbėdamasis su klaipėdiečiais fabri
kuose, įstaigose ir gatvėse, sužinojau, 
kad čia gyvena žmonių, atvykusių ir iš 
Dzūkijos, iš Suvalkijos, iš Aukštaiti
jos, ir, žinoma, daugiausia iš Žemai
tijos.

Klaipėda žinomiausia kaip niekuomet 
neužšaląs uostas—didelis uostas, su erd
viomis, giliomis prieplaukomis didžiu
liams laivams. Gamta uostui sąlygas 
sudarė tokias patogias, kad atrodo, ta
rytum pats žmogus jas suplanavo ir pra
vedė gyveniman. Laivų į Klaipėdą at
plaukia iš viso pasaulio. Ir ateityje čia 
jų vis daugiau ir daugiau atplauks. 
Klaipėda bus vienas žinomiausių uostų 
pasaulyje. O su tuo kils, augs ir gražės 
ir pats miestas.

Turime nepamiršti, kad į Klaipėdą 
atitiesiamos nuo Uralo naftos šaltinių 
lynos, pro kurias atbėgs nafta, o jos pa
siimti atplauks iš įvairių kraštų nafti
niai laivai (tankai).

Čia veikia didžiulė “Baltijos” laivų 
statykla, kurioje remontuojami seni lai
vai ir statomi nauji. Buvome mes joje, 
stebėjomės tais didžiuliais darbais, ku
rie ten atliekami,— darbais, kokių se
niau Klaipėda nebuvo mačiusi.

Veikia “Trinyčių” medvilnės fabri
kas, ’ “Gulbės” audimo fabrikas, “Auš
ros” trikotažo fabrikas, celiuliozės-po- 
pieriaus kombinatas ir kiti fabrikai, bei ' 
įmonės. .

Mes' apsilankėme ir buvome jo aukš
tos kokybės produktais pavaišinti žuvų 
fabrike,, kuris, sakė mums,. 1959 metais 
pagamins 22 milijonus visokios žuvies 
konservų dėžučių. Šis fabrikas 1958 
metais pagamino 18 milijonų konservų 
dėžučių.

Lietuvoje sparčiais tempais auga žu
vies pramonė. Apie tai plačiau patyrė
me nuvykę į Nidą, kur žvejai yra susi
organizavę į kolektyvą “Pasienietis.”

apie sla
Labai retai tenka matyti 

pažangiojoje spaudoje apie 
senąjį SLA. Kyla klausi
mas, ar senajame SLA ne
pasiliko nė vieno pažanges
nio nario? Kodėl taip vis
kas tylu SLA fronte? Iš 
visų patyrimų pasirodo, 
kad dar yra geras skaičius 
iš pažangiųjų, priklausan
čių SLA.

Prieš keletą metų SLA 
pažangieji nariai statydavo 
savo kandidatus laike rin
kimų j SLA valdybą; pa
žangiųjų “sleitas” gaudavo 
gerą skaičių balsų taip, kad 
prieš pažangiuosius kandi
datus socialistų - tautininkų 
frontas turėdavo gerokai 
kovoti, kad juos įveikus. 
Dauguma tų kandidatų dar 
tebėra SLA nariais; vadi
nasi, SLA yra dar geras 
skaičius pažangiečių.

Dabar ir kyla klausimas, 
kodėl pažangieji SLA na
riai taip mažai pasipriešina 
dabartinei socialistų - tauti
ninku klikai? Juk ta klika 
pavertė SLA organizaciją 
ir organą “Tėvynę” į viso
kių “vaduotojų - p i r k i k ų” 
stovyklą! SLA organą 
“Tėvynę” pavertė į “veiks
nių” organą. Pirmiau “Tė
vynė” buvo naudojama SLA 
reikalams, bet dabar svar
bieji finansiniai raportai, 
seimininai ir komitetų nuta
rimai telpa organe metais 
laiko suvėluotai. “Veiks
nių” šlamštams, visokių re
zoliucijų formoj, kas tik 
yra taikoma prieš Tarybų 
Lietuvos žmones, turi pir
mą vietą SLA organe!

Pažiūrėkime truputį ir į 
pačios SLA valdybos dar
bus ir išlaidas, jos sudary
tas. Pirmiausia; pradėkime 
su p. prezidentu ;P. Dargiu, 
kuris labai myli važinėti 
po miestus ir miestelius ir 
gauti gerą apmokėjimą už 
kelionę ir sugaištą laiką iš 
SLA iždo.

Nenoriu nei p. Dargini, 
nei jo štabui primesti, kas 
neteisinga, bet pažiūrėkim į 
šiuos faktus: SLA Iždo 
globėjai savo raporte paro
do, kad SLA 15 seimui 1960 
m. Valdyba ir komisijos iš
laidų padarė $30,663.60. (Į 
tas išlaidas nėra įskaitytos 
Valdybos algos per 1958-59 
metus). Valdybos algos su
maišytos sykiu su darbinin
kų algomis, kurių suma pa
duota tame pačiame Iždo 
globėju raporte — $81,671.- 
7i9.

Pažiūrėkim į “Tėvynės” 
Nr. 21, kur yra šeiminės iš
laidos valdybos ir komi
sijos : Dargis $503.33, 
V i n i k a s $835.43, ir taip 
visi kiti valdybos ir komisi
jų nariai yra pasiėmę po 
kelis šimtus dolerių. Ko
dėl tokios didelės sumos pi
nigų buvo išmokėtos valdy
bai ir komisijoms už kelių 
dienų sugaištą laiką? Dar
gis gyvena Pittsburghe —

už kelionę nebuvo reikalo 
mokėti, o seimas tęsėsi tik 
4 dienas.' Vįnįkui iš New 
Yorko į Pittsburghą lėšos 
su tipsais nebus nė $50, al
ga mokėta mėnesinė, už 
laiką nemokama, tai už ką 
tie suvirs $800 išmokėta? 
Už kelių naktų nakvynes 
viešbučiui Roosevelt apmo
kėta $664.26.

Sulyg paduotų atskaitų 
per “Tėvynę” šeiminės iš
laidos bus apie $10,000. Su
dėjus į krūvą visas tas iš
laidas, tai didelė našta mo
kesčių, užkrauta ant vie
nuolikos tūkstančių narių!

Kas blogiausia, tai dide
lė dalis tų išlaidų yra da
roma nereikalingiems val
dybos ir komisijų pasivaži- 
n ė j i m a m s , dėl visokių 
“veiksnių” aklos politikos! 
O pačiam SLA naudos nė
ra!

SLA narių skaičius kas 
metai eina žemyn. Ligoje 
pašalpa taip pat sumažėjo, 
ir nariai kėlė protestus 
kuopų susirinkimuose dėl 
negavimo pilnų pašalpų li
goje.

Dabar SLA daug mažes
nė narių dalis priklauso 
ligos pašalpos skyriuje.' 
. Teko man dalyvauti 51 
seimo sesijose ir klausyti 
reikalavimus iš kuopų: pa
gerinti pašalpos skyrių, 
duoti geresnį atlyginimą 
kuopų sekretoriams ir t. t.

Kur tik buvo reikalavi
mas pagerinimų nariams, 
Valdybos nariai kategoriš
kai pasipriešino, pasakyda
mi: “nėra pinigų.” Taip, 
nėra pinigų SLA reikalams, 
bet yra pinigų visokių ko
misijų ir Valdybos nereika
lingoms išlaidoms. Buvo 
pinigų parsitraukimui p. 
Kajecko iš Washington, D. 
C., kad pasakytų spyčių 
šeiminiame bankete. Ne
manykit, kad Kajeckas kal
bėjo SLA reikalais. Jis 
kalbėjo “veiksnių” reika
lais. Jo kalba buvo prieš 
Tarybų šalis, prieš Tarybų 
Lietuvą. Sidzikauskas rašo 
rezoliucijas, Kajeckas sako 
spyčius, paprasta nudėvėta 
“veiksnių” tema... SLA ap
moka !..

Susipratęs SLA narys, 
matydamas, kad SLA pa
verstas į visokių “vaduoto
jų” stovyklą, pradėjo jaus
tis prastai, nes žino, kad 
jo mokami centai kas mė
nesį eina palaikymui viso
kių veltėdžių.

Senas SLA Įdarys

KIEK KURI ŠALIS TURI 
DAKTARŲ

Tarybų Sąjunga propor- 
cionaliai turi daugiausia 
daktarų. TSRS ant kiek
vieno 10,000 gyventojų yra 
18 daktarų, Šveicarijoje — 
14.5, Vakarų Vokietijoje— 
13, Danijoje — 12, Angli
joje — 10.5 ir Švedijoje — 
8.4.
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Jie žuvis gaudo bendrai ir uždarbiu ben
drai dalijasi. Jie nesitenkina tik Kur
šių marių žuviniu turtu,— gaudo žuvis 
ir Baltijos jūroje.

Lietuva jau turi didžiulius žuvims 
gaudyti laivus, kurie plaukia net į Šiau
rės jūrą; turi laivus fabrikus, kuriuose 
sugauta žuvis yra apdirbama. Ši pra
mone turi milžinišką mūsų tėvų žemei 
reikšmę! O man sakė pareigūnai, kad 
Lietuva iš savo ežerų sugautus vėžius 
kas metai parduoda ir Švedijai.

Mieste veikia bendrojo lavinimosi mo
kyklų net dvidešimt. Yra jūreivystės 
mokyklos, pedagoginė mokykla,, muzikos 
mokykla, technikumai, amatų mokyklos. 
Veikia dramos teatras, trys kino teat
rai ir statomas naujas, kraštotyros mu
ziejus, devynios bibliotekos. Kasdien iš
eina įdomus laikraštis “Tarybinė Klai
pėda”. ‘ .

Neseniai Vilniaus Akademiniame dramos teatre rampos 
šviesą išvydo J. Marcinkevičiaus dviejų dalių herojine poema 
“Kraujas ir pelenai”. Sceninę kompoziciją ir pastatymą pa
ruošė respublikos liaudies artiste K. Kymantaitė.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio.

Philadelphia, Pa.
Pirmu kartu teko būti 

pas camdeniečius jų drau
giškam išvažiavime 4 birže
lio pats drg. Wm. Patten 
Gloucester Heights. Vieta 
mažoms sueigoms patogi. 
Svečių irgi susirinko gra
žus būrys ir bus naudos dėl 
LLD 133 kuopos. Netoli 
Patteno randasi ta farma, 
kurioje praeityje įvykdavo 
dideli “Laisvės” naudai pik
nikai, bet, sakoma, ten jau 
daug namų pristatyta.

Norisi priminti, kad susi
rinkę piknikieriai parodė 
gerus norus kuopą paremti. 
Pavyzdžiui, draugai Bara
nauskas ir Vaitkus savo 
gautas dovanas paaukojo 
svečių pavaišinimui.1 Šiame 
draugiškame pobūvyje ma
tėsi knygų ir žurnalų, kas 
mūsų parengimuose dabar
tiniu laiku yra retenybė.

Na, ir kuomet pirmas šū
vis nusisekė, tai reikia tikė
tis, kad ir kitas parengimas 
pas draugus Bekampius 2 
liepos, Avalon, N. J., turės 
pasisekimo. Pokylis rengia
mas geram tikslui ir visų 
remtinas. Aš manau, kad 
draugai baltimoriečiai turė
tų irgi skaitlingai dalyvau
ti. Philadelphijos draugai 
kiekvienais metais atvyksta 
pas jus su dideliu busu. 
Draugai Bekampiai irgi da
lyvauja, tai jeigu negalite 
atvykti busu, tai atvykite 
daugeliu automobilių. No
rėdami išsimaudyti, galėsi
te tai padaryti. Pokylio 
tikslas toks, koks jūsų bu
vo.

Birželio devintą LLD 10- 
tos kuopos susirinkime da
lyvavo gražus būrys narių. 
Laiškas ir LLD centro pa
liktas be pasekmių. “Lais
vės’ skaitytojų reikalu pa
sirodo, kad “L” administra
cija nevienodą sąrašą pri
siuntė ir įvyko bereikalingų 
diskusijų. Tas negerai.

International unija pasi
rašė trijų metų sutartį su 
RCA kompanija su pakėli
mu 2į centų valandai ligo
je pašalpos ir pensijos pa
gerinimu. Bet sutartis nu

Žymėtinas dar vienas kultūrinis klai
pėdiečių pasiekimas: Liaudies operos 
teatro įkūrimas, šis Liaudies operos 
teatras- išaugo iš saviveiklininkų choro, 
pradėjusio veikti 1953 metais. Čia susi
būrė gerų talentų, dainininkų, vaidinto
jų, šokėjų. Ir šis choras prieš keletą 
metų pastatė Čaikovskio operą “Eugeni
jus Onieginas”. Viskas puikiai pavyko, 
tad 1958 metais jis pastatė Verdi ope
rą “Traviatą”. Už tai šiam kolektyvui 
ir buvo suteiktas Liaudies operos teatro 
vardas. Tai pirmas toks teatras Lietu
voje.

Mums besisvečiuojant Klaipėdoje šis 
pats kolektyvas davė puikų ilgai nepa
mirštamą koncertą. Tai buvo 1959 m. 
rugpiūčio 10 d.

Mūsų vizitas tarybinėje Klaipėdoje, 
o klaipėdiečių vaišingumas ir draugiš
kumas niekad nebus, pamirštas!

sako, kad išdirbęs 15 metų 
ir paleistas nuo darbo, dar
bininkas nustoja medikalio 
patarnavimo. Lokalo nariai 
sutartį užgyrė. >

Iš 535 aplikantų, norinčių 
būti policmanais, į egzami- 
naciją pribuvo tik 214 ir tik 
26 išlaikė kvotimus. Apli- 
kantai turi bpt baigę vidu
rinę mokyklą. Pirmų metų 
alga virš keturi tūkstančių 
dolerių.

Philadelphijos demokra
tai turi bėdų. Suktybės ad
ministracijoje kyla viena po 
kitai. Miesto pareigūnam 
■įsakyta neturėti pasikalbė
jimų su spaudos reporte
riais, per televiziją ar radi
ją, ir tik atsakomingi valdi
ninkai turi tą teisę.. Spau
da kelia protestą. Respub
likonai renka parašus po 
peticija, kad visas suktybių 
tyrinėjimas būtų pavestas 
prisaikintųjų teisėjų nuo
sprendžiui. Demokratai sa
ko, kad respublikonai šį 
visą skymą paruošė politic. 
niais sumetimais. Tūlas 
kontraktorius, apie kurį su
kasi visas kaltinimas, per 
savo advokatą sako trauk
siąs į teismą Philadelphijos 
“Inquirer” už neteisingus 
aprašymus. Miesto rinki
mams ruošiasi abi partijos.

Negrų organizacija NA 
AC P traukia į teismą mo
kyklų tarybą 'už palaikymą 
segregacijos pradinėse mo
kyklose. Skunde sakoma, 
kad visai mažas nuošimtis 
yra juodos rasės mokytojų 
aukštesnėse pareigose ir 
kad vaikai negali eiti į bal
tųjų mokyklas, nors jie ir 
gyvena toje apylinkėje. Mo
kyklų viršininkai sako, kad 
tas skundas nėra pagrįs
tas. Philadelphia esanti vie- 
n a s iš pavyzdingiausių 
miestų, nepalaikančių seg
regacijos mokyklose.

LLD kuopos susirinkimą, 
paaiškėjo, kad sunkiai ser
gantis Laurinaitis, “Lais 
vės nuolatinis skaitytojas, 
yra ligoninėje. Taipgi serga 
Rutkus, kuopos narys ir 
“L” skaitytojas. Žalnierai- 
tienė nualpo ir puldama 
sunkiai susižeidė. Ši draugė 
yra mūsų kuopų iždininkė. 
Valdyba įgaliota parašyti 
ligoniams užuojautą.

Jau antras susirinkimas, 
kuriame dalyvauja draugas 
Pranaitis iš Camden, N. J. 
Būdamas pensijonieri u m, 
atsilankydamas į 10 kuopos 
susirinkimą, jis padeda riš
ti klausimus. Ačiū jam.

Įdomu, kad vietos drau
gai turi gerą pažintį su 
apylinkės ūkininkais. Gal 
pasiseks ' suruošti kuopos 
vardu pobūvį pas draugiš-^ 
kus žmones. Jeigu tas įvyks, 
tai bus atliktas geras dar
bas kuopos naudai.

* Pilietis



PLYMOUTH, PA.
/ LDS ir LLD kuopų gegu
žinė, kuri atsibuvo birželio 
M d., puikiaai pavyko. Die
na buvo graži ir šilta, žmo
nių buvo daug ir iš visur: 
Reading, Pa., Zambusevi- 
čiai su savo pilnu auto; iš 
Shenandoah, Pa., Naravai 
su Motuzais; iš Scranton, 
Pa., Klevinskas, Genys, 
Pėstininkas ir Yanušaitis. 
visi su pilnais automobi
liais; iš Pittstono —Gelvic- 
kai, Valinčius, Rauduviai ir 
Grušalioniai irgi su pilnais 
karais. Na, o plymouthie- 
čiai, gegužinės rengėjai, ir
gi reprezentavo su ketu
riais pilnais karais. Žymėti
na tai, kad Krutulienės šei
ma, jos duktė su žentu, 
anūkais ir proanūkais, su
darė tris automobilius, na, 
ir Žilinskai vieną.

Taigi, susidarė gražus 
pulkelis lietuvių, mūsų mie
lųjų draugų ir draugių, ku
rie draugiškuose pokalbiuo
se, žavėdamiesi supančiais 
žaliuojančiais kalnais, gra
žiai, ideališkai leido laiką. 
O kadangi viršminėtos mū
sų organizacijos, ypatingai 
LLD, vien užsiima knygų 
leidimu ir kultūros skleidi
mu, tai ir čionai, šioje ge
gužinėje sumanyta turėti 
kultūrišką programėlę. Ro
dos, kai 4:30 popiet V. Ži
linskas perstatė L Klevins- 
ką pakalbėti. Jis kalbėjo 
apie šių dienų pasaulinę pa 
dėti ir kaip greit viskas 
keičiasi. Taip pat kalbėjo 
apie mūsų pažangias orga
nizacijas, ypatingai apie 
LLD, kiek daug ši apšvie
tus organizacija išle i d o 
mokslinių knygų ir kiek 
daug apšvietė lietuvių dar
bo žmonių, kurie šiandien 
jau aiškiai mato, kas pa
saulyje dedasi, ir mato ke- 
2ią, kuriuomi darbo žmones 
turi eiti. O tie, kurie šioje 
apšvietus urganizaci j u j e 
niekad neprigulėjo ir šian
dien nenori prigulėti ir ne
nori pasinaudoti jos skleid
žiama apšvieta, klaidžioja 
tamsumoje. Juos lengvai 
gali išnaudoti buržuaziniai 
nacionalistai ir religiniai 
monininkai. Gaila jų, bet 
jie kenkia sau ir pažangai. 
Kalbėtojas ragino prisidėti 
prie LLD tuos, kurie dar 
nepriguli, nes mokestis la
bai mažytė, tik 2 doleriai 
metams. Draugas Klevins
kas savo trumpoj kalboj la
bai daug pasakė.

Lai būna nuoširdus ačiū 
kalbėtojui ir publikai už 
ramų užsilaikymą.

Taip pat nuoširdžiai dė
kojame visiems gegužinėje 
dalyvavusiems.

Beje, iš Binghamton, N. 
i Y., P. A. Mačiukai ir P. Ya- 
silionienė dalyvavo geguži
nėje. Yasilionienė atvyko 
$as Globičienę ir pas ją pa
siliko kelioms dienoms.

Gegužinės rengėjai ir
darbuotojai: Draugas F.
Mankauskas, kad paruošti 
vietą gegužinei, kelis kar
tus nupiovė žolę, o prieš pat 
gegužinę sutaisė stalus ir 
suolus. Taip pat pristatė 
gėrimų ir mikliai patarna
vo piknikieriams, padedant 
Antanui Globičiui. Na, o 
valgių gaminimui ir pikni- 
kierių aptarnavimui, smar
kiai darbavosi šios drau
gės: M. Navickienė, O. 
Krutulienė, O. Žilinskienė, 
J. Mankauskienė, parko sa
vininkė V. Kazlauskienė ir 
O. Globičienė. Beje, O. Glo- 
bičienė aukojo boųką vyno, 
kuris davė pelno .$12.55. Ta
me pasidarbavo Albina 

j/M'ack. Taip pat M. Sinkevi- 
/ čienė aukojo dėžutę saldai- 
r niu.

Širdingai dėkojame vi
siems darbuotojams ir au

kotojams. Taip pat visiems 
svečiams, kurie šią mūsų 
gegužinę padarė pasekmin
ga, nes ir pelno gražaus li
ko, kuris bus panaudotas 
mūsų pažangiai spaudai ir 
kitiems svarbiems reika
lams.

Parengimo pirm. V. ž.

Cleveland, Ohio
NUOŠIRDI PADĖKA
Gegužės 26 d. susirinkę 

draugės ir draugai į LDS 
klubą pagerbė mane gimta
dienio proga.

Labai linksma buvo ma
tyti tiek draugių ir draugų, 
o taipgi mano sesutę ir švo- 
gerį Bajalius, kurie at
vyko į šią sueigą.

Jaučiausi neapsakomai 
smagiai, kad draugės ir 
draugai išreiškė man tokį 
didelį draugiškumą.

Širdingai dėkui visiems ir 
visoms už dalyvavimą, An- 
nai Kazilioni-enei ir M. 
Martin už surengimą, ačiū 
Mikalajūnams, M. Masen, 
V. Daraškai ir M. Braziui 
už pagerbimą. Ačiū visiems 
ir visoms už atsilankymą, 
darbą, atvirukus ir linkėji
mus. Anna Eitutis

Ludington, Mich.
Svarbus parengimas

Birželio 3 d. draugai 
Smalsčiai surengė vakarie
nę, į kurią sukvietė ne vien 
vietinius, bet iš Detroito ir 
kitur savo draugus. Nuėję 
tuojau supratome, kad bus 
nepaprasta vakarienė, nes 
buvo atvykę iš Chicagos 
Marytės Smalstienės sūnūs 
Stanley, Vytautas ir dukra 
iš St. Louiso. Įvairiausių 
valgių padėta ant stalo.

Visiems susėdus, advoka
tė Masytė paprašė ramumo 
ir paaiškino sueigos tikslą: 
Petras ir Marytė Smalsčiai 
surengė šią sueigą dėl trijų 
įvykių. Pirma — birželio 1 
d. sukako Petro gimtadie
nis, 73 metai amžiaus; ant
ra — jo ir Marytės buvo 13 
metų sukaktis vedybinio 
gyvenimo, o trečia — jie 
įsirengė labai gražų gyve
nimo namą.

Namas tikrai gražiai 
įrengtas, net ir skiepas, ku
riame po vakarienės balia- 
vojome.

Sueiga buvo įdomi ir ma
loni. Masytė parodė filmą— 
Leono Prūseikos laidotu
ves. Liūdna buvo matyti 
Leoną gulintį grabe, aplin
kui gėlių vainikai, draugai. 
Bet, jau daugiau neišgirsi- 
me jo balso, to, kuris visą 
gyvenimą mokė žmones 
kaip veikti, kad pasiekus to
kios santvarkos, kurioje ne
būtų žmogus skriaudžia
mas kito žmogaus, kurioje 
kiekvienas dirbtų naudingą 
visuomenei darbą. Jo pa
garbai buvo suaukota $40. 
Aukas paskyrėme po $20 
“Laisvei” ir “Vilniai”, nes 
Leonas rūpinosi abiemis 
laikraščiais.

Po to Masytė dar parodė’ 
fimą apie ietuvių gyveni
mą Foridoje. Visa tai buvo 
įdomu. Svečiai padainavo 
Petrui “Igų„metų”, kad jis 
dar sulauktų daug gimta-' 
dienių, lirikėjo Petrui ir 
Marytei ‘daug laimių ir su
laukti daug daug sukakčių 
jų vedybinio gyvenimo.

Po vakarienės, baliavo- 
nių ir matę filmus, svečiai 
skirstėsi pasitenkinę, nes 
ne vien pagerbė gerus 
draugus, bet atliko ir nau
dingą darbą — paremdami 
darbininkišką spaudą. Lin
kiu daug laimių Petru ir 
Marytei!

F. Žukas

Lawrence, Mass.
Nepamirškite sekmadienį, 

birželio 18 d., būti Maple 
Parke, kur įvyks Massa
chusetts valstijos apskričių 
piknikas. Bus dainų pro
grama ir svečių iš visos 
Naujosios Anglijos.

Kongresmanas Thomas J. 
Lane pranešė iš Washing- 
tono Lawrenco majorui, kad 
mūsų mieste bus statomas 
naujas pašto namas. Jis 
užims 110,000 ketyirtajniš- 
kų pėdų. Turėsime naują 
pastatą, ir gal kiek nors 
darbininkų gaus darbo.

Kontraktorius Cyr’s stato 
kelias krautuves už $1,900,- 
000. Jis pradės budavoti ir 
gyvenimo namų projektą už 
$850,000. Statybos darbai 
bus baigti 1962 m.

Western Electric Co. su 
birželio 9 d. iš darbo palei
do nuo 700 iki 1,700 darbi
ninku ir darbininkių. Pa
leistieji iš darbo rūpinasi, 
kaip reikės gyventi. Dar
bai eina prastai. Kai kurie 
turi nemažai vaikučių .

Vienoje mokykloje rado 
nuo sienos nuplėštą, sudras
kytą ir ant grindų numestą 
vėliavą. Policija ieško pra
sikaltėlių.

Birželio 4 d. Maple Par
ke, po bendrovės komiteto 
susirinkimo, Jonas Kcdis 
paminėjo savo gimtadienį. 
Jis pavaišino draugus, o jie. 
jam palinkėjo dar daug 
gimtadienių sulaukti.

Iš Kalifornijos valstijos 
atvyko Kodžių dukrelė su 
savo vyru. Svečiavosi vieną 
savaitę. Lankėsi ir Maple 
Parke. Jos vyras yra advo
katas. Malonūs žmonės.

“Laisvės” Nr. 46 per 
klaidą pasakyta, kad Sinke
vičių dukra apsivedė su 
“lenkų tautybės vaikinu.” 
Turėjo būti su svetimtau
čiu. Atsiprašau!

5. Penkauskas

Worcester, Mass.
Valio moterų veikla!

Birželio 9 d. Liet. Sūnų 
ir Dukterų draugijos mote
rų veiklos komitetas suren
gė turistams į Tarybų Lie
tuvą išleistuves. Jos taip 
gražiai, sumaniai prirengė 
tą “parę”, kad prisirinko 
publikos arti šimtas. Turis
tai, net šeši, buvo susodin
ti draugėje prie stalo, kurį 
didelis puošnus torta.s dabi
no.

Užkandžius suvalg i u s, 
moterų komit. pirm. M. Su
kackienė pra nešė, kad 
apart vietinių turistų, ran
dasi svečias, kuris taipgi 
važiuoja svečiuotis į T. S., 
tai buvęs senais laikais 
worceste rietis inžinierius
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New Haven, Conn.

Kviečiame į Tėvų Parę
L.L.D. ir L-D,S, vietinės kuopos tėvų dienoj-e ren

gia pietus sų dainų programa. Įvyks sekmadienį, 
birželio-June 18 d., Kliubo salėjo, 243 Front St., 
New Haven, Conn.

Koncertinę programą atliks Laisvės Choras iš 
Hartford. Taipgi bus ir kitokių įvairumų progra
moje. '' • |. -fU

Pietūs bus duodami 1-m.ą vai. dieną. Įžanga $2.00 
asmeniui. Komisija prašo visus atsilankyti paskir
tų laiku. Rengėjai

MONTELLO TRIO: Rože Stripinis, Wm. Yuodeikis 
ir Al. Potsus su akordeonu palinksmins pikniko 

dalyvius gražiomis liaudies dainelėmis.

RAMOVA PARKE
Claremont Avenue, Montello, Mass.

/

Bus daug svečių iš kitų miestų, turėsite daug linksmų pasimatymų. O pasivai- 
šinimams bus gerų valgių ir gėrimų. Iš anksto rengkitės ir dalyvaukite piknike.

Gabrėnąs, P. Skrolskių Švo- 
geris. Jis perstatomas tar
ti pirmą žodį. Po jo vieti
niai dainininkai — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas, akompanuoj ant 
Helen Smith prie piano ir 
Jonui Dirveliui su smuiku, 
sudainavo keturias dainas, 
pritaikytas kelionei. Susi
rinkusieji gausiai paplojo 
jiems. Tada keletas draugų 
buvo perstatyti patiekti 
linkėjimus turistams, o pa
starieji paačiavo. Pirminin
kė dar prie šios parės pri
jungė pagerbimą sunkiai 
sirgusių draugų ir sugrįžu
sių iš ligoninės: M., Tamo
šiūno, Ig. Lozoraičio ir J. 
Žukausko. Parėję dalyvavo 
ir keletas svetimtaučių.

Važiuojantieji yra: V. 
Nikrosienė, E. Kanapkienė, 
J. Demikienė, J. Raulušai- 
tis ir J. Bakšys. Pastarieji 
abu yra L. Darb. Klubo pa
stovūs darbininkai.

Tą moterų veiklos komi
tetą sudro: M. Sukackienė, 
M. Petkūnienė, M. Meškie- 
nė, A. Motiejaitienė, A. Vo- 
sylienė ir kitos. Šis jų tre
čias sėkmingas parengimas.

D. J.

pos draugijos. Buvo drau
giška ir su visais gražiai 
sugyveno.

Serga
Sunkiai serga laisviečiai: 

Tarnas Bartkus randasi 
Rest Home. Jis yra silpnas 
ir nedaug gali kalbėti.

Helen Rindzevičienė ran
dasi Pondvill ligoninėje, 
Walpole Mass. Ji sunkiai 
serga.

K. Zlotkienė, kuri dar 
prieš porą metų lankydavo
si į Liet. Tautiško Namo 
parką, dabar randasi Rest 
Home, sunkiai serga. Ją 
lanko jos brolienė M. Gu- 
tauskienė.

Linkiu visiems pasveikti.
Geo. Shimaitis

Brockton, Mass.
Važiuosime į pikniką

Sekmadienį, birželio 18 
d., Maple Parke, Methuen, 
Mass., įvyksta keturių ap
skričių metinis piknikas. 
Ten dainuos Montello Vyrų 
Dailės Grupė. Ji yra nu- 
samdžius busą, kuriame ga
lėsime ir kiti važiuoti. Bu
šas išeis 12 valandą dieną, 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo. Nesivėlinkite!

“Laisves” piknikas
Sekmadienį, liepos 2 d., 

Ramo va Parke, Montello j e, 
įvyks “Laisvės” metinis pik
nikas. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet jis bus skait
lingas, nes svečių laukiame 
iš visų miestų ir miestelių.

S. Penkauskas pranešė, 
kad Lawrence jau organi
zuoja busą. Numatoma, 
kad bus busas ir iš So. Bos
tono ir kitų miestų.

Mirė Puodžiūniene
Birželio 5 d. mirė Martha 

Puodžiūnienė (Ūsas). Pali
ko nuliūdime dvi dukteris 
ir žentus: Stepaniją ir Ray- 
mondą Riopel, Worcester, 
Mass.; Albiną ir Edwarda 
Bąrris, ir brolį Petrą Ūsą, 
Brocktone, ir tris anūkus.

Taipgi paliko nuliūdime 
seserį Ąnną Peslis ir jos 
vyrą Charles, gyvenančius 
Inglewood, Calif.

Buvo pašarvota pas V. 
Yakavonį, jo šermeninėje. 
Buvo gražių vainikų. Lan
kėsi daug žmonių. Velionė 
palaidota laisvai, Melrose 
kapinėse. Nemažai ją paly
dėjo 'į amžino poilsio vietą. 
Nuo kapinių buvo paprašy
ti grįžti į Yakavonio įstai
gą pietums. Martha pri
klausė prie Birutės pašal-

Philadelphia, Pa.
Puiki autobusu išvyka
Birželio 11 dieną Lietu- 

ivių Literatūros Draugijos 
10-tos kp. veikėjai suruošė 
puikų išvažiavimą didžiuliu 
autobusu į baltinio r i e č i ų 
suruoštą pikniką laikraš
čio “Laisvės” naudai. Kelio- 
Įika norinčių važiuoti pasi
liko namie, nes nebuvo di
deliam buse daugiau sėdy
nių. O kiti, giliukingesni,’ 
dar gavo vietos atsisėsti 
automobilyje. Ši išvyka bu
vo visais atvejais sėkminga.

Dar nespėjus išgaruoti 
įspūdžiams ir malonumams 
iš Baltimorėn išvykos, o 
jau plačiai kalbama apie 
antrąją šio pavasario išvy
ką pamaryje, Avalon, N. J. 
Ten draugai Bekampiai, 
atidarydami savo vasarna
mį, ruošia svečiams pokylį, 
kuriuos pavaišins skaniais 
valgiais ir gėrimais. Visi 
žinom, kad liepos mėnuo 
būna karštokas. Todėl, kas 
panorės, galės pasimaudyti 
vėsiame Atlanto vandenyje. 
Nepraleiskite šios progos ir 
pasižymėkite diena, liepos 
(July) 2.

Yra sumanymas pasam
dyti autobusą, jeigu pa
vyks...

Neseniai miesto munici

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį, Liepos 2 July
Prasidės

ORCHESTRA
Nuo 4 vai. P.M.

Parkas Gražus
Atsilankykite Anksti

palinis teismas nubaudė du 
pieno išvežiotojus užsimo
kėti po 50 dolerių bausmės 
už pardavinėjimą dirbtinio 
pieno. Mat, tie du gudruo
liai nusipirkdavo pieno mil
telių, įpildavo į tuščias pie
no kompanijos bonkas ir, 
padarę pieną, išvežiodami 
pardavinėdavo žmon ė m s, 
darydami sau gerą biznį.

Du farmeriai, pieno pri
statytojai miesto pieniny- 
čioms, taipgi nubausti užsi
mokėti po 60 dol. bausmės 
už pripylimą daug vande
nio į pieną. Tačiau pieniny- 
čiu chemikai ir šituos dole
rinius patrijotus greit suse
kė ir padavė teismui.

“Laisvės” Reporteris

Boston, Mass.
KAS VEIKIAMA

Nors ir nedideliais bū
riais, tačiau mes dar daž
nai South Bostono piliečių 
klubo patalpose laikome 
LLD, ALPK ir kitokių or
ganizacijų susirinkimus.

Birželio 18 dieną, sek
madienį, mūsų moterys 
rengiasi puikiai pasirodyti 
Maple Parke (Lawrencuj) 
rengiamoje gegužinėje. Vy
rai irgi tariasi skaitlingai 
tame LLD apskrities pikni
ke dalyvauti.

Norintieji į Lawrencu 
važiuoti, apie 12 valandą 
sekmadienį ateikite į klubą 
(318 W. Broadway, South 
Bostone). Čia žada turin
tieji vietos automobiliuose 
užvažiuoti ir paimti kelei
vius. Nebeturime Tautiško 
Parko M o n t e 11 o j, todėl 
Maple Parką nors sykį į 
metus turime skaitlingai 
atlankyti...

Girdėjau, kad yra pasam
dytas autobusas važiavimui 
į “Laisvės” naudai rengia
mą gegužinę Romovos Par
ke, Montelloj. Taigi reikia 
pasistengti ir busą pripil
dyti. Į liepos (July) 2-ros 
dienos pikniką iš Bostono ir 
atgal tįk $1.50 tekainuos. 
Už poros savaičių, kam tik 

sveikata leidžia, vyksime ,Į 
gegužinę, kurioje dar sykį 
susitiksime senus draugus 
bei pažįstamus, o gal d a r 
rasime ir naujų pažinčių.

A. K—a

St. Petersburg, Fla
“Laisvės” nr. 46, iš birže

lio 9 d., pranešimuose, per 
klaidą buvo pasakyta, kad 
LLD 45 kp. banketas pa
garbai Tėvų dienos įvyks 
birželio 19 d. Tai klaida. 
Tas banketas jau įvyko bir
želio 10 d. Atsiprašome!

BURMOS IR KINIJOS 
SANTYKIAI GERĖJA
Rangūnas. — Tarp Bur

iuos ir Kinijos santykiai pa
gerėjo. Siena tarp valsty
bių nustatė. Burma perda
vė 132 ketvirtainiškų mylių 
plotą Kinijai. Kinija pasko
lino Burmai $80,000,000.

ZUJA VOKIEČIAI KARO 
KURSTYTOJAI

Paryžius. — Atvyko Va
karų Vokietijos karo mi
nistras Franz Josef Strauss 
ir generolas F. Foertsch pa
sitarti su NATO karo va
dais. Vakarų vokiečiai spar
čiai ginkluojasi ir ruošiasi 
prie naujo karo.

Į COSMOS |

į TRAVEL BUREAU
Skelbia J

EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ j
APŽIŪRĖK MIESTUS— 

i APLANKYK GIMINES. ' 
į Specialios grupinės ekskursijos | 
I ruošiamos lėktuvais arba laivais. | 
I------------  1
? Vietų skaičius ribotas. | 
■ Reikia rezervuotis iš anksto. 
I I
| Mes taip pat padedam atkeliauti !
i jūsų giminėms iš USSR ■

i Smulkmenų ir pilnesnių informa- I 
į cijų rašykite arba skambinkite ’

1 Telefonas Circle 5-7711 ?
1---------------------------------------------

I COSMOS
| TRAVEL BUREAU, Inc. ,, 
r 45 West 45th Street
į New York 36, N. V.
I ---------- --- ~ ~---------- J'
| Seniausia ir labiausiai patikima i

| kelionių agentūra

11 vai. ryto ir eis 
iki 11 vai. vakaro



WATERBURY, CONN.
Norisi nors ką parašyti 

apie Lietuvių Piliečių Poli
tišką Klubą. Tai yra nema
ža organizacija, bet atrodo, 
tartum jos visai nėra mūsų 
mieste, nes niekas apie ją 
nei į jokius laikraščius ne
parašo.

Nors j klubo vardą yra 
Įdėta žodis politiškas, bet 
šis klubas su jokia politika 
neužsiima. Rinkimų metu, 
renkant žmones į valdvie- 
tes, jokių partijų kandida
tų neremia. Nariai yra liuo- 
si balsuoti už ką jie nori.

Keliolika metų atgal klu
bas buvo didele organizaci
ja ir nariais, ir pinigiškai, 
bet per paskutinius 10 me
tų smarkiai nupuolė na
riais.

Prieš 20 metų nariu buvo 
666, dabai* turime apie 500. 
Daugiau išmiršta negu kad 
naujų prirašome. Nelaboji 
mirtis skina mūsų narius. 
Beveik kiekvieną metą iš
miršta apie 20 narių. Šie
met per penkis mėnesius 
jau numirė 7 nariai. Serga 
irgi labai daug, ir labai il
galaikiai ligoniai. Šiemet 
jau sirgo suvirs 50 narių. 
Tokiu būdu reikia daug iš
mokėti pašalpos ligoje ir po
mirtinių, nes organizacija 
yra pašalpinė, moka po 
vieną dolerį į dieną, kada 
narys serga, ir $250 pomir
tinės, kada narys miršta. 
Tas pradeda atsiliepti ir 
ant organizacijos finansų.

Nors ir pinigiškai mes 
irgi mažėiame, bet nėra 
dar taip bloga kaip su na
riais. Mes turime daug se
nų narių, nes organizacija 
buvo suorganizuota anie 69 
metai atgal, prieš Pirmą 
pasaulinį karą ir po tam, 
kada buvo lietuviu įvažia
vimas i šią šalį didžiausias, 
daug narių buvo prirašyta.

Pirmųjų klubo organiza
torių jau nei vieno nebėra 
gyvųjų tarpe. Kiti irgi ap- 
senę ir mažai lanko susirin
kimus. Padaryti kokį pa
rengimą arba veikimą yra 
labai sunku. Jeigu nutarė 
ką surengti, tai viską liepia 
valdybai padaryti, nieks į 
komisiją nenori apsiimti.

Dabar yra nubarta reng
ti pikniką ir išakyta valdy
bai jį surengti.

Piknikas yra rengiamas 
birželio 18 diena prie Lake
wood ežero Belleview 
Grove, 36 Lakewood Road, 
Waterbury, Conn. Tą vietą 
labai lengva surasti ir vi
siems vra gerai žinoma. 
Yra užkviestas miesto ma
joras Edward Bergin ir ki
ti miesto valdininkai, ir ke
tina dalyvauti ir pasakyti 
prakalbas. Bus gera muzi
ka šokiams nuo 3-čios va
landos po pietų iki 9 vai. 
vakare. Veiks bufetas. Šei
mininkės gamins visokius 
skanius valgius ir bus pa
tarnavimas. Bus gėrimų— 
stipresnių ir lengvesnių. 
Kitais metais mes turėjome 
leidimą tik vieną alų ir so- 
dę parduoti. Šiemet mes 
gavome leidimą parduoti 
viską, o vandenį už dyką 
galėsite gauti.

(Mes prašome visus Klubo 
narius atsilankyti į šį Klu
bo parengimą su savo šei
mynomis ir pažįstamais bei 
draugais ir praleisti laiką 
smagiai su kitais žmonė
mis, kurių bus daug iš Wa- 
terburio ir kitų aplinkinių 
miestų.

Mes manome, kad šis pa
rengimas bus vienas gra
žiausių ir linksmiausių ko
kį kada nors Klubas turė
jo. Giedra ar lietus paren
gimas vistiek įvyks, nes 
yra daug vietos, kur galima 
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nuo lietaus pasislėpti, ir to
dėl mes, valdyba ir komisi
ja, kviečiame visus jaunus 
ir senesnius atsilankyti ir 
paremti Klubą.

Klubo sekretorius
J. Svinkūnas

Philadelphia, Pa.
Serga C. Laurinaitis, yra 

ligoninėje ant 5th ir Reed 
Sts., 4th floor, Room 434 V. 
Draugas Laurinaitis yra 
“Laisvės” skaitytojas ir,, 
pagal išgalę, rėmėjas. Kam 
laikas leidžia ir arti gyve
nantys draugai atlankykite 
draugą, priduokite energi
jos jam ligą nugalėti ir 
grįžti namo susveikus.

Anna Žalneraitienė skau
džiai susitrenkė virsdama 
nuo kėdės, ant kurios buvo 
pasistojus pataisyti užuo
laidas ant lango. Matomai, 
staigiai krito, net apalpo, 
bet laimė, kad kaulų nesu
laužė. Namų adresas 1009 
Jackson St.

Vėlinu ligoniams laimin
gai susveikti.

P. Walantiene

WORCESTER, MASS. i 
Pataisa

Rašte apie Aido chorą 
yra klaida. Liepos 16 į Lie
tuvą važiuos ne Veronika' 
Bakšienė, turi būti Veroni
ka Nakrosienė.

H. Žilinskiene

Milijonai žmonių 
kentėjo

Šią savaitę New Yorke 
karštas oras. Antradienį, 
birželio 13 d., karščio buvo 
virš 96 laipsniai. Tuo kartu 
įvyko kokie tai netobulu
mai The Consolidated Edi
son Co. elektros jėgos davi
me. Didelėje Manhattan© 
dalyje namai ir įstaigos ne
teko šviesos ir elektros. Su
stojo namuose keltuvai, su
stojo veikę požemio ir ele- 
vaterių traukiniai. Ir tai 
įvyko pavakaryje, kada mi
lijonai žmonių turėjo grįžti 
iš darbo. Elektros “badas” 
ir miesto dalies “aptemdy- 
mas” tęsėsi apie 5 valandas. 
Apie . 3,000 policininkų buvo 
pasiųsta i tą miesto dalį pa
laikymui tvarkos ir apsau
gai namų.

Netekus elektros jėgos 
žmonės nežinojo kas atsiti
ko, nes neveikė radijo im
tuvai ir televizoriai. Bet 
veikė telefonai, tai vien 
“Daily News” • gavo apie 
3,000 paklausimų per .tele
fonus.

Miestas organizuoja šva
ros prižiūrėjimo policinin
kus (sanitation police). Jie 
važinės motoriniais dvira
čiais. Baus automobilistus, 
kurie pro langus švaisto po
pierius ir kitokias liekanas. 
Taipgi baus moteris, kurios 
iš namų iškišę pro langus 
krato kilimėlius ir kitokius 
daiktus.

Birželio 15 d. į streiką iš
eis 37,000 jūrininkų. Juos 
palaikys laivakrovių ir ki
tos unijos.
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS-MOTERYS
Turime Darbų Moteriškėms.

Puikios Darbp Sąlygos Moderninė] 
Šapo]. Pradžiai $1.74 j valandą.

Aplikantės privalo dirbti bi pa
kaitomis. Aplikacijos bus priimtos 
Pirmadieniais iki Penktadienių nuo 
8:30 A. M. — 3:30 P. M. Kreipkitės 
asmeniškai — Personnel Office.

NATIONAL BISCUIT CO.,
2221 Route 208, Falrlawh, N.J.

Iš Aido choro veiklos
AČIŪ UŽ DOVANĄ

Kuršių mokyklos vaiku
čiai per Evą Mizarienę pri
siuntė Moterų Klubui juos
telę. Ji gražiai paruošta 
Tai rankų darbas.

Pirmininke Petri kienė 
patarė juostelę perduoti Ai-' 
do Chorui, kuriam vaidini
muose toki dalykai labai 
reikalingi. Taip ir padary
ta. Aido Choras dėkoja 
Moterų Klubui už dovaną, 
taipgi Kuršių mokyklai.

DĖL REPETICIJŲ
Į pereitas Aido Choro pa

mokas 'eidamas galvojau, 
kad gal jau bus paskutinės 
—darysime pertrauką vasa
rai. Bet choro mokytoja 
pranešė, kad pamokos dar 
bus tęsiamos, nes vėl turėsi
me vaidinti operetę “Zapo
rožietis už Dunojaus.”

APIE APERETŲ
Spaudoje jau buvo daug 

rašyta apie operetę “Zapo
rožietis už Dunojaus.” Bu
vo pasakyta, kad ji graži, 
gerai suvaidinta. To ir už
teko. Žinoma, plačiai nu
skambėjo žinia ne tik po vi
są Ameriką, bet pasiekė ir 
senąją mūsų tėvynę.

Bet aš noriu pareikšti sa
vo nuomonę apie mūsų mo
kytoją ir aktorius, kurio 
taip pasišventusiai mokėsi. 
Kaip žinia, operetė neišdy- 
go miške iš samanų. Ją 
reikėjo surąsti, paruošti, 
rūpintis, rolėms parinkti 
tinkamus aktorius, suorga
nizuoti. Kas tą sunkų dar
bą atliko? Tai mūsų choro 
mokytoja M. Stensler!

Ji mokė atskirus daini 
ninkus - solistus. Ji režisie- 
riavo aktoriams, mokė ope
retės dainų visą chorą, mo
kė ir kitokiu dainų, nes 
protarpiais reikėjo ir kitas 
dainuoti. Ji buvo labai už
imta, po tris ir net keturis 
kartus per savaitę turėjo 
atvykti į “Laisvės” salę. 
Jai poilsio nebuvo. Ji dir
bo sunkiai, pasišventusiai, 
bet savo pasiekė.

Būtinai reikia pakalbėti 
apie Iešmanto rolę. Tai vie
na iš ilgiausių ir sunkiau
sių rolių. Iešmantas yra 
talentingas aktorius ir so
listas. Jis labai vikriai ir 
sugabiai atliko kazoko rolę.

Nelė Ventione savo ma
loniu soprano balsu gražiai 
dainavo ir gabiai vaidino. 
Alena Brazauskienė, kaip 
visada, gražiai dainavo ir 
labai tinkamai vaidino.

Ą. Velička turi gražų te
noro balsą. Jis yra senas 
dainininkas ir patyręs ak
torius, tat jam puikiai vy
ko. Tadas Kaškiaučius tin
kamai suvaidino sultono 
rolę. Chas. Aleksynas tin
kamai suvaidino tarno rolę, mi charakteriai: kaip, pa- 
Tai šie žmonės lavinosi, į vyzdžiui, Sovietų Sąjungos 
sunkiai dirbo, ir puikiai i konsulas (Akim Tamiroff) 

įvaizduojamas didelis ’ for
malistas, o Jungtinių Vals
tijų konsulas (John Phil-

savo roles atliko.
Man buvo labai smagu, 

kad jie ir visi choriečiai 
taip sutartinai, disciplinuo- 
t a i ,z rūpestingai lankėsi 
pamokas ir mokėsi dainų ir 
vaidinimo. Malonu regėti 
tokį pasišventimą ir tokią 
vienybę. Manau, kad dabar 
mes .visi pasitenkinę gerai 
darbą atlikę. Mes tą jautė
me ir publikos nusiteikime. 
Aš esu tikras, kad Aido 
Choras rudeniui ir pavasa
riui ką nors naujo pasirū
pins.

J. Kazlauskas,
\ Aido Choro koresp.

Iš Hudson upės, netoli 
Washington© tilto, ištraukė 
prigėrusį Joseph Heyden, 
41 metų amžiaus.

Prasti dalykai vyksta 
Niujorko mieste

Musų 
džluotis

miestas gali di- 
sav© didu m u,

bet lygiai jis gali “di
džiuotis” ir dideliais skan
dalais. Jie vyksta vienas po 
kito.

Štai dabar spaudoje ir 
pačioje miesto administra
cijoje aliarmas darosi dėl 
miesto pradžios mokyklų: 
jos baisiai apirę.

Niujorko mieste yra 860 
pradžios’ mokyklų. Iš to 
skaičiaus tik keletas jų “ge
rame stovyje” — nereika
lingos remonto. O visos ki
tos reikalingos greito re
monto, greito taisymo.

Kai kurių mokyklų pa
statų lubos pralūžę, kai ku
rios taip apleistos, kad žiur
kės jose viešpatauja; kitur 
grindys skylėtos, kitur ge
riamo vandens rynos (pai- 
pcs) yra surūdiję, — pro 
jas atbėgantį vandenį pavo
jinga gerti, bet vaikai pri
versti gerti. Visokių labai 
didelių defektų pilna.

Kas dėl to kaltas? Ponai 
miesto valdovai kaltina vie
ni kitus.

Kai kurie sako, tūli as
menys ėmė graftą (kyšius)
iš kontraktorių, “remonta
vusių mokyklų pastatus — 
remontavo jie tik žodžiais, 
o ne darbais.

Galimas dai k t a s, kad 
anksčiau ar vėliau kyši
ninkai (nors ir ne visi) 
bus suimti, teisti ir nubaus-

Romanoff and Juliet
Graži ir įdomi šio filmo 

pradžia, kuri prasideda 
Jungtinių Tautų Generali
nėj Asamblėjoj, kuomet le
miamas balsas priklauso 
nuo mažos, beveik nežino
mos, valstybėlės Concordia.

Tokia padėtis priverčia 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos diplomatus pa
taikauti, visokiais būdais, 
Concordijos preziden t u i, 
kad laimėtus ši lemiama 
balsą.

Tolimesni įvykiai išsivys
to pačioje minėtos valsty
bėlės teritorijoje, kur, tar
pininkaujant Concordij o s 
prezidentui, įsimyli Sovie
tų Sąjungos atstovo sūnus 
Romanoff į Jungtinių Vals
tijų atstovo dukrą Juliet.

Filmas baigiasi vedybo
mis. Abiejų valstybių diplo
matai palengva nusiramina 
ir atlyžta “šaltasis karas”.

Šią lengvą ir aktualią sa
tyrą parašė, režisavo ir vy
riausioje rolėje vaidino žy
musis anglų aktorius Peter 
Ustinov, kurio vaidyba tik
rai galima pasigėrėti.

Tačiau kai kur gal per 
daug perdėtinai vaizduoja- 

lips) — visuomet prie bute
lio.

Galima visa tam ir nepri
duoti svarbos, turint minty
je, jog tai farsas ir autorius 
norėjo tokioj formoj atvaiz
duoti.

Filmą dabar galima ma
tyti Guild 50th teatre, 33 
W. 50th St., Rockefeller 
Plaza, New York.

H. F.

Eve Wants to Sleep
Naujausias Lenkijos fil

mas “Ievutė nori miego” 
yra nepaprastai turtingas 
juokų pokštais - nuotykiais 
ir šauniais komedijos artis
tais aktoriais;

ti. O jie turėtų būti nubaus-

Kai kurie apskaičiuoja, 
kad, jei šiandien norėtume 
visus mokyklų pastatus 
kaip reikia atremontuoti, 
tai kaštuotų 100 milijonų 
dolerių!..

Šiemet Niujorko mieste 
vyks rinkimai. Bus renka
mas miesto majoras ir kiti 
viršininkai. Na, tai dabar 
respublikonai ir ryžtasi vi
są tą baisią mokyklose pa
dėtį išnaudoti prieš dabar
tinę administraciją, kurią 
sudaro demokratai.

Žmonės, tačiau, sako: res
publikonai dėl to rėkauja, 
kad ne jie, o demokratai po
litikieriai gauna kyšius...

Ar jūs žinote, kad Niu
jorko miestas yra labai 
prasiskolinęs?

Kas metai Niujorko mies
tas savo skolintojams turi 
atmokėti procentais ir dali- 
nais atmokėjimais (amorti
zation) apie $400,000,000!

Miesto metinis biudžetas 
siekia $2,500,000,000, na, tai 
iš tos sumos ir “atsimeta” 
400 milijonų skolintojams.

Daug daug visokių sunku- 
įmų mūsų miestas turi. No- 
irint juos pašalinti, reikėtų, 
kad būtų labai gera, teisin
ga miesto administracija. 
Kada ją mūsų didmiestis 
turės?..

Ns.

FILMAI
Veikalas prasideda Ievu

tės (Barbara Lass) atvyki
mu iš kaimo į miestą pirm 
prasidėjimo mokslo metų. Į 
studenčių bendrabutį ją dar 
neįleidžia. Miesto parkuo
se norinčią pailsėti skaist- 
veidę visokie valkatos ir 
įvairumo ieškotojai trukdo. 
Įvairūs geradariai ieško jai 
nakvynės visokiose -vietose. 
Susidaro keistos padėtys.

Matyt, veikalas taiko
mas pabrėžti buto stokos 
blogybes ir kai kurių geros 
valios žmonių nepajėgumą 
veikti karo ir priešo okupa
cijos paliktose ir dar pilnu
tinai neišnaikintose proble
mose.

Filmo direktorius Tade
usz Chmielewski; jo paties 
su A. Czekalski rašytas ir 
scenarijus. Rodo 55th St. 
Playhouse, Manhattane.

Matęs
1 ____  *

White Nights
Naujai įrengtame filmų 

teatre — Carnegie Hall Ci
nema— jau kurį laiką rodo 
Dostojevskio vaizdelio 
“Baltosios naktys” tema 
italų sukurtą filmą. Direk
torius Luchino Visconti, 
žvaigždiniame vaidmenyj 
paskilbusi aktorė Maria 
Schell ir taip pat įžymūs 
Marcelio Mastroianni ir 
Jean Marais.

Siauromis kreivomis gat- 
vytemis ir kanalais išraiz
gytame priemiestyje matosi 
pavasaris, kurio vakarą su 
rytdiena nepertraukiamai 
jungia šiaurės šviesa. Mies
to šešėliuose praeidinėja su- 
gludusios porelės. O ji ant 
tiltelio rauda. Užklausta 
dailaus nepažįstamo, dėl 
ko, ji atsako:

—Jis išėjo ir nesugrįžo...
Filmas vaizduoja jos pa

sakojimą. Dėl to, kad jos 
motina išėjo su svetimu vy
ru, ją užaugino senutė, sa
gomis prirakinusi prie savo 
sijono —1 neregė senutė nie
kam anūkės nepatikėjo, bet 
nuo meilės neišsaugojo. 
Rauda ji išėjusiojo, mielas 
jai ir naujasis pažįstamas.

Gražiai pasidarbuota
Mūsų Lietuviu Literatū

ros Draugijos 185 kuopa 
ir vėl pasirodė su gerais, 
naudingais darbais. Praė
jusio trečiadienio susirinki
me paaiškėjo, kad mūsų 
birželio 4 d. įvykę pietūs 
pajūryje pavyko daug ge
riau negu buvo tikėtasi. 
Svečių suvažiavo tiek, jog 
pasidarė gražus, didžiulis 
piknikas. Susirinkimas nu
tarė nuoširdžiausiai padė
koti visiems, kurie išvažia
vimą gerai suruošė ir jame 
darbavosi. O tokiu buvo vi
sa eilė draugų bei draugių.

Džiugu ir tas, kad mūsų 
kuopa gražiai 'auga ir na
riais. Šiame susirinkime Jo
nas Grybas pridavė du 
naujus narius, vieną kurių 
į mūsų organizaciją įrašė 
čia aną dieną besilankyda
ma kalifornietė Margareta 
Alvinienė. Kuopos sekreto
rius K. Briedis pastebėjo: 
“Mes tuo būdu šiemet jau 
būsime gavę penkis naujus 
narius”.

Kalbėjome apie einančius 
įvairius pažangiosios spau
dos vajus. Nutarėm tam 
svarbiam reikalui paaukoti 
dar dvidešimt penkis dole
rius.

Narys

Lankėsi “Laisvėje” 
Maloni viešnia

P i r m a d ieni “Laisvės” v
įstaigoj lankėsi A. Kazilio- 
nienė iš Clevelando. Jos sū
nus atostogavo pas ją, tai 
grįždamas namo į East 
Orange, N. J., parsivežė ir 
motiną. Ji keletą dienų 

(praleido pas sūnus (kitas 
sūnus gyvena Bonton’e). O 
New Yorke praleis keletą 
dienų pas Joną Valentį ir 
jo motiną.

Viešnia pasisvečiavo mū
sų įstaigoj, palinkėjo’ lais- 
viečiams daug laimės ir ap- 
leisdama paliko $10 dovaną 
laikraščio reikalams.

Linkime Kazilion i e n e i 
smagiai praleisti atostogas.

L. K.

Svečias iš toli mūšy 
kuopy piknike

“Laisvėje” birželio 9 d. 
skaitau: Brooklyniečiai tu
rės didelę dieną birželio 18 
d., sekmadienį, nes tą dieną 
net keturios LDS kuopos 
rengia pikniką Great Necke
Kasmočiūtės sode.

“Kadangi šis piknikas 
yra pirmas šį sezoną, tai 
retas brooklynietis nepano
rės jame būti”, rašo LDS 
1-mos kuopos finansų sek
retorius ir LDS organo 
“Tiesos” geriausias^kores- 
pondentas A. Gilmanas.

Tavo tiesa, mielas A. 
Gilmane. Net ir man, sene
liui, jau pergyvenusiam 7 
kryželius, iš Bethlehem, 
Pa., “marios tik iki kelių”. 
Tikrai būsiu.

Labai nėrėčiau piknike 
susieiti ir pasimatyti su sa
vo pažįstamais.

Frank Zavis

Veiksmas svyruoja tarp šių 
dviejų, išsisprend ž i a ne 
amerikoniškai.

Carnegie Hall Cinema 
(naujai atsidaręs didžiosios 
koncertų salės pašonėje, 
7th Avė. prie 57th St.) la
bai patogiai įrengtas ir mo
derniškai išpuoštas teatras. 
Jo vedėjai žada rodyti vien 
meninius filmus, bet ne
vengti ir turinčių gineija- 
rodytų, kad jų siekiai yra 
mą temą greta meno. Tai 
rimti ir drąsūs, verti visuo
menės dėmesio. S.

LDS kuopy piknikas 
jau šį sekmadienį .
Sekmadienį, birželio lEį 

keturios LDS kuopos ruo
šia bendrą metinį pikniką. 
Jis įvyks Kasmočiūtės sode, 
Great Neck, N. Y.

Rengėjai prašo visų pasi
žymėti tą dieną, kad niekur 
kitur nedalyvauti, bet būti 
gražiame piknike.

Brooklyniečius veš di
džiulis busas.

Pikniko busas išeis 
lygiai 12:30 va’.

Visi tie, kurie norėsite 
busu Į pikniką važiuoti, įsi- 
tėmykite, kad busas nuo Li- 
tuanica Skvero (Williams- 
burge) išeis lygiai 12:3o vai. 
Kelionė į pikniką ir atgal 
(round trip) kainuos $1.75.

Išleisime turistus 
birželio 17

33 lietuviai turistai bii£ 
želio 17 d., 9:15 vakare, iš
skris kelionėn į Lietuvą. Iš 
kitu miestu turistai i New 
Yorką atvyks ir gal visi su
sirinks į “Laisvės” salę. 
Bus smagu mums visiems 
su jais susipažinti, pasivai
šinti ir palinkėti jiems lai
mingos kelionės, kad grįž
dami atvežtų mums nau
jausių žinių iš Lietuvos.

Patartina visiems susi
rinkti 3 valandą popiet. At
silankiusiems valgių bus 
įvairių paruošta. Turėsime 
trumpą programą, o po to 
automobiliais vešime turis
tus į International Airpor- 
tą ir iš ten juos išleisime 
Lietuvon.

Prašome visus tą laiką 
pasižymėti ir išleistuvėse 
dalyvauti. Komisija

Mirė inžinierius John P. 
Hogan, 80 metų amžiaus. 
Jis buvo 19.39-1940 mm. įvy
kusios Pasaulinės parodos 
viceprezidentas.

1

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, birželio (June) 25 
d., Olympia Parke įvyks Straw
berry Festivalio Pietūs. Tai yra 
LDS moterų komiteto rengiami 
žemuogių vaišių pietūs.

Sis pokylis teiks įvairių pasilinks
minimų visiems, visai dienai. Jis 
bus ištisą dieną atvirame vasaros 
ore. šeimininkėms suteiks vaka- 
cijų, nes nereikės namie gaminti 
valgių. Pietūs bus duodami 1-mą 
valandą dieną.

Kviečiame visus atsilankyti links
mam dienos praleidimui Olympia 
Parke. Apart vaišių dar gal bus 
kai kas svečių palinksminimui.

Rengėjos (48-49)

BROCKTON, MASS.
L.L.D. 6-ta kuopa šaukia ekstra 

susirinkimą, kuris įvyks birželio- 
June 15 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., 7.30 v. vakare.

Kviečiame visus narius ir visus 
spaudos veikėjus dalyvauti šiame 
susirinkime, nes čia turėsime rimv 
tai pasitarti “Laisvės” pikniko re* 
kalu, turime gerai prisirengti tam 
dideliam darbui. Piknikas įvyks lie
pos-July 2 d. Ramova Parke, MQR- 
tello, Mass.

Piknikui turėsime suorganizuoti 
darbininkus ir turėsime nustatyti 
visą pikniko tvarką. Taipgi reikės 
nutarti kiek kokio maisto ir gėrimų 
reikės. Valdyba.

(46-47)

LED 1-o,s KUOPOS NARIAMS
Susirinkimas įvyks birželio 16-os 

vakarą, Kultūros Centre, 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Yra svarbių reikalų. Prašome visus 
dalyvauti. Valdyba.

(46-47)

MOTELLO, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupė ren

gia busu važiavimą j apskričių pik
niką Lawrence, Mass. Kelionė j abi 
pusi $2.00 asmeniui. Busas išeis 
nuo Lietuvių Tautiško namo 12-tą 
vai. dieną, birželio-June 18. Važia
vimui galite užsisakyti pas G. Ste- 
ponauską ir pas Chas. Ustupą.

(45-46)

BROCKTON, MASS.
Montellų Vyrų dailės grupė ruošia 

busą važiuoti į apskričių pikniką 
birželio 18 d. į Lawrence, Mass. /

Kurie norite važiuoti su daininin
kų grupe, užsisakykite vietas bu*<? 
pas George Steponauską, gausinę 
pas jį tikėtus. Kaina $2.00. 1

Reikia platinti ‘‘Laisvės” pikniko 
bilietus, kuris įvyks liepos 2 dieną, 
Ramova Parke, Montello, Mass.

/




