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KRISLAI
Karti tiesa.
Klaidingas nutarimas.
Diplomatę žmonos.
Man patiko.
Pirmoji grupė.
Maloni pažintis.

— Rašo A. Bimba —

Kubiečių revoliucijos vadui 
tt?akcionieriai primeta bičiu- 
liavimąsi su rusais. Fidel Kas
tro jiems atsako:

“O kodėl mes 
mėgti rusų? Juk 
siunčia žibalą ir
kai tuo tarpu jūs, 

siunčiate mums

neturėtume 
jie mums 
mašineriją, 

amerikie
čiai, siunčiate mums bombas 
iš dausų ir sabotažninkus.”

Prieš šitokią tiesą argumen
tų nėra. Visi tai mato, 
puikiai patvirtino mūsų 
riausybės suruoštas Į 
įsiveržimas.

Tai
vy-

Kubą

Kiekvienas blaivaus 
amerikietis šiandien jau

proto 
mato, 

kad mūsų šalies Aukščiausia
sis teismas padarė baisiai klai
dingą ir pavojingą nutarimą, 
kai jis užgyrė McCarrano ir 
Smitho įstatymus. Skaudžiai 
apgaudinėja save tie, kurie 
mano, kad tas nutarimas pa
liečia tiktai komunistus.

Visa istorija pilna pavyz
džių, kad vienos politinės 
grupės persekiojimas išsiple
čia j persekiojimą viso darbi
ninkų judėjimo. Juk su ko- 

*rf?unistais pradėjo ir Hitleris, 
ir Mussolinis, ir Franko, ir 
Smetona, ir visi kiti krauge
riai.

žinote rezultatus.
Reikia tikėtis, kad su laiku 

šita Aukščiausiojo teismo 
klaida bus atitaisyta. Patys 
komunistai sako išnaudosią vi
sas teismines ir kitokias le
galias galimybes to nutarimo 
panaikinimui.

Teismo mažumos nuomonė 
yra puikiausias argumentas 
prieš daugumos neišmintingą 
nutarimą.

Labai norisi pasveikinti vi
sus aukštuosius diplomatus, 
kurie savo kelionėse po pla
tųjį pasaulį vežasi įr savo 
žmonas. Ir čia, rodosi, Chruš
čiovas buvo pirmutinis. Jo 
žmona paliko Amerikoje gra
žų įspūdį.

Gerai, gražiai Europoje at- 
sirekomendavo Mrs. Kennedy, 
žiūriu, kad irv Vakarinės Vo
kietijos senas “vilkas” Ade- 
naueris buvo į Washingtona 
Atsivežęs savo žmoną. Bet 
daugiausia nustebino Japoni
jos premjeras Ikeda, su savi
ng pasiimdamas Mrs. Ikedą. 
Kaip žinia, Japonijoje mote
rys dar nėra skaitomos pilnais 
žmonėmis. Mrs. Ikeda pasi
rodymas Washingtone buvo 
gražus žestas.

Man patiko baltimoriečių 
%..- ruoštas “Laisvės” naudai pik

nikas. Labai džiaugiuosi tu
rėjęs progą dalyvauti niuha- 
veniečių “Tėvų dienos” paren
gime. Džiugu, kad visur mū
sų draugai ir draugės nenulei
džia rankų, nepasiduoda se
natvei. Jie tebėra pilni ener
gijos ir prakilnių troškimų iš
laikyti mūsų judėjimą.

“Tėvų dienos” parengime į 
mane nepaprastai gilų įspū
dį padarė Hartfordo Laisvės 
choras. Būtinai reikia nuo
širdžiai pasveikinti choro mo
kytoją gražią ir energingą 
francūzaitę Mrs. Wilma Hol
lis. Pastebėjau, jog ji į chorą 
yra atsivedus ir dvi savo jau
sitės mergaites. ..............
7^ Taip pat šia proga noriu 

’Mtftesveikinti Laisvės choro pi
anistę, taipgi kitatautę, Mrs.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Ką sako amerikietis, 
sugrįžęs iš Kubos

Komunistų partijos laiškas 
i visus Amerikos žmones

Batiji įvykiai Kuboje 
ii invazijos garsai

Miami, Fla. — G. South- 
I worth, “The Miami Herald” 
redaktorius, lankėsi Kubos 
sostinėje. Jis pirmiausiai 
ten “pasigedo”, kad nėra 
amerikinių papirosų, “Co
ca-Cola” ir kitų Jungtinių 
Valstijų prekių. Bet jam 
kubiečiai paaiškino, kad tai 
ne jų kaičia, nes JAV nau
doja prieš Kubą embargo.

Kalbant dėl kubiečių ir 
amerikiečių santykių, tai 
havaniečiai sakė: “Mes ne
apkenčiame tik tų, kurie 
organizavo intervenciją... 
bet mes nieko neturime 
prieš Jungtinių Valstijų 
žmones”.

Southworth rašo,

Eichmano byla numaskuoja 
ir kitus hitlerininkus

Jeruzalė. — Adolfo Eich
mano teisme pasibaigė liu
dijimai apie jo vadovauja
mų hitllerininkų žmonių žu
dymus. Dr. Robertas Ser- 
vatius, vyriausias jo advo
katas, klausinėjo Eichma- 
ną.

Eichmanas įrodinėjo, kad 
“jam primeta ir tas žudy
nes, su kuriomis jis nieko 
bendro neturėjo”. Jis sakė, 
kad liudininkai daugumoje 
įrodinėjo apie nacių Biuro 
IV-B-4 žudynes, o jis vado
vavo Biurui IV-D-4. Taipgi 
jis sakė, kad jo biuras buvo 
pavaldinis hitleriškos Vo
kietijos vidaus ministro De
partamento No. 1, o tam de
partamentui vadovavo Dr. 
Hans Globke, kuris dabar

Kanada mažina savo 
prekybą su JAV

Ottawa. — Kanados vy
riausybė nutarė mažinti 
prekybą su Jungtinė m i s 
Valstijomis. Tatai daro to
dėl, kad jai prekyba su ki
tomis šalimis yra naudin
gesnė.

Jungtinės Valstijos yra 
industrinė šalis, jai nerei
kia jokios mašinerijos iš 
Kanados. Tuo gi kartu Ka
nada, vesdama prekybą su 
kitomis šalimis, gali par
duoti joms mašinerijos ir 
žaliadaikčių, o mainais ten 
pirkti sau reikmenų.

PRANCŪZŲ ŽEMDIRBIŲ 
STREIKAS PLEČIASI
Paryžius. — Prancūzų 

žemdirbių streikas iš Brita
nijos provincijos jau persi
metė į Vende jos provinci
ją. Vendėjoje apie 1,000 
žemdirbių paskelbė streiką 
prieš žemas kainas ant jų 
gaminių.

Jacksonville, Fla. — At
plaukė JAV lėktuvne š i s 
“Shangri-la”, kuris per 
porą savaičių plauki o j o 
Kubos srityje.

Havana gatvės ramios ir 
naktimis saugios, niekur 
nesigirdi šaudymų. Gatvėse 
mažai yra ir milicininkų. 
Bet jis mano, kad yrą Ku
boje apie 100,000 žmonių 
nariais Tautinio Komiteto 
Gynybai Kubos Revoliuci
jos, kurie “viską mato ir 
viską žino”.

Jis daug matė sunkveži
mių ir kitokių mašinų, at
gabentų iš socialistinių ša
lių. Yra tuščia gemblerių 
Casino — patalpa, kur se
niau JAV turčiai lošdavo 
iš pinigų. Kas dėl vandens 
prūdų prie viešbučių, tai 
dabar ten maudosi paprasti 
kubiečiai ir socialistiniu ša- c

kad liu technikai. c

yra Vakarų Vokietijoje 
valstybės sekretorius.

Eichmanas sakė, kad tai 
ne jis, o Globke sugalvojo 
atimti žydams pilietines tei
ses ir konfiskuoti jų turtą.

Advokatas Servatius sa
kė, kad jis reikalavo Dr. H. 
Globkę atvykti į šį teismą, 
bet Globke atsisakė.

Servatius ir Eichmanas 
įvardino dar visą eilę hitle
rininkų, kurie yra atsako- 
mingi už žydų ir kitų žmo
nių žudymą, o dabar Vaka
rų Vokietijoje užima val
diškas vietas.

Vakarų Vokietijos valdi
ninkai, kaip paprastai, tei
sina tuos savo hitlerinin
kus.

Naujas sąjūdis 
dėl šnipijados

New Yorkas. — Jungti
nės Valstijos pareikalavo 
Čekoslovakiją atšaukti iš 
savo delegacijos Jungtinėse 
Tautose Miroslavą Nasva- 
lavą. Kaltino, būk jis užsiė
mė šnipavimu.

Admirolas Hyman G. 
Rickveris sako, kad vai
kams pagamintas submari
ne modeliukas išdavė “slap
tybes apie atominius sub- 
marinus”.

Hearsto kolumnistas Fred 
C.Shapiro rašo, kad toks 
pat vaikams kruserio mo- 
delis “išduoda slaptybes” 
•JAV kru z e r i o “Long 
Beach”, kurio pagaminimui 
išleista $250,000,000.

TARYBŲ SĄJUNGA IR 
UŽSIENIO RAŠYTOJAI
New Yorkas.—L R. Max

well, Pergamon Press di
rektorius, Anglijoje, prane
ša, kad Tarybų Sąjunga su
tiko ateityje tartis su užsie
nio rašytojais, pirm ji 
spausdins jų knygas. Caris- 
tinė Rusija nesiskaitydavo 
su užsienio rašytojų teisė
mis, tą buvo paveldėjusi ir 
Tarybų Sąjunga.

New Yorkas. — Birželio 
22 dieną “The New York 
Times” garsinimu skyriuje 
paskelbė “AN OPEN LET
TER TO THE AMERICAN 
PEOPLE”, tai yra, JAV 
Komunistų partijos Nacio- 
nalio komiteto pareiškimą 
dėl Aukščiausiojo Teismo 
nutarimo iš birželio 5 d.

Komunistų partijos ko
mitetas sako, kad Aukš
čiausiojo Teismo nutarimas 
5 balsais prieš 4 yra pasi- 
mojimas prieš visų mūsų 
šalies žmonių demokratines 
teises. Partija cituoja teisė
jo Hugo L. Black sekamą 
pareiškimą:

“Kada jau pradėtas 
praktikavimas pad a r y t i 
priešįstatymiškomis p a r- 
tijas ir įvairias visuomeni
nes grupes, tai niekas nega
li pasakyti kur bus pabai
ga”.

Visiems pavojus
Komunistų partija sako, 

kad McCarrano ir Smitho 
įstatymai yra priešingi 
Jungtinių VMstijų Kostitu- 
cijai ir mūsų demokrati
nėms tradicijoms.
Jais pasiremiant gali būti 

persekiojamas kiekvienas 
žmogus.
Aukščiausiojo Teismo pri

imtas nutarimas, reikalau
jant Komunistų partiją re
gistruotis kaipo “užsienio 
agentūrą”, yra padarytas 
oasiremiant falsifikuotais 
maitinimais. Per 42 metus 
Komunistų partijos gyvavi
mo nei vienas jos narys ne
buvo suimtas ir nuteistas 
kaip užsienio valst y b ė s 
agentas.

“Užsienio agentų” kalti
nimai, tai yra senas ir at
gyvenęs praktika v i m a s. 
Buvo laikai, kada Ameri
kos Revoliucijos tėvas-Tho
mas Jeffersonas buvo kalti
namas, kaip jakobinietis, tai 
yra, Francūzijos revoliuci
jos agentas. Savo laiku se
natorių Robertą LaFollette 
kaltino' “provokiečiu”, nors 
jis tokiu nebuvo. Remian
tis tais įstatymais, net Ame
rikos katalikus būtų gali
ma kaltinti kaip Vatikano 
agentus, — sako komunis
tai.

Komunistų partija sako, 
kad daromas prieš jos poli
tinę laisvę pasimojimas, re
miantis McCarrano ir Smi
tho įstatymais, yra tik pra
džia pasimojimų prieš dar
bo unijas, politines parti
jas, grupes kovojančias už 
taiką, negrų, puertorikiečių 
ir kitokias organizacijas, 
nes ten sakoma, kad tie 
įstatymai bus taikomi ir 
“komunistų fronto organi
zacijoms”.

Vykinant tuos įstatymus 
kiekviena demokratinė or
ganizacija irgi gali būti pri- 
skaityta prie “komunistų 
fronto organizacijos” ir rei
kalaujama užsiregistruoti. 
Už nesiregistravimą gręsia 
5 metų kalėjimas ir $10,000 

piniginė bausmė už kiekvie
ną pratęstą dieną.

Komunistų partija sako, 
kad jau dabar darbininkų 
unijos susiduria su Taft- 
Hartley ir Landrum-Grif
fin įstatymais, kurie varžo 
jų veikimą, bet jeigu Ame
rikos visuomenė neveiks 
prieš Smitho ir McCarrano 
įstatymus, tai jie bus pri
taikyti ir unijoms. \

Prabilkite visi
Komunistų partijos ko

mitetas sako, kad jis imsis 
legališkų priemonių prieš 
Aukščiausiojo Teismo dau
gumos sprendimą. Partija 
yra pasirengus įrodyti, kad 
tas nutarimas padarytas 
remiantis neteisingais kal
tinimais. Komunistų partija 
pasirengus tęsti garbės tra
dicijas, kurias pradėjo šios 
šalies socialistai dar prieš 
100 metų remdami Lincol- 
no kovą už laisvę ir demo- 
krątiją. Komunistų partija 
darys viską, kad apgynus 
Civilinių Laisvių Konstitu
cines teises.

Komunistų partija šau
kia visus amerikiečius pra
bilti prieš neteisingą A. T. 
nutarimą, prieš Smitho ir 
McCarrano įstatymus. Ji 
kreipiasi į prezidentą J. 
Kenedį, generalinį JAV 
prokurorą — R. Kenedį ir 
Kongresą, kad imtųsi žing- 
nių prieš fašistinio turinio 
įstatymus.

Komunistų partija sako, 
kad jeigu bus vykinamas 
Aukščiausiojo Teismo dau
gumos nutarimas, tai mūsų 
šalis išsiskirs iš demokrati
nių Vakarų valstybių: An
glijos, Francūzijos, Belgi
jos, Hollandijos, Švedijos, 
Italijos ir kitų, kur komu
nistų partijos yra legalios, 
kur nėra prieš jas neteisin
gų kaltinimų, kur nėra ra
ganų gaudymo.

Komunistų partija sako, 
kad jeigu amerikiečiai leis 
veikti Smitho ir McCarrano 
įstatymais, tai mūsų šalis 
bus pastatyta greta fašisti
nių valstybių — Ispanijos, 
Portugalijos, Pietų Korė
jos, Dominikos ir naujų na
cių Vakarų Vokietijos. ,

Komunistų partija pasiti
ki, kad demokratiniai ame
rikiečiai, kurie jau daug 
kartų praeityje veikę prieš 
reakcini u s įstatymus, 
ir dabar, kol dar nėra vėlu, 
veiks — pavieniai ir orga
nizacijos, idant Aukščiau
siojo Teismo daugumos nu
tarimas būtų atmainytas.

Washingtonas. — Pirm 
Aukščiausiasis Teismas už
dare sesijas vakari joms, 
tai teisėjas Felix Frank
furter patvarkė, kad JAV 
vyriausybė nedarytų žings
nių vertimui . Komunistų 
part i j o s užsiregistruoti,, 
nes ji padavus aplikaciją 
prašant persvarstyti tari
mą iš birželio 5 d.

Washingtonas. — Robert 
S. Allen ir Paul Scott rašo, 
kad invazijos paruošimas 
Jungtinėms Valstijoms at
siėjo nuo $45,000,000 iki 
$55,000,000. Už tuos pinigus 
buvo mobilizuojami Kubos 
pabėgėliai, superkama 
jiems lėktuvai, jie ginkluo
jami ir tt.

Allen ir Scott rašo, kad 
dabar Central Intelligence 
Agency moka nuo $150 iki 
$225 per mėnesį invazijos 
belaisvių šeimoms. Pavie
niai gauna po $150, o šei
mos su vaikais po $225. Iš
moka čekiais iš Coral Gab
le, Fla., banko. Sakoma,

Sugrįžo Adlai Stevensonas 
iš Lotynų Amerikos šalių

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis buvo pa
siuntęs Stevensoną į Loty
nų Amerikos šalis patyri
mui: kiek paveikė JAV ir 
Lotynų šalių santykius ne
pavykusi invazija į Kubą.

Stevensonas misijoje iš
buvo beveik 20 dienų. Jis 
lankėsi į dešimtį šalių. Juan 
de Onis rašo iš Bogotos, 
Kolombijos, kad Stevenso- 
no‘ misija buvo apvienyti 
Lotynų Amerikos šalis ko
vai prieš komunistų šalis 
ir Kubai pastatyti reikala
vimą: Pasirink viena: arba 
nutrauk ryšius su Tarybų 
Sąjunga, Kinija ir kitomis 
komunistų bloko š a 1 i- 
mis, arba Amerikos valsty
bės panaikina su tavimi vi
sas sutartis.

Įvyko Amerikos indėnu 
suvažiavimas

Chicago. — Chicagos uni
versiteto patalpoje įvyko 
JAV indėnų suvažiavimas. 
Dalyvavo 420 atstovų, nuo 
67 indėnų genčių. Jie rapor
tavo, kad dar Jungtinėse 
Valstijose yra 200 indėnų 
genčių.

Indėnai suvažiavime pro
testavo prieš visą eilę JAV 
vyriausybės žygių, kurie 
žemina indėnus.

Manoma, kad 1492 m., 
kada Kulumbas atrado A- 
meriką, tai JAV teritorijo
je buvo arti milijono indė
nų. Dabar yra tik 300,000. 
Kanadoje indėnų skaičius 
paaugo nuo 135,000 iki 
160,000.

JUNGIASI AVALYNĖS 
GAMYBOS UNIJOS

Cincinnati. — Boot & 
Shoe Workers Unijos suva
žiavimas nutarė vienytis su 
United Shoe Workers uni
ja. Pirmoji unija turi 40,- 
000 narių, o antroji — 50,- 
000.

Maskva. — TSRS ir Ki
nija pasirašė prekybos su
tartį.

kad mokės tol, kol invazi
jos nariai bus belaisvėje.

Jie praneša, kad Kanada 
jau trečiu kartu pirko Ku
boje po 20,000 dėžių anana
sų (pineapple).

Sakoma, kad į Havaną 
atplaukė iš rytų Vokietijos 
laivas ’’Halverstadt” ir at
vežė dovanų nuo socialisti
nių šalių darbininkų.

Miami, Fla. — Dešimt 
belaisviu reikalais komisi
jos narių vėl atvyko į Jung
tines Valstijas tartis reika
le iškeitimo invazijos narių 
ant buldozerių arba trakto
rių.

Kaip ta misija pavyko, 
tai vėliau paaiškės. Juan de 
Onis rašo, kad didžiausia 
Lotynų Amerikos šalis— 
Brazilija — atsisakė remti 
šią politiką. Jos preziden
tas Janio Quadros pareiškė:

“Kuba yra nepriklauso
ma šalis ir turi teisę pasi
rinkti sau valdžią, vidaus ir 
užsienio politiką”. Sako, 
kad Quadrosą invazija dar 
daugiau įtikino, jog Kuba 
yra apsigynimo pusėje ir 
Jungt. Valstijos ją puola.

Diplomatai ir korespon
dentai sako, kad JAV keis 
savo politiką Lotynų Ame
rikoje. Juan de Onis rašo: 
“Stevenson finds U. S. pre
stige hurt”.

Amerikoje bus dar 
viena valstybė

Londonas. —Anglijos vy
riausybė sutiko, kad Vaka
rinių Indi jų salos sudarytų 
nepriklausomą valstybę. Ji 
vadinsis Vakarinių Indiją 
Federacija. Oficialiai ne
priklausoma taps 1962 m. 
gegužės 31 dieną. Federaci
ja bus dalimi Britanijos im
perijos — Komonvelto.

Į šią federaciją įeis Ja
maica, Trinidad, Tobago, 
Barbadas, Grenada, St. 
Vincent, St. Lucia, Domi
nica, Monserrat, Antigua, 
Angulla, St. Kitts-Nevis ir 
dar visa eilė kitų šalių. Jos 
yra Karibėjo jūros srityje.

Washingtonas. —Lankėsi 
Japonijos premjeras Haya- 
to Ikeda.

Ekstra
TURISTAI JAU 

EUROPOJE
Prestwick, Škotija. — 

Trysdešimt trys lietuviai, 
Pirmosios šių metų turistų 
grupės į Lietuvą, laimingai 
pasiekėme Škotiją. Iš New 
Yorko j šį orlaukį atskri
dome per šešias valandas.

J. Siurba
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Ko karščiuotis?
MININT DVIDEŠIMTMETĮ nuo hitlerinės Vokie

tijos užpuolimo ant Tarybų Sąjungos, Kremliuje įvyko 
pobūvis, kur buvo pasakyta įvairių kalbų.

Sakė ten kalbą ir N., Chruščiovas. Jis pabrėžė du da
lykus, dėl kurių dabar Vakaruose liejama daug ašarų, 
dėl kuriii karščiuojamasi. Chruščiovas sakė:

1. Jei Vakarai pradės branduolinių ginklų bandy
mus, tai tą patį darys ir Tarybų Sąjunga.

2. Tarybų Sąjunga dar šiemet sudarys taikos su
tartį su Rytų Vokietija.

Mums rodosi, dėl to nereikėtų karščiuotis; tik rei
kėtų gerai pagalvoti ir keisti savo politiką kai kuriais 
klausimais. Branduolinių ginklų bandymą Vakarai netu
rėtų pradėti, tuomet nepradės jų ir Tarybų Sąjunga. 
Turėtų būti pasakyta ir Francūzijos De Gaullui, kad jis 
sulaikytų branduolinių ginklų bandymus.

Žmonija priešinasi branduolinių ginklų bandymams, 
ir ji tai daro išeidama iš savo interesų. Taikos šalinin
kai gerai žino, kad branduolinių (atominių ir hidroge
ninių) ginklų bandymai užnuodija atmosferą, gresia 
žmonių sveikatai. Jie žino, kad tų ginklų bandymai arti
na baisią pasauliui katastrofą.

Na, o kai dėl taikos su Vokietijomis: kodėl priešin
tis taikos sutarčiai tarp Tarybų Sąjungos ir Rytų Vo
kietijos? Taikos sutartis reiškia ėjimą prie pastovesnės 
taikos, o ne karo. Mums rodosi, būtinai reikėtų daryti 
taikos sutartis su abiem Vokietijom. Laukti, kada jos 
susivienys, neverta, nes neatrodo, kad dabar tas būtų 
galima padaryti. Berlyno padėtis, kokia ji šiandien yra, 
ilgai negali tęstis, nes Berlynas stovi Rytų Vokietijoje. 
Berlynas turėtų būti laisvas, neutralus miestas.

Taigi dėl N. Chruščiovo vėliausios kalbos, mums 
atrodo, nereikėtų nuogąstauti, o reikėtų ieškoti būdų, 
kaip jo pasiūlymą dėl Berlyno būtų lengviau gyveniman 
pravesti.

“Ne aš, bet Globki...” 
sako Eichmanas

BUDELIS EICHMANAS, šiuo metu Izraelyje tei
siamas už išžudymą milijonų žmonių (karo metu), tei
sindamasis, sakė, kad dėl žmonių žudymo daug kaltesnis 
už jį yra Hans Globkė, dabartinis Vakarų Vokietijos 
valstybės sekretorius ir vienas vyriausių Adenauerio 
patarėjų! Globkė, sako Eichmanas, padėjo sudaryti tuos 
“įstatymus’1, pagal kuriuos žydai ir kitų tautų žmonės 
buvo milijonais žudomi.

Tai nelaukta Adenaueriui bomba!
Visas kultūringas pasaulis gerai žino, kad Vakarų 

Vokietijos valdžioje yra daug globkių, hitlerinių smogi
kų, kurių rankos suteptos žmonių krauju.

Eichmanas, mat'yt, taip galvoja: jie čia mane teisia, 
omano sėbrai Vakarų Vokietijoje sau ulioja ir juokiasi, 
na, tai aš įvardinsiu nors vieną kitą ir jų!

Ikeda Baltuosiuose Rūmuose
PREZIDENTAS KENEDIS iškilmingai priėmė Į 

JAV atvykusį Japonijos premjerą Kajato Ikedą su jo 
pačia. Užkandžių buvo pakviestas ir buvęs prezidentas 
Eisenhoweris.

Kai Ikeda viešėjo Baltuosiuose Rūmuose, preziden
tas Kenedis dar y is vaikščiojo ant kriukių. Jis, kaip ži
nia, karo metu buvo sužeistas, ir tu sužeidimo pasekmes 
jaučia ir šiandien.

Kas Kenedį sužeidė? Japonai. Ir štai čia vaišina
mas atstovas tų Japonijos valdančiųjų sluoksnių, kurie 
buvo pradėję karą prieš JAV ir jame buvo sužeistas 
Kenedis.

Įdomu, ką susitikę šitiedu vyrai dabar apie tai 
galvojo?..

Pakeis JT štabo sudėtį
JUNGTINIŲ TAUTŲ pareigūnų, tarnautojų štabą 

sudaro daug šimtų žmonių, bet didelę daugumą jų su
daro Vakayų Europos ir Amerikos žmonės.

Dabar rimtai darbuojamasi, kad štabo sąstatas bū
tų griežtai pakeistas, kad daugiau jin įeitų iš tarybi
nio bloko valstybių ir Afrikos valstybių žmonių. Nema
žiau, kaip 100 tokių žmonių iš paminėtų sričių, sakoma, 
bus įsileista su šių metų pabaiga.

Pakeitimai įvyks sekretoriate ir kitose Jungtinių 
Tautų įstaigose. Be abejojimo, bus pakeitimų ir žemes
niuose tarnautojuose.

Taip seniai buvo reikėję padaryti.

NAUJOSIOS ANGLIJOS lietuviai kviečiami, ruoš
tis didžiuliam piknikui, kuris įvyks sekamą sekmadienį 
birželio 2 d., Ramovos parke, Brockton, Mass., Nepa
mirškite, draugai, paskatinti savo draugus ir pažįsta
mus, kad jie ten visi dalyvautų.

2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., birželio (June) 27,1961

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“TARYBINĖ MOTERIS” 
APIE ELIZABETH 
GURLEY FLYNN

Lietuvoje išeinantis mo
terų žurnalas “Tary b i n ė 
moteris” šitaip rašo apie 
amerikietę Elizabeth Gur
ley Flynn:

“Neseniai Niujorke bu
vo išrinkta nauja Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komu
nistų partijos pirmininkė 
Elizabeth Gurley Flynn.

E. G. Flynn yra kilusi iš 
irlandų-amerikiečių šeimos. 
Jos tėvas buvo progresyvus 
inžinierius, kuris suprato^ 
kaip sunku gyventi tiems, 
kurie kuria materialines 
gėrybes. Jis turėjo didelę 
įtaką dukters pažiūrų for
mavimuisi. Todėl nenuosta
bu, kad, būdama šešiolikos 
metų, E. Flynn jau pradėjo 
aktyvią veiklą “Industrinių 
pasaulio darbininkų” orga
nizacijoje, kuri kovojo už 
darbininkų teises.

E. Flynn buvo auklėja
ma internacionalizmo dva
sioje . 1920 metų pradžioje 
ji aktyviai kovojo už dvie
jų italų darbininkų iš Bos
tono—Sacco ir Vanzetti — 
išgelbėjimą. Juos amerikie
čių imperializmas ir jo lio
kajai — teismo valdininkai 
ruošėsi nuteisti mirčiai, E. 
Flynn drąsa, demaskuojant 
imperialistų machinacijas, 
padarė ją populiarią ne tik 
amerikiečių darbininkų ma
sėse. Kovos už Sacco ir 
Vanzetti kampanijoje, į ku
rią įsijungė visa progresy
vioji žmonija, ta materis 
įgijo darbininkų judėjimo 
veterano šlovę.

Už E. Flynn, pečių—-išti
sa plejada kovų,, kuriose ji 
dalyvavo kaip “Industrinių 
pasaulio darbininkų” orga
nizacijos narys. Tai ji kovo
jo už Joe Hill, pasmerkto 
kankinimams ir mirčiai, 
gyvybės išgelbėjimą, tai ji 
vadovavo kovai, kurios re
zultate buvo išgelbėti nuo 
mirties elektros kėdėje To
mas Mooney ir Warren 
Billings, tai ji stovėjo pir
mosiose Naujosios Anglijos 
valstijų tekstilininkų strei
ko -gretose, tai ji dalyvavo 
bendranacionalinėje kovoje 
už devynių visiškai nekaltų 
negrų jaunuolių iš Scotts
boro (Alabamos valstija) 
išgelbėjimą.

Kovodama už amerikiečių 
liaudies interesus, K. Flynn 
surado kelią į Komunistų 
partiją. Ir kai Amerikos 
imperializmą pasiekė krizė, 
E. Flynn buvo viena iš pir
mųjų kovotojų prieš badą 
ir nusivylimą, apėmusius 
milijonus amerikiečių. Vie
nas iš žymiausių amerikie
čių proletariato vadovų 
Williamas Fosteris buvo jos 
vyresniuoju draugu. Kai 
fašistinis senatorius Mc
Carthy sufabrikavo mela
gingą kaltinimą prieš JAV 
Komunistų partiją ir kom
partijos vadovai buvo paso
dinti į kalėjimą, E. Flynn 
vadovavo komitetui areš
tuotiesiems ginti.

Nežiūrint į tai, kad E. 
Flynn jau suėjo suėjo 70 
metų, ji su didžiausia ener
gija ir pasiryžimu tęsia sa
vo pradėtą darbą.”

NAUJAS ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

“VAGA”
Argentinos lietuviai pra

dėjo leisti savo naują laik
raštį, pavadintą “Vaga.” 
Pirmasis numeris išėjo ge
gužės 11 d. Atsakingasis 

redaktorius S. žaltauskas.
Įžanginiame žodyje re

dakcija šitaip prabyla į 
skaitytojus:

“Su šiuo pirmuoju laik
raščio “VAGA” numeriu, 
pradedame naują ir svarbų 
kolonijoj kultūrinį darbą. 
Atverčiame naują vagą. 
Šioje atverstoje “Vagoje” 
ras kiekvienas doras lietu
vis vietą išreikšti savo min
tis, savo sielvartus ir 
džiaugsmus.

Pradedant šį taip svarbų 
ir reikalingą lietuvių kolo
nijoj žygį kviečiame visus 
doros valios lietuvius uoliai 
prisidėti. Be visų prisidėji
mo kaip moraliai, taip ir 
materialiai, o ypač darbo 
pradžioje, ne tik kad yra 
sunku, bet neįmanoma. Tad 
dar kartą kviečiame 
plunksnos darbuotojus ir 
visus geraširdžius lietuvius 
į bendrą ir kilnų užsimoji-! 
ma.

Neginčijamas faktas, kad 
daugelis pasakys: lietuviš
kai neskaitau, pamiršau, 
skaitau vietinius, ir 1.1. Čia 
ir glūdi pamiršimo priežas
tis, kad neskaitant prigim
ta kalba laikraščių, knygų 
ir kito spausdinto žodžio, 
laikui bėgant pamirštama 
tas, kas yra brangiausia— 
savoji kalba, savosios, pri
gimtos kalbos rašytas žo
dis.

Pradėdami varyti naują 
“Vagą,” nemanome jos 
garbinguose pusią p i u o s e 
polemizuoti, varyti šmeižto 
bei kiršinimb žmogus žmo
gui propagandos, visokį as
meniški ginčai lai būna ri- 
Šąmį Jarp t asmenų ,t.o . ne 
laikraštyje. Tąd perspėja
me visus “Vagos” bendra
darbius ir visus prietelius, 
kad teiktų kuo naudinges
nes, kuo teisingesnes ži
nias, kurios domina visus 
lietuvius, gyvenančius toli 
nuo savosios Tėvynės.

“Vaga” savo puslapiuose 
teiks teisingas žinias, kaip 
vietos, pasaulines, taip ir 
iš savosios tėviškės. Liūd
nas būtų laikraščio bei 
skaitytojų likimas, jeigu 
gautas žinias iš tėviškės bei 
iš kitų pasaulio kraštų iš- 
verstumėm, iškraipytumėm, 
kaip kad daro tendencingi, 
svetima galva protaudami 
laikraščių leidėjai.

Tad laikraščio “Vaga” 
pasirodymas tikrai užpildys 
tą spragą, kuri būtų be jo. 
Sekime grūdą šioj naujoj 
atverstoj “Vagoj,” iš ko 
vėliau ar anksčiau gausime 
vaisius.

Tenelieka nė vienos lie
tuvių stubos, kur liktų be 
šio šviesos ir kultūros spin
dulėlio !

“Vaga” turį lankyti kiek
vieno lietuvio pastogę, ne
žiūrint, kur ji būtų—toli ar 
arti.

“Vaga” tabloidinio for
mato, 8 puslapių. Pirmaja
me numery telpa daug ne
ilgų rašinių iš Lietuvos, o 
vienas puslapis leidžiamas 
ispanų kalba.

APIE HAMSUNĄ
. Kaip jau žinoma, norvegų 
rašytojas Knut Hamsunas 
karo metu patapo Hitlerio 
garbintoju, fašistu. Kodėl 
jis taip padarė? Juk ka
daise Hamsunas buvo ga
na demokratiškas rašyto
jas, net ir pas mus, Jung
tinėse Valstijose, kadaise 
buvo išleistas jo romanas 
“Badas.”. Apjg tai skaito
me Lietuvoje  ̂išeinančiame 

rašytojų laikrašty “Litera
tūra ir menas”:

“Hamsunas ir Hitleris” 
— tokia antrašte laikraštis 
“Stokholms tidningen” iš
spausdino žinomo rašytojo 
Tarptautinės Le n i n i n ė s 
premijos “Už taikos stip
rinimą tautų tarpe” laure
ato Arturo L u n d k v i sto 
straipsnį. Šis straipsnis yra 
atsakymas į neseniai Nor
vegijoje pasirodžiusią Sto
no Spares Nilsono knygą 
“Erelis ir audra,” kurioje 
analizuojamas Knuto Ham- 
suno gyvenimas ir kūrybos 
kelias.

Straipsnyje Lundk vistas 
siekia išaiškinti, kas palen
kė Hamsuną prie nacizmo 
ir kas privedė jį prie fašis
tinio diktatoriaus garbini
mo.

“Asmeninis anarchizmas 
ir individualizmas, — rašo 
Lundkvistas, — tapo Ham- 
suno credo. Gyvenimas A- 
merikoje jį dar toliau pa
stūmėjo šia kryptimi. Vo
kietijoje jis matė jauną 
nuskriaustą naciją ir neno
rėjo suprasti, kad vokiška
sis imperializmas yra ly
giai taip pat šlykštus, kaip 
angliškasis ar amerikietiš
kasis.

Trisdešimtaisiais metais 
Hams unas entuziastingas 
hitlerinės Vokietijos gar
bintojas, o po to, kai Vo
kietija užpuolė Norvegiją, 
Hamsunas, laikydamas ko
vą su naująja tvarka be
protyste, pris i s k y r ė sau 
tautos gelbėtojo vaidmenį.

Baigdamas Lundkvistas 
rašo: “Politinės ir sociali
nės perspektyvos jausmo 
trūkumas charakteri n g a s 
ne tik Hamsunui... Knutą 
Hamsuną prie išdavystės 
privedė kraštutinumą pa
siekęs individualizmas.”

VILNIUJE MIRĖ VYT. 
KAIRIŪKŠTIS

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome grupės draugų apra
šytą tokį nekrologą:

“1961 m. birželio 13 d. 
Vilniuje, eidamas septy
niasdešimt pirmuosius me
tus, mirė-dailininkas, dailės 
kritikas docentas Vytautas 
Kairiūkštis. 30 metų jis 
dirbo pedagoginį darbą, 
pradžioje vidurinėse mo
kyklose, o nuo 1944 metų— 
Kauno Valstybiniame Tai
komosios ir dekoratyvinės 
dailės institute, dėstė kom
poziciją ir meno istoriją.

Besimokydamas vidurinė
je mokykloje Vilniaus pir
moje gimnazijoje, Vytautas 
Kairiūkštis domėjosi daile. 
Vėliau, studijuodamas 
Maskvoje teisę, mokėsi įžy
maus rusų dailininko K. 
Juono studijoje, lankė 
Maskvos tapybos, skulptū
ros ir architektūros mokyk
lą. •

Pirmuosius savo kūrinius 
V. Kairiūkštis eksponavo 
1923 metais Vilniuje^ su
ruoštoje dailės parodoje, o 
vėliau dalyvavo ir ' kitose 
dailės parodose.

Vytautas Kairiūkštis ne
maža nuveikė meno istori
jos srityje, spausdino 
straipsnius dailės klausi
mais, recenzijas.

Docentas Vytautas Kai
riūkštis j o mokinių ar drau
gų atmintyje išliks kaip 
darbštus dailininkas, jauni
mo estetinio auklėjimo en
tuziastas.”

Velionis buvo palaidotas 
Užupio (buv. Bernardinų) 
papinėse Vilnhije. :

šimtai milijonų geros va
lios žmonių su dideliu 
džiaugsmu sutiko Tarp tau
tinių lenininių premijų ko
miteto nutarimą paskirti 
naujam ryžtingų kovotojų 
už taiką ir demokratiją 
būriui 1 9 6 0 metų tarp
tautines leninines premijas 
“Už taikos stiprinimą tau
tų tarpe.”

Laureatai, kuriems komi
teto nutarimu pask irtos 
tarptautinės lenininės pre
mijos, yra žinomi kovoto
jai už taiką. Jais seka daug 
milijonų ' vyrų ir moterų, 
kurie reikalauja nutraukti 
šaltąjį karą, kovoja už tvir
tą ir ilgą taiką tarp tautų.

FIDELIS KASTRO. Ne
sigailėdamas nei savo jė
gų, nei pačios gyvybės, 
Fidelis. Kastro pada
rė viską Kubos liaudžiai or
ganizuoti kovai prieš reak
cinį diktatoriaus Batistos 
režimą. Ši didvyriška ko
va pasibaigė visiška liau
dies pergale. Kuboje paė
musi valdžią, Fidelio Kast
ro vadovaujama liaudies 
vyriausybė padarė šalyje 
eilę žymių pažangių per
tvarkymų.

Fidelio Kastro vadovauja
ma Kubos vyriausybė pada
rė viską taikai ir draugys
tei su kitomis tautomis iš
saugoti. Savo pasiiyžimą 
apginti teisę į taikų gyve
nimą ir nepriklausomybę 
kubiečių tauta vėl įrodė, 
kai ji, vadovaujama savo 
vado Fidelio Kastro, su 
triuškino ginkluotus agre
sorius, mėginusius uždegti 
karo liepsną, pavergti lais
vą ir * taikingą Kubą.

SEKTU TURE. Jis ne 
nuilstamai kovojo už savo 
tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę ir , įgyvendino šį 
tikslą. 1958 metais spalio 
mėnesį kolonijinė Gvinėjos 
priklausomybė buvo likvi
duota. Valdžią paėmė vy
riausybė, kuriai vadovavo 
Seku Ture. Netrukus jis 
buvo paskelbtas jaunos res
publikos prezidentu. Gvi
nėjos vyriausybė nuosekliai 
kovoja už tai, kad nugalėtų 
principai dėl taikaus sam
būvio tarp valstybių, tu
rinčių skirtingą visuomeni
nę santvarką.

Tarptautine leninine pre
mija apdovanota Azijos ir 
Afrikos šalių solidarumo 
Visos Indijos asocia c i j o s 
pirmininkė, žymi visuome
nės v-eikėja ponia RAME- 
ŠARI NERU. Dar trečia
jame mūsų amžiaus de
šimtmetyje ji dalyvavo In
dijos moterų judėjime. Jos 
iniciatyva 1926 metais bu
vo įkurta viena iš pirmų
jų Indijos moterų organi
zacijų —“Delio moterų ly
ga.” 1940 metais R. Neru 
išrenkama Visos Indijos 
moterų konferencijos prezi
dente.

Nuostabi R. Neru kova 
už taikos išlaikymą ir stip
rinimas žemėje. Ramešva- 
ri Neru dalyvavo daugely
je taikos šalininkų konfe- 
renijų ir sesijų. Ji karštai 
gina visuotinio nusiginkla
vimo idėjas.

R. Neru vardas gerai ži
nomas daugelio šalių tau
toms, ir jos su nuoširdžia 
pagarba ir nuoširdžia 
draugyste žiūri. į jos didelę 
ir kilnią veiklą;

Mūsų kartoje turi gerą 
vardą rumunų rašytojas ir 
visu o m e n ė s veikėjas MI
CHAILAS SADOVIANU. 
Jo literatūrinius kūrinius 
galima laikyti prideramu 
indėliu į humaniškiausią 

dabarties judėjimą—taikos, 
gynimo judėjimą. jL

Tačiau taiką gina ne tik’ 
Sadovianu romanų herojai 
—už ją aktyviai kovoja ir 
pats autorius. Visas savo 
jėgas Sadovianu skiria vi
suomeninei veiklai. Jis ne 
kartą vadovavo Rumunijos 
delegacijai pašau liniuose 
taikos šalininkų kongresuo
se ir buvo išrinktas i Pa- A' 
saulinę Taikos Tarybą.

Tarptautinė lenininė pre
mija paskirta Libano naci
onalinės taikos tarybos pir
mininkui ANTUANUI 
ŽORŽUI TABETUI. Tai 
žymus Libano inteligentijos 
atstovas. Jis, architektas, 
išėjęs mokslą Libane ir 
Prancūzijoje, dabar yra 
Libano architektų profsą
jungos pirmininkas. 1941 
metais Tabetas stojo vado
vauti tada įkurtai antifa
šistinei lygai.

Antuano Tabeto veikli 
įtikinamai įrodo, kad patri
otinės Rytų jėgos laiko ko
vą už nacionalinę nepri
klausomybę ir kovą už tai
kos išsaugojimą dviem vie
nas su kitu organiškai su
sijusiais uždaviniais.

Kilniems žmonijos idea
lams tarnauja Lenkijos vi
suomenės veikėjas OSTA
PAS DLUSKIS. Už anti
fašistinę veiklą jis ne kartą 
buvo kalinamas ponų Len- 
kijos kalėjimuose. Karštas 
įsitikinimas hitlerizmo su
triuškinimu atvedė Dluskį 
antrojo pasaulinio karo me
tais į pasipriešinimo judėji
mo gretas. Ir tas pats ti
kėjimas teisingo reikalo 
pergale iškėlė jį į pirmųjų 
taikos šalininkų judėjimo 
organizatorių gretas. Da
bar Ostapui Dluskiui 68 
metai, bet. jo energiją „1$-^ 
kia pat trykštanti, kaip ir 
anksčiau, o iniciatyva neiš
senkama?

Geros valios žmonės viso
se šalyse prideramai įver
tins ir tarptautinės lenini-’ 
nės premijos pask yrimą 
A u s t r a 1 i jos visuomenės 
veikėjui VILJAMUI MO
RGU, kuris visą savo gyve
nimą aktyviai dalyvauja 
Australijos darbininkų ju
dėjime. Jis — vienas iš 
Australijos leiboristų parti
jos organizatorių, žymus 
profsąjungų veikėjas. Iš 
tribūnos parlamente, į ku
rį jis buvo išrinktas 1946 
metais, ir kalbėdamas dar
bo žmonėms, Morou nuo
sekliai gynė taiką, kovojo 
už tarptautinio įtempimo 
mažinimą. .Jis, be kita ko, 
protestavo prieš' Australi
jos kariuomenės siuntimą j 
Korėją, reikalato priimu 
Kinijos Liaudies Respubli
ką į SNO.,' Morou nenu
ilstamai kovoja dėl taikos.

Pagerbdamos naują tarp
tautinių lenininių premijų 
laureatų būrį, pasaulio tau
tos juos sveikina pelnyto 
apdovanojimo proga ir linki 
jiems naujų laimėjimų jų 
kilnioje veikloje. T. B.

Čekoslovakija gina 
Jungt. Tautų teises
Jungtinės Tautos. — 

Washingtonas iškėlė šnipa- 
vimo kaltinimą prieš Čeko
slovakijos narį Miroslavą 
Nacvalacą ir pareikalavo jį 
išvažiuoti.

Čekoslovakija atsis a k ė 
priimti Jungtjnių Valstijų 
reikalavimų, nes Jungtinės 
Tautos yra tarptautinė te
ritorija. Čekoslovakija ša V 
ko, jeigu Jungtinės VaĮsti’ 
jos darys spaudimą, tai ji 
eis į tarptautinį teismą.
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Mokėsi Kai 
f kultūros u

Kaune pabaigė mokslo 
metus liaudies kultūros uni
versitetai. Daugiau kaip 
300 žmonių lankė kultūros 
universitetą prie Kauno 
Mokytojų namų. Apie šį 
universitetą mums papasa
kojo Mokytojų namų valdy
bos pirmininkas A. Mikne- 
vičius.

—'Mūsų kultūros kultūros 
universitetas susikūrė prieš 
dvejus metus, — kalba A. 
Miknevičius. — Jis iš karto 
susilaukė didelio populiaru
mo. Pirmaisiais mokslo me
tais universiteto klausyto
jams buvo skaitomos ben
dro pobūdžio paskaitos. O 
jau 1960-61 mokslo metais 
buvo įsteigti du fakultetai.

Pareiškimų gavome ne
maža. Juos padavė viduri
nių ir specialiųjų mokyklų 
mokytojai, vaikų darželių 
auklėtojai, miesto įmonių ir 
įstaigų darbuotojai. Štai 
Muzikos fakultetą šiais me
tais baigė Kazio Giedrio 
vardo fabriko darbininkai 
V. Gulbinas ir jo žmona Re
gina. vaiku darželio Nr. 22 
auklėtoja S. Akonytė, daile- 
architektūra domėjosi 6-os 
septynmetės mokyklos mo
kytojas P. Jančaitis, Ketu
rių komunarų vardo avaly
nės fabriko normuotoja J. 
Raudonikytė, “Dailės” kom
binato audėja G. Paulaitytė 
ir kt. Universitetui vado
vavo veikli taryba, kurios 
pirmininku buvo išrinktas 
Komjaunimo vardo mokyk
los direktorius J. Bačiulis. 
Kiekvieno fakulteto užsiė
mimai vykdavo du kartus 
per mėnesį.

liaudies

—•Kaip dirbo Muzikos fa
kultetas?

—Šis fakultetas sutraukė 
didžiausią dalį visų univer
siteto klausytojų. Čia jie 
buvo supažindinti su muzi
kos istorija, Jos žanrais ir 
srovėmis, didžiųjų kompo
zitorių, klasikų, rusų tary
binių ir lietuvių kompozi
torių gyvenimu ir kūryba. 
Buvo surengtos kelios išvy
kos į Vilniaus Akademinį 
operos ir baleto teatrą, kur 
universiteto lankytojai 
klausė Leonkovalio operą 
“Pajacai,” A. Rubinsteino 
“Demonas” ir kt. Kauno 
Muzikiniame teatre muziki
nio fakulteto lankytojai su
sipažino su D. Verdi opera 
“Simon Bokanegra,” B. 
Gorbulskio muzikine kome
dija “Meilė ir skarda” ir kt. 
Minėti spektakliai būdavo 
aptariami, dalijamasi nuo
monėmis. Paskaitas iliust
ruodavome m a g n e tofoni- 
niniais įrašais, koncertais, 
kuriuos atlikdavo J. Gruo
džio vardo niūzikinio tech
nikumo dėstytojai. Moky
tojų namų saviveiklininkai, 
Vilniaus Valstybinės kon
servatorijos studentai ir kt.

—Kas buvo būdinga Dai
lės - architektūros fakulte
to užsiėmimams?

Dailės - architektūros fa
kulteto lankytojai susipaži
no su dailės istorija ir žan
rais, įvairiomis srovėmis ir 
mokyklomis. Daug paskai
tų buvo skirta rusų tarybi
nei bei lietuvių dailei. Pa
skaitas skaitydavo žinomi 
miesto architektai, dailinin
kai, meno žinovai ir pan.

Korespondentas

Pranciškonų monai, 
skelbti Lietuvoje
Buržuazinėje. Lietuvoje 

pranciškonai buvo įsitvirti
nę Kretingoje. Jie ten 
leido ir “žurnalą” “Šv. 
Pranciškaus varpelį”, ku
ri a m e platino tikėjimą 
į šv. Antano stebuklus. 
T i e “stebuklai” “pama- 
čijo” tiems, kurie aukojo 
pranciškonams litus. Že
miau telpa keletas pavyz
džių, kaip pranci š k o n a i 
“monkino” žmones:

VISŲ LIGŲ GYDYTOJAS

Kretinga. — Vos 20 me
tų teturiu, o taip pavojin
gai susirgau, kad gydytojas 
nuleido rankas ir pasakė: 
“...ruoškis, žmogau, j amži
nybę.” Ne taip jau lengva, 
—• mąsčiau, daktarui rody
dama kišenėje špygą, — aš 
kreipsiuosi į tikrąjį gydy
toją... tiesiau rankas į šv. 
Amtaną, užmigau, ir atbu
dusi jaučiausi geresnė, ne
trukus visai išgijau. Nem. 
Aukš. (1933 m. 11 nr.).

Salakas. —• Sirgau vėžio 
liga. Nuliūdusi šaukiausi 
šv. Antano pagalbos: atlai
kiau noveną, paau k a v a u 
trims mišioms ir pasižadė
jau paskelbti “Šv. Pranciš
kaus varpelyje.” Ačiū šv. 
Antanui — pasveikau. D. 
M. Vapšytė (1932 m. 4 
nr.).

Kretinga. — Sunkiai sir
gau gerklės liga. Buvau 
daug kartų pas gydytojus- 
negelbėjo. Pažadėjau pa
skelbti “Varpelyje” ir pa
aukoti 10 litų. Tuojau pa- 
gijau. Montvidienė (1935 
m. 4 nr.).

LAIKRODININKAS
Vieną dieną būtinam rei

kalui pasiskolinau laikro
duką. Keliu einant pasu
kau ir laikrodukas susto
jo... pinigų pataisymui ne
turėjau. Sukalbėjau vieną 
poterių į šv. Antaną. Paė
mus laikroduką dar nieko 
jam nedarius išgirdau -ei
nant. Šv. Antano draugijos 
narys (1929 m. 1 nr.).

POLICININKAS
Kretinga, Būdvyčių k.—• 

Pavogė karvę. Savininkas 
Pr. Beniūšis šv. Antanui 
padarė įžadus: jei suras 
karvę, užprenumeruoti “Šv. 
Pranciškaus varpelį.” Kar
ve ir vagį surado už 18 km. 
Vagis atiduotas į policijos 
rankas. (1930 m. 2nr.)

“VEDYBINIAI 
SKELBIMAI”

Arškainiai. — Turėjau 
baisių pagundų prieš skais
tybę. Negalėdama nė mal
doje rasti ramybės, krei
piausi į šv. Antaną ir pa
žadėjau 10 litų. Buvau iš
klausyta. Siunčiu auką. P. 
G. (1936 m. 10 nr.)

Mažeikiai. — Mane, mer
giną, užpuolė toks nedorėlis 
ir norėjo atimti nekaltumą, 
žmonių negalėjau prisi
šaukti. šaukiausi šv. Anta
no pagalbos, ir užpuolikas 
momentu nuo manęs atsto
jo ir atsiprašė. Metalija 
Kaziulenytė (1935 m. 7-8 
nr.).

Ankara. —Turkų valdžia 
atstatė šešis aviacijos kari
ninkus. Ir “savo valia” re
zignavo generolas C. Mada- 
noglu iš Ankaros garnizo
no komandieriaus vietos.

Vatikano turtai
Vatikanas —■ tai katali

kiškos religijos centras. Se
novėje buvo popiežių vals
tybė, o dabar, nors ir yra 
skaitomas valstybe, bet Ro
moje jo plotai viso tik 109 
akrai. Vienok Vatikanas 
yra labai turtingas ir turi 
pasaulyje daug galios per 
katalikiškąją bažnyčią.

Vatikano pinigai ir įvai
rių. firmų akcijos sudaro 
dlidesnį kapitalą, negu 
Rockefellerių, Melionų ir 
Du Pontų turtą sudėjus į 
daiktą- Vatikano akcijos 
(šėrai) sudaro virš 12 bili
jonų dolerių vertę. Tik vie
nas jėzuitų zokonas turi 
virš penkių bilionų dolerių 
turto.

Senovėje Vatikanas pasi
čiupo didžios vertybės ge
riausių artistų piešinius, 
kaip tai Raphaelio, Da Vin
ci, Fra Angelico, Titano ir 
kitų. Taipgi Vatikano bib
liotekoje yra virš 350,000 
tomų knygų, kurių daugelis 
brangiai įkainuojamos

Dabar Vatikanas valdo 
daugelio pelningų įstaigų 
daugumą šėrų ir labai svar
bius bankus. Ispano-Ame- 
rikos ir Franko - Italijos 
bankų akcijų daugumą tu
ri Vatikanas ir jų pagalba 
labai įsigalėjęs Lotynų A- 
merikoje. Pietų Amerikoje, 
Martinikos saloje ir Afri
koje Vatikanui priklauso 
aukso, sidarbo ir kitų iška
senų kasyklos.

Kongo respublikoje, ypa
tingai Katangos provincijo
je, Vatikanas, per Belgų- 
Kongo banką, valdo deiman
to kasyklas.

Vatikanas yra įsigalėjęs

ite milžiniškoje portugalų 
Angolos kolonijoje, o ir pa
čioje Portugalijoje. Dabar
tinis Portugalijos diktato
rius Antonio De Oliveira 
Salazaras iki 1910 metų bu
vo jėzuitų kunigas.

Apie žmonių tukimą
Dr. E. T. Wilkes pranešė 

trijų šimtų Chubų Klubo 
riebių mergaičių tarp 10 ir 
14 metų amžiaus tyrinėji
mo rezultatus. 40% jų mo
tinų ir 12 % tėvų irgi buvo 
riebūs. Neveiklumas ir blo
gas maisto suderinimas bu- 
v o riebumo priežastimi. 
Jaunuolės buvo nepatenkin
tos savo per sunkiu svoriu, 
bet tik. 16% svorį sumaži
no, kuomet buvo jų mityba 
pertvarkyta.

D-rė Anna-Marie Chirico 
ir d-ras Albert J. Sunkart 
iš Philadelphijos tyrė vyrų 
ir moterų grupių veiklumą 
su mechanišku pedometeriu 
(pedometeris ska i č i u o j a 
nueitus žingsnius). Diktos 
moterys vidutiniškai vaikš
čiojo dvi mylias per dieną, 
kuomet liesesnės — 4.9 my
lios, vyrai — 3.7 ir 6 my
lias per dieną.

Daktarai tyrinėjo ir as
meninį grupiu stovį. Rie
bios moterys buvo daugiau 
pasyvios (neveiklios) ir jos 
ne taip greitai pasidavė su
sijaudinimui. Kas dėl vy
rų, tai į abi jų grupes vei
kia sukenybės ir kitokios 
ypatybės-

Per daug valgyti yra 
klaida. Suvalgius daugiau 
kalorijų negu jų reikalinga 
žmogaus sveikatos palaiky
mui, žmogus bereikalingai 
riebėja. J. N.

k^MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
Iš kovų prieš carinį 

despotizmą
1959 m. JAV-se išėjo 

1904-7 metų priešcarinių 
kovų veterano Kipro Bieli
nio (Kunigo) antrasai atsi
minimų tomas — “Penktie
ji metai.” Autorius pats, 
kaip Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos (LSDP) at
stovas aktualiai dalyvavo 
tų metų kovose, kol 1907 m. 
pabaigoj Rygoje buvo suim
tas ir nuteistas katorgom 
Jis sakė gatvėse “pamoks
lus,” vadovavo dvarų bei 
miestų streikams, organiza
vo kaimus, gabeno prieš- 
valdinę literatūrą, etc. Tuo 
metu jam dažnai teko dirb
ti su V. Kapsuku-Mickevi- 

lįium, Z. Angariečiu ir ki
tais revoliucionieriais, nes 
tada pas lietuvius dar ne
buvo nei bolševikų, nei 
menševikų. Buvo tik viena 
LSD Partija, kurios vado
vybėje ėjo visos kovos dar
bas. Visi nariai vadinosi 
“elesdiečiais.”

Pats V. Kapsukas 1913 
m. pabėgęs iš Sibiro laiki
nai apsigyveno pas Tartuo
se besimokantį VI. Požėlą, 
redagavusi Rygoje leidžia
mą “Vilnį”; Kapsukas buvo 
vienas jos bendradarbių. 
Tik pirmojo pasaulinio ka
ro eigoj, sekdami rusu pa
vyzdžiu, lietuviai socialistai 
laipsniškai išsiskyrė į bolše
vikus ir menševikus. Atvy
kęs 1916 m. į JAV-jas Kap
sukas dar, nors trumpai, 
bendrai su P. Grigaičiu re
dagavo “Naująją gadynę.” 

Devynioliktojoo amžiaus 
abaigoj ir dvidešimtojo 
radžioj svarbiausieji lie-

‘ tuvių reikalavimai caro val
džiai buvo šie: grąžinimas 
spaudos ir pripaži n i m a s

Lietuvai autonomijos su 
seimu Vilniuje. “Elesdie- 
čiai” veikė kartu su liaudi
ninkais ir varpininkais. 
Nors LSDP savo suvažiavi
me 1896 m. ir buvo išsta
čius! Lietuvai nepriklauso
mybės reikalavimą, vėliau 
jo atsisakė -— tenk i n o s i 
vien autonomija. Dešinie
ji tautininkai (“tautie
čiai”), kunigai ir klerikalai 
griežtai stojo už pasilikimą 
carinės Rusijos ribose. Pet
ras Vileišis smarkiai akė
jo, grasino net primušti 
Joną Šliupą, kai šis “Auš
roje” pasisakė už atsiskyri
mą nuo Rusijos. Rašytojas 
kun. J. Tumas (Vaižgan
tas) “Tėvynės sarge” 
(1900 m. nr. 12) nedvi
prasmiškai pareiškė, kad:

“...politišką Lietuvos ne- 
prigulmystę skaitome už 
tuščią svajonę ir prieš aną. 
išreikštą neva Lietuviškos 
Social - Demokratiškos Par
jos išleidžiamose knygelėse 
atvirai protestuojame. ‘Sar- 
giečiai/ o su jais visa kon- 
s e r v a t y viška lyg kaulų 
smegenų Lietuva pripa
žįsta Rusijos Ciesorių už 
tikra savo valdovą; nuo 
Rusijos nesirūpina skirtis, 
tik reikalauja ir reikalaus 
godoiimo mūsų tautystės ir 
katalikystės.”

Tokios nuomonės buvo 
kun. D a m b r a u skas (A. 
Jakštas) ir kiti klerikalų 
vadai. Su carine valdžia 
jie sugyveno kogeriausia, 
nes ta mokėjo jiems algas. 
Tik tarybinė Rusija jiems 
tapo “žiauriu okupantu,” 
“tironu” nr - “nepakenčia
mu agresorium.” Mat, ši 
nemoka jiems algų, atėmė 
politinę galią ir panaikino 
jų visuomenines' teises.

Bendrai, to meto LSDP 
programiniai reikalavimai 
buvo daugiau tautinio po
būdžio, nei darbininkiško 
(ekonominio). Už sugriovi
mą caro valdižos stojo ne 
tik darbininkai, pet ir ma
žesnieji ūkininkai. Kova 
buvo vedama daugiau už 
“lietuvybę,” “tautines aspi
racijas” ir spaudos grąžini
mą, negu už gyvenimo ge
rinimą. Ūkininkaičiai, aiš
ku, astuonių valandų dar
bo dienos reikalavimui ne
pritarė ir nuo LSDP atsi
metė. Kai 1906 m. pradžio
je įsikūrė Valstiečių Sąjun
gą, LSDP vadai ją sveiki
no kaip sandarbininkę, nors 
stipriausias jos organizato
rius buvo Pranas Paršai- 
tis (Siūlelis), po metų įkū
ręs Garliavoje anarchistuo- 
jančią “Giltinės” kuopą.

Prieštaravimai
Tarp LSDP nutarimų ir 

praktinio darbo irgi buvo 
prieštaravimų. Partijos lei
džiamoje literatūroje buvo 
sakoma, jog “elesdiečiai” 
netiki į valdininkų šaudy
mą, asmeninį terorą, mono
polių daužymą, valdinio ar 
dvarų turto žalojimą: jog 
“monopolius daužo tik pa
laidi gaivalai,” etc. Tačiau 
praktikoje buvo kitaip ir 
partija į tai žiūrėjo pro 
pirštus.

Patsai Bielinis teigia, jog 
monopolius daužė tik chu
liganai, bet faktai rodo, kad 
ir partiečiai nuo to nebuvo 
laisvi ( K e t u r valakiuose, 
Budkoje ir kitur), tik jis 
daužymą nevadina daužy
mu, bet sako, jog buvo 
“uždarytas” monopolis, iš
lieta degtinė, keletas bon- 
kų paimta (kiek buvo ga-

Įima panešti) ir įsakyta 
žmonėms negerti (ką gi 
gers, jeigu “degtinė išlie
ta), etc. Kaipgi kitaip ga
lima monopolį išdaužyti, 
jeigu ne atliekamas bonkas 
sudaužyti ir degtinę išlieti? 
Viename Partijos manifes
te, išleistame 1905 m., kur 
kalbama apie pristavų ir 
kitų valdininku šalinimą, 
pasakyta: “o piktesniuosius 
pasirūpinti nudėti.” Ar čia 
ne asmeninio teroro skelbi
mas?

Luokėje (Žemaičių kraš
te), pačiam Bieliniui rinko
je bekalbant, susirinkusie
ji išdraskė monopolį, degti
nę išsinešiojo. Apie šį in
cidentą jo memuaruose pa
sakyta: “...bet nespėjau sa
vo kalbos baigti, kai prie 
manęs priėjo inteligentiška 
žydaitė ir pasakė, kad žmo
nės manęs nesuprato, kad 
dabar drasko monopolį, ima 
iš krautuvės degtinę ir ne
ša ją sau.” Kalbėtojui te
ko puolikus sulaikyti...

Už sunaikintą turtą 
(monopolių, raštinių, mo
kyklų draskymą, telegrafo 
stulpų pjaustymą ir pan.), 
reakcijai atsigavus, gyven
tojai, turėjo valdžiai atsily
ginti.

Nerimavimas
Carui karas su japonais 

labai nesisekė, o čia dar ir 
žmonės pradėjo nerimauti, 
kelti streikus, eiti į gatves. 
Kai kur net ir kareiviai 
pradėjo šiauštis prieš savo 
viršininkus. Šalies nura
minimui, caras padarė kai 
kurių nuolaidų: grąžino 
lietuviams per 40 metų 
draudžiamą spaudą, leido 
rinkti dūmą (parlamentą), 
sušvelnino cenzūrą, davė 
žodžio ir susirinkimų lais
vę, amnestavo kai, kuriuos 
kalinius ir t.t.

Savo “reformas” caras 
išdėstė 1905 m. spalio 17

(31) dienos, manifeste, ku
riame jis žadėjo daug leng
vatų. Tačiau caro ministrų 
pirmininkas Sto 1 y p i n a s 
g'reitai su tais pažadais 
taip susidorojo, kad iš jų 
veik nieko nebeliko. Pir
mosios dūmos rinkimai bu
vo labai suvaržyti. J ais 
laisvai galėjo .naudotis tik 
dvarininkai, kunigai ir ki
ti didžturčiai. Žmogus, ne
turįs turto, negalėjo bal
suoti. Iš apie 500 išrinktų 
“atstovų” buvo tik .18 soci
aldemokratų. Partija rin
kimus boikotavo. Tačiau 
net ir ši aiškiai buržuazinė 
dūmą carui buvo perkairi, 
iis ją ne t r u k u s paleido. 
Antrosios dūmos rinkimai 
buvo dar labiau suvaržyti. 
Tačiau ir ta negalėjo ilgai 
išsilaikyti. Atsigavusi re
akcija nulifikavo kone vi
sas žadėtąsias reformas.

Ką jis kaltina?
K. Bielinis, kaip menše- 

vistinio nusiteikimo žmo
gus, už visokias Partijos 
klaidas, nenumatymus ar 
nepasisekimus dabar kalti
na bolševikus. Dėl pirmo
sios dūmos boikoto esą kal
ti bolševikai.

Dėl to, kad išvaikius pir
mąją dūmą kairesnieji at
stovai susirinko Vyburge 
(Viipuri), Suomijoje, pa
skelbti savo manifestą, esą 
kalti bolševikai. Atstovai 
turėję susirinkti kur nors 
Peterburge ir pasiskelbti 
legitimacine dūmą, nors ir 
visus atstovus valdžia būtų 
areštavusi. Bet toksai nu
sistatymas tuomet buvo vi
su Rusijos socialdemokrati
niu partijų, kartu ir LSDP. 
Taigi kuoo čia dėti bolševi
kai? Tuomet ir pačiam 
Bieliniui atrodė, jog taip 
bus geriau. Sakoma, jog po 
laiko ir žvirbliai kytri. Ru
sas pasakytų; “Každy za- 
dnim urnom krepok”! Kal

ti bolševikai buvo ir dėl to, 
kad 1905 m. Maskvoje jie 
stojo už pilnutinį ginkluo
tą sukilimą, kai menševi
kai laikėsi tik visuotinio 
streiko formulės. Kad 1905 
metų revoliucija savo tikslų 
nepasiekė, tai irgi esą dau
giausia dėl to, kad minios 
neklausė menševikų.

Gana įdomus autoriaus 
aprašymas apie V. Kapsu
ko išvadavimą iš Suvalkų 
miesto 1 igoninės, kurioje 
jis buvo kalinamas. Šiame 
žygyje, v a d o v aujant VI. 
Požėlai, ginkluotame būry
je dalyvavo ir knygos au
torius. Yra daug informa
cijų ir apie Latvijos social
demokratų revoliucinę veik
lą; Bielinis ten visus metus 
gyveno.

Knygoje gana dažnai 
kyšo menševistinė tendenci
ja ir dabartinės Lietuvos 
neapykanta. Pav., autorius 
teisingai cituoja 1905 m. 
“Vilniaus žiniose” tilpusią 
korespondenciją, kurioje be 
kitko pasakyta, jog Šaltupio 
dvare kumečiai baisiai 
skursta, jog dvaro savi
ninkas Geištoras “iš sa
vo kumečiu prakaito mai
tinasi” ; jog darbininkai 
“panėši dar labai į vergus 
ir nuo tikrųjų vergų skiria
si tik tuo. kad juos ne ki
ti parduoda, bet jie patys 
save”; kad ju grįčios “ku
rios dar nė iš tolo higienos 
nėra mačiusios: drėgnos, 
šlapioje vietoje pastatytos, 
pusiau supuvusios, jos tyčia 
stovi ligų vaisinimui, žmo
nių sveikatos naikinimui...

Ligos į baisiausia 'epide
miją pavirsta ir išpūstija 
daugybę žmonių, ypač jau
nesnės kartos, to išblyšku
sio nuo sunkaus darbo ir 
menko maisto elemento... 
daugiausia miršta kūdi-

(Tąsa 4-tam pusi.)

JONIŠKIS
Kad ir nedidelis mieste

lis buvo Joniškis, bet baž
nyčią turėjo didelę. Va
žiuodamas Į turgų, valstie
tis jau iš tolo išvysdavo 
aukštą į dangų Įsirėžusį jos 
bokštą. O įvažiavus į Jo
niškį, vėl krisdavo į akis 
šis vėlyvojo baroko stiliaus 
pastatas, kuris atrodė ne
paprastai didelis ir puoš
nus šalia žemų miestelio 
namukų, nešvarių gatvi
kių ir surūkusiu prekybi
ninkų būdelių. Mat, pats 
miestelis iš tiesų buvo var
gingas ir aprūkęs. Net pa
čiame centre grindinys bū
davo duobėtas ir nešvarus, 
čia stovėdavo atvažiavusių
jų valstiečių, arkliai.

Dabar, pasidairęs po Jo
niški, neberasi da u g e 1 i o 
praeities liudininkų. Buvu
sios kareiamos vietoje stovi 
graži dviejų aukštų univer
salinė parduotuvė. O ten, 
kur buvo iš molio drėbta 
vaistinė — pastatyti keli 
dviaukščiai gyvenamieji 
namai- Miesto centre gra
žiai sutvarkytas skveras, 
jame ištisa vasarą žvdi gė
lės. Negirdėti ir įkyraus 
ratu bildesio važiuojant. 
Dabar plačiomis asfalto 
gatvėmis tyliai rieda maši
nos.

Šis buvęs nedidelis Lietu
vos miestelis gerokai pa
augo ir pasikeitė. O jo var
das dažnai kartojamas Lie
tuvoje ir net ugsienyie. Iš
garsino Joniškį didelė pie
no produktu gamykla, išau
gusi pokario metais. Šian
dien Joniškio sviestas eks- 
nortuoiamas į Prancūziją, 
Vokieti ins Demokratinę 
Resnubl ika. čekoslovaki ia, 
Vengriją ir kitas šalis. Jo- 
jpįškvie pagaminti “olan
diški’’ ir kitokiu rūšių sū
riai žinomi visoje mūsų ša
ly io.

Rot svarbiausia, kad Jo
niškis visą laika, smarkiai 
tebeauga, žiūrėk, prabėga 
keli mėnesiai, ir jau atsira
do nauja įmonė, nusitiesė 
nauja, gatvė, išaugo didelis 
mūras, šiuo metu, kai ra
šau šį laiška, mieste bai
giami statvti nauji pašto 
rūmai, o kiek statoma gyve
namųjų daugiabučių namu, 
sunku ir pasakyti, suskai
čiuoti, nes kiek v i e n a m e 
miesto rajone vis kas nors 
statoma. Daug dabar Jo
niškyje visokiausiu inžinie
rių, meistrų ir kitokių kva
lifikuotu specialistu, dir
bančiu įvairiose įstaigose ir 
įmonėse.

Joniškis iš mažo mieste
lio tapo stambiu Šiaurės 
Lietuvos centru. Čia daž
nai užsuka teatrai, rengia
mi įvairūs teatrai, spor
to varžybos. Netgi pačius 
naujausius kino filmus jo
niškiečiai mato ta pačią 
dieną, kaip ir Vilniaus, 
Kauno ir kitų didelių res
publikos miestų gyventojai-

Pažvelgus šiandien į ben
drą miesto vaizdą, jau ir 
bažnyčia neatrodo tokia di
delė. Pakilo, pasistiebė vi
sas Joniškis, gražiais mū
rais pasipuošė.

Linksma ir džiugu daro
si, kai pagalvoji, jog visos 
šitos pastangos yra daro
mos tam, kad joniškiečiai 
gražiau, linksmiau ir pato
giau gyventų.

E. Džiavečka

San Francisco, Calif. — 
Teamsters & Longshore
men’s unija gavo pakelti 
algas sandėlių darbinin
kams.
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Apie knygą ^Prisikėlusi Lietuva**
Amerikoj sakoma, “žmo

nes turi trumpą atmintį.” 
Greitai, per greitai užmirš
tami svarbūs įvykiai, gar
bingi žmonės ir geri siekiai. 
Tik tie, kurie nukentėjo, 

|l netaip greitai užmiršta.
Bendrai — žmonėms svar- 

, bu tik “šiandien” — ne
(į “vakar” ar “ryt”. Laikas

nuo laiko mūsų spauda, 
mūsų laikraščiai mums pri
mena svarbius praeities 

Į įvykius, ypač per tokias
laidas, kaip “Laisvės” jubi
liejaus proga. Tokios laidos 
priverčia publiką pamąsty
ti ir apie ateitį.

Per šiuos dvejus metus 
daugelis mūsų amerikiečių 
aplankė Lietuvą ir dar dau
gelis aplankys. Laikas pa
žvelgti į tai, kas buvo va
kar, kad įvertinti, ką ma
tome šiandien.

Tie turistai, kurie užau
go Lietuvoj ir sugrįžo ją 
pamatyti, aiškiai m a t ė, 
kiek progreso pad a r y t a 
nuo tų laikų, kada jie ten 
gyveno. Tie, katrie ten ne- 
lankėsi, be abejonės, per
skaitė knygelę, Dr. Marge
lio ir S. Jokubkos parašy
tą, “Lietuva šiandien”. Bet 
gal nevienas, perskaitęs tą 
knygelę, bet ten nesilankęs, 
padėjo knygą ir sau pamąs
tė, “Ar tik tiek progreso 
tepadarė per 15 metų?” To- 

H kiems reikia patarti, kad 
jie susiieškotų knygą, iš 
leistą Literatūros Draugi
jos 1946 metais. Tai knyga, 
parašyta Antano Bimbos, 
užvardinta “Brisi kėlusi 
Lietuva.”

' Antanas Bimba buvo pir
mas Amerikos lietuvis ap
lankyti Lietuvą po karo. 
Jis išvyko 1945 metais ir 
matė naująją Lietuvą žie
mos metu ir kol dar nebuvo 
užgijusios tos visos baisios 
žaizdos, kurias naciai jai 
uždavė. Tais laikais jis ra
šė: “Lietuva yra viena 
iš skaudžiausia nukentėju
sių šalių... Kad visoj Lietu
voj neliko nė vieno miesto 
neapgriauto, kad kiekvie
nam mieste stūkso griuvė-
šiai.”

Vilniaus tose /gatvėse, ku-

niūrint pro mano akinius
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

kiai”; kad difteritas ir ki
tos epidemijos pasmaugia 
“daugiau kaip 30% susir- 
gusiųjų;” kad kumečiai gy
vena kambaryje po dvi šei
mas, susikimšę kartu su 
vaikais, paršais, vištomis ir 
kitais gyvuliais; kad bur
tams nėra kuro, šalta; kad 
žmonės turi misti suplėku
siais pono duotais miltais ir 
supuvusiomis bulvėmis; 
kad nuo tokio “maisto” 
daug darbininkų serga ir 
miršta, etc.

Jo “palyginimai”
Manau, kad Čia aprašy

tos sąlygos atitiko daugelio 
to meto Lietuvos dvarų pa
dėtį. Rodos, kad jau blo
giau niekur negalėtų būti. 
Tačiau K. Bielinis, norėda
mas išlieti antita r y b i n į 
kerštą, sako, jog “kapitalis
tiniais laikais, šio šimtme
čio pradžioje, dvarų ku
mečiai - ordinarininkai tu
rėjo net nepalyginti geres
nes ir pastovesnes atlygi
nimų už darbą sąlygas,” 
negu dabartiniai kolūkių 
gyventojai. Čia palygini
mas aiškiai tendencingas ir 
neteisingas!

Kolūkių gyvenvietės, kur 
jos jau- p a s t a t y tos, yra 
švarios, sausos, šviesios, 
maistas geras, uždarbis pa
tenkinantis, sveikatos pa- 

rios atsižymėjo puošnia se
novės architektūra, pasta
tai panašūs į šiurpulingus 
griaučius — be langų, be 
lubų, be stogų. O kur buvo 
žydų gheto, dar baisesnis 
vaizdas — neliko akmens 
ant akmens. Iš šios vietos 
tūkstančiai nekaltų vyrų, 
moterų, vaikų ir kūdikių 
tapo išvežti į Panerių sker
dyklą ir ten sušaudyti. Be 
abejonės, t a i Eichmano 
darbai, jo įsakymai.

Kaune geležinkelio stotis 
sulyginta su žeme. Šančiuo
se, Aleksote — įstaigos 
Drobė, Maistas, Metalas, 
paverstos griuvėsiais. Fa
šistai sunaikino viską są
moningai, norėdami, kad 
Lietuva niekuomet nebeat- 
sikeltų iš griuvėsių. Bet jie 
nepažino lietuvių ištver
mingumo. Kaip tas graikų 
mitologijos paukštis Fenik
sas, kuris sudegintas kilda
vo gyvas iš pelenų, taip pat 
ir Lietuva prisikėlė.

Vilijampolė, Kauno prie
miestis, buvo suvis su
naikintas, nes ten irgi buvo 
daug žydų — bet ten daug 
lietuvių Kauno darbininkų 
gyveno irgi. Sako, kad jie 
užduso ir sudegė, kai tą 
priemiestį degino fašistai. 
Reikia atminti, kad nevien 
naciai šituos darbus atliko, 
bet jiems pagelbėjo ir lie
tuviški fašistai.

Raseiniai buvo sulyginti 
su žeme. Bet, keistai, vidur- 
miestyje pasiliko viena sta
tula — Jono Grybo sukur
ta statula “žemaitis”. Atro
do, kad posakis “Kas bus, 
kas nebus, bet žemaitis ne
pražūsi” tikrai tą reiškia.

Šiauliuose Bimba atrado, 
kad tas miestas buvo 70 % 
sunaikintas.

Klaipėdoj mūsų kores
pondentas atrado, kad tas 
miestas irgi iki 70 procentų 
sugriautas. Uostas ir uosto 
sandėliai sunaikinti ir kiti 
pastatai paversti griuvė
siais. Tas aišku iš to, kad 
turistai matė parkus ten, 
kur seniau buvo gyvenvie
tės. Kai vokiečiai buvo iš
mušti iš Klaipėdos, radosi 
ten tik 8 civiliai žmonės.

tikrinimas bei gydymas ne
mokamas, gyvenimas pa
stovus (iš kolūkio niekas 
nevaro). Šitai gali matyti 
kiekvienas, kas tik nori 
motyti! Autorius dejuoja, 
būk Rusijos bolševikai su
griovę “tvirčiausią ūkio ša
ką,” kai jie nusavino di
džiuosius žemvaldžius “kū- 
lokus”; kad ta šalis buvo 
dar “socializmui nepriben- 
dusi”; kad k o m u n i s tai 
“smurto keliu įvykdė krei- 
vą-šlėivą socializmą” ir pan. 
Bet jis tyli apie tą didelę 
pažangą, kurią atnešė že
mės suvisuomeninimas vi
sam kraštui; jis tyli ir apie 
tai, kokį “socializmą” įvyk
dė Švedijos ir kitų šalių 
menševikai, kur jie turi ne- 
kontestuojamą galią? Ten 
jie “brandys”. socializmui 
sąlygas iki persiškų kalėdų 
ir niekad jo neįvykdys!

Kunigai, aišku, prieštara
vo dvaruose bei fabrikuose 
kylantiems streikams ir so
cialistų agitavimui už juos. 
Savo išleistame lapelyje, be 
kita ko jie rašė: “Beveik 
visame sviete darbininkai 
dirba apie 11 valandų arba 
12 valandų kas dieną, o 
Rusijoje ir Lietuvoje nori 
tik 8 valandas dirbti ir tai 
dar už didesnį apmokėji
mą.” Kai kur kunigai gra
sino neduosią išrišimo, jei
gu streikininkai neatsisa- 

Pamąstykite, žmogau, ką 
tas reiškia dėl atstatymo 
tokio didelio miesto. Bet, 
kaip turistai žino, tas mies
tas atstatytas, uostas taip 
pagerintas, kad pasauliniai 
laivai ten sustoja, o žuvų 
kombinatas nuolat tuo uos
tu naudojasi.

Dotnuvoj, kur buvo _ se
niau Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademija, naciai sugrio
vė vien kad padaryti žalą 
tautai, nes tai nebuvo joks 
militarinis pastatas. Bet fa
šistai niekuomet nesiskai
tė su jokiom tarptautinėm 
sutartimis — kaip, pavyz
džiui, Franco elgėsi Ispani
joj arba Hitleris ..visoj Eu
ropoj. Naciai sunaikino, su
sprogdino Dotnuvos Insti
tutą, ir reikėjo jį iš pa
grindų perstatyti ir peror
ganizuoti.

Nevien Dotnuvos Institu
tas tapo sunaikintas, bet ir 
visi kultūros namai, mo
kyklos ir ligoninės. Naciai 
su pagalba lietuviškų fašis
tų tą visą darbą atliko. Da
bar, kai viskas atstatyta tų 
žmonių, katrie nepabėgo, 
pabėgėliai, kurie nieko ne
prisidėjo prie atstatymo 
Lietuvos, norėtų ją paimti 
į savo rankas, kad eksploa
tuoti.

Apie nacių žvėriškumą 
nėra ką nė kalbėti — Eich
mano teismas šiomis dieno
mis vėl į aikštę išveda tuos 
nežmoniškus pasielgi m u s, 
neapsakomas žiaurybes.

Pasiskaitykite “Prisikė
lusi Lietuva” — ten .doku- 
mentariniai aprašoma, kas 
Lietuvoj tuoj po karo dėjo
si. Toj knygoj rasite pami
nėtus žmones, kuriuos Lie
tuvoj viešėdami sutikote — 
prez. Justą Paleckį, prof. 
Juozą Jurginį, Dr. V. Gir
dzijauską, prof. J. Matulį ir 
kitus vadus.

Bimba aplankė Panerių 
žudyklą prie Vilniaus ir 
9-tąjį fortą prie Kauno, 
kur naciai irgi įsteigė žu
dyklą. Jis ten lankėsi, kol 
dar nebuvo laiko apdildinti 
kriminalybės bruožus. Jis 
matė taip, kaip tais laikais 
visa tai atrodė, o ne kaip 

kys išsikovoto didesnio už
mokesčio. v

Kunigai nesidžiaugė ir 
spaudos atgavimu. Salan
tų filijos Kalnalės klebonas 
1906 m. gegužės 6 d. pa
mokslo metu va kaip grau
deno savo parapijiečius: 
“Didelei linksmu, kad mes 
atgavome spaudą, turim vi
sokius knygas, bet daug ge
riau buvo, kaip jų neturė
jom: dabar atsirado viso
kių ‘bedieviškų’ raštų, ku
rie žmones dievs žin kur ve
da ir kas žin ko mokina.”

A Kupiškio klebonas Ja- 
nulevičius 1905 m. pavasarį 
dar stropiau draudė skai
tyti pažanig e s n ę spaudą. 
Tarp kitko jis pasakė r 
“Vaikučiai., jei išgirsite ką 
skaitant arba kur prigulint, 
tuoj išduokite policijai: ji 
ant to pastatyta ir žino kur 
nugrūst tokius; o pradėjęs 
kalbėti su bedieviu, duok 
jam į snukį ir nueik šalin, 
nes kalbėti su juo griekas.”

Caras negalėjo nė norėti 
geresnių sau pagalbininkų!

K. Bielinio knygoje yra 
nemaža istorinių duomenų 
Lietuvos 1904-07 metų lai
kotarpiui nuosviesti; atme
tus jo ideologinį nukrypi
mą, galima jais pasinaudo
ti. Gi nukrypimų pas jį ga
na daug; čia iškėlėme jų tik 
keletą.

1959—60 m., kada turistai 
iš Amerikos matė tas vie
tas. ' Todėl jo aprašymas 
daug ryškesnis ir daugiau 
skaudinantis negu kad būtų 
šiais laikais.

Bet vien žudymu žmonių 
negalima tautos išnaikinti, 
naciams prisiėjo naikinti 
ir tautinę kultūrą. Jie ban
dė suardyti ir sunaikinti vi
sas kultūrines įstaigas ir 
ekonomines organizacijas. 
Naciai uždarė Filharmoni
ją Vilniuje, Konservatoriją 
Kaune ir Vilniaus Dailės 
Akademiją. Jie išvaikė ra
šytojų, dailininkų ir kom
pozitorių sąjungas ir, prie 
to, išvogė viską vertingą iš 
Vilniaus universiteto ir 
chemijos instituto Kaune. 
Tie profesoriai ir mokyto
jai, kurie nekooperavo su 
naciais, tapo išvežti į kon
centracijos stovyklas. 
Daug, daug knygų ir rank
raščių tapo sudeginti.

Po karo Jurginis buvo 
sekretorium Komisijos Vo
kiečių Okupantų Žvėrišku
mams Tirti, tat Bimbai ap
sakė apie žemės ūkio grio
vimą. Naciai atėmė nuo 
žmonių visas visuomeniš
kas žemes, išvogė ūkio in
ventorių, išvarė gyvulius. 
Tuo pat laiku per vienus 
metus atvežė iš Vokietijos 
16,300 vokiškų šeimų užim
ti lietuviškas žemes, iš ku
rių lietuvius išvarė. Netik 
kad lietuviškas šeimas iš
varė kitur dirbti,- bet net 
sodybas ir stubas išdegino, 
apmėtydami padegamomis 
bombomis.

Tik iš šių trumpų ištrau
kų galima numanyti, kiek 
daug Lietuva nukentėjo 
nuo hitlerininkų ir kaip 
Lietuva gal ė j o atrodyti 
1946 metais. Bet kad išsa
miau suprasti, būtinai rei
kia perskaityti Bimbos 
“Prisikėlusi Lietuva”., Ten 
detaliai ir išsamiai, su do
kumentiniais įrodymais ir 
su statistika, yra išaiškin
ta tikrenybė pokarinės Lie
tuvos padėties.

Pasiskaitę “Prisikėl u s i 
Lietuva” dar giliau įver
tinsime visą tą, ką dabar 
galima Lietuvoj matyti — 
tiek daug gyvenamų namų 
pristatyta, tiek daug naujų 
fabrikų, visai naujų pramo
nių, net ir dvi hidro-elekt- 
rinės stotys Kaune ir Jur
barke. Sunkus darbas, bet 
džiugus darbas, statyti ką 
gražaus, ką naujo. Bet 
koks sunkus buvo darbas, 
širdį skaudinantis, kuomet 
reikėjo po karo nuvalyti 
griuvėsius, nesykį ten ran
dant liekanas žmonių, ku
rie arba sudegė, arba uždu
so griuvėsiuose. Kaip gaila 
matyti tiek bereikalingo iš
eikvojimo gyvybės ir turto! 
Ar nors vienas protaujan
tis žmogus gali norėti kaVo, 
gali neprotestuoti prieš mi- 
litaristus, kurie per visą 
gyvenimą tik planuoja, 
kaip karą pradėti?

Pasiskaičius, kaip fašis
tai vogė turtą ir žudė žmo
nes Lietuvoj, pamačiau, 
kad “Life” žurnalas pasku
tinėj laidoj talpina ilgą, il
gą raudą tos Barboros Ar- 
monienės, kurią išleido iš 
tarybinės šalies pagal pra
šymą jos vyro ir dukters. 
Armonas kreipėsi . prie 
Chruščiovo, kuomet j i s 
Amerikoj lankėsi, ir Chruš
čiovas prižadėjo ją išleisti, 
kad šeimą suvienyti. Dabar 
ji, kaip toji angis antyje, 
žmogaus sušildyta, įgylė; 
taip ji atsimokėjo už gerą 
“loską”.

Skruzde

Albany. — li960 metais 
New Yorko valstijoje auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 393 žmonės ir 61,575 
sužeista. . <

Uršulė Bagdoniene

Vaikų auklėjimas Lietuvoje
Mano atidžią pagavo Lie

tuvos vaikų gražus išauklė
jimas ir aukšta moralybė; 
su jais rimtai galima susi
kalbėti gyvenimo klausi
mais.

Užklausus bile jaunuolį, 
ką jis norėtų dirbti, kai už
augs, tuoj pareiškia didį 
veržia prie mokslo ir nusi- 
tarimą, kokioj darbo linijoj 
jis geriausiai tiktų, kad 
prisidėtų su savo darbu ge
rinimui savo šalies — dirb
ti visų žmonių gerovei ir 
dėl tarptautinės taikos.

Nors mūsų viešėjimosi 
Lietuvoje laikas buvo apri
botas, bet nors akimirka 
bandžiau žvilgtelt į vaikų 
auklėjimo pagrindą.

Man lankantis įvairiose 
k r a u t u v ėse Lietuvoj ir 
Maskvoj, žiūrėjau vaikų 
departmentuose, koki žais
lai jiems pagaminti.

Nekur nemačiau žaisli
nių šautuvėlių, bombų ir 
kitų žudymo pabūklų for
moje. Taip pat niekur ne
mačiau mažyčių ir paaugu
sių vaikų ant gatvių kam
pų žaidžiant su šautuvais 
ar keliant tarp savęs karą.

Šalia žaislų mažyčiams, 
didesniems vaikams gamin
ti žaislai yra statybos, dai
lės, sporto ir kūno kultū
ros formoje.

Turėjau progos lankytis 
pradinės mokyklos vaikų 
Vilniaus miesto dalyje, va
dinamam Žvėryne, Karai
mų gatvėje.

Mokytoja Katarina Vait- 
kūnienė išrodė man skirtin
gus namo skyrius ir paaiš
kino vaikų auklėjimo ir mo
kymo sistema. Ji sakė, kad 
čia mokosi ir gyvena vai
kučiai, kurie neturi tėvų, 
taip pat yra vaikučių, ku
rie turi tėvus, bet toliau 
nuo miesto gyvena, o mieste 
dirba, ir tėvams nepatogu 
kasdien vaikučius vežiotis 
su savimi namon — tik ga
le savaitės juos pasiima na
mon, o pirmadienį vėl pa
lieka mokykloje.

Name įrengta visokie 
va i k u č i a m s patogumai, 
miegamieji erdvūs, šviesūs 
ir švarūs. Vaikai miega 
atskirose lovelėse, gražios 
maudynės ir švari valgyk
la. Susižavėjau mokyklos 
rūmo dydžiu ir jo įtalpa. 
Įrengta scena su iškeltom 
grindim, kaip kad teatrų 
salėje.

Šalia piano yra ir kiti mu
zikos instrumentai ir lei
džia vaikučiams pasirinkti, 
kokis jam geriau patinka.

Vaitkūnienė sakė, kad ša
lia mokyklos uždavinių, ji 

Vilniaus pradinės mokyklos (Žvėryne, Karaimų gatvėje) dalis vaikučių su 
savo mokytoj a-auklė toj a Katrina Vaitkūniene- 

" ■i.ii.u.m >> ■ ..... .. "■ -' ■■■» _tf« r ..
4 p.-LaisVe (Liberty)—Antr., birželio (June) 27, 1961

lavina vaikučius muzikos 
ir scenos vaizdelių, pritai
kytų jaunom sielom. Ji 
sumoko vaikučius vaidybos, 
sceniškų kūrinėlių ir dai
nų, suruošia vakarėlį, su
kviečia vaikų tėvus, gimi
nes ir publiką. Vaikučiai 
pasirodo, ką jie gali, o mo
kytoja duoda (parodo) sa
vo sukurtą lėlių teatrą 
(puppet show).

Mokytoja sakė, kad ge
riausia metodą pratinti vai
kučius giliau galvoti, tai 
užduoti jiems mįslių atmin
ti. Ji parodė paišybos al
bumą, kuriame jos nupieš
ta ir apbūdinta įvairūs 
gamtos tvariniai, ji vaiku
čiams juos apibūdina, o jie 
su didžiausiu smagumu su
ka jaunus protelius, kad 
atmintų daiktą, kad jaustų 
smagumą ir gautų pagyri
mą už tai.

Aplink mokyklą didelis 
plotas žemės, kur įrengti 
stalai, suoleliai ir pikni
kams baras. Kai nelyja, 
vaikučiai valgo lauke, daro 
kūno mankštynes ir laiko 
piknikus.

Man buvo gražu ir įdo
mu tėmyti mokytoją Vait- 
kūnienę kartu su vaiku
čiais valgant, žaidžiant ir 
atsakinėjant į jų įvairius 
klausimus. Jie mandagiai 
apsupę ją klausinėja: 
— Auklėtoja, kaip šis ir tas 
vadinasi?, ir 1.1. O ji su 
malonia motiniška šypsena 
jiems atsakinėja.

Mums atsilankius į vie
ną Vilniaus apylinkėje vai
kų pionierių stovyklą, 
vaikai buvo pasipuošę pio
nierių kostiumais, iškilmin
gai su gėlių puokštėmis 
mus sutiko. Vėliau pade
monstravo iš savo kasdie
ninių kūno, proto ir dailės 
lavinimosi veiksmų. Susi
skirstę jie į grupes. Iš gru
pės išsirenka viršininkus, 
išdavinė j a jiems raportus 
iš savo dieninio lavinimosi 
veiksmų.

Vėliau mums išrodė pala
pines, kur jie miega — pa
tys jas prisižiūri.

Palapinės švarios, aplin
kui apsodinta gėlėmis, ša
lia gėlių sukurta iš baltų 
akmenėlių žodžiai anglų 
kalba: “We want peace.” 
O iš raudonų akmenėlių— 
“Wė want no war.”

Didelėje teatro salėje 
vaikai davė mums puikų 
koncertą, s u s i d e dantį iš 
dainų, eilių sakymo ir mu
zikos ant įvairių instru
mentų. Jie linksmai imi
tavo paukščių čiullbesį, gai
delių giesmes, banguojan-

Iš muzikinio 
kalendoriaus 1

S. m. birželio mėn. 23 d. 
sukako 5 metai, kai mirė 
įžymus tarybinis kompozi
torius, dirigentas ir peda
gogas, TSRS liaudies artis
tas, meno mokslų daktaras, 
triskart stalininės premijos 
laureatas R. M. Glieras.

Muzikinį išsilavinimą jis 
gavo Kijevo muzikos mo
kykloje ir Maskvos konser
vatorijoje. Jo mokytojais 
buvo smuikininkai O. Šev- 
čikas, J. Gržimali ir kompo
zitoriai : M. Ipolitovas-Iva- 
novas, I. Tanejevas, A. A- 
renskis ir G. Konius.

Glieras sukūrė: 5 operas 
(“Šack - Seneni,” “Giul- 
sara”), 7 baletus (“Raudo
noji gėlytė,” “Varinis rai
telis”), 3 simfonijas) (po
puliariausi 3 simfonija — 
“Uja Muromecas”), keletą 
programinių simfoninių kū>v 
rinių (tame skaičiuje “Za- 
porožiečiai,” pagal dail. Re- 
pino paveikslą), koncertas 
balsui su orkestru, koncer
tas arfai, volternei su orkes
tru, 4 kvartetus, apie 130 
romanų ir eilę kitų kūrinių, 
tame skaičiuje muzika spek
takliams ir kino filmams.

Nuo 1900 iki 1942 m. Glie
ras dirbo pedagoginį darbą 
Kijevo ir Maskvos konser-, 
vatorijose. Jo mokinių tar/ 
pe: B. Aleksandrovas, A. 
Novikovas, 1. Prokofjevas, 
V. Miaskovskis ir kt. Glie
ras apdovanotas 3 Lenino 
ordenais, “Darbo raudono
sios vėliavos” ir “Garbės 
ženklo” ordenais, 3 meda
liais. ' J. Slėnys x

Quebec, Kanada. — Su
laukęs 89 metų amžiaus mi
rė generolas R. Turneris. 
Jis 1917 metais vadovavote 
kanadiečių divizijai Fran
cu iz j oje.

tį N e m u n ą , darbą prie 
mokslo ir kitas prosenių ir 
senelių tradicines idėjas. 
Jų dainose nesigirdėjo pie
menėlių ir kitų vaikam 
sunkių darbų veiksmų ir 
dejonių.

Beklausant jų ža ve jančių 
dainų, pris i m i n i a u savo 
jaunystės dienas, kuomet 
vaikiausi kiaules po laukus 
ir ant smėlio mokiausi ra
šyti raides, o paukščių čiul
besys mokė mane muzikos.

Kadaise sekmadieniais ei
dama iš Gižų bažnyčios pro 
mokyklą sieloje verkiau, 
kad mokyklos durys man 
buvo uždarytos.

Dabar susižavėjau vaikų 
auklėjimo sistema Lietuvo
je ir jų pasauliu, gailėjausi^ 
kad per anksti užgimiau...



L AIŠKAS IŠ LIETUVOS
rangi sesute Terese!

f Tavo laišką gavome tki- 
rai atmintiną dieną, ir aš 
negaliu n e p a s idalinti su 
jumis savo džiaugsmu ir 
pergyvenimais. Ta diena 
aukso raidėmis bus įrašyta 
į žmonijos istoriją. Pirmas 
žmogus pakilo į kosmoso 
erdvę, apskriejo aplink Že
mės rutulį ir sėkmingai nu
sileido savo tėvynės žemėje. 
Tai buvo tarybinis lakūnas, 
komunistas, majoras Juri
jus GAGARINAS.

10 vai. ryto radijas per
davė džiugią žinią: “Ta
rybų Sąjungoje buvo išves
tas į orbitų aplink Žemę 
pirmasis pasaulyje kosmi
nis laivas-palydovas “Vos- 
tok” su žmogumi.“ Ši ži
nia giliai sujaudino mane, 
kaip ir kiekvieną tarybinį 
žmogų, didžiu džiaugsmu ir 
p a s i d i džiuvimu pripildė 
krūtinę, spaudė a š a r a s . 
Kaipgi nesidžiaugti, kaip 
nesididžiuoti, juk tai tary
binis žmogus pakilo į kos
mosą, v

Nors ir buvo tikėtasi, kad 
netolimoje ateityje žmogus 
skris į kosmosą, ir nebuvo 
abejonių, kad tai bus tary
binis žmogus, bet buvo ma
noma, kad tas įvyks ne taip 
greitai. Ir štai netikėta 
staigmena “žmogus kosmo- 

. sę.“ Ši žinia žaibo greitu
mu apskriejo visą pasaulį, 
miestus ir kaimus.

Argi nusėdėsi tokiu mo
mentu namuose. Aš greit iš
bėgau į Vilniaus miesto gat
vę ir matau žmonės džiū
gauja, spaudžia vienas ki
tam rankas, sveikina su is- 

• toriniu mūsų šalies laimėji
mu. Žmonės renkasi prie 
vadi jo garsintuvų, kurie 

*kas 15 minučių perduoda 
apie tarybinio žmogaus! 
skridimo eigą.

Girdisi perduodant: “Kos
minis laivas skrenda ties 
Pietų A m e r i k a, lakūnas 
Gagarinas jaučiasi gerai.“

| Žmonės nesiskirsto, jie nori 
sekti kosminio laivo skridi
mą. Visų veiduose laimin
gos džiaugsmo š y p s e nos. 
Pertraukose tarp praneši
mų orkestras groja links
mus maršus. Man kilo min
tis ir aš norėjau palygin
ti, ar dabar žmonės labiau 
džiaugiasi, ar po pergalės 
kare prieš fašistinę Vokie
tiją. Į tai sunku atsakyti, 
tai du skirtingi dalykai, 
juos lyginti negalime, nes 
kiekvienas jų turėjo ir tu
rės milžinišką reikšmę 
žmonijos progreso vysty
muisi.

Radijas vėl p r a n e š a : 
“Kosminis laivas skrenda 
ties Afrika, lakūnas lengvai 
perneša nesvarumo būklę, 
jaučiasi gerai.“ Žmonės 
kalbasi, prieinu arčiau pa
siklausyti, girdžiu:—Iš tik
rųjų majoras Gaga r i n a s 
šaunus vyras, ne kiekvienas 
sutiktų taip rizikuoti. Ki
tas jam atsako: — Žinoma, 
tokiam žygiui , gali ryžtis 
tik drąsus ir stiprios va
lios žmogus. — Kad jam 
pavyktų laimingai sugrįžti 
į Žemę.

Taip jie susirūpinę lakū
no žygio sėkme, lyg tai bū
tų jų brolis ar artimas gi
minaitis.

LEIDŽIASI ŽEMYN
Po kiek laiko radijas vėl 

praneša: “Duoda komandą 
kosminiam laivui ‘Vostok’ 
leisti žemyn, įjungta stab
džiu sistema,’ lakūnas kos- 
monautas jaučiasi gerai.“

Žmonių dėmesys dar la
biau padidėja. Kiekvienas 
nori sužinoti greičiau, kaip 
įvyks nusileidimas. Visi 
jaučia nervų įtempimą, jie 
jaudinasi gal būti labiau 
negu pats kosmo n a u t a s . 
Rodos, kiekvieno lūpos 
šnibžda: “Kad tik laimin
gai, kad tik laimingai.“

Ir štai lemiamoji minutė. 
Orkestras, grojęs maršus, 
nutyla; radijas perduoda:

šauks-.,

pirma- 
Jurijui

“Sėkmingai atlikęs numa
tytus tyrimus ir įvykdęs 
skridimo programą, 1961 
m. [balandžio 12 d. 10 vai. 
55 min. Maskvos laiku ta
rybinis laivas (Vostok’ sėk
mingai nusileido numaty
tame Tarybų Sąjungos ra
jone. Lakūnas kosmonau
tas maj. Gagarinas prane
ša: Prašau pranešti Parti
jai ir Vyriausybei ir asme
niškai Nikitai Chruščiovui, 
kad nusileidimas vyko nor
maliai, jaučiuosi gerai, ne
su susitrenkęs ir traumų 
neturiu.“

Ši trumpa žinutė, keli žo
džiai, lyg karšta ugninga 
kalba iššaukia nepaprastą 
minios entuziazmą, atpa
laiduoja buvusį nervingą 
įtempimą, dėl narsaus la
kūno sėkmės, džiaugsmas 
spaudžia ašaras, iš visų 
krūtinės išsiveržia 
mai:

“Valio!“ — šlovė 
jam kosmonautui
Gagarinui! Valio! — Šlovė 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijai, visų mūsų per
galių įkvėpėjui ir organiza
toriui ! Valio!—Tegyvuoja 
didžioji mūsų tėvynė Tary
bų Sąjunga! Valio!“

Orkestras groja maršus, 
žmonės nenoriai skirstosi. 
Pas visus atsirado iškilmin
ga šventiška nuotaika.

Ir nenuostabu, kad Lietu
vos, kaip ir kitų tautybių 
darbo žmonės taip karštai 
šlovina pirmąjį kosmonau
tą ,savo Partiją, savo di
džiąją Tėvynę, didžiuojasi 
esą Tarybų Sąjungos pilie
čiais.
APIE TAI, KAS BUVO 

IR KAS YRA
Tik prisimink, kokia buvo 

vyžuotų mužikų Rusija 
prieš 40 metų, kokia buvo 
klumpėta Lietuva prieš 20 
metų, sunykusi menka pra
monė, medinės akėčios ir 
plūgas žemės ūkyje. Be to, 
pilietinis karas, o vėliau 
antrasis pasaulinis karas 
vėl viską sugriovė, sunaiki

Cleveland, Ohio

kuo

lai- 
kad

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Sekmadienio liepos 2 July

Nuo 4 vai. P.M.

11 vai. ryto ir eis 
iki 11 vai. vakaro

Prasidės

ART MASON’S

ORCHESTRA

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

dalyvius gražiomis liaudies dainelėmis. t

Parkas Gražus
Atsilankykite Anksti

RAMOVA PARKE
Claremont Avenue, Montello, Mass.

no. Vėl badas, skurdas ir 
nedateklius. O pažiūrėk, 
kuo mes tapome dabar.

Mūsų šalies darbo žmo
nės, nusikratę kapitalistų 
ir ponų išnaudojimo jungą, 
prisikėlė iš skurdo ir sep
tynmyliais Žingsniais žen
gia pirmyn laisvės, gerbū
vio ir progreso keliu. Mū
sų šalies pramonė ir že
mės ūkis jau pralenkė aukš
tai išsivysčiusias Europos 
k a p i t a 1 ištinęs valstybes. 
Netolimoje ateityje mes pa7 
vysime ir pralenksime ir 
Amerikos Jungtines Valsti
jas. Gi mokslo ir technikos 
srityje Amerika jau pra
lenkta. Juk mūsų šalis 
nusiuntė į visatą pirmąjį 
Žemės palydovą, pirmoji 
pasiuntė raketą į Mėnulį, 
pirmoji nufotografavo žmo
nėms nematomą Mėnulio 
pusę, sukūrė pirmąjį dirb
tiną Saulės palydovą, pa
leido kosminį laivą į Ve
nerą, o dabar pirmoji pa- 
situntė žmogų į visatą ir 
sėkmingai grąžino jį į Že
mę. Argi' tai nėra 
džiaugtis ir didžiuotis?

Tu rašai, kad Tave 
kinai atleido iš darbo,
pas jus virš šešių milijonų 
žmonių be darbo, kad vis
kas brangsta. Nuoširdžiai 
Tau užjaučiu, nes buržua
zijai Lietuvą valdant, aš 
pats ilgą laiką esu buvęs be 
darbo, negaudavau jokios 
bedarbiams pašalpos, tie
siog badavau. Buvo taip 
sunku, svarbiausia, kad ne
buvo jokių perspektyvų 
greitam pagerėjimui. Jei 
nebūtų padėję draugai ir 
kaimynai, kurie karts nuo 
karto duodavo pavalgyti, 
gal būčiau nusižudęs. Juk 
tuomet tiek daug žmonių 
žudėsi.

Bet dabar visa tai praei
tis. Be ponų gyventi pasi
rodė geriau. Pas mus ga
minama ne dėl pelno, bet 
tam, kad patenkinti nuolat 
augančius liaudies porei
kius. Todėl nenuostabu, 
kad pas mus nėra bedarbių, 
bet priešingai—labai trūks
ta darbo jėgos.

Vakar matėme profsąjun
gos (unijos) kultūros klu
be Lietuvos lenkų liaudies 
dainų ir šokių ansamblio 
koncertą. Tai buvo nepa
prastai įdomus vakaras. 
Dainininkai ir šokėjai apsi
rengę lenkų tautiniais ru

mbais. Publika, kurią suda
rė dauguma lietuvių, karš
tai plojo, šaukė bravo už 
meistrišką dainų ir šokių 
atlikimą.

Tik pagalvok, ar anks
čiau galėjo taip būti? Pri
simenu, kaip buržuazijos 
valdymo metu kunigų su
kurstyti lietuviai katalikai 
bažnyčiose persekiojo len
kus už giedojimą giesmių 
lenkų kalba. Lenkų ponai 
taip pat persekiojo lietu
vius užgrobtame Vilniaus 
krašte. Dabargi prie tary
binės sa n t v a r k o s darbo 
žmonės tiek lenkų, tiek lie
tuvių ir kitų tautybių gy
vena draugiškai, kiekviena 
iš jų įneša savo tautines 
ypatybes į bendrą kultūros 
lobyną.

Baigdamas noriu Jus pa
sveikinti su Tarptautine 
darbininkų švente — Ge
gužės Pirmąja ir palinkėti 
Jums sėkmės darbe ir gyve
nime.

Tavo brolis,
A. Mileika 

Vilnius, 1961. IV.' 14.

IŠ MENO CHORO 
SUSIRINKIMO

Įvyko choro susirinkimas. 
Narių nemažai dalyvavo. 
Komisija raportavo, kad 
koncertas gerai pavyko.

J. Žebrys užkvietė chorą 
dalyvauti piknike liepos 16 
dieną, kuris įvyks pas Ja
šiūnus. Jį bendrai rengia 
LLD 15-ta apskritis ir abi 
LLD kuopos.

Nutarta choro pamokas 
laikyti kartą į mėnesį su 
vaišėmis. Sekamos pamo
kos įvyks liepos 13 d., 6:30 
vai. vakaro. Visi choriečiaį 
kviečiami dalyvauti.

Įstojo į Meno choro grupę 
Frances Turausky. Tai la
bai gerai. Teko girdėti, kad 
mūsų pianistei Je a n e 11 e 
Jankauskaitei padarė ope
raciją. Ji randasi Mount 
Sinai ligoninėje. 1800 E. 
105th St., Clevelande. 
lankykite!

IŠ CLM KLUBO 
SUSIRINKIMO

Birželio 8 d. įvyko 
velando Lietuvių ' Moterų 
klubo susirinkimas. Narių 
atsilankė nedaug, nes lijo. 
Susirinkimą atidarė O. Ka- 
zilionienė, nes klubo pir
mininkė A. Palton sirgo, 
ligoninėj tuo laiku jai pa
darė operaciją ant akių.

Skaitytas laiškas nuo A. 
Skierienės, kuri dėkojo klu
bui už dovaną. Labai ma
lonu, kad Sklerienė sveiks
ta.

J. Warner skaitė labai

Brockton, Mass.
MIRIMAI

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

Los Angeles, Calif. — at
vyko 125 tarybiniai Moise- 
jevo šokėjai. Jie per 10 die
nų gastroliuos Shrine Audi- 
toriume.' '

gražią paskaitą iš Lietuvos. 
Taipgi ji sakė, kad para
šys nuo klubo padėkos laiš
ką Dr. J. Kaškiaučiui, ku
ris tiek daug pasidarbavo 
dėl žmonių sveikatos.

Nutarta surengti pietus 
Onų pagerbimui . Jie įvyks 
liepos 2 d., 12 vai. dieną. 
Komisija kviečia v isas Ci
nas, drauges ir draugus 
skaitlingai dalyvauti.

Prašome visas nares ne
pamiršti, kad nuo dabar 
CLM klubas per porą mė
nesių neturės susirinkimų 
—darome vasarai pertrau
ką, kaip ir kitais metais 
darydavome.

O. Williamiene pavaišino 
nares skanėsiais — didelis 
jai dėkui.

B. Mikalajūnienė ir O. 
Žemaiitenė per keletą susi
rinkimų šeimininkavo. Jos 
sutiko pasilikti ir dėl im. buuau paoiiiiYui u uvi x m- 

P’ dens. Ačiū joms už darbš-

Cle-

tumą.
Linksma, kad Frances

Turausky pasveiko. Agotė-
Palton taipgi jau grįžo 
ligoninės.

lė 
iš

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos geroka 

grupė darbininkų važiuoja 
darbuotis, dar ir dovanų 
nuveš nuo kuopos.

Kaip žinome, tradicinis 
spaudos piknikas įvyks lie
pos 2 d. Brocktone-Montel- 
lo, Mass., Ramova parke. 
Tai vienas didžiausių pik
nikų Naujojoj Anglijoj.

Ten netikėtų pažįstamų 
visada gali susitikti. Kiek 
tai malonių pasisveikinimų 
ir pasikalbėjimų! Niekas 
nepraleiskite šios progos, 
atvažiuokite į tą didelį są- 
skridį. D .J.

Birželio 22 d. mirė An
tanas Pucevičius, sulaukęs- 
74 metų amžiaus. Liūdesy 
liko jo žmona, sūnus, mar
ti, giminių, draugų ir drau
gių. Palaidotas į Lakeview 
kapines. Į kapines palydo
vų susidarė 19 automobilių.

Lai būna tau, Antanai, 
lengva žemelė ilsėtis! Gi
minėms reiškiu užuojautą!

A. S., Korespondentė

Avalon, N. J.
Lietus nepakenks

PHILADELPHIA, PA., 
IR CAMDEN, N. J.

Dėmesio tiems, kurie vyks 
pas Bekampius

Liepos 2 d., Avalon, N. 
J., Bekampiai renkia pikni
ką - išvažiavimą jų pačių 
vietoje, 147—13th St.

Iš Philadelphijos Union 
Bus Terminal, 13th and 
Filbert St., busai išeina: 
7, 8, 9, ir 10:30 vai. ryto.

Bušų tvarkraštis rodo, 
kad jie Camden, N. J., sto
ja 10 minučių vėliau Public 
Service Terminai, Parkadė 
Blvd., Roosevelt Plaza. Tik 
ten nestoja tas busas, kuris 
iš Philadelphijos išeina 8 
vai. ryto.

Tai buvo nepaprastai 
skaitlingas ir gražus 
visų tautų piknikas
Kaip jau žinia, sekmadienį 

įvyko Midvale, N. J., visų 
tautų metinis piknikas, ku
rį rengė Sveturgimiams 
Ginti Komitetas. Tai buvo 
gal pats skaitlingiausias 
piknikas to komiteto istori
joje. Suplaukė svieto labai, 
labai daug. Suvažiavo bu
sais ir automobiliais. Džiu
gų, kad piknike buvome ne
maža grupė ir lietuvių — 
iš New Yorko ir New Jer
sey.

Midvale kempė p a n a- 
šiems piknikams labai pa
ranki. Vietos daug su vi-- 
sais parankumais. Yra ir 
gražus moderniškas prūdas 
išsimaudymui. Deja, praė
jusį sekmadienį maudy
muisi oras buvo per šaltas.

Nors oro biuras tvirtino, 
kad lietaus nebus, bet stai
ga apie 2-rą valandą pra
pliupo lyti. Gerai, kad pub
lika jau buvo susirinkus ir 
lijo neilgai, tai piknikui ne- 
bepekenkė.

Nuotaika piknike buvo 
linksma, graži. Ypač gražų 
įspūdį sudarė skaitlinga 
grupė kubiečių. Kitos tau
tinės grupės bendrai parke 
buvo “susimaišę“.

Na, o maisto buvo pikni
ke tiek, jog užteko visiems. 
Pasirinkimas buvo labai 
didelis. Buvo ir minkštų 
gėrimų.. Svaigalų, kaip ži
nia, tuose piknikuose ne
pardavinėjama. Rep.

poky- 
Kar- 

tais griaustinis trankosi, 
žaibai tvaksi. Oras pasida
ro gązdinantis. Į tokius 
gamtos apsireiškimus ne
kreipkite dėmesio. J eigų 
pasitaikytų, kad ir palytų 
kokį pusvalandį, tai mums 
nepakenks. Yra pakanka
mai vietos nuo lietaus pa-

Birželio 18 d. ligoninėje pas Bekampius.
mirė Annie Stoškienė (Kru
šas), Jono Stoškaus žmo
na, ‘Laisvės’’ skaitytoja.

Ji ilgai buvo palięgus. Pa
liko liūdesy j vyri Joną, 
dukterį Annie Shilansky 
(Stoškutę), brolį Juozą 
Krušą, gyvenantį (Edgewa
ter Fla., du anūku^ ir brol
vaikį Peter Tamulevich, 
kuris gyvena Kalifornijoje.

Birželio 17 d. po: ilgos li
gos ir operacijos hiirė He
len Rindzevičienė, po tėvias 
Stoknytė. Ji sulaukė 83 
metų amžiaus. Buvo sena 
‘Laisvės’’ skaitytoja, o vė
lesnių laiku ■ ir “Vilnies.“ 
Nuolatos finansiniai palai
kė pažangiečių spaudą. Pri
klausė prie Birutės Pašal- 
pinės Draugijos, LLD 6 
kuopos ir Moterų Apšvie
tos klubo.

Sveika būdama lankėsi į 
susirinkimus ir parengi
mus. Iš Lietuvos paėjo Sar
ginės kaimo, Plutiškių pa
rapijos, Prienų .rajono. Lie
tuvoje* liko trys seserų duk
terys.*

Laisvai buvo pašarvota 
ir palaidota Melrose kapi
nėse. Daug buvo gėlių vai
nikų ir lankytojų. Ją pa
laidojo greta jos vyro Jur
gio, kuris mirė 1926 metais.

Liūdesy paliko dukterį 
Adelę Eukaitis, anūkę Le
oną Eukaitis, seserėčias A- 
melią Davison, Needam, 
Mass.: Wlhelmina Cham
berland, Nashua, N. H. ; 
Miss Elizabeth Tamulevi
čiūtę ir Albiną ‘M i k n i s , 
Brockton, Mass.

Laidotuvių dalyviai visi 
buvo paprašyti sugrįžti į 
Lietuvių Tautiško Namo 
patalpą ir atitinkami pavai
šinti.

George Shimaitis

Važiuokite automobiliais,i 
važiuokite busais. Ne tik 
mes širdingai jus priimsi
me ir pavaišinsime, bet ir 
gamtos gražumėlis jūs lau
kia. Aplink visur žaliuo
janti medžiai, > pražydusios 
gėlės, graži pievelė, sveikas 
oras suteiks jums didžiau
sią malonumą. Čia pat ir 
Atlanto vandenynas, ant 
kurio krantų pasilsėsite, 
pasivoliosite ant pilko smė
lio skaisčiuose saulės spin
duliuose.

Tai sveikatos šaltinis.
Bušai iš visur atvažiuo

ja į A valoną. Atvažiavę pri 
stoties, The Black Eagle 
Cafe, patelefonuokite 967- 
5921, ir su tuo jūsų rūpes
tis pasibaigs.

J. A. Bekampis

Lawrence, Mass.
Ateinantį sekmadienį, 

liepos 2 d., busas į “Lais
vės’ pikniką, kuris įvyks 
Brocktone - Montelloje, iš
eis 11:30 valandą ryto nuo 
L. Pil. Klubo, 41 Berkeley 
St. Visi ir visos būkite lai
ku.

Visi norintieji važiuoti į 
pikniką būkit laiku klube. 
Jei kartais buse vietos ne
bebūtų ,tai bus automobi
lių, kurie jus į pikniką nu
veš. Matykite J. Chuladą ir 
J. Kodį.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Prašome dovanų

“Laisvės“ piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 2 d., Ra- 
mova Parke, Montelloje. 
Piknike bus moterų stalas. 
LLD 6 kuopa ir Moterų 
apšvietos klubas kreipiasi į 
visas ir visus prašant stalui 
dovanų, kaip tai pyragų, 
sūrių ir kitokio maisto. La
bai būsime dėkingi.

Rengimo komitetas

Ankara. — Liepos 9 . Tur
kijoje bus Konstitucijos 
balsavimas.
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Dabar pasimatysime 
Avalon, N- J., pas 
E. ir J. Bekampius

Įspūdžiai iš kelionės Į 
Baltimorės pikniką labai 
geri. “Laisvei” rengtas pik
nikas buvo pasekmingas. 
Daug svečių suvažiavo iš 
visos apylinkės . Buvo se
niai matytų draugų ir 
draugių. O baltimoriečiai 
svečius priėmė labai gra- 
gražiai. Maisto ir gėrimų 
buvo visiems pakankamai. 
Jie dar kartą įrodė savo 
didelį draugiškumą.

Labai gražiai Baltimorės 
piknike pasirodė filadelfie- 
čiai, pribūdami didžiuliu 
busu. Taipgi dar buvo iš 
Philadelphijos ir keletas 
masinu su žmonėmis. Čia 
jų buvo atliktas labai pui
kus darbas.

Bet man besikalbant su 
baltimoriečiais susitikau su 
Juozu Bekampiu iš Avalon, 
N. J. Jis man sako: Na, 
o ką manai apie liepos 2-rą, 
ar būsi pas mus? Sakau:. 
Kaipgi nebūsi. Aš jau se
niai rengiuosi, maistą pri
statysiu kuo anksčiausiai, 
kad galėtumėte svečius pa
vaišinti. kuo puikiausiai. 
Girdėjau, kad turėsite daug 
svečių.

Vadinasi, pasimatysime 
Avalon,N. J., ateinantį sa
vaitgalį pas draugus Be
kampius. Tik norintieji pa
simaudyti pasiimkime mau
dymosi kostiumus. Kaip 
žinia, ten yra puikiausia 
vieta pasimaudymui sūria
me vandenyje. Vietos, sa
ko Bekampiai, užteks vi
siems. A. Lipčius

Laiškas iš Lietuvos
Mūsų veikėjas Povilas 

Venta gavo laišką iš Vil
niaus nuo Algirdo Virbic
ko, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

Nepaprastai aš nustebau, 
kai gavau pirmuosius laik
raščio “Laisvės” numerius, 
niekaip negalėjau suprasti, 
kad šis laikraštis adresuo
tas man. Iš karto maniau, 
kad pateko per klaidą, ta
čiau vėliau įsitikinau, kad 
tikrai man. “Laisvė” sukė
lė daug džiaugsmo ne tik 
man, bet ir mano bendra
darbiams, su kuriais aš 
dirbu, nes dauguma “Lais- 

• vės nebuvo matę, o tame 
tarpe ir aš. Todėl dabar
tiniu momentu laikraštis 
eina iš rankų į rankas, kol 
visi perskaitome. Todėl la
bai širdingai dėkoju aš, o 
kartu prašo padėkoti ir 
mano bendradarbiai Jums.

Dabartiniu metu dienos 
pas mus labai gražios ir 
šiltos, todėl darbo mums 
pakanka. Vyksta daug įdo
mių varžybų mūsų stadio
ne, o,-be to, vykdome varžy
bas ir mes. Jaunimo pil
nos tinklinio, krepšinio, fut
bolo aikštelės ir bėgimo ta
kai. Juos užpildo Vilniaus 
miesto bei respublikos stip
riausi sportininkai. Tai 
darbo ypač mums daug. 

. Šiuo metu baigėsi Pabal
tijo dviračio lenktynės, ku
riom ir aš ruošiausi, ta
čiau ryšium su darbo dau
guma jose nestartavau, o, 
be to, dalyviu pilnai paka
ko, nes yra iš ko pasirink
ti. Šiuo metu jau mažiau 
treniruojuosi.

Vera ir Algirdas 
Virbickai

Svečiai
Vykdami į Idlewild lėktu

vų stoti iš ten skristi Lietu
von, truputį pasuko iš kelio 
ir atvyko apžiūrėti “Lais
vės” įstaigą worcesterieciai 
J. Bakšys ir J. Raulušaitis, 
taipgi jų sankeleivė Bronė 
Kalusis iš Fitchburg, Mass.

Viešnia šioje įstaigoje 
pirmu kartu. Apžiūrėjusi, 
kaip daromas laikraštis, ji 
patiesė jo reikalams penki
nę, sakydama:

Mano vyras Mike prašė 
atiduoti šią dovaną “Lais
vei”, tuo palinkėdamas ir 
man laimės kelyje!.

Viešnia rūpinosi, kaip ji 
suspės trumpu laiku aplan
kyti sesutę, kitus savo ar
timuosius ir vyro seserį, 
nes ši gyvena Vievyie, kita 
Šiauliuose, dar kiti Jonišky 
ir kitur. Linkėjome nenu
stoti vilties, nes susisieki
mas su tais miestais šiuo 
metu yra greitas.

Rep.

Svečiuojas kalifomietis 
A. Mugianis

Jau apie savaitė laiko, 
kai Niujorke svečiuojasi 
kalifomietis Aleksan d r a s 
Mugianis, iš San Francisco, 
Jis ' pasirengęs ilgesnei ke
lionei—vykti į. Lietuvą.

Aleksandras buvo susita
ręs su čikagiečių lietuvių 
turistų grupe išvykti iš 
Niujorko į Lietuvą birželio 
18 d. Bet nežinia dėl kokių 
priežasčių tosios grupės iš
vykimas buvo atidėtas ki
tam laikui, na, tai ir A. Mu
gianis čia užsiliko.

Svečias gyvena pas J. ir 
M. Juškus. Susipažįsta jis 
giliau su mūsų didmiesčiu. 
O praėjusį sekmadienį A. 
Mugianis su kitais niujor
kiečiai buvo nuvykęs į di
džiulį tautinių grupių pik
niką New Jersey valstijoj.*

Sakė, piknikas jam labai 
patiko.

Svečias paaukojo “Lais
vei” $10.

KRSP.

New Yorkas. —NewYor- 
ko universitetas tyrinės 
uraganų priežastį ir kaip 
Prieš juos kovoti.

New Yorko m a j oras 
Wagneris pranešė, kad jis 
kandidatuos trečiam termi
nui.

krTšlaT
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

Griffin, Tai talentinga muzi
kė, tai maloni moteris.

Didžiuliu sprūsminiu lėktu
vu praėjusį trečiadienį į Tary
bų Lietuvą išskrido graži, 
skaitlinga pirmoji šią vasarą 
Amerikos lietuvių turistų gru
pė. Smagu buvo juos išlydėti 
ir jiems palinkėti laimingos 
kelionės.

Stebint šiuos vyrus ir mote
ris, man štai kas krito į akį: 
visi jie man- atrodė pajaunė
ję. Gal tas gilus džiaugsmas, 
kad, štai, jie vyksta į savo se
nąją tėvynę, kurią apleido 
prieš daug, daug metų, gra
žiai paveikė ne tik jų nuo
taiką, bet ir fizinę išvaizdą. 
Visi juk žinome, kad žmogus 
gerame, pakilusiame ūpe daug 
gražiau atrodo. Nuliūdęs, nu
siminęs, beviltis žmogus pana
šus gyvą lavoną...

Bėgiu paskutinių kėlių die
nų atsisveikinome su dviemis 
jaunais energingais vyrais iš 
Lietuvos, Grįžo tėvynėn ke
letą mėnesių Yale universite
te studijavęs mokslininkas Le
onas Simonavičius ir tik ke
letą savaičių Amerikoje viešė
jęs dailininkas Konstantinas 
Bogdanas. Tie, kuriems te
ko laimė asmeniškai su jais 
susipažinti, ilgai juodu atsi
minsime, Tikėkime, kad ir 
jie ilgai nepamirš ir mūsų ir 
mūsų didžiosios šalies. Progai 
pasitaikius, prašome juos pa
tarti ir kitiems Lietuvos moks
lininkams, ir dalininkams mus 
aplankyti.

6 p.—Laisve (Liberty)

Atsisveikinant su tarybiniais
dailininkais

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad visą paskutinį 
mėnesį Jungtinėse Ameri
kos Valstijose viešėjosi Ta
rybų Sąjungos dailininkų 
delegacija. Jos sąstate bu
vo ir Tarybų Lietuvos Dai
lininkų sąjungos sekreto
rius ir įžymus skulptorius 
Konstantinas Bogdanas. 
Daugeliui mūsų su šiuo my
limu svečiu iš mūsų seno
sios tėvynės teko asmenis-j 
kai susipažinti birželio 17 
dienos sueigoje. Visuose 
mumyse jis paliko malonų, 
draugišką įspūdį. Šio jau
no skulptoriaus asmenyje 
mes dar kartą matome 
naują gyvenimą kuriančios 
Lietuvos šviesią ateiti. Jis 
reprezentuoja naują Lietu
vos inteligentiją, kilusią iš 
darbo liaudies ir jai nuošir
džiai, ištikimai tarnaujan
čią.

Kai sužinojau; kad mūsų 
svečias jau apleidžia mus 
ir grįžta į tėvynę, man la
bai rūpėjo dar kartą jam 
paspausti dešinę ir palinkė
ti laimingos kelionės. Lėk
tuvas turėjo išskristi iš 
Idlewild orlaukio ketvirta
dienį apie 10 valandą prieš 
pietus, bet dėl tirštų, ūkanų 
gerokai pavėlavo. Tas man 
tlavė progą susipažinti su 
kitais trimis mūsų dailinin
ko kolegomis, kurie sudarė 
š^ą tarybinių dailininkų de
legaciją.

^Pirmiausia, žinoma, man 
rūpėjo jų paklausti, kaip 
jiems patiko mūsų Ameri
ka, jos žmonės, ypač josios 
dailininkai, kokius įspdu- 
džius jie iš mūsų krašto 
parsiveža ir t. t.

—Bendrai paėmus, išsive
jame gerą, malonų įspūdį, 
—visų vardu tarė profeso
rius A. Paščenko, ukrainie
tis iš Kijevo. — Daug vie
tovių aplankėme, daug mu
ziejų apžiūrėjome, su daug 
dailininkų ir šiaip žmonių 
susipažinome. Gal tik vie
nur kitur teko susidurti su 
vienu kitu nedra u g i š k u 
žvilgsniu, bet džiugu, kad 
didelėje daugumoje vietų 
buvome gražiai, draugiškai, 
nuoširdžiai, šiltai sutikti ir 
priimti. Gana plačiai su
sipažinome su jūsų šalies 
daile-menu. Tiesa, tarpe 
jūsų ir mūsų dailininkų kai 
kurių kūryinių skirtumų 
randasi, bet daugiau yra 
bendrumo. Turime pradžią, 
užmezgėme ryšius. Reikia 
tikėtis, kad tie ryšiai nuo 
dabar plėsis ir didės. Bent 
jau iš mūsų pusės bus ta 
linkme dedamos pastangos.

—Mes linkime, kad abi 
mūsų didžiosios tautos vi
sas savo kūrybines pastan
gas bendradarbiavime nu
kreiptų. pasaulinei taikai 
išlaikyti,—pridūrė tapyto
jas A. Gricai iš Maskvos. 
Visi sutikome, kad tik tai
kos sąlygomis dailė, menas, 
kūrybinės žmonijos jėgos 
gali klestėti ir tiesti kelią į 
laimingą rytojų.

Man dar rūpėjo sužinoti, 
kodėl tik tokia neskaitlinga 
tarybinių dailininkų dele
gacija pas mus atsilankė. 
Svečiai paaiškino, kad šis 
reikalas siejasi su apsikei
timo programa, kurią yra 
prieš trejetą metų priėmu- 
sios abiejų šalių vyriausy
bės. Ši delegacija yra tik 
“atsakymas” į panašią 
amerikiečių dailininkų dele
gaciją, kuri lankėsi Tary
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bų Sąjungoje. Visų svečių 
linkėjimas buvo, kad šios 
delegacijos nebūtų paskuti
nės, kad tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos kultūrinis 
bendradarbiavimas plėtotų- 
si ir kad ateityje iš abiejų 
pusių būtų daug skaitlin- 
gesnės delegacijos.

Šalia mūs stovi, su. malo
nia šypsą ir šviesiomis aki
mis nepaprastai gražios iš
vaizdos visiškai jaunutė 
“mergiotė.” Tai jau pui
kiai atsižymėjusi skulptorė 
L. Kremneva iš Maskvos. 
Aš ja “užklumpu” su klau
simais. Noriu sužinoti, kaip 
jai patiko Amerika, ypač 
mūsų vyrai, gal čia susira
do patinkamą vaikiną? Ne
bus tu baikų: Nors ji šei
mos dar neturinti, bet jau 
6-ri metai, kaip -esanti ište
kėjusi. Tiesa, sutikusi 
“smarkių amerikonų,” bet 
Ivgaus savo mylimajam vis
ti ek neužėjus.

Pajuokavę su šia jauna 
gražuole dailininke tiesiai 
iš socialistinio pasaulio šir
dies., priėjome ir prie rim
tesnių klausimų. Ji irgi 
džiaugiasi turėjusi progą 
aplankyti Ameriką ir nors 
paviršutiniai susipažinti su 
jos gyvenimu. Ji mano, kad 
Tarybų Sąjungoje moterys 
turi geresnes sąlygas ir 
daugiau progų įvairiuose 
kūrybos ir veiklos baruose. 
Pa v., pas juos buvimas vai
kų lopšelių bei darželių pa
deda moterims panaudoti 
savo kūrybines jėgas. Jau
noji skulptorė linki mūsų 
moterims nugalėti visus 
tuos užtvarus, kuri-e dar vis 
neleidžia joms pilniausiai 
pasireikšti.

Taip ir baigėsi šis mūsų 
pokalbis. B.

Atvyksta Tarybų Sąjun
gos delegacija pasitarimui 
su JAV valdininkais atida
rymui tiesaus lėktuvais su
sisiekimo tarp Maskvos ir 
New Yorko.

Didžiulis mitingas Eichmano 
aukoms pagerbti

Pagerbimui žmonių, ku
rie buvo nužudyti dabar Iz
raelyje teisiamo Eichmano 
“pasidarbavimu”, yra šau
kiamas didžiulis masinis 
mitingas. Jis įvyks birželio 
29 d. Woodstock Hotelyje 
(127 W. 43rd St., Manhat- 
tane, palei Times Sq.)

Pradžia 7:30 vai. vak.
Masiniame mitinge daly

vaus :
Ukrainiečiai
Graikai
Lenkai
Rusai

Apvaikščiojimui Liepos 4-tos ir 13-kos metų 
Arrow Parko sukakties

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Šį Sekmadienį, Liepos-July 2 d.

Šokėjų Grupė “YULA,” Rusų Liaudies Šokiai 

Merginų Ansamblis. Jur. Šokiai 

JOS. SKODITCH MUZIKA 
diriguojant Fred Klimovich

Alus per visas 3 celebracijos dienas
Pasilinksminimo šokiai šeštadienį ir sekmadienį

ARROW PARK, MONROE, N. Y.
TELEFONAS: STory 8-7721---------—------------ ---------- --

Prisiminus Praną 
Bukšnį

Birželio 26 d. jau metai, 
suėjo, kai mirė nuo širdies 
smūgio nuoširdus pažan
giųjų organizacijų narys ir 
abelnai pažangos rėmėjas 
Franas Bukšnis. Velionis 
mirė tik peršokęs 66 metus 
amžiaus. Franas atvažiavo 
šią šalį dar jaunas būda
mas. Apsigyveno Brookly- 
ne ir visą laiką čionai išgy
veno.

Kai Franas pasiekė Broo- 
klyną, pažangiųjų lietuvių 
veikimas tik pradėjo įsi
siūbuoti. Jisai susitiko tuo
metinius veikėjus Šukį, Ju
kelį, Pūrvį, Račiūtę ir ki
tus. Jisai rado Lietuvių So
cialistų Sąjungos 19 kuopą, 
kurioje darbavosi didokas 
būrys naujai iš Lietuvos 
atvažiavusių jaunų, kupinų 
energijos vyrų ir moterų. 
Kuopa rengė prakalbas, pa
skaitas ir šiaip kultūros va
karus. Franas tuojau įsto
jo kuopon ir greitai sutapo 
su progresyviu veikimu ir 
išbuvo jame iki mirties.

Tik pastaraisiais keletu 
metų veikime negalėjo da
lyvauti dėl susidėjusių gy
venimo sąlygų, naktinio 
darbo ir menkėjančios svei
katos.

Tik metai laiko, kai ve
lionis išėjo į pensininkus. 
Tikėjosi kiek laisviau pagy
venti, galėti dalyvauti or
ganizacijų susirinkimuose, 
pramogose, na, ir kai ką 
parašyti mūsų spaudai. 
Bet mirtis nulėmė kitaip.

Gaila netekus ištikimo pa
žangiųjų reikalų rėmėjo.

Tebūna gyva mumyse 
atmintis.

P. S. Liko nuliūdę žmo
na Vera ir sūnus Albertas.

Draugas .
(Plačiau apie velionį PT. 

Bukšnį bus sekančiame 
“L.” numery. — Red.)

Respublikonų partijos va
dai labai pasitenkinę, kad į 
New Yorko majoro vietą 
sutiko kandidatuoti New 
Yorko valstijos generalinis 
prokuroras Louis J. Lefko- 
witz.

Vengrai
Čekai
Žydai
Vokiečiai
Lietuviai
Jugoslavai
Estai ir kitų tautinių 

grupių žmonės.
Bus įdomi programa. Sa

lė apvėsinta, tai net jeigu 
ir karščiai siautėtų, bus 
vėsu.

Įžanga nemokama.
Kviečiami visi dalyvauti.
Mitingą šaukia
Memorial Committee of 
Eichmann’s Victims

SERGA
Visų tautų piknike pra

ėjusį sekmadienį sutikau 
Charlie Karpavičių. J i s 
pranešė, kad ligoninėn tapo 
išvežtas mūsų parengimų 
dažnus lankytojas Juozas 
Zajankauskas. Savaitės pa
baigoje staiga jam nugara 
per kryžių taip suskaudė
jus, jog reikėję pašaukti 
ambulansą nuvežimui į li
goninę. Sako: Juozas nė iš 
vietos nebegalėjo pasijudin
ti !

Ligonis randasi Williams
burg General Hospital 
Brooklyne ant Bushwick 
Ave. Lankymo valand o s 
kasdien nuo 2 vai. po pietų 
ir nuo 7:30 v. vakare. Lin
kime Juozui gretai susveik- 
ti.

Re p.

JUOZ. CEDRONAS PO 
ANTROS OPERACIJOS
Praėjusį penktadienį ap

lankiau drg. Juozą Cedro
ną, kuriam neseniai pada
ryta operacija ant antros 
akies — nuimta katarakta. 
Operacija ant pirmos akies 
negelbėjo. Po nuėmimo ka
taraktos nuo antros akies 
kiek geriau gali matyti tik 
šviesą, bet nieko atskirti 
negali. Laukia akinių. Vi
liamasi, kad akiai po ope
racijos atsigavus pro akinį 
gal galės matyti nors tiek, 
kad be pagalbos laisviau 
galėtų vaikščioti po butą.

Širdingiausiai visi jam to 
linkime. V.

Sveikina
Birželio 21, 1961 

Gerbiamieji aidiečiai,
Noriu pasveikinti visus 

bendrai, taipgi ir laikraščio 
! darbuotojus.

Teko būti gražiajame 
Kultūros centro name. Ir 
bendrai visur įdomu, gražu. 
Varšuva labai atsistatė iš 
po karo.

Šiandien jau išvykstu į 
Vilnių.

Elena Brazauskienė

Dovanojo “Laisvei”
Vincas Staugaitis, W. 

Suffield, Conn., dovanojo 
laikraščiui “Laisvei” du 
Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrus $50.00 vertės.

“Laisvės” personalas už 
tai d. V. Staugaičiui išreiš
kia nuoširdžią-padėką.

J. G.

Bušai į “Laisvės” Pikniką 
Liepos-July 2, Montello

Tuojau užsisakykite vietą buse važiavimui 
į “Laisvės” pikniką

BUSAI PASAMDYTI ŠIOSE VIETOSE:

So. Boston, Mass.
Busas išeis nuo 318 Broadway 12 vai. dieną 

Tikietas į abi pusi $1.50 asmeniui

Prašome iš anksto užsisakyti buse vietą pas 
komisijos narius: M. Paurienę, L. Zelsoną, 

A. Dambrauską, J. Rainardą.

Nashua, N. H.
Busas išeis nuo Lietuvių Klubo, 36 High St., 
10:45 vai. ryto. Prašome iš anksto užsisakyti 

buse vietą pas Mike Žiedelį, tek 33865, 
arba pas J. Egerį, tel. 22204.

Kelionė į abi pusi $2.50 asmeniui.
Tas pats busas iš Lowellio išeis nuo senojo pašto 

namo, Appleton St., 11 valandą ryto. 
Kelionės kaina ta pati.

Piknikas Bus Ramova Parke 
Claremont Ave., Montello, Mass.

Po miestą pasidairius
Transport Workers unija 

reikalaus keturių dienų ir. . 
tik 32 valandų darbo savai
tės, tai yra, keturias dienas 
po 8 darbo valandas. Mieste 
unija turi 30,000 narių.

New Yorko “tėvai” sako, 
kad nejudomo turto savi
ninkai, tai yra, savininkai 
namų, galės “džiaugtis”, 
nes taksai numušami dvie
mis centais. Bet...bet namų 
savininkai turės daugiau 
mokėti, kaip mokėjo perei
tais metais. Kodėl? Nagi, 
miesto “tėvai” pakėlė namų 
įverti n i m ą (valuations). 
Reiškia, namas brangiau 
įkainuotas, tai ir daugiau 
reikės mokėti. Namas, ku
ris bus įkainuotas $10,000, 
tai taksų reikės mokėti 
$426, tai yra, po $4.26 nuo',, 
kiekvieno šimto dolerių 
įkainavimo.

Ponai iš Federal Aviation 
Agency vėl pasakoja, būk 
jie imsis žingsnių, kad Idle- 
wild — New Yorko Inter
national orlaukio — lėktu
vai nedarytų tiek triukšmo 
ir neskrajotų labai žemai. 
Geras suraminimas, bet 
Laureltono, Valley Stream, 
Elmonto, Rosedale sekcijų 
gyventojai netiki, nes tą pa
saką kiekvienais metais 
prieš rinkimus girdime.

Paieškojimas ,
Ieškau savo sesers Antaninos 

Zakarienės, kilusios iš Žagarės 
miesto, išvykusios į JAV 1913 m., 
ir pagal paskutinį iš jos gautą laiš
ką, 1946 m., gyveno 10103 Harper, 
Detroit, Mich. Žinančius apie ją, 
gyvą ar mirusią, prašau pranešti, 
už ką būsiu dėkinga. Gibauskienė 
Konstancija, Žagarė, P. Cvirkos 44, 
Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kas maitoto važiuoti pas 
kumpius į Avalon, N. J., liepos 
2 d., į jūrą pasimaudyti ir pa
silinksminti grąžioje vietoje, tai ži
nokite, kaip iš Philadeplhijos eina 
busai: iš ryto 7-tą, 8-tą, 10:30; po
piet—12:30. Pasirinkite kuriuo lai
ku jums geriau ir važoiukite.

Gerai jsitėmykite antrašą; 147 
13th St., Avalon. N. J.

P. Puodis (51-52)

WORCESTER, MASS.

Pranešimas ir Pakvietimas
Liepos 4 d. JAV nepriklausomy

bės šventei bus didelis piknikas 
garžiajame Olympia parke, 68 So. 
Quinsigamond - Ave., Shrewsbury, 
Mass. Jono Dirvelio orkestras gros, 
šokiams visą popietę. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

L. S. ir D. Draugijos Komitetas
D. G. Juslus

(49-52)




