
i 
f
i
4
i

t

i

LAISVĖ Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

Post Office of Ja-
102-02 Liberty Avė. maca, N. Y., under
Ozone Park 17, N. Y. the Act of March 3,
Tel. Michigan 1-6887 1879.

—J1

No. 62

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
7

Ozone Park 17, N. Y, Antrad., rugp. (Aug.) 8, 1961

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ................. .......... .................
Kitur užsienyje ..................................
Jungtinėse Valstijose ................. .....

Pavienio egzcmp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

PRICE 10c A COPY

♦ * * * * METAI 50-ji

I

KRISLAI
Apie kelionių įspūdžius. 
“Benjaminas Kordušas.” 
Kubietis siūlo savo akį.

i

literatūros istorijos” III tomą.

— Rašo R. Mizara —

Prajusio penktadienio “Lais- 
bėje” išspausdinome šių metų 
pirmosios JAV lietuvių turis- 

’ tų grupės dalyvio Bevardžio 
pluoštą įdomių kelionės įspū
džių.

Šiandien pradedame spaus
dinti Juozo Miliausko ilgesni
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J. Miliauskas rašo smulkiau.
Be abejonės, sugrįš ir dau

giau iš Lietuvos turistų, ku
rie norės pasisakyti per mūsų 
laikraštį apie savo kelionę. 
Prašome jų vieno: rašydami, 
bandykite nekartoti to, kas 
jau buvo kitų aprašyta. Kar
tojimai raštą sunuobodina. • O 
apie Lietuvą galima labai 
daug pasakyti be pakartoji
mų.

Gavau iš Lietuvos pluoštą 
knygų, tarp jų —rašytojo Jo
no Marcinkevičiaus romanas 
“Benjaminas Kordušas,” iš
leistas rusų kalba 30,000 egz. 
tiražu.

Jonas Marcinkevičius jau 
seniai miręs, bet jo raštai pa
kartotinai leidžiami Lietuvoje. 
Ir štai dabar bene geriausias 
jo romanas pasirodo ir rusų

Kadaise “Benjaminą Kordu- 
šą” mes buvome išspausdinę 
“Laisvėje,” tai tikiu, kad ne 
vienas mūsų skaitytojų jį dar 
atsimena. Tai įdomus ir gy
vai parašytas romanas apie 
buvusius Lietuvos dvarinin
kus.

I
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Atkreipė mano dėmesį ir ki
ta gautoji knyga — francūzų 
rašytojo Alain-Rene Le Sage 
apysaka “šlubas velnias.”

Gal klausite, kas knygą 
vertė į lietuvių kabią? Ją ver
tė buvusis (Smetonos laikais) 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras J. Urbšys.

J. Urbšys—vienas iš eilės 
buvusių buržuazinių Lietuvos 
valdžių ministrų, įsitraukusių 
į kūrybinį darbą tarybiniais 
metais. Jis verčia į lietuvių 
kalbą knygas daugiausia iš 
francūzų kalbos.

Kaip jau žinoma, vienas 
JAV Komunistų partijos va
dovų, Henry Winston, būda- 
Jjnas federaliniame kalėjime, 
dėl blogos priežiūros, prara
do regėjimą. Winstoną iš ka
lėjimo išleido prezidento Ke
nedžio patvarkymu.

Ir štai atsiranda kubietis— 
Carlos Abarado Marinas, ku
ris rašo Winstonui:

— Aš duosiu Jums vieną sa
vo akį — priimkite ir įsidė
kite...

Ne, Winstonas nepriėmė to 
žmogaus siūlomos dovanos. Ir 
jis jam šiltai draugiškai 
dėkojo.

Bet tai parodo, kokių 
. manistų esama Kuboje!..

pa

ti u-

bu-Aną dieną “Laisvėje” 
vo minėta apie “Lietuvių 
ratūros istorijos” III tomą. 
Pasirodo, kad šis tomas bus 
išleistas dviem dalimi, nes vie
na knyga būtų per daug di
delė.

Man lankantis Lituanistikos 
institute Vilniuje, jo vadovas 
prof. K. Korsakas rodė man 
ruošiamus šiam tomui rank
raščius — jų buvo tiek daug!

Dabar Vilniaus “Tiesa” pa
teikia smulkesnių žinių apie 

^ai- Skaitome:
Lietuvos TSR Mokslų aka

demijos Lietuvių kalbos ir li-
(Tąsa 6-tam pusi.)

ITOVAS APSKRIDO ŽEMĘ 17 KARTŲ-500,900 MYLIŲ!IX

Kinijos spauda apie Jiingt 
Valst. užsienio politiką

TSBS Erdviy laivas 
sėkmingai sugrįžo

Prancūzija laimėjo mūši, 
bet pralaimėjo politiką

Pekinas. — Kinijos ko
munistų dienraštis “Jenmin 
Jih Pao” plačiai rašė apie 
Kenedžio valdžios šešių 
mėnesių veiklą. Kinų dien
raštis sako, kad Kenedžio 
vyriausybė yra agresyves
nė ir už buvusią Eisenho- 
werio.

Bet tuo pat kartu nuro
do, kad Tarybų Sąjungos, 
Kinijos ir kitų socialistinių 
šalių pasisekimai socializ
mo įgyvendinime, kova už 
taiką, visame pasaulyje 
masių pasipriešinimai karo 
avantiūroms •

LvQinun cv i xx cl i i | j vj 1 vkJii v v \ * 
— suž 1 u g d o vi politika”.

40 žymių JAV asmenų į visų 
Amerikos šalių konferenciją

Washingtonas. — šešta
dienį, rugpjūčio 5 d. Urug
vajuje atsidarė Amerikos 
valstybių konferencija eko
nominiais ir bendrosios pa
galbos reikalais. Į ją plana
vo vykti prezidentas Kene
dis, bet dabar sakoma, kad 
jį “sulaikė Berlyno reika
lais krizė”.

Jungtinių Valstijų dele
gacijai vadovaus finansų 
sekretorius D. Dillonas, 
taipgi dalyvaus šeši sekre
torių pavaduotojai ir kiti 
specialistai, o reikalui esant 
vyks ir valstybės sekreto
rius Ruskas.

Greitai auga JAV 
ginkluotės našta

Washingtonas. — Dar tik 
pusė metų, kai veikia demo
kratų vyriausybė, o jau ap
siginklavimo reikalams pri
dėjo virš šešis bilijonus do
lerių. Iki dabar ginkluotei 
pas k i r t a $46,611,000,000 
(keturiosdešimt šeši bilijo
nai ir šeši šimtai vienuoli
ka milijonų dolerių).

Bet numatoma, kad grei
toje ateityje dar daugiau 
pinigų bus skiriama gamy
bai naujų lėktuvų, laivų, 
įvairių pabūklų ir atominių 
bombų, nes kongresmanai 
kalba, būk “JAV randasi 
didžiausiame pavojuje savo 
istorijos”.

KENKIA BELAISVIŲ 
KOMITETUI

Miami, Fla. — Prieš kiek 
laiko pasinaikino tas komi
tetas, kuris buvo įsisteigęs 
rinkimui aukų, idant nupir
kus buldozerius ir juos iš
keltus ant buvusios į Kubą 
invazijos narių.

Dabar belaisvių komite
tas patsai bando sukelti 
reikalingą fondą, bet iš de
šimt narių du pabėgo ir pa
reiškė, kad jie negrįš į Ku
bą. Reiškia, jie apgavo tuos 
belaisvius, kurie parinko 
tuos du į tą komitetą.

karo agresorių planus.
Kinų dienraštis rašo, kad 

JAV agresyvė politika Lao
so ir Kubos klausimais “bai
gėsi sužlugimu”.

Kinu dienraštis sako, kad 
tų faktu akivaizdoje Jung
tinės Valstijos “pasidarė 
silpnesnės”, nes antikarinis 
judėjimas ir socialistinio 
pasaulio militaristinės gali
mybės padidėjo, o imperia
listiniai sąjungininkai da
rosi atsargesni ir dažnai 
stato klausima: “Ar tik ne 
per toli veda JAV agresy-

Pirmiau buvo skelbiama, 
kad konferencijoje Jungti
nės Valstijos dės pastangų 
patraukti Lotynų Amerikos 
šalis į savo poziciją Kubos 
reikaluose.
kad A. Stevensono vizitas į 
Lotynų Amerikos šalis 
keitė planus.

Buvo girdų, kad į 
konferencija rengėsi 
žinoti ir Fidelis Kastro, 
gu būtų ten dalyvavęs pre
zidentas Kenedis. Dabar 
yra žinoma, kad Kubos de
legacijai vadovaus E. Gue
vara.

sakoma,

pa-

šią 
va- 
jei-

JAV šaukia į tarnybą 
250,000 rezervistų 
Washingtonas. — Kon

gresas suteikė galią prezi
dentui Kenedžiui šaukti į 
militarinę tarnybą 250,000 
rezervistų. Taipgi nutarė 
prailginti tarnybą, kurių 
baigiasi, dar vieneriais me
tais laiko.

Jau buvo planuojama pa
imti iš karo orlaivyno 240 
bombinių “B-47” lėktuvų, 
kaip pasenusių, bet dabar 
patvarkė, kad jie pasiliktų 
orlaivyne.

Jūrų karo laivynas pa
ims iš rezervo į veikimą 
60 karo ir transporto laivų.

Apie Tar. Sąjungos 
prekybos laivyną

New Yorkas. — C. D. 
Martin, JAV prekybos sek
retoriaus pagalbini n k a s, 
sakė, kad Tarybų Sąjungos 
prekybos laivynas žymiai 
padidėjęs.

Jis sakė, kad 1939 metais 
Tarybų Sąjunga turėjo 354 
jūrinius prekybos laivus, 
bendrai 1,600,000 tonų įtal
pos. Dabar jau turi 800 jū
rinių laivų, kurių įtalpa vir
šija 4,000,000 tonų. Prie to 
Tarybų Sąjungos upių ir 
ežerų laivynas yra labai di
delis. /
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Maskva. — Rugpiūčio 6 
d., 2 vai. ryto New Yorko, 
o Maskvos 9 vai., TSRS 
mokslininkai iššovė erdvių 
laivą, kuriame skrido kari
ninkas Germanas S. Tito
vas, 26-ių metų amžiaus.

Erdvių laivas “Vostok-2” 
(Rytai-2) svėrė virš penkis 
tonus. Jis skrido aplinkui 
Žemę apie 160 mylių aukš
tyje, 18,500 mylių greičiu 
per valandą. Jis ratą ap
linkui Žemę atlikdavo per 
88 minutes.

Po virš 17-kos kartų ap- 
skridimo aplinkui Žemę ir 
atlikęs arti 500,000 mylių 
“Vostok-2” sėkmingai nusi
leido ant Žemės. Kosmo
nautas G. Titovas jaučiasi 
gerai-.

Visą laiką, kol “Vostok- 
2” skraidė,’ tai per radiją 
jis palaikė ryšius su TSRS 
radijo stotimis.

Jo skridimą sekė visas 
pasaulis. Per atsronomi-

Tėvas ir sūnus buvo 
užgrobę lėktuvą

El Paso, Texas. —Po virš 
valandos Jungtinių Valstijų 
policininkai ir orlaukio sar
gai privertė tėvą ir sūnų 
Beardenus pasiduoti. J i e 
buvo užgrobę didelį $5,000,- 
000 vertės “B-707” lėktuvą.

Lėktuvas pakilo iš Los 
Angeles, Calif., ir skrido į 
Houstoną, Texas.

Ginkluoti Leon Bearden, 
38 metų, ir jo sūnus Cody, 
16-kos metų, vertė lėktuvo 
kapitoną B. D. Rickardą 
skristi į Kubą.

Lėktuvo kapitonas aiški
no, kad jis neturi pakanka
mai kuro pasiekimui Ku
bos, kad jam reikia nusi
leisti orlaukyje ir jo pasi
imti. Oro piratai sutiko. 
Lėktuvas nusileido EI Paso 
orlaukyje. Lėktuve buvo 
šeši įgulos nariai ir 67 ke
liautojai. Oro piratai išlei
do keliauninkus iš lėktuvo 
apart keturių, kurie, sako
ma, savo noru sutiko pasi
likti su įgula įkaitais.

Tuo kartu lėktuvą apsto
jo policininkai, kurių susi
rinko virš 100. Buvo duota 
žinia į Washingtoną. Prezi
dentas Kenedis įsakė neleis
ti lėktuvui pakilti. Oro pi
ratai vertė lėktuvo įgulą 
pasiimti kuro ir skristi į 
Kubą, kitaip grasino juos 
sušaudyti. Policininkai, kad 
lėktuvas negalėtų pakilti, 
sušaudė jo ratų padangas 
ir sugadino vieną motorą.

Po virš valandos oro pi
ratai pasidavė. Leon Bear
den jau yra sėdėjęs kalėji
me. Jis sako, kad jie norėjo 
pabėgti iš Jungtinių Valsti
jų, tai todėl ir užgrobė lėk
tuvą.

nius žiūronus erdvių laivą 
astronomai matė iš Angli
jos ir kitų šalių. Radijo sto
tys Anglijoje, Italijoje, Vo
kietijoje, Franc ū z i j o j e, 
Jungtinėse Valstijose ir ki
tose šalyse aiškiai girdėjo 
karininko Titovo balsą, ka
da jis atsakinėjo Į klausi
mus.

Jungtinėse Valstijose sa
koma, kad nuo iššovimo 
TSRS erdviu laivo Wash
ingtone ir kituose miestuo
se girdėjo Titovo balsą ir 
sekė jo skraidymą. Fort 
Monmouth, N. J., JAV ar
mijos radijo įrengimai pen
kis kartus girdėjo Titovo 
balsą.

“Vostok-2” kelis kartus 
skrido virš Jungtinių Vals
tijų miestų —Washington©, 
Chicagos ir kitų.

Pasaulio mokslininkai sa
ko, jog tai yra didžiausias 
mokslo laimėjimas ir pasie
kimas.

Kai tik pasklido žinia, 
kad oro piratai užgrobė 
lėktuvą, tai radijas ir spau
da ėmė šaukti, kad tai “Ku
bos darbas”, būk oro piratai 
“yra kubiečiai”. Tikrumo
je Beardenai yra Jungtinių 
Valstijų žmonės, paeina iš 
Chandler, Arizonos.

Kuba pareiškė, kad ji 
nieko bendro neturi su tais 
oro piratais. Gi. net'ir pir
mesni piratą, kuris iš Flo
ridos privertė lė k t u v ą 
skristi į Hįavaną, dar laiko 
kalėjime ir tyrinėja. Kuba 
sako, kad prie lėktuvų už
grobimo akstino amerikie
čiai, ir Jungtinėse Valstijo
se mielai buvo sutikti tie, 
kurie, prievarta privertė 
Kubos lėktuvų įgulas skris
ti į JAV. Kuba sako, kad 
Jungtinėse Valstijose tokių 
jos lėktuvų jau randasi

JAV sutvarko uostą 
netoli nuo Sibiro

Whittier. — Pereitojo 
karo laiku Jungtinės Vals
tijos šiame miestelyje įren
gė didelį uostą ir daug pa
statų. Tatai buvo reikalin
ga karui prieš Japoniją.

Prieplaukos ir iškrovimo 
platformos užima 13,000 
ketv. mastų plotą. Randasi 
dideli mūro sandėliai ir 200 
apartmentinių pastatų.

Dabar JAV gynybos sky
riai sutvarko uostą. Sako
ma, kad dalį pastatų per
leis privatiniams asmenims. 
Whittier randasi netoli, ry
tinio Sibiro pakraščių.

a

Tunisas. — Bizertės sri
tyje Francūzija metė bazės 
garnizoną, tankų korpusą, 
nuleido parašiutininkus, iš 
Bizertės ežero ir Vidurže
mio jūros veikė jos laivy
nas ir laimėjo mūšį.

Francūzija sako, kad ji 
neteko tik 13 užmuštais ir 
35 sužeistais, o tunisiečiai 
neteko virž 300 užmuštais 
ir 500 sužeistais.

Prancūzai laimėjo — tu
nisiečių apgulą atmušė. 
Bet R. C. Dotv rašo, kad šis 
francūzų mūšio laimėjimas 
yra ne tik jų, bet visų Va-

“Tarkimes del Berlyno ir 
taikos,” sako Tar. Sąjunga

— Tarybų Są- 
Anglijos, 

Jungtinių 
vakarinio 
su Vokie-

Maskva, 
junga atsakė į 
grancūzijos ir 
Valstijų notas 
Berlyno ir taikos 
tijomiš reikalais.

TSRS pakartojo savo pir
mesni pareiškimą: Toliau 
palikti pereitojo karo nesu
tvarkytus reikalus negali
ma, taika su Vokieti jomis 
turi būti pasirašyta ir va
karinio Berlyno reikalai su
tvarkyti.

TSRS sako, kad apsilankę 
Maskvoje Italijos premje
ras ir užsienio ministras 
taip pat sutiko, kad reikia 
tartis tais klausimais.

Japonai kovojo prieš 
6 000 policininku

Osaka, Japonija. — Per 
tris dienas miesto darbo 
žmonių masės kovojo prieš 
6,000 policininkų. Vargin
gųjų kvartalų gyventojai 
vartojo akmenis, pagalius 
ir bonkas prieš plieno kepu
rėmis dėvinčius policinin
kus.

Kovoje sužeidė 450 poli
cininkų ir 8 laikraštinin
kus. Kiek buvo sužeista 
darbininkų, tai nepasako
ma.

Sakoma, kad riaušės pra
sidėjo protestui prieš poli
cijos brutališkumą.

Apie P. Vietnamo 
partizanus

Saigonas. — Pietų Viet
namo sostinėje girdisi ka- 
nuolių šaudymai, kulkosvai
džių ir šautuvų šūviai. Tas 
reiškia, kad Vietnamo vy
riausybė neįveikė partiza
nų.

Pranešama, kad Mekon- 
go upės slėnyje, kuris der
lingas ryžių plotais, liau
dies partizanai įsigalėjo. 
Sakoma, kad jie tūri ne tik 
ligonines, besilavinimo cen
trus, bet ir įmones gamini
mui ginklų ir amunicijos. 

karų politikos pralaimėji
mas.

Tunisija nenusileis. Jos 
žmonės šaukia “Na Mou- 
tau” (Mes mirsime), bet 
nenusileisime. Tūkstančiais 
stoja į Tunisijos gynybos 
jėgas.

Prieš francūzus ir tuos, 
kas juos palaiko, o ypatin
gai NATO narius, jungiasi 
ne tik arabų valstybės, bet 
visi Afrikos gyventojai. 
Francūzų pergalė labai pik
tai buvo sutikta ir Azijos 
žmonių. Visur kalbama: 
imperialistai rodo dantis.

TSRS sako, kad jeigu Va
karai turi kokius planus 
padėties pakeitimui, tai la
bai gerai, lai visos keturios 
valstybės — Anglija, Fran
cūzija, Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga susi
renka į konferenciją ir ap
svarsto abiejų pusių planus.

Maskva. — Tų šalių, ku
rios sudaro Varšuvos apsi
gynimo sąjungą, Komunis
tų ir Darbininkų partijų 
generaliniai sekretoriai lai
kė konferenciją. Jie nutarė 
padaryti taiką su R. Vokie
tija ir sutvarkyti vakarinio 
Berlyno reikalus.

Pagerėjo Brazilijos 
finansų reikalai

Brasilia. — Per šešis mė
nesius laiko Quadroso pre
zidentavimo žymiai pagerė
jo šalies finansų stovis ir 
kiti reikalai. Quadros pa
skyrė 50 komisijų, kurios 
kovoja prieš valdininkų žu- 
likystes, apsileidimą ir ne
paisymą pareigų.

Nors prieš jo vadovybę 
stovi reakcinė katalikų kli
ka, bet Quadroso vyriausy
bė sutvarkė buvusių pasko- ' 
lų reikalus, gavo iš kitų ša
lių, daugumoje socialisti
nių, $500,000,000 paskolų, 
imasi fabrikų ir kitokių 
įmonių statybos ir žymiai 
sumažino bedarbių skaičių.

GALI ĮVYKTI KARAS 
Už VARARŲ GVINĖJĄ
Jakarta. — Generolas A. 

Hj. Nasutinas, Indonezijos 
gynybos ministras, kuris 
tik grįžo iš Tarybų Sąjun
gos, Jugoslavijos ir eilės 
kitų šalių, sako, kad dėl 
Vakarų Gvinėjos gali įvyk
ti karas.

Jis sako, kad Hollandija 
į Gvinėją traukia savo jė
gas.

V. Gvinėja užima 151,000 
ketv. mylių plotą ir turi 
1,000,000 gyventojų. Ją lai
ko pavergus Hbllandija.
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Ką sako Stevenson as
NESENIAI GRIŽO iš Vakarų Europos Adlai Ste- 

vensonas, kur jis kalbėjosi (Prancūzijoje ir kt.) su įžyl 
rniais asmenimis. Mr. Števensonas sako, jog Vakarų 
Europoje žmonės dėl Vakarų Berlyno nesisieloja taip, 
kaip JAV. Ten mažiau karinės isterijos, mažiau kari
nės propagandos.

Be abejonės, ką Števensonas sako, yra tiesa. Pas 
mus šiuo metu valdžia ir spauda dėl Berlyno sukėlė di
džiulę isteriją. Kai kurie “ekspertai” net gi pradėo “ap
klausinėti žmones”, ar verta JAV eiti j karą dėl Vakarų 
Berlyno, ir “sužinoję”,- kad dauguma apklausinėtųjų 
pasisakę už tai, kad JAV turinčios eiti į karą, prieš Ta
rybų Sąjungą, jei ji vis reikalaus, kad Vakarų Berlynas 
būtų padarytas neutraliu miestu!..
f

Dėl šios “karinės atmosferos” pas mus sukėlimo 
yra atsakomingas ir prezidentas Kenedis. Tiesa, jį ver
čia tai daryti karo šalininkai iš Pentagono. Buržuazinė 
spauda, jos “specialistai” plunksnabraižos taipgi platina 
propagandą už karą. Na, ir visa tai daugeliui žmonių 
“sumaišo protą”,—žmonės puola isterijon, baimėm

KAI ŠITIE ŽODŽIAI RAŠOMI, Tarybų Sąjungoje 
lankosi Italijos premjeras Amitori Fanfani. Jis ilgai 
kaubėjosi su prmjeru N. Chruščiovu.

Po pasitarimų-pasikalbėjimų Fanfani kažkam pasa
kė, jog Chruščiovas nemano, kad dėl Vakarų Berlyno 
būtų karas. Chruščiovas pasakęs:

“Mes manome, jog karo nebus. Taikos sutarties pa
darymas su Vokietija — būtinas, dėl to reikia tartis.”

Taip, pasitarimas, derybos—būtinos, bet karas ne
reikalingas ir jo neturi būti. Mes esame įsitikinę, jog 
taikos šalininkai pasaulyje šiuo metu yra užtenkamai 
galingi, ir jie neleis karo troškėjams uždegti karinį 
gaisrą.

Tragedija Lucernes ežere > -
DAUGELIS AMERIKIEČIŲ vyksta į Europą atos- 

togų. Ir tai geras, gražus dalykas. Bet žmogus niekad 
negali pasakyti, kuo jo atostogos baigsis.

Štai amerikiečių turistų grupė nuvyko į Šveicariją, 
pasisamdė autobusą ir keliavo po tą žavingąją šalį. Ke
lyje įvyksta avarija: atobusas susikulia su motoriniu 
sunkvežimiu. Autobusas nuverčiamas nuo siauro vieške
lio ir įpuola į Luzernės ežerą, šešiolika amerikiečių, 
daugiausia moterų, prigeria, o dvidešimt du šiaip taip 
išsigelbsti!..

!

Britą socialistą žodis
GRUPĖ BRITANIJOS socialistų - darbiečių parla

mento narių išleido viešą pareiškimą dėl tos karinės is
terijos, kurią kelia Vakarai, ypatingai JAV.

Pareiškimas skelbia, kad Tarybų Sąjungos siekima- 
sis sudaryti taikos sutartį su Rytų Vokietijos Demokra
tine Respublika nesudaro jokio karo pavojaus, kad susi- 
siekimas su Vakarų Berlynu kaip yra, taip pasiliks lais
vas. Skirtumas bus tik toks, kad tą susisiekimą kontro
liuos ne Tarybų Sąjunga, d Rytų Vokietija.!

Pareiškimas šmerkia karo kurstytojus. Į minėtą 
socialistų - darbiečių grupę įeina ir Konni Zilliacus.

I
I
I
I

Blaivus balsas
ANGLIŠKAME. SAVAITRAŠTY “National Guar- 

dian” rašo George Hanlin apie neseniai mirusį šnipą 
. Whittaker Chambers ir jo aukas.

G. Hanlin stebisi, kodėl Chambersas buvo taip ūmai 
sudegintas, kodėl net ir buržuazinė spauda apie tą “did- 
•vyrį”, apie jo mirtį, tiek mažai terašė.

’ Gal ta paslaptis paaiškės kiek vėliau. Dabar svar
bu, sako George Hanlin, žinoti tai, kad Chamberso “liu
dijimas’^ prieš Alger Hįissą buvo nieks daugiau; kaip 
provokacija, kaip melas, kad Hissas buvo nuteistas ka- 
lėjiman nekaltai, ir kad Amerikos žmonės privalo daryti

- visa, kad jis būtų išteisintas.
Svarbiausia, sako G. Hanlin, reikia kovoti prieš kon

gresinį neamerikinį komitetą, reikia jį likviduoti, nes 
dėka tokio komiteto buvo nužudyti Rosenbergai, šian- 

•i.dien kalėjime sėdi tokie žmonės, kaip Morton Sobell. 
•ZTiesa, nurodo autorius, visa tai padarė Richardą Nikso- 

Respublikonų partijos vadovu, dideliu vyru.
** Mūsų šalies mokslo įstaigos tapo pažeistos, mūsų 

teismai tapo pažeisti, teisėjai nugąsdinti, o publicistai 
įvaryti desperacijon, rašo, gina melą.

Kiek tai liečia Whittaker Chambersą, atrodo, pas jį 
7-huvo “didelių neaiškumų”, dėl kurių net ir buržuazinė
- spauda nenori plačiau prasitarti. Buržuaziniai rašeivos, 
..atrodo, nenori jį garbinti dėl to, kad mano, jog jo suda-
rytos provokacijos iškils aikštėn.

;:2p-Laisvč (Liberty)—A n trad., rugp. (Aug.) 8* 1961

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Gyvuok, Laisve"—- 
sulaukus 50 metų! ?

“LIŪDESIO DIENA” 
SAN PAULYJE

Kaip jau žinoma, Brazi
lijos vyriausybė pasakė 
“ajukš!” Lietuvos, Latvijos 
ir pstijos “atstovams,” ku
rie atstovavo buvusiąsias 
tų šalių valdžias. Jeigu pir
miau naujoje Brazilijos sos
tinėje — Brasilia — buvo 
paskirti žemės plotai buvu
sių buržuazinių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valdžių 
atstovybėms, kad jos galė
tų pasistatyti savo “amba
sadas,” tai naujasis prezi
dentas Quadros įsakė tas 
vietas atiduoti Vengrijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos, 
liaudiškų respublikų, atsto
vybėms. Pabaltijo buržua
zinių valdžių atstovams pa
sakyta: meš jūs nepripažįs
tame, jūs nieko neatstovau
jate, todėl traukitės šalin.

Na, tai ką daryti tiems 
“ponams atstovams”? Ne
beliko nieko daugiau dary
ti, kaip užsičiaupti ir ty
lėti. Bet jų pakalikai pra
dėjo aimanuoti. Jie netgi 
tam tikslui paskelbė “liūde
sio dieną.”
Kas tai buvo per diena?

Urugvajiečių laikrašty 
“Darbas” rašo korespon
dentas iš San Paulo apie 
tą “liūdesio dieną.” Ir štai, 
ką jis rašo:

“Šių metų birželio 18 
dieną Sao Paulo kunigų 
seminarijos salėje įvyko 
Pabaltijo buržuazijos lie
kanų parengimaš, pava
dintas “liūdesio diena,” 
kurios vadovu buvo Pijus 
Ragažinskas. Latvius at
stovavo .besivadinąs “mi
nistru” tūlas peters .Olins. 
Nuo estų nedalyvavo, nie
kas.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
Pijus Ragažinskas, kuris, 
paliegusiai galv o d a m a s 
apie kultūrą, varė 
grynai antikomun ištinę 
propagandą. Publikai at
rodė, kad kunigas Raga
žinskas gėdijosi pats savo 
žodžių, nes kurie sėdėjo 
viduryje saliukės, vos ga
lėjo išgirsti jo plauškalus, 
nes burbėjo tik sau po no- 
sia. Salėje labai mažai 
matėsi lietuvių, buvo tik 
ištikimos kunigui davatkos 
vienuolės, Čiuvinskas ir 
dar keletas kuriozų, ku
riems buvo įdomu pasi
klausyti, ką jie plepa.

Antras kalbėtojas — lat
vis Peters Olins, kuris 
verkė, kad k o m u n i z - 
mas po Antrojo pasaulinio 
karo nepaprastai įsigalė
jo ; kaltino sąjungininkus, 
kad karo metu padėjo Sta
linui ginklais ir maistu, 
ir toliau tą patį plepėjo, 
kaip ir kunigas Ragažins
kas.

Trečiu kalbėtoju buvo 
koks tai rumunas, Nikolas 
lancu, kuris taip pat. pa
keikė komunizmą ir paža
dėjo “padėti išvaduoti Pa
baltijo valstybes,” ir sakė
si neduosiąs žaniui Kuad- 
rui sudaryti ryšių su Ta
rybų Sąjunga.

Ketvirtas kalbėtojas bu
vo deputatas “estuadali- 
nis” dr. Modesto Gugiel- 
mi — nuolatinis fašistų 
kalbėtojas.

Jisai perstatė padėtį ki
taip, ir pasakė, kad esąs 
didelis a n t i k o munistas, 
bet, girdi, nelaimei mūsų 
Brazilijoj komunizmas eina 
dideliais šuoliais pirmyn! 
Universitetuose, mokyklo
se, profsąjungose, kariuo
menėje, kur tik pasisuksi 
—visur komunistai.?. Gir- 

visa./- Pietų ^Ameriką

privisus komunistų. Mat, 
šis žioplys nacionalistus 
maišo su komunistais, ir 
sielojasi, kad Kuba komu
nistinė, kad žanio Kuad- 
ro politika netikus, kad 
valdžioje prilindę komu
nistų, kad nedaleisti su
daryti ryšių su TSRS ir 
kitomis socialis t i n ė m i s 
valstybėmis.

Kunigui Ragažinskui 
žodelis

Korespond e n t a s šitaip 
pliekia kailį kunigui Raga
žinskui :

“Kunige R a g a ž i nske, 
gėda taip nachališkai mg; 
luoti! Kodėl nepasakei 
teisybės, kas iš tikrųjų 
trėmė 1941 metų birželio 
mėnesį lietuvius?

Užtylėjai, kaip Hitleris 
su lietuviškais fašistais 
užpuolė TSRS ir pirmieji 
karo smūgiai teko pergy
venti lietuviu tautai. Nie
kam nėra paslaptis, kad 
hitlerininkai su fašistais 
pirmąją naktį (apie 3 v. 
ryto) /bombard uodam i 
mūsų pasienio miestus, 
nužudė 20 tūkstančių ne
kaltų žmonių, o kiek su
žeidė?

Kodėl tuomet kunigas 
Ragažinskas nelaikė mi
šių nei “liūdesio susirin
kimu.” kai fašistiniai va
salai žudė mūsų tautiečius 
irj paskandino tautą krau
juose?

Lietuva, su ištikimais 
savo liaudies sūnumis, pa
dedant Raudonajai Armi
jai, tapo atvaduota iš 
kraugerių rankų. Lietu
vių tauta pradėjo naująjį 
gyvenimą. O :ką darė ku
nigas Ragažinskas ir jo 
pakalikai? Ogi organizavo 
užsienyje “tautos fondus,” 
kad palaikytų fašistus, ku
rie nesuspėjo^ pabėgti iš 
Lietuvos ir žudė nekaltus 
žmones. Teisybė, jie daug 
išžudė,.bet kaltininkai ta
po nubausti. Tai va, kodėl 
verkia kunigas ir laiko 
mišias, daro “liūdesio susi
rinkimus” už banditus.

Ragažinsko diriguoja
mam laikrašty “M. Lietu
va” nematysi, kad para
šytų ką nors panašaus, 
kad artimas mylėtų arti
mą ir kad nelietų kraujo. 
Ten viskas peck i o j a m a 
kaip tik atvirkščiai. Jei 
kur nors pasaulyje kilo 
sukilimas ir tautos nori 
pasiliuosuoti - iš imperialis
tinio kolonializmo jungo, 
tai jis~prieš tą tautą.

Kaip jau kunigas žada 
“išlaisvinti” Lietuvą, — 
tai balsas tyruose! Lietu- 

‘ vių tauta ir visos Pabalti
jo tautos jau atsikratė 
amžinai nuo visokios rū
šies parazitų,' podraug ir 
nuo ragažinskų.”

APIE LIETUVIŠKAS 
DUONOS KEPYKLAS

Likviduojasi JAV lietu
vių visokios savišalpos 
draugijos, likviduojasi net 
it' “lietuviška duona’’-^—juo
da, gera duonelė! Likvi
duojasi lietuviškos duonos 
kepyklos, nes jauni, čia au
gę lietuviai nebenori valgy
ti duonelės, kurią valgė jų 
tėvai. •

• Didžiajame Niujorke ka
daise buvo apie- penkios 
lietuviškos duonos kepyk
los ir visos vertėsi neblogai. 
Dabar, rodosi, pasiliko tik 
viena lietuviška kepykla— 
“Varpo” kepykla, — kurios 
duonos net ne visose par
duotuvėse galima gauti.

Įdomi žinęlė apie vieną 
sępą^Jįetųyįšką^ (clųępos,, ke

pyklą telpa Čikagos sanda- 
riečių laikraštėlyje, kuri 
šitaip byloja:

“Įkurtą prieš 55 metus 
Pivarono kepyklą, 4622 S. 
Marshfield Ave., yra nu
matyta išparduoti iš lici- 
tacijos rugpjūčio 15 dieną, 
jeigu neįvyks kokie nors 
pasikeitimai per tą trum
pą laiką. Šiuo metu visas 
tas biznis yra receiverio 
rankose.

Susidariusios skolos sie
kia arti $250,000; Žymią 
dalį tos sumos sudalo ne
apmokėtos sąskaitos įvai
rioms kompanijoms pri- 
stačiusioms p r o d u k t us, 
morgičiai ir pan.

Kuomet prieš 13 metų 
tėvas Domininkas Pivaro- 
nas perleido kepyklą savo 
sūnums Algirdui ir Lenar- 
dui, tai nepaliko ne vieno 
dolerio skolos. Biznis taip
gi gerai ėjo. Kaip visa tai 
galėjo sugriūti į trylika 
metų, nelengva būtų trum
pai išpasakoti.

Tėvas Domininkas Piva- 
ronas pasisakė, jog sūnūs 
nenorėjo klausyti jo pata
rimų, o dažnai ir įspėji
mų. Jis ir anksčiau ban
dęs pageblėti jiems finan
siniai, bet ir to neužtekę.

Dabar Domininko Piva
rono kreditoriai siūlo jam 
perimti atgal tą biznį ir 
jie gelbėsiu jam kiek iš
galėdami. Bet jis, būda
mas jau 83 metų, nebesi
jaučia esąs pakankamai 
pajėgus užsidėti ant savo 
pečių tokią naštą.

MENŠEVIKAI 
PRISIPAŽĮSTA

South Bostono menševikų 
laikraštis teisina tuos savo 
vėplas, kurie siuntinėja į 
Tarybų Lietuvą visokį bru- 
dą “Laisvės” redaktoriaus 
R. Mišaros vardu. Tai, gir
di, “nėra joks šantažas, tai 
yra tik bandymas bolševi
kiškus laiškų cen z o r i u s 
lengviau apgauti.”

Menševikams ir visokiems 
Tarybų Lietuvos priešams 
rūpi tik vienas dalykas: 
kaip “lengviau apgauti” tą 
ar kitą įstaigą, tą ar kitą 
žmogų. Jie pasirengę vis
ką daryti, kad tik ką nors 
apgautų !..

Ką visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad apie 

“Veiksnius” susispietę ele
mentai yra niekas daugiau, 
kaip žulikai, apgavikai. Jų 
tikslas yra tik ką nors ap
gauti, kam nors primeluoti, 
ką nors “apeiti”?

Pagalvokite, gerbiamas 
skaitytojau, kas būtų, jei 
tokie sutvėrimai valdytų 
šalį. Jie tik meluotų ir me
luotų, jie tik žiūrėtų, kad 
juo daugiau žmonių būtų 
apgauta, ir kad jie tuo pa
sinaudotų.

Taip, mes žinome, jie tai 
ir darė Smetonos laikais. 
Bet žiūrėkite, kas atsitiko: 
Apgaudinėjama Lie t u v o s 
liaudis jiems vieną dieną 
pasakė.: mums nereikia ap
gavikų, nereikia žulikų, 
mes norime gyventi laisvai, 
kaip žmonės, kaip kultūrin
ga tauta!

Apgaudinėti, skųsti kitus 
— menševikų amatas! Jų 
vienas vadovas andai vyko 
net į Čikagą, kad įkąstų 
Leonui Prūšeikai, lietuvių 
darbo žmonių vadovui, pub
licistui, įžymiajam darbuo
tojui.

Mes galime tai pasakyti: 
su apgavystėmis jūs, men
ševikai, nieko geresnio ne
pasieksite — tik save vis la
biau į klampynę murdysite.

Mieli draugai laisviečiai!
‘Laisvėje” iš vasario 14 

d. aš perskaičiau vieno ge
ro mūsų spaudos patrioto 
gražų s t r a i psnelį, kuris 
man labai patiko, tad išsi- 
kirpau- jį ir laikau kaip 
“Laisvės” 50-ties metų ju
biliejaus simbolį. Jis taip 
gražiai parašytas, tartum 
mano mintys ten sudėtos, 
kad vargiai kas gali gra
žiau parašyti. Na, tekalba 
ta pati iškarpėlė:

“Gerbiami draugai 
“Laisvės” darbininkai ir 
darbininkės! Mudu su žmo
na Mare aukojame “Lais
vės” auksinio jubiliejaus 
sukaktuvėms $100. Esu 
“Laisvės” skaitytojas be
veik nuo jos prasidėjimo, 
So. Bostone. Man “Laisvė” 
suteikė neįkainuojamą nau
dą, nes su “Laisvės” pagal
ba ir jos už darbo klasę raš
tais, žiniomis per tiek metų 
esu daug ką išmokęs ir pa
tyręs. Jei skaitytojas pa
galvotų ir pamislinęs apro
kuotų, kiek “Laisvė” iš
spausdino gerų straipsnių, 
parašytų geriausių Lietu
vos ir Amerikos rašytojų, 
kiek išspausdino gerų apy
sakų, kiek patalpino žavė- 
jančios poezijos, eilėraš
čių ir daugelį sveikatos pa
tarimų, tai aš manau, kad 
jis daug daugiau paauko
tų negu po $1 už kiekviene- 
rius metus. Taigi, mes lin
kime jums, draugai, geros 
sveikatos ir ištvermės jūsų 
darbe! >

John P. Koch,
Miami, Florida”

Prie straipsnelio “Lais
vės” rolės apibūdinimo ko
mentarų nereikia. Aš netu
riu ką pridėti,, kaip tik če
kį ant $100 ir savo pseu
donimą—Susninkų Jurgis

Aš “Laisvutei” jau nuo 
senų laikų aukoju, nors da
bar gyvenu iš pensijos ir su 
ne kokia sveikata. Draugu- 
čiai, atsiminkite, kiek daug 
ir nuolat mes aukodavome, 
kai dar gyvenonie Suffield, 
Conn., su mieląja Juzute 
Zukaičiūte ir ten laikėme 
biznelį. '

Beje, draugams Kochams 
rūpi “Laisvė” ir jos skai
tytojai, rėmėjai ir platinto
jai. Kai 1960 m. lapkrity
je jie pamatė, kad aš ran
duosi Veteranų ligoninėje, 
tai už poros dienų gavau 
nuo jų gražų atvirlaiškį 
ant kurio buvo ir durų 
vaizdas, o jie rašė:

“Mielas drauge! Matėme 
“Laisvėje,” kad randiesi li
goninėje. Tai mes abudu 
linkime jums kuo greičiau
siai pasveikti ir iš ligoni
nės pro duris išeiti svei
kam - sveikuteliui. Drau
giškai, John-Koch.”

Kuriems teko gulėti li
goninėse," tai gerai žino, ką 
reiškia gauti nuo draugų 
suraminanti laiškai, o ypa
tingai, kada gauni jį iš taip 
toli. Taigi, sužinoję iš 
“Laisvės” apie mano ligą, 
linkėjimus prisiuntė ir Slie
kai iš Floridos, ir Ks. Ka- 
rosienė net iš Kalifornijos, 
ir daug kitų draugų ir 
draugių, o tatai man pa
gelbėjo nugalėti ligą. Tie
sa, tik nežinau kaip ilgam. 
Su meile! Susninkų Jurgis
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Buvau Lietuvoje— 
tikslą pasiekiau

Svarbiausias mano tiks
las buvo: dar kartą nuva
žiuoti į Lietuvą, pamatyti 
savo gimtinę ir ten likusius 
namiškius. Ir atėjo ta sva
jota laimės valanda, kad 
gavau progą aplankyti Lie
tuvą.

Tai buvo birželio 24 d., 
kada anksti rytą sėdome 
į lėktuvą. Pirmasis 
apsistojimas buvo Kanado
je, o antras — Paryžiuje. 
Pastarajame buvome kele
tą dienų, matėme daug įdo
mių dalykų, matėme di
džiausią pasaulyje kabare
tą “Lydo”.

Antras apsistojimas buvo 
Varšuva, Lenkijos sostinė, 
o iš ten jau Vilnius, Lietu
vos sostinė. Vilniuje mus 
pasitiko labai šiltai, su gėlė
mis. Buvo ir džiaugsmo 
ašarų, tas momentas man 
buvo vertas tūkstančių do
lerių.

Pb trumpo laiko giminės 
išsiskirstė, o mus pakvietė 
į viešb u t į vakarieniauti. 
Vakarienė buvo labai pui
ki. — skanūs valgiai ir ma
lonios kalbos.

Lietuvoje buvau labai už
imta. Mažai važinėjau, kaip 
turistė, o daugiau laiko 
praleidau pas gimines. Bu
vo labai malonu, kad turis
tų vadas buvo Albinas Sut
kus, mano brolienės brolis. 
Jis maloniai ir mandagiai 
su mumis elgėsi. Vilniuje 
leido mums liuosai vaikš
čioti — kur tik kas-norėjo.

Turistų giminės turėjo
teisę ateiti pas mus į mū
sų kambarius, matytis, kal
bėtis, atsigabenti skilan-
džių ir kitokio maisto ir 
ten baliavoti. Turistams bu-.

vo draudžiama iš Vilniaus 
išvažiuoti.

Turistams išvykstant iš 
Vilniaus viešbutyje buvo 
surengtos puikios išleistu
vės. Gaila, aš negalėjau da
lyvauti, nes tuo pat laiku 
mano giminės man surengė 
taip pat malonias išleistu
ves.

Paskui vykome į Lenin
gradą. Tai labai gražus ir 
didelis miestas. Žmonės ap
sirengę taip, kaip ir pas 
mus Amerikoje, vieni gra
žiau, o kiti prasčiau.

Maskvoje matėme labai 
gražų muziejų. Kiek ten 
sukolektuota aukso ir dei
mantų! Tai papuošalai tur
tingųjų iš caro laikų. Matei 
me išbalsamuotus Stalino 
ir Lenino kūnus karstuose 
gulinčius. O kokia graži 
Maskvos “subvė”! Prie jos 
stočių gražumo neprilygsta 
nei gražiausios bažnyčios.

Tarybų Sąjungoje mūsų 
vadu buvo Albinas Libika, 
kuris mums rodė šalies 
įvairybes. Jis iš rusų kal
bos išversdavo į lietuvių 
ir viską išaiškindavo. Taip 
pat buvo labai malonus tu
ristu vadas.

Iš Maskvos jau vykome į 
Briuselį, Belgijos sostinę. 
Ten vieną naktį nakvojome. 
Briuselis labai gražus mies
tas. Iš Belgijos jau grįžome 
į Jungtines Valstijas. Par
akdama parsivež i a u iš 
Lietuvos ir skilandį. Arti
mus svečius galėčiau pavai
šinti.

Churliėnė,
Pattenburg, N. J.

Budapeštas. — Vengri
jos ir Ganos respublikos 
užmezgė diplomatinius ry-

*
U KSįi tUt t iišius.
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Lietuva—senieji Tryškiai
Tai miestelis pačiame Že

maitijos viduryje. Mano 
Lietuvoje gyvenimo laikais 
(prieš 60 metų) Tryškiai 
buvo labai apšepęs, senoviš
kas miestukas. Pastatai bu
vo, daugumoje, netašytų 
rąstų. Per abu pasaulinius 
karus užpuolikai vokiečiai 
Tryškius labai apdegino.

Tryškių apylinkė — ma
no gimtoji vieta. AŠ dar 
turiu ten seserį ir labai ma
lonų sūnėną Joną Zableckį. 
Paprašiau Joną Zableckį 
p a r a š y ti apie senuosius 
Tryškius, kaip jie dabar at
rodo. Mano prašymo Jonas 
Zableckis paklausė, ir štai 
kaip jis apibūdina senuo
sius Tryškius naujoje Ta
rybinės Lietuvos santvarko
je.

“Mūsų Tryškiai—bažnyt
kaimis — niekuo nesiski
riantis iš tūkstančiu kitų 
respublikos kaimų. Tačiau 
dabar čia neatpažįstamai 
pasikeitė gyvenimas. Kaip 
ir visoje respublikoje, taip 
ir čia kasdien vis daugėja 
technikos, mašinų, didėja 
derliai ir gyvulių produkty
vumas.. Štai dar prieš kelis 
metus tryškiečiai sraunio
sios Virvytės upę pakinkė 
sukti turbinas. Elektros 
šviesa nutekėjo laidais net 
į 3 kolūkių kolūkiečių bu
tus, gyvulininkystės fermas, 
į dirbtuves.

Neseniai minima elektri
nė buvo išplėsta — pasta
tyta gelžbetoninė užtvanka 
ir dabar energijos — kiek 
nori.

Svarbiausia pas mus—tai 
technika. Tryškių tarybi
niame ūkyje yra 22 trakto-

riai, 11 sunkvežimių ir 1 
lengva mašina, o Tryškių 
kolūkio laukuose dirba 7 
traktoriai, artelė turi 7 
sunkvežimius ir savo leng
vą automašiną. Čia nemi
niu kertamųjų, sėjamųjų 
žemės ūkio mašinų, grūdų 
ir siloso kombainų. Dabar 
pas mus žemės niekas nebe- 
aria arkliniais plūgais, lau
kuose bepamatysi tik trak
torius, sunkvežimius, kitas 
žemės ūkio mašinas.

Ir derliai užauga kasmet 
vis didesni. Taip pat kilsta 
kaip Tryškių tarybiniame 
ūkyje, taip ir Tryškių kol
ūkyje pieno, mėsos produk
cijos. Tryškiuose, kaip ir

vaistus, jei gydaisi ne ligo
ninėje. ” ’ •

Miestelyje veikia valsty
binis kooperatyvas, kuris 
jungia 4 krautuves, užkan
dinę, kioskus. Yra kirpyk
la, pieninė ir kitos šaluti
nės buitiniams reikalams 
įmonės.

Per Tryškius kursuoja 5 
dideli gražūs autobusai, ku
riais beveik kas valandą ga
li išvažiuoti, kur tik nori, j 
visas puses.

Yra ta pati, kuri anks
čiau buvo, ir bažnyčia, du 
kunigai. Kas nori, lanko 
bažnyčią, o kas nori eina j 
kultūros namus.

Pas mus trūksta dar bu-
visoje respublikoje, pasikei- tų, bet gyventojai labai sta-
tė ir kultūrinis 
Pas mus dabar 
būtinai privalo 
mažiau kaip 7 
dėl Tryškių miestelyje vei
kiančioje didelėje vidurinė
je mokykloje kasmet nemo
kamai mokosi daugiau 400 
mokinių. Prie mokyklos 
veikia internatas. Jie, bai
gę vidurinę, o po to ir aukš
tąsias mokyklas, tampa 
specialistais, kurių daug 
dirba ūkiuose, įmonėse.

Miestelyje yra kultūros 
namai, kur stacionariai dir
ba kinas, yra savi muzikan
tai, artistai ir kiti. Į Tryš
kius dažnai atvyksta su pa
sirodymais iš Vilniaus, Pa
nevėžio ir kitų miestų vals
tybinis teatras. Turime 
Tryškiuose ir savo ligoninę,; 
ambulatoriją^ vaistinę, kur 
dirba net keli aukštai kva
lifikuoti specialistai.

Gydymas visai nemoka
mas, reikia mokėti tik už

gyvenimas, 
visi vaikai 
baigti ne- 
klasęs. To-

to- 
pa- 
na-

tosi nuosavus namus, 
dėl ir tryškiečiai yra 
sistatę daug ir gražių 
mų. Žmonės pas mus netaip 
blogai gyvena. Yra paval
gę, apsirengę gerais kos
tiumais, daug kas turi įsi
giję nuosavus dviračius, 
motociklus, o kai kurie ir 
lengvas mašinas. Visur ra
si radijo aparatus, retai te
levizorius.

Kitą kartą, jei pageidau
site, prisiųsiu Tryškių gy
venvietės vieną kitą nuo-

J. Zablockis”
Labai dėkoju Jonui Zab- 

leckiui už vaizdingą apra
šymą to Žemaitijos mies
čiuko. ‘Laisvė” gauna daug 
gerų aprašymų iš daugelio 

[Lietuvos kampų, bet iš Že
maitijos labai retai išgirs
tame. jbno Zableckio Tryš
kių aprašymas — sveikin
tinas dalykas.

P. Buknys

T.
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Mielas Drauge Antanai, 
rašau baisiai skubėdamas, 
bet norėdamas priminti 
apie save. Mat, rytoj, liepos 
17, išvažiuoju į tolimą ke
lionę. Ir šį kartą ne siun
čiamas reikalais, o atosto
gaudamas. Noriu parodyti 
savo jaunesnei atžalai — 
sūnui ir jauniausiajai duk
relei VITAI — tolimesnius 
mūsų šalies kraštus. Va 
žiuosime į Kijevą, Moldavi
ją, paskui iš Odesos plauk
sim Juodąja jūra pro Kri- 
mą į Kaukazą, sustosime 
Soči kurorte, paskui pake
liausime po Armėniją ir 
Gruziją, gal dar kai kur. 
Tuo būdu visas mėnuo pra
bėgs kelionėse.

tūros rūmu. ir tt Nors 
prieš keletą metų esu buvęs 
čia, bet visur daug naujo.

Labų dienų visiems.
Justas Paleckis

Philadelphia, Pa.
Sekmadienį, rugpjūčio 13 

d. draugai Ramanauskai 
7~ kviečia visus savo draugus 

ir pažįstamus atvykti pas 
juos į svečius Almont, Pa., 
pasitikimui parvykusių iš 
Lietuvos turistų — P. Puo- 
džio iš Philadelphijos ir A. 
Stasienės iš Dubhin, Pa. 
Atvykę būsite tinkamai 
priimti, p a v a 1 gydinti, ir 
kartu pasidalinsime įgytais 
įsūdžiais iš Lietuvos gyve
nimo. Draugai Ramanaus
kai turi daug pažįstamų, ir 
tikisi svečių iš visos apylin

kės. Pilietis

Dovanos Jubiliejaus Proga
Šį sykį į jubiliejinį fondą aukų suplaukė sekamai: 
Antanas Bočinskas (per J: Bcubonį),

Kenosha, Wis.................... . ............
Susninkų Jurgis ...................................
Anelė Ginis (velionės palikta)

per J. žebrį, Cleveland, Ohio .......
Pranas Paserpskis, St. Clair, Pa. ---- .
Nuo “didžiojo vandenyno” krašto .... 
E. P. Vičiūnienė, Pittsburgh, Pa.........
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y................
Aldona Anderson, Poughkeepsie, N. Y 
A. Krajewski, Peabody, Mass...............
Peter Solow, Grand Rapids, Mich.........
J. Wanagas, Catskill, N. Y....................
Julė Vėgėlienė, Racine, Wis..................
Onutė iš N. J. valstijos ....................
S. Tamošiūnas, Montreal, Canada .... 
Jonas Vaznys, Richmond Hill, N. Y. ..
I. ir K. Levanai, Brooklyn, N. Y..........
J. Labūnaitis, Pittsburgh, Pa...............
J. Ragauskas, Shelton, Conn................
P. Stankevičius, Brooklyn, N. Y...........
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.........

Lapinas, Hudson, N. H.....................
Ch. Urbonas, Brockton, Mass................
Frank Nagine, Keene, N. H..................
A. Bakevich, New Britain, Conn..........
Po $1: P. Sakat, Paterson, N. J.; F. Petkunas, Wor

cester, Mass.; J. Tamulionienė, Scranton, Pa.; M. Tolei- 
kienė, J. Jakubonis, Shenandoah, Pa.; Peter Mainionis, 
Binghamton, N. Y.; F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa.; 
P. Galinis, P. čečeta, Lawrence, Mass.; A. Abromaitis, 
Brooklyn, N. Y.; K. Runcel, Grando Rapids, Mich.; J. 
Pikcilingis, Auburn, Ill.; M. Petkus, Peabody, Mass.; J. 
Pociūnas, Los Angeles, Calif.; Josephine Maslauskas, 
Pennsburg, Pa.; A. Velička, Middle Village, L. L; K. 
Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.; M. Ulozas, Waterbury, 
Conn.; John Laemy, Brooklyn, N. Y.; R. Zaluba, Med
may Mass.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; Ben 
Brown, Haverhill, Mass.

Po 5o c.: Geo. Kairys, Kearny, N. J.; J. Stasiukaitis, 
Phila, Pa.

Dėkojame viršminėtiems už jų gražias dovanas ju
biliejinių metų proga.

Laisvės Administracija

Tanklaivis “Gruzija”, 
1961. VII. 27

Štai rašau jau iš Juodo-! Respublikonų partija 
sios jūros, kuria plaukiame. įkrito į desperaciją... Mies- 
tanklaiviu “Gruzija” iš,to respublikonų partijos di- 
Odesos. Aplankėme Kijevą,* 
paskui Moldavijos sostinę 
Kišinevą, iš ten pasiekėme 
miestą -didvyrį Odesą, kur 
karo pradžioje 3 mėnesius 
ėjo atkaklios gynimosi kau
tynės. Plaukėme pro gra
žiuosius Krimo pusiasalio 
kalnuotus krantus, matėme 
Evgatoriją ir Sevastopolį, 
pasivažinėjom po Jaltą. Da
bar ką tik praplaukėme pro 
Novorosijską, artėjam prie 
Tuapse, iš kur jau netoli 
kurortas Soči, kuriame pa
būsime kelias dienas, o pas
kui dar toliau vyksime. Tie
siog nuostabu, kaip daug 
visur matyti naujų pastatų 
—gyvenamų namų, fabri
kų, sanatorijų - gydyklų, 
poilsio namų, mokyklų, kul

MIKROMEGAS 
m A ‘ Kai iiįŽiūrint pro mano akinius *

anachronizmas, antitezė,Ipavaduojamas. Iš jo jie
' ' antonimai, ant- gali sužinoti, ką reiškia ai-

Literatūros mokslo 
žodynas

Šiemet Pedagoginės lite
ratūros leidykla Kaune iš
leido dar vieną žodyną, bū
tent, — “Literatūros moks
lo terminą, žodynėlį” sutai
sytą Pedagoginių mokslų 
akademijos tikrojo 
prof. L. Timofejevo ir jo 
sandarbininko N. Vengro- 
vo. Iš trečiosios rusų lai
dos jį išvertė ir lietuviškus 
pavyzdžius parinko J. Vil
džiūnas. Žodynėlis turi 450 
terminų, gražiai išleistas, 
įrištas į kietus viršelius, ge
rame popieriuje, tiražas 
20,000. Leidinys taikomas 
literatūros mokykloms kaip 
pagalbinė priemonė moki
niams.

Autoriai sako, jog “Žody
nėlio autoriai stengėsi 
glaustai ir mokiniams kiek 
galint suprantamiau pa
teikti teorines sąvokas, kar
tu duoti pavyzdžių, atitin
kamai juos įvertinti, susie
ti su klausimais, kurie ky
la, nagrinėjant dabartinę 
tarybinę literatūrą... Turė
dami galvoje, kad literatū
ros teorijos darbuose varto
jama labai daug svetimų 
kalbų terminų, autoriai 
stengėsi arba paaiškinti 
terminą, jo reikšmę ir kil
mę, arba rasti atitinkamus 
gimtosios kalbos terminus.”

Reikia pripažinti, jog au
toriai ir vertėjas savo už
duotį atliko pagirtinai. Gro
žinėje literatūroje, ypatin
gai poezijoje, vartojama la
bai daug graikų, lotynų ir 

• kitų kalbų žodžių, kurie 
yra prasmingi, tik ne visuo
met mums suprantami. 
Pav., ar daug kas žino, ką 
reiškia tokie, gana dažnai 
sutin k a m i terminai kaip 
aforizmas, akcentinė eilėda-

antologija 
raktas, apokrifas, apostro
fa, apoteozė, archaizmas, 
baladė, charakteristika, de- 
kadentizmas, dialektizmas, 
proza, ekspozicija, elegija, 
-epigrama, epigrafas, epilo
gas, epitafija, epitetas, epi
zodas, epopėja, fabula, folk
loras, futurizmas, grotes
kas, homonimai, humaniz
mas, impresionizmas, • eks
presionizmas, improvizaci
ja, intriga, ironija, klasi
cizmas, klasikas, komenta
rai, konfliktas, kontekstas, 
kontrastas, kosmopolitiz
mas, kupletas, lyrika, me
lodrama, metodas, metafo
ra, miniatūra, misterija, 
modernizmas,, monografija, 
montažas,? natūralizmas, no- 
v a t o r iškurnąs, pamfletas, 
panegirika, paradoksas., pa
ralelizmas, parodija, pasa
kėčia, paskvilis, pastoralė, 
pastraipa, pauzė, peizažas, 
personažas, pjesė, psichika, 
plagiatas, prozaizmas, pro
logas,, publicistika, socialis
tinis realizmas, replika, re
torika, romanas, romansas, 
romantizmas, sark azmas, 
satyra, scenarijus/ senti
mentalizmas, simbolika, si
nonimas, siužetas, skečas, 
slavizmas., stilius, sitlistika, 
tarmybė, tautologija, tau
tosaka, tezė, tipas, tipišku
mas, tirada, tradiciia, tra
faretas, tragikomedija, tri
logija, trubadūras, vaizduo
tė, variantas, žanras, žargo
nas ir t. t.?

Čia suminėta, palyginti, 
tik keletas žodžių, tačiau ar 
daug skaitytoju gali juos 
tinkamai išsiaiškinti? Ma
nau, jog tokių bus labai ma
žai. O tie žodžiai literatū
roje labai dažnai kartojasi!

Poetams ir eilininkams 
ra, alegorija, almanachas, I šis žodynas yra stačiai ne-

nario

kajinė strofa, amfibrachis, 
anafora, anapestas, antiki
nė poezija, chore j as arba 
trochėjas, chor i jambas, dak
tilis, didaėtinė poezija, di
sonansas ir konsonansas, 
ditirambas, hiperbolė, heg
zametras, idilė, idioma, im
provizacija, intonacija, jam
bai, jumoreska, kantata, 
kirtis, minstrealis, metrinė 
eilėdara, toninė-silabinė ei
lėdara, vyriškas rimas, mo
teriškas rimas, odė, oktava, 
parnasas, pegasas, parodi
ja, pėda (eilėraštyje) penta- 
metras, pilietinė poezija, 
poema, poetinė laisvė, pos
mas arba strofa, sonetas, 
refrenas, rimas, ritmas, 
raudos, suomių •• karelu ru
nos, skiemuo, spondėjas, 
tercetas, tercinos, tropas, 
vidinis rimas, pradžios ri
mas ir daug kitų techninių 
poetikos terminų,

žodynas pavyzdžiais mo
ko (nuo jambų iki ditiram
bų) . eiliavimo taisyklių, pa
rodo įvairias eiliavimo for
mas bei jų kombinacijas.

Geras vidinio rimo pavyz
dys A. Churgino išversta
me anglų poeto Bernso eilė
raštyje:
Greit laikas eina, viską maino, 
Atbudus žemė žydi vėl.
Taip keičias dienos, tik aš vienas 
Ilgiuos tavęs, gražioji Bei!

Antroji eilutė surimuota 
sū ketvirtąja. Tokiai eilėda
ros technikai užvaldyti — 
ima ilgą lakią!

Pradžios rimas gerai pa
iliustruotas J. Vildžiūno iš
verstame rusų poeto J. Bla- 
ginino eilėraštyje 
jo priesaika”:
'Žmogaus prisiekiu 
Dangaus aukštuoju 
Širdim ir meilės kaitra, 
Mirtim ir keršto aistra...

“Kovoto-

vardu, 
skliautu...

šies paukšteliai yra tokie 
mažučiai, kad reikėtų jų su
dėti 162 į vieną svarą.

Apie 30% viso jų svorio 
sudaro sparneliai, kurie ju
da apie 80 kartų per se
kundę, kai kurių kitų 
paukščių sparnai juda tik 
po 10 ar 14 kartų per tiek 
pat laiko. Jų sparnelių 
variklis yra toks stiprus, 
kad jie be sustojimo perle
kia 500 mylių per Meksi
kos įlanką. Jie veik visi 
žiemoja Pietų Amerikoje. 
Kai kurie jų atlieka 2,000 
mylių kelionę. Tai vienin
teliai paukščiai, kurie gali 
lėkti pirmyn, atgal,, stačiai 
aukštyn ar žemyn. Jie ga
li ir vietoje ore laikytis.

Visai šiai akrobatikai 
reikia neapsakomai didelės 
energijos. Pav., kai kolibris 
kabo ore, jam reikia dešimt 
kartų tiek energijos (imant 
svorio proporcijos prasme), 
kiek reikėtų vyrui, bėgan
čiam devynias mylias per 
valandą. Žmogui, kuris ga- 

■ ---- ------ - petų tai atlikti, reikėtų 40
du — Archilochus colubris. | arklių jėgos. 170 svarų 

sveriantis vyras, dirbąs ne
lengvą darbą, reikalingas 
apie 3,500 kalorijų energi
jos per dieną. Gi kolibris, 
jeigu jis būtų tokio didumo, 
suvartotų apie 155,000 ka
lorijų. Normalus žmogus 
kasdien suvartoja apie du 
ar pustrečio svaro maisto. 
Jeigu jam reikėtų eikvoti 
energiją tokia pat propor
cija, kaip kolibriui, jis tu
rėtų kasdien suvalgyti 285 
svarus mėsos ir 370 svarų 
bulvių. Kolibris kasdien 
suvalgo tiek cukraus, kiek 
sveria pusė jo kūno. Cuk
rų (paimtą iš žiedų nekta
ro forma, jo kūno mecha
nizmas paverčia taukais. 
Prieš ilgą migracijos kelio
nę jo taukų atsarga siekia 
daugiau pusės jo kūno svo
rio. Kitaip sakant, 170 
svarų žmogus turėtų prisi
dėti tiek taukų, kad jis 
svertų 255 svarus, žmogus'

Prozininkai - apysakinin
kai irgU^as apsčiai šiame 

s sau naudos. Ten iš
aiškinta skirtumas tarp ro
mano, apysakos, apybrai
žos,, apsakymo, skečo, pje
sės, poezijos ir kitų litera
tūros formų. Tai vis žody
no pliusai.

Šis, nors ir kuklus, žody
nėlis bus naudingas ne tik 
mokiniams bei studentams, 
bet ir rašytojams bei lite
ratūros mėgėjams. Jis tik
rai vertas įsigyti. Žodynas, 
aišku, negali atstoti litera
tūros kurso, bet padėti ga
li labai daug.

Mažiausias paukštelis
Atmenu, Lietuvoje ma

žiausią paukštuką vadinda
vo karaliuku arba nykštu
ku. Tai buvo ne taip jau 
mažas paukštelis, mažesnis 
už žvirblį, kielę ar startą, 
bet vis tik ne toks jau ma
žas, kaip Amerikos kolibris 
(hummingbird), kurį or
nitologai (paukščių žino
vai) vadina lotynišku var-

Gal dėl to ir lietuvių kalbos 
žodyno autoriai jį pavadi
no tuo vardu. Prancūzai jį 
vadina oiseau-mouche, mu
sės dydžio paukščiu.

Kolibrių yra apie 320 rū
šių. Savo spalvų deriniu, 
didumu, snapo ilgumu ir 
gyvenamosios vietos pasi
rinkimu — jie daug kuo 
skiriasi. Tačiau viena ypa
tybė yra visiems bendra: 
jie gyvena tik Vakarų pus
rutulyje. Didžiausia jų kon
centracija yra Pietų Ame
rikoje, ypatingai Ekvadoro 
respublikoje. Kai kurie jų 
gyvena tik Chi m b o r a z o 
kalne, 15,000 pėdų aukštu
moje. Šiaurės Amerikoje jų 
daugiausia vakarinėje daly? 
je. Kai kurie jų tokie ma
ži, kad nuo uodegytės smai
galio iki snapuko galo yra 
tik apie du coliai; jie'sve
ria mažiau, negu dešimtą
ją uncijos dalį. Vienos ru-

vidutiniai valgo tris kartus 
per dieną, o kolibris maiti
nasi kas dešimt minučių. 
Jo lėkimo greitis — apie 
30 mylių per valandą.

Kolibris turi nepaprastai 
gražias plunksnas, kurių 
spalvų blizgesys žavėte ža
vi. Tačiau jis neturi jokio 
balso, suvis negieda. Ta 
prasme jis panašus povui, 
kuris irgi yra labai gražus, 
tik giedoti negali. Kolibris 
išgyvena apie 12 metų. Pa
tinėlis daug gražesnis už 
patelę, kurių yra daug 
daugiau. Gal dėl to patinė
lis gyvena visai aristokra
tiškai: jis neprisideda nei 
prie lizdo krovimo, nei prie 
mažųjų maitinimo; tai iš
imtinai patelės darbas. Pa
tinėlis yra tikras donžua
nas, poligamistas; šeimos 
ryšių bei pareigų jis nepri
pažįsta.

Kolibris turi ilgą snepe- 
lį, bet dar ilgesnį apskri
tų, tuščiu viduriu (lyg 
vamzdelį) liežuvėlį, kuriuo 
jis pasiekia giliai žiedo vi
duje paslėptą nektarą ir jį 
iščiulpia.

Gaila, kad tokių įdomių 
paukštelių Lietuvoje nėra!

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ 
GAIDOMS

Tarybų Gruzijos muzikų 
ir inžinierių grupė sukonst
ravo “muzikinę” rašomąją 
mašinėlę. Ji veikia įprasti
nės rašomosios mašinėlės 
principu, tačiau turi papil
domą prietaisą, kuris vienu 
metu tvarko popieriaus ju
dėjimą ir rašo muzikinius 
ženklus bei tekstą. Kiekvie
nas žmogus, nusimanąs mu
zikoje, gali be ypatingo 
vargo naudotis tokia rašo
mąja mašinėle.

Londonas. — Nuo 1939 
metų šiame didmiestyje 
dvigubai paaugo kriminali
niai prasikaltimai.

dieji vadai šėlsta, praradę 
viską, kas yra žmoniška ir 
padoru. Kivirčai iškilo res
publikoniškų šulų prieš ma
jorą R. Dilvorthą dėl įren
gimo naujos aikštės auto
mobiliams miesto centre. 
Dilvorthas tam tikslui su
rengė prakalbas ir diskusi
jas didelėje miestavos mo
kyklos auditorijoje, kad pa- 
diskusavus tą miesto va- 
žiuotės problemą su pilie
čiais. Tačiau respublikonų 
iš anksto suorgani z u o t a 
gauja nedaleido majorui 
kalbėti. Vyrai ir moterys, 
baubdami kaip galvijai, apmė
tė majorą akmenimis, kiau
šiniais, pomidorais ir kit
kuo. Puolimas įvykdytas 
organizuotai ir po gera ko
manda, iš anksto suplanu- 
tas. Daugelis buvo lengvai 
sužeistų. Televizijos apara
tai sudaužyti. Laikraščių 
fotografistų kameros irgi 
sudaužytos. Reporterių dra- 
b u ž i a i suteršti įvairiais 
nešvarumais.

Majoras pasižadėjo pats 
užmokėti visas lėšas už mo
kyklos išdaužytus langus, 
pianą ir kitą.

Laike riaušių majoras 
Dilvorth pasišaukė daug 
policijos. Bet įsakė jiems 
užsilaikyti ramiai, nepulti 
riaušininkų; nors jis pats 
gavo vieną akmeninį svie
dinį į petį, bet užsilaikė 
ramiai. Kol kas tik keli 
riaušininkai suarė štuoti. 
Kas bus toliau, nežinia.

JAV-se buvo virš 7,000 
skirtingų pinigų

Ar žinote, kad prieš 100 
metų, būtent 1861 m., Jung
tinėse Valstijose buvo virš 

1,600 bankų, kurie spaus
dino virš 7,000 skirtingų 
pinigų, skirtingo dydžio ir 
skirtingų spalvų?

Kada buvo tiek daug skir
tingų pinigų, todėl, supran
tama, tik dideli jų specia
listai galėjo atskirti tikruo
sius nuo falsifikuotų. Ne 
tik daug žmonių kentėjo 
nuo falsifikuotų pinigų, bet 
nuo jų net 253 bankai nu
kentėjo.

Todėl 1861 m. JAV Kon
gresas patvarkė, kad ban
kai, gaminanti savo pini
gus “Bank Notes,” turi visi 
vieną pusę padaryti žalią 
ir nauji pinigai turi būti 
JAV valdžiai priduoti mė
nesiu pirm negu bankas leis 
juos apyvarton.

Pasi-Washingtonas.
traukė iš JAV karo laivy
no komandos admirolas A. 
A. Burke, o jo vietą užima 
admirolas G. W. Anderson.
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KELIONE PO LIETUVĄ
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Šių metų birželio 21 d. 
įpirmoji JAV lietuvių turis- 
Itų grupė suvažiavome į In- 
įternational Airport, New 
Yorke. Mūsų buvo 31 su
augusieji ir 2 jaunamečiai. 
Viso 33. Orlaivis didelis, 
džetinis, vežė apie 200 ke
liautojų. Pakilo 12 valandą 
nakties.

Oras buvo gražus, sėdėt 
lėktuve jauku. Šalia manęs 
sėdėjo jaunas 24 metų am
žiaus suomis Erick Panula 
iš Wisconsio valstijos, vy
kęs aplankyti savo tėvus. 
Orlaivis laikėsi aukštumos 
■tarp 23 ir 33 tūkstančių pė- 
Įdų.

Kaip 2:30 vai. ryto saule 
Ipilnai pasirodė — prašvito. 
Saulei šviečiant ir žiūrint 

I iš viršaus į debesis, rodėsi, 
kad apačioje didžiausi kal
nai sniego. 6:30 vai. lyto 
pralėkėm Airiją ir nusilei
dom Škotijoj, Prestwilck 
aerouoste. Orlaivis pasiėmė 
kūrę ir, pakilęs, lėkė link 
Kopenhageno. Kopenhage- 
ne džetinis lėktuvas sustojo. 
Į Maskvą lėkėm paprastu 
lėktuvu.

Maskvon pribuvom birže
lio 22 d. 8 vai. vakaro.

Buvo koks nors netikslu
mas tarp agentūros New 
Yorke ir Inturisto Mask
voj,' nes Maskvoj mūs nie
kas nelaukė, reikėjo pa
tiems rūpintis.

Pirmą naktį Maskvoj bu- 
įvom apnakvydinti “Ostan
kino’’ viešbutyje. Viešbutis 
didelis, 2,500 svečių.

Birželio 23 d. ryte pasi
rodė vienas mūsų ekskur
santas, drg. V. Steponkevi- 
čius iš Detroit, Mich., sun
kiai susirgęs. Man įprįėjuį 
prie jo kambario, ten jau 
darbavosi du daktarai. Pa
tį sergantį paskutiniu kar
tu man teko matyti susirie
tusį sėdint ant krašto lo
vos. Ligonis buvo pasiųstas 
į ligoninę ir ten mirė. Sa
ko,* .mirties priežastis — 
skilvio opa. Gaila žmogaus, 
kuris labai norėjo pamatyti 
savo gimtinę ir vežė sa
viesiems lauktuvių, ir tik 
privažiavęs prie Lietuvos 
vartų negalėjo atsistoti ant 
šventos Lietuvos žemelės— 
mirė.. Velionio Steponkevi- 
čiaus mirtis atsiliepė ir ant 
kitų ekskursantų ūpo.

Po pusryčių, savo lagami
nais apsikrovę* rūpinomės, 
kur reikės dėtis, nes atva
žiavo iš Rytų Vokietijos 
350 turistų ir užėmė mū
sų kambarius.

Susisiekus su Inturisto 
Maskvos skyrium, buvom 
perkelti į Maskvos Metro
polio viešbutį Ten paval
gius pietus, mums parodė 
Kremlių, Raudonąją aikštę, 
Lenino - Stalino mauzolie
jų ir kitas žymesnes vietas.

Birželio 24 d. anksti ry
tą mažesnė dalis ekskursan
tų gavom progą išlėkti į 
Vilnių, o didesnė dalis pa
siliko ligi vakaro ir jie tu
rėjo progą plačiau pamaty
ti Maskvą.

VILNIUJE
I •

Kelionė iš Maskvos į Vil
nių — 2 valandos su puse. 
Vilniuj jau mūsų laukė. 
Pasitiko jaunos merginos, 
apsirėdę tautiškais kostiu
mais, su gėlėmis rankose ir 
kiekvienam įteikė gelių, o 
kai kas gavo ir bučkį. Taip
gi."fotografavo, ir Lietu Vos 
atstovybė sveikino mus. 
Buvo su Lietuvos atstovybe 
ir 'mums, amerikiečiams, 
gerai žinomas P. Rotoms-

gėm. Vakare, kada atvažia
vo ir kita dalis turistų, 
buvo suteiktas mums ofici
alus priėmimas. Pirminin
kavo P. Rotomskis, pasaky
damas įžanginę kalbą. Kl- 
įžanginę kalbą. Kalbėjo ir 
bėjo ir kiti Lietuvos parei
gūnai, ir mes, turistai,, il- 
kiti Lietuvos pareigūnai, 
taipgi ir mes, turistai, il
gesnę kalbą pasakė J. Siur- 
ba. Buvo įvairių gėrimų ir 
valgių. Pasivaišinę, pasi- 
valgę ir plačiau pasikalbė
ję, apie 3-čią valandą ry
to sugrįžom į' savo kamba
rius apsilsėti ir po dauge
lio metų pirmą naktį per
nakvoti Lietuvoj.

Birželio 25 d. atėjo J. 
Kaškaitis. Plačiai pasikal
bėjom. Nuėjau prie Černia
chovskio paminklo. Tai did
vyris, karo vadas, žuvęs ko
voje už Lietuvos išlaisvini
mą praėjusiame kare. Ap
žiūrime Vilnių. Mums va
dovavo J. Jurginis ir kiti.

Vilniaus miestas dabarti
niu laiku turi 235 tūkstan
čius gyventojų. (Kaunas 
tik 214 tūkstančių.) Nuo 
karo griuvėsių pilnai apva
lytas, bet dar pilnai gyve
nimo butais nėra aprūpin
tas. Nors namų statyba 
eina labai plačiu tempu, bet 
gyvenimui namų dar trūks
ta. Matėm vaikų darželį, 
toliau didelis gražus Puški
no biustas, didelė aikštė, 
Paveikslų galerija (buvusi 
Vilniaus katedra), Šv. Onos 
bažnyčia.

Nuvažiavom prie Aušros 
Vartų. Aušros Vartai virš 
Gorkio gatvės, šalia bažny
čia; Buvau užlipęs aukštyn, 
arti4 prįe pavęikslo, t Apžiū-

Nuvažiavom į “Vilniaus” 

jom, susitvarkęm ir paval-

rėlį iš arti. ' Žmonių prie 
paveikslo meldėsi, bet ne
daug.

Popiet nuvažiavom į Le
nino aikštę; ji labai gražiai 
sutvarkyta, gėlėmis apso
dinta. (Visoj Lietuvoj aikš
tės, parkai, o kai „kur ir 
šaligatviai gėlėmis! apsodin
ti ir gražiai prižiūrimi.) 
Viduryj aikštės didelis gra
žus Lenino paminklas. Vie
name aikštės kampe padėta 
didelė akmeninė plokštė, 
kur įkalta užrašas, kad to
je vietoje 1863 metais bu
vo pakarti prieš carą suki
lėlių vadai Z. Sierakaus
kas ir K. Kalinauskas.

Nuvažiavom į Vingio par
ką, kur buvo apie 10 tūks
tančių susirinkę atžymėti 
Jaunimo šventę. Ten buvo 
pateikti įvairūs raportai. 
Po to įvyko labai graži me
ninė programa ir sportinin
kų varžybos. Buvo demonst
ruojamos ir drabužių ma
dos.

Birželio 26 d. viešbuty 
pasikalbėjau su įvairiais 
žmonuėmis ir padiskusa- 
vom. Nuvažiavom į Gelžbe
toninių k o n s trukcijų ga
myklą. Aprodė visas dalis 
ir fabriko automatizaciją. 
Ten daroma produkcija už 
kelis, milijonus rublių per 
metus. Cemento gauna iš 
Naujosios Akmenės cemen
to fabriko, pristatoma ge
ležinkeliais, specialiais ce- 
mentvežiais. Apart kitą 
darbų> ten nulieja namo 
sienas. Kranas paima, pa
stato, ir namas užbaigia
mas daug greičiau negu 
mūrijant. Nauji namai — 
dideli apartmentnamiai — 
statomi 3-jų, 4-rių ir 5-kių 
aukštų. Virš 5 aukštų jei 
statomas apartmentnamis, 
tai jau turi būti įvestas ir 
keltuvas. Dabartiniam na
mų trūkui tebesant, būtų 

.Lietuvą^ Jųrėtų 
bent kelis panašius fabri-

kus, greičiau trūkumus už
pildytų. Dalyvavom muzie
juj, apžiūrėjom svarbesnes 
liekanas iš kovos laikų ir 
revoliucinės praeities, dau
giausia paveikslus.

Vakare viešbuty lankėsi 
J. Paleckis. Jis su turistais 
plačiai pasikalbėjo;

Birželio 27 d. -dalyvavom 
karių kapinėse, kur dega 
amžina ugnis. Kapuose 
daug užrašų įkalta į akme
nis. Kapinės labai gražiai 
sutvarkytos ir gėlėmis ap
sodintos.

Nuvykom prie Petro ir 
Povilo bažnyčios, kuri yra 
statyta 1682 metais. Tai 
viena turtingiausių bažny
čių pasauly meno atžvilgiu.

Nuvažiavom į Panel’ių 
kalnus, kur vokiškieji fa
šistai nužudė apie 100,000 
žmonių. Grioviuoose jie bu
vo palaidoti, vėliau, kad pa
slėpus -savo biaurius dar
bus, juos iškasė ir sudeg.- 
ino Visi kapai-grioviai gra
žiai sutvarkyti ir gėlėmis 
apsodinti. Vienas ekskur
santas dar rado žandikaulį 
su žmogaus dantimis, kelis 
dantis pasiėmė parsivežti į 
Ameriką ir parodyti, ko
kie darbai buvo atlikti hit
lerininkų ir jų bendradar
bių lietuvių fašistų.

Lietuvoj viso buvo išžudy
ta nekaltų žmonių apie 700 
tūkstančių. Hitleri ninku 
pagalbininkų dipukų su 
kruvinomis rankomis yra 
ir Amerikoj. Ar jie prisi
mena, kaip jie skerdė, šau
dė žmones? Paneriuose yra 
mažas muziejus, sakoma, 
bus pastatytas ■ didesnis* 
kad prisiminti ir daboti, 
kad daugiau mūsų Lietuvoj 
tai neatsitiktų.

Birželio 28 d. “Vilniaus” 
viešbutyj mums davė pus
ryčiams kaviaro. Pirmą sy
kį mano gyvenime man te
ko to maisto ragauti, nors 
apie jį buvau daug skaitęs. 
Kaviaras — tam tikrų žu
vų ikrai, gana brangūs, 15 
rublių vienas kilogramas. 
Jo yra importuojama ir A- 
merikoj.

VAŽIUOJAM TOLIAU
Išvažiuojant iš Vilniaus, 

aplankėm Pirčiupio kaimą. 
Apie Pirčiupio žudynes, kur 
buvo gyvais sudeginti 119 
asmenų, buvo daug rašyta 
ir, ot, buvo proga savo aki
mis tą vietą pamatyti. Yra. 
apie tai išleista ir speciali 
knygutė su platesniu apra
šymu, su paveikslais ir są
rašu sudegintų žmonių. 
Dabar arti kelio yra pasta
tyta didelė moters statula- 
pūminklas žuvusioms. To
liau didelė akmeninė siena 
su žuvusių žmonių vardais. 
Taipgi vieta, kur sudegintų 
žmonių kaulai buvo vėliau 
suvežti ir palaidoti. Dabar 
pastatytas naujas Pirčiu
pio kaimas; yra ir muziejus 
žuvusių atminimui.

Atvažiavom į Druskinin
kus. Apsistojom viešbutyj 
“Turistas.” Susitvarkėm ir 
pradėjom apžiūrėti mieste
lį'ir kurortą. Parke pasta
tytas didėlis gražus Melni
kai tės paminklas. Parodė 
maudynę. Matėm ten gul
bių pulkelį, kurios gražiai 
plaukiojo. Šalimais laukinė 
ožka, užtverta ganėsi.

Vakare prie Nemuno bu
vo gražus valstybinės fil
harmonijos koncertas. Pub
likos puvo apie tūkstantis. 
Po perrtaukos, dalis kon
certo buvo skirta pasitiki- 
mui amerikiečių. Bet oras 
buvo šaltas,, ir amerikiečiai 
bėgom v namo, vienbutį, ir 
kai mumsgrojo, daugumos

STAKLES KURIA ... DAILININKAI

Liaudies ūkio tarybos centriniame projektavimo-kon'struk- 
tavimo biure neseniai pradėjo dirbti pramoninės estetikos 
grupė, kuri turi rūpintis gamybos kultūra.

Nuotraukoje matome pramoninės estetikos grupės vadovą 
B. Paškevičių ir dailininkę ž. Leparskytę, kurie ruošia žemės 
ūkio mašinų apipavidalinimo projektą.

mūsų ten jau nebuvo, bu
vo likę tik keli. ■

Birželio 29 d. apžiūrėjom 
žymesnes Druskininkų vie
tas, vaikų darželį ir vaikų 
gyvenimą ten. Vienas 7 me
tų amžiaus vaikas mums 
gražiai paskambino pianu. 
Tėvai, eidami į darbą ir pa
likdami vaikus vaikų darže
lyj, moka už pridabojimą 
vaiko ir maistą nuo 2-jų iki 
10 rublių į mėnesį. Tai la
bai prieinamas ir geras pa
tvarkymas mažiems vai
kams globoti. Žinoma, tėvai 
grįždami iš darbo vaikus 
pasiima namo.

Vaikščiojom po sanatori
jas, kurių yra 9-nios. Vai
kų, sanatorijoj sergančių 
vaikų yra 181. Sanatorijose 
gydo įvairiaip: purvu, mi
neraliniu vandeniu, oksige- 
nu ir mankšta-masažu. Sa
natorijose parodė įvairias 
mašinas ir patikrino eks
kursantų sveikatą, darė di
agnozę. Man sakė: viskas 
gerai, bet perdaug sunkus. 
Liepė numesti svorio.

Vakare buvom koncerte. 
Choras iš 30 vyrų ir 30 
moterų gražiai sudainavo; 
šokiai merginų ir vaikinų 
t a u t i škuose kostiumuose, 
muzikalinė programa, mo
nologai, ir t. t.

Birželio 30 d. laiveliu’pa- 
plaukiojom Nemunu. Bu
vom nuplaukę prie Liškia
vos bažnytkaimio. Aukštai 
kalne buvusi pilis. Sako, 
ten kunigaikštis Gediminas 
buvo apkarūnavotas. Plau
kiant Nemunu, matėsi pora 
gervių lakstant. Nemuno 

< krante matėsi išrausta sky
lės paukštelių “pečelindų,” 
kurios aukštai smėliuotam 
krante suka lizdus ir peri 
kiaušinius. Pečelindos pa
našios j. kregždes. Nemunu 
plaukiant, Lietuvos vaiz
das labai gražus, visi grožė 
jomės. Vakare buvo mum? 
suruošta atsisveikinimo va
karienė. Kalbėjo vietiniai 
ir turistai. Miesto majorą? 
drg. Grigas man įteikė at
minimui paišelį ir paėmė 
mano adresą. Majoro žmo
na ir kitos apdovanojo tu
ristes gėlių puokštėmis.

Į KAUNĄ!
Liepos 1 d. atsisvekinom 

su Druskininkais ir išva
žiavom į Kauną. Važiavom 
pro Birštoną, 
Garliavą-, bet 
stojom.

Pradedant 
Prienais ir 
Kauno, visur, matosi naujų 
namų statyba, rodos, kuria
si nauja Lietuva. Lietuvos 
vasarotojai, išdidūs gand
rai, irgi matėsi “spacieruo- 
jant” po Lietuvos laukus.

Atvažiavę į Kauną-, apsi
stojom viešbuty “Lietuva.” 

_Liepos_2 d-, siu savo ^gi
minėmis nuvažiavau į Tei

Prienus ir 
niekur nesu-

su Birštonu, 
arčiau prie

PREGRESAS ~

TAIKA AR KARAS!
; Taika, ar karas, — šie du 
taip labai reikšmingi žo
džiai gal niekados istorijo
je nebuvo taip dažnai ir rū
pestingai kartojami sąmo
jingos liaudies lūpose, kaip 
šiandien. Jie plačiai papli
tę visuose pasaulio kraštuo
se. Nes niekuomet dar ne
grėsė toks baisus, atominis, 
pasaulio sunaikinimas, kaip 
kad šiandien gresia!.. Stam
bieji karo troškėjai,, numa
tydami prisiartinantį sau 
galą, ryžtasi žūtbūtinei ko
vai! Kad ir patiems priei- 
eitų žūti, jie hedaleis pa
saulį tvarkyti taiką mylin
tiems žmonėms.

Seniau didesnius ir ma
žesnius karus sukeldavo vi
sokie karaliai bei tituluoti 
kunigaiščiai... Jie sukelda
vo skerdynes tik už menk
niekius, savo žvėriškiems 
jausmams patenkinti žudy
nėmis.

Neatsižvelgiant į sauva- 
liškus žmonių žudymus, per 
praėjusius 2 šimtmečius at
sirasdavo humanistų, kurie 
ryžosi išekoti galimybių pa
laikyti pasaulyj taiką. Pa
minėsiu nors kelis.

1713 metais prancūzas 
Abbe de Perre pasiūlė di
džiųjų valstybių valdonams 
sudaryti kokią nors sutartį 
taikai palaikyti. Į jo suma
nymą nuoširdžiai atsiliepė 
daugelis valstybių su nema
žu dėmesiu.
konkretaus 
ta.

1856 m. 
pasirašyta 
plačiu mastu taikos ’ sutar
tis. Antroji tąikąį > išlaikyti 
sutartis pasi rašyta- Berlyne

rašiūnų kapines aplankyti 
mirusio brolio kapą; jis mi
rė 1955 m. sausio 14 dieną. 
Ant kapo padėjau gėlių ir 
mintimis perbėgau mūsų 
jaunų dienų svajones. Oh, 
broli Stasy, koks gyvenimas 
audringas! Kai tu gyvenai 
Amerikoj, buvai pilnas sva
jonių; kartu ir aš su tavi
mi. Dabar, prabėgus dauge
liui metų, aš, tavo vyresny
sis brolis, stoviu prie tavo 
kapo ir lenkiu savo galvą, 
prisimindamas tave. '

Apžiūrėjau ir kitus tose 
kapinėse kapus. Pavaikščio
jau, pažiūrėjau, kiek tuose 
kapuose ilsisi Lietuvos žy
mių žmonių, kada jie gyve
no, džiaugėsi; dabar jų jau 
nebėra. Pastatyta daug la
bai g r-a ž i ų antkapių-pa- 
minklų, kapinės gražiai ap
žiūrėtos. Tik negerai, kad 
Lietuvoj ant kapinių leidžia j 1885 m. Po šio pasirašymo 
augti dideliems medžiams. jUCĮėjįmas taiką, išsivystė 
—tuoj is kapinių pasidaro, gana stiprus. v
miškas^ _ j 1899 m. Hagoje įvyko

Apžiurėjus kapines, nuva-, skaitlinga taikos konferen- 
žiavom prie Kauno jūros. : ciia iš 26 valstvbiu.' 
Užtvenkimas didžiojo Ne
muno, pastatymas ant jo 
hidroelektrinės — tai ste
buklingas darbas! Pavaikš
čioju tiltu, pasižiūriu į tą 
Kauną jūrą... Kiek ten rei
kėjo darbo, kiek sumanumo, 
kiek lėšų! Statau sau klau
simą: ar galėjo viena Lie
tuva, be kitų pagalbos, tą 
atsiekti? Atsakymas: Ne! 
Lietuva buvo karo sugriau
ta, turėdama tik arti trijų 
milijonų gyventojų, tokio 
milžiniško didelio darbo vie
na atlikti būtų negalė
jusi. Reikėjo pagalbos, ir 
didelės pagalbos, ir ją ga
vo iš kitų Tarybinių socia
listinių respublikų.
rai su kitų paaglba, dabar 
Lietuva didžiuojasi.

Pirmadienį, liepos 3 d., 
buvom Kauno Respubliki
nėje klinikinėje ligoninėje. 
Apžiūrėjom pastatus ir ten 
sergančiuosius. Dakt aras 
lašinskas aprodinėjo, aiški
no turistams klinikos sudė
tį ir svarbą, vėliau atsaki
nėjo į klausimus. • •

Draugas F.. Imbras, pra
ėjusių metų turistas, buvę 
gavęs ten gyduolių hue 
širdies ligos, kai jis ten 
lankėsi. Sako, jam labai pa
gelbėjo. Prašė manę, kad 
ir vėl paprašyčiau panašių 
gyduolių. Tatai paaiškinau 
daktarui Jašinskui ir pri
daviau receptą. Daktaras 
Jašinskas pašaukė ligoninės, 
patarnautoją, ir vėl gyduo
lės buvo prirengtos ir įteik
tos man be jokio atlygini
mo, nors dhgr D. I m b f a s 
manė instruktavo už gyduo
les užmokėti. Daktaras aiš
kino, kad ligoninės darbuo
tojų algos, priškaitant ir jį 
pati, yra, npo 75 rublių iki 
120 rublių į mėnesį.

(Bus daugiąU)

Tačiau nieko 
nebuvo nuveik-

Paryžiuje buvo 
gal pirmutinė

tartis. Tačiau net r u k u s 
velniūkštis pakuždėjo ausin 
kai kuriems Tautų' Lygos 
bariams, kurie neužilgo iš
niekino tautų taikos orga
nizaciją ir pradėjo ruoštis 
vėl prie baisių skerdynių!.. 
Iš Tautų Lygos išstojo Vo
kietija, Italija ir Japonija. 
Po šio įvykio netrukus su
byrėjo visa Tautų Lyga 
kaip molinis puodas ir vėl 
prasidėjo dar baisesnis ant
rasis pasaulinis karas.

O kaip šiandien?., šian
dien ir vėl mes pergyvenam 
sielą jaudinančius laikus. 
Nors mes negirdime bombų 
sproginėjimų ir patrankų 
baubimo, tačiau neturime 
nei ramios taikos. Dauge
lyje pasaulio kraštų viskas 
tik verda, kunkuliuoja, tar
tum susprogs, kaip per 
daug įkaitintas katilas ! 
Per šimtmečius pavergto
sios tautos laisvinasi viena 
po kitos...

Senoji santvarka, atgy
venusi ir nusidėvėjusi, by
ra,kaip raudono molio ply
tos iš šimtamečio m ū r o 
sienos...

Šiandien pasaulyje jau 
statomi nauji pastatai ant 
tvirtų mokslinio socializmo 
pamatų.

Pastaraisiais laikais pa
saulinis kapitalizmas irgi 
pergyvena didžiausios bai
mės ir rūpesčio krizę, nu
jausdamas kažką labai bai
saus... Aukštieji diploma
tai ir visokie specialiai įga
lioti pasiuntiniai tik zuja 
iš vienos valstybės į kitą, 
ieškodami sau draugų su
stiprinimui kapitalist i n ė s 
santvarkos ir pakėlimui že
mai nusmukusio prestižo!..

Negaudami sau pritarėjų 
gražiuoju, stengiasi papirk
ti, brukdami į rankas aukso 
maišus.

Stebėtina, kad šio dvide
šimtojo amžiaus aukštosios 
civilizacijos išsi vystymo 
laikotarpyje dar atsiranda 
kvailių, kurie pasiduoda 
karo užmojams. Jie tiki 
propagandai, kad kinietis, 

» rusas ir kitkas esą m ūsų 
didžiausi priešai. Tačiau 
taiką mylinti liaudis ryžta
si palaikyti taiką blaivia 
dvasine galvosena.

r
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Bend-

ei j a iš 26 valstybių.'
O 1907 m. Hagon buvo 

atvykę net 44 delegatai, 
rinktiniai, su geriausiais 
smegenimis, išdirbimui pla
no pasaulyj taikai palaik- 
tL ...

1914 metais tos visos tau
tos* dar kartą susirinku
sios, užgyrė naują Bryano 
taikos planą, p po šios kon
ferencijos kaip perkūnas 
sudaužė visus taikos planus 
ir užsiliepsnojo pasaulinis 
karas, kuris išskerdė apie 
23,000,000 žmonių.

• Karui užsibaigus ir dar 
nespėjus prasigiedrinti pa
dangei, vėl iškilo sumany
mai įsteigti naūją ir tvirtą 
tautų organizaciją palaiky
mui taikos.

Iš tų sumanymą 1920- 
taisiais metais užgimė 
skaitlinga iš 59 valstybių 
organizacija, vardu “Tautų 
Lyga.”

Netrukus Tautų Lygoje 
tapo įsteigtas Tarptautinis 
Pribuflolas (Teismas) iš
sprendimui taikiu būdu iš
kilusių kivirčų tarp tautų. 
Agresyvus karas griežtai 
uždraustas-, kokio pobūdžio 
jisai bebūtų; Nuo dabar 
kiekvienas skundas būsiąs 
išrišamas arbitracijos bū
du.

Knygoje parašyti žodžiai 
skamba labai gražiai! Da
bar karo kilimui padarytas 
galas!.. Nuo dabar civili
zacija klestės ir viso pasau
lio žmonija lengviau „ atsi- 
kVėps-.., Argi gali atsirasti 
tokia valstybe, kuri pradė
tų agfesyvų karą prieš sa- 
Vo kaiihyną?.. Ne! Tokių 
kvailių nebegalima suras
ti.-.. 1922 metaisJvykd pa
sitarimas nusigihkla v i m o ( 
reikalais ir jau pradėjo

4 p.-Laisv® (Liberty)— Antrad., rtigp. (Aug») 8* 1961

Cambridge, Mass.
MIRĖ JONAS GRITSIUS

Liepos 27 d. mirė Jonas 
Gritsius, gyvenęs 6 Center 
St., Cambridge. Mirė Gil- 
manton, N. H.’; mat, jis ten 
turėjo pasipirkęs farmukę.

Jo kūnas buvo atvežtas 
į Cambridge liepos 29 ir pa
šarvotas pas g r a b o r i ų 
Waitku. Palaidotas laisvai, 
liepos 31 d., M t. Auburn 
kapinėse. Atsisveikin i m o 
kalbą pasakė S. Rainardas.

Johas Gritsius paėjo, iš 
Lietuvos, Papilos parapijos, 
šiliškių kaimo. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus.

Liūdesyje paliko žmoną 
Anną, sūnų Ddwardą, duk
rą Emley White, 2 anūkes 
ir brolį Frank Gritsių, ku
ris gyvena New Hampshire 
valstijoje.'

Kadangi jisai buyo ilga
metis Cambridge miesto 
gyventojas, tai turėjo daug 
draugų, todėl į kapines pa
lydėjo apie 50 mašinų. Bu
vo labau daug gėlių. (

Palydovai buvo pakviesti 
į Cambridge’aus Amerikos 
Lietuvių piliečių klubą ir 
atitinkamai pavaišinti.

Lai būna jam lengva, šios 
šalies žemė! Reiškiu užuo
jautą jo šeimynai ir gimi
nėms. S. R.

d t til
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Dvi savaites Los Angeles 
mieste ir jo apylinkėje

Buvau nuvykusi į Los perims teko puikiai išsi- 
Angeles porai savaičių ato- ’ maudyti Druskininkų mi- 

’ neralinėse maudynėse.
Liepos 23 d. geri., artimi 

Pūkių draugai Bernotai 
suruošė Pukienei priimtu
ves. Virš 40 žmonių daly
vavo šioje puotoje. Po ska
nių pietų O. Bernotienė 
paprašė Pukienę papasako
ti savo Lietuvoje įgytus 
įspūdžius. Visų svečių nuo
stabai, jinai gražiai, šaltai, 
tartum jinai būtų buvusi 
viena iš senų prakalbinin- 
kų, kalbėjo virš valandos 
laiko. Iš jos galėtų išsivys
tyti gera kalbėtoja. Tikiu, 
losangeliečiai parašys apie 
jos kalbą.

DISNEYLAND
Su Bernotais nuvykome 

pamatyti dikčiai išrekla
muota, f a n t a z i j os pilną 
Disneyland. Sakoma, net 
ir Chruščiovas, kuomet čia 

norėjęs pamatyti 
fantaziją. Diena 

pasitaikė labai šilta, tad ne
gi apeisi tą visą nemažą 
plotą žemės. Be to, reikė- 

Į tų turėti maišą pinigų ap- 
i žiūrėjimui tų visų fantazi- 

Įžangos bilietas $1.60, 
bet dar reikia mokėti po 50 
centų, įeinant į kiekvieną 
Disnio įdomybę., Čia vei
kiausia suplaukia milijonai 
dolerių į dieną, nes turis
tų iš visos plačios Ameri-

stogų pas geruosius M. ir 
O. Pukius. Onutė Pukie- 
nė buvo tik ką sugrįžusi iš 
Lietuvos. Tad buvo labai 
malonu išgirsti jos kelionės 
įspūdžius, patyrimus.

Jinai džiaugiasi visa mie
la didele 
ir atgal.
tų?!

Onutė
nė 13 metų pilnai neturė
dama, tad galima įsivaiz
duoti, suprasti tą džiaugs
mą, tuos visus apie 50 me
tų sapnus, svajones pama
tyti savo gimtąją šalį, savo 
gimines ir 1.1. Jinai pama
tė atsistatančią šiandieninę 
Lietuvą, pamatė Lietuvos 
įdomiąsias vietas: dirbtu- 

>Wes, ligonbučius, sanatori
jas, vaikų darželius, meno 
įstaigas ir t.t.

kelione į Lietuvą 
Kas gi nesidžiau-

atvyko i šią ęalį
žemės.

Labai Onutę sužavėjo Lie- buvo 
tuvos miestai, kaip tai gra-i Disnio 
žusis Vilnius, Kaunas, Ni-‘. 
da, Palanga, jos gimtasis Į 
miestelis V a b a 1 n inkas ir; 
kurortiniai gražuoliai Drus-| 
kininkai ir visi kiti.
Ypatingai, pasakojo Onutė,į jų. 

kad Druskininkuose visa jų 
grupė viešėjo tris dienas. 
Ne vien kad juos ten gra
žiai priėmė, vaišino ir pa
rodė visas miesto įdomybes, 
bet net joms kelioms mo-

virš
Šios 

bei 
pa-

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kas laimės: taika 

ar reakcija?
Civilinių apsigynimo pra

timai šiame mieste yra 
oį^aktikuojami jau nuo se
niai. 1954-1955 m. tai buvo 
naujiena ir kai kurie domė
josi tą viską patirti. Tai pa
tyriau 1955 metų pradžioje. 
Įstojusius supažindina su 
veikla niuklinių bombų eks- 

— plozijai ištikus, kaip su Gei- 
gerio pagalba surasti tos 
bombos paskleistą radiaci
ją, tų nuodų stiprumą, 
kenksmingumą, taipgi teik
ti sužeistiems pirmąją pa
galbą; kaip susisiekti su ki
tais miestais ir valstijomis. 
' Tuo metu Civ. apsigyni
me veikė tik civiliniai žmo
nės.

Patyręs tikrąją reikšmę, 
iš apsigynimo pasitraukiau. 
Tuomet man atrodė ir šian
dien esu tos pačios nuomo
nės, jog Civ. apsigynimo vi
sa procedūra yra nukreip
ta — kaip į tai nežiūrėtu
me — pratinti žmones prie 
^aužudystės ir sunaikinimo 
taip sunkiai išvystytos šių 
dienų civilizacijos varde 
“Svetimos valstybės užpuo
limų”.

Šiandien Vallejo, laivų 
statybos bazėje, dirba tar
pe 9 ir 10 tūkstančių darbi
ninkų. Čia yra statomi sub- 
marinai ir ginkluojami su 
niuklinėmis Polaris bombo
mis. Kada paleidžia subma- 
riną į jūrą, keliamos di
džiausios iškilmės. Vietinė

* spauda apie tokių ginklų 
pavojų nutyli. Radijo ko
mentatoriai -kalbėtojai taip

• pat negirdi ir nesirūpina 
tuo gresiančiu žmonėms 
pavojumi.

Į Civilinį apsigynimą yra 
įvelta visa miesto adminis
tracija: gaspadorius, majo
ras, policija, ugniagesiai, 
taipgi valstijos ir federali
nė valdžios. Washingtonas 
kasmet išleidžia milijonus 

°’ jpolerių civilinių apsigyni-
• inui varde “svetimos vals

tybės užpuolimo”. Naminio 
pavojaus Washing tonas 
“nemato”.

Vallejo vietinė spauda di
džiuojasi 1960 metų cenzo 
duomenimis — gyventojų 
suskaičiavo 60,000, o bažny
čių 70 ir jų dar daugiau 
statoma. Pripumpuoti tikė
jimo per savo išnaudotojus, 
žmonės savu protu nesiva
dovauja ir savo akimis į 
pasaulį nežiūri, nemato net 
to, kas dedasi aplink juos 
pačius.

Vietinė spauda kelia į 
padanges tuos, kurie statosi 
“shelterius’ - slėptuves, tal
pina laikraščiuose paveiks
lus tų, kurie “shelteriuose” 
tūlą laiką pagyvena. Civ. 
apsigynimo bosas, be kitko, 
patardinėja, kokį “shelterį” 
statytis, o jei išgali, gal ga
tavą gauti už $2,250.

Ar galima apsisaugoti 
nuo radiacijos dujų?

Randasi tokių, kurie ša
pe apsigaudinėja, manyda
mi tyliai, kaip tas kurmis 
į žemę, įlindęs, išlikti gyvu. 
Kad tai yra savęs apsigau- 
dinėjimas, tai aiškiai įrodė 
Antrojo ' pasaulinio karo 
metu numestos bombos ant 
Hirošima ir Nagasaki mies
tų. Tai parodė, kad nuo 
bombų apsigynimo nėra. 
Pagaliau, net ii> maži ‘shel- 
teriai biednam žmogui neį
perkami. O kad ir būtų ga
lima kai kurį laiką juose iš
likti gyvam, tai sanitarijos 
ir maisto išlaikymas būtų 
neįmanomas ir buitis ne
pakenčiama.

Tik viena išeitis apsisau
goti nuo tos baisios žmoni
jai nešamos mirties yra: or
ganizuotis, visiems ir visur 
garsiai pakelti balsą už tai-

’ .Visur ir visiems darbo 
žmonėms pasisakyti prieš 
tų ginklų gaminimą užpuo
limo tikslams.

Tas reikalauja bendro 
pasišventimo, bendro dar
bo, bendros apšvietos ir su
pratimo, bet ,įai vienintelės 
priemonės įgyvendini m u i 
pasaulyje šventos Taikos.

John Baker

Los privažiuoja. Net ir iš 
užsienių turistai stengiasi 
aplankyti Disnio - išrekla
muotą vietą.

YPATINGA SENELĖ
Sekančią dieną vėl su 

Bernotais vykome į Desert 
Hot Springs. Jie randasi 
apie 8 mylias nuo garsių
jų Palm Springs, CaL, o 
nuo Los Angeles virš 100 
mylių.

Į šią vietą didžiumoje at
vyksta žmonės savo sąna
rius bei reumatizmą gydy
ti, kadangi šie šaltiniai yra 
išgarsinti kaip stebuklingo 
mineralinio vandens šalti
niai, besiveržią iš
Nekurie, užsimokėję vieną 
dolerį į dieną, gali mirkti 
šiose karštose maudynėse 
per dieną. Čia oras, ypa
tingai vasarok metu, g a' n 
šiltas. Dažnai temperatūra 
siekia 115-118 laipsnių.

Šie prūdai-baseinai nėra 
uždengti nuo saulės, tad 
saulutė gerai nubučiuoja.

Mus su Bernotiene labai 
suįdomino ypatinga senelė, 
kuri čia, sako, dažnai lan
kosi ir .esanti gera plauki
kė. Ji yra apie 100 metų 
amžiaus. Mes net sprendė
me pagal jos bendrą išvaiz
dą, kad ji gali būti 
100 metų amžiaus, 
apylinkės gyventojai 
m a u dynių lankytojai
tikrino, kad ši senelė turin
ti daug metų. Tuo būdu bu
vo labai įdomu matyti taip 
puikiai plaukiojant, lyg ji
nai būtų 16 metų amžiaus. 
Be to, senelė turinti skau
dų reumatizmą savo kojose. 
Jinai išėjus iš vandens eina 
sunkiai, tik su lazdų pagal
ba. Protiniai jokių silpny
bės ženklų nesimato pas- ją. 
Jinai mums sakė, kad jinai 
mokinanti plaukti kitus, 
kas tik nori. Taipgi sakė, 
kad jinai jokio mokesčio 
neima už mokymą plaukti. 
Senelė ateinanti kas rytą 
porai valandų paplaukioti.

Mes tieiog negalėjome at
sistebėti jos energija.

O yra žmonių, kurie ne
spėja peržengti 50 metų ir 
jau padaro save amžinais 
seniais ir net dažnai bijo 
iš savo namų išeiti.

YUCAIPA, CAL.
Grįžtant iš maudynių, pa

keliui aplankėme Yucaipos 
klonį ir nekuriuos ten gy
ventojus, Ypatingai A. ir 
D. Šatus, kurie neperse
niausiai atvyko iš Oregono 
valstijos. A. Šatas yra bu
vęs ir San Francisco gy
ventojas.

Šatai gražiai įsikūrę Yu- 
caipoje ir jie abu pasiten
kinę. Skaito “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir yra geri jų rė
mėjai.

Taipgi čia atradome se
nus San Francisco gyven
tojus J. ir M. Alvinus. Jie 
pasižadėjo pasaugoti Mar
kevičiaus namą Yucaipoje, 
nes Markevičius išvyko į 
Lietuvą su antrąja turistų 
grupe.

Teko nugirsti, būk Alvi- 
nai galvoja palikti San 
Francisco miestą ir apsi
gyventi Yucaipoje. Būtų 
bloga, jeigu jie taip pada
rytų, nes San Francisco 
liktų be jų. Yucaipoje ap
sigyveno daug lietuvių, di
džiuma jų buvę losangelie- 
čiai.

Norisi tarti širdingą pa
dėką už vaišes geriesiems 
draugams Pūkiams, Zix- 
ams, Bernotams, Šatams, 
Marcinkams ir S. Sliesoriū- 
nienęi.

Per tas dvi savaites Los 
Angeles oras buvoygražus, 
geras. “Smog” —• rūkų — 
veik nepastebėjome. M, B.

Worcester, Mass.
Liepos 30 d. Wrcestery- 

je, Mass., atsibuvo Naujo
sios Anglijos menininkų iš
važiavimas - piknikas, kuris 
visapusiškai pavyko. Die
na pasitaikė graži, tai ir 
svečių turėjome nemažai iš 
kitų valstijų. Iš New Yor- 
ko atvažiavo dvi mašinos: 
Grybas, Kalvaičiai, Brie
džiai, o kitų neužsirašiau, 
tai ir pamiršau. Du kupini 
busai pribuvo: vienas iš 
Jlartfordo, o antras iš Mon
tello. Mat, kai dainininkai 
kur važiuoja, tai ir pašalie
čiai myli su jais važiuoti.

Ketvirtą valandą prasidė
jo meninė programa. Pir
miausia Montello Vyrų 
Dailės Grupė sudainavo 3 
dainas., o vieną, “Ar aš tau, 
sese, nesakiau,” pritariant 
publikai. Reikia pasakyti, 
jog mūsų publikoj randasi 
gana daug veteranų daini
ninkų, ir kuomet visi kartu 
užtraukė, tai net “Worces- 
terio Nemunas” lėčiau pra
dėjo banguoti. Labai šau
niai pasirodė H a r t f ordo 
Laisvės Choras, vadovau
jant Wilma Holis. Hart- 
fordiečiai gerai pasiruošę 
ir taip sklandžiai dainavo, 
jog publika besigėrėdama 
privertė juos apie septynias 
dainas dainuoti.

Meninei programai pasi
baigus, draugus Jonas Gry
bas pasiprašė balso ir pa
lygino worcesteriecio Bak
šio dabartinius plepalus, 
kuriuos jis grįžęs iš Lietu
vos plepa, su priešų plepa
lais. Manau, jog tas buvo 
labai vietoj.

Varde visos apskrities 
tariu ačiū chorų mokyto
jams ir dainininkams; ačiū 
publikai už skaitlingą atsi
lankymą ir tvarkingą užsi
laikymą.

vo pikniką Šioje pačioje vie
toje, o Montellos Vyrų Dai
lės Grupė savo pikniką lai
kys Romovos parke 3 ir 4 
rugsėjo — Labor Day. Pa
darykime prižadą, jog kur 
tik bus rengiamas meno 
naudai" parengimas,, daly
vausime ir pąremsime.

Meno apskr. pirm.
John Petrus

PAKiSTAN PRIPAŽINO 
ALŽYRIĘČIŲ VALDŽIĄ
Karačis. — Pakistanas 

jau pripažino Alžyro liau
dies laikinąją vyriausybę, 
kuri randasi Tunisijoje ir 
vadovauja kovai už Alžyro 
nepriklausomybę. Tai pir
moji Vakarų bloko valsty
bę, kuri pripažino alžyrie
čių liaudies valdžią.

Dalifax,’Canada.—TSRS 
kosmonautas Juris Gagari
nas turėjo pasitarimą su 
spaudos atstovai. Po to pa
siuntė sveikinimo kablegra- 
mą Titovui ir patsai išskri
do į Tarybų Sąjungą.

Sulaukęs 87Roma.
metų amžiaus mirė kardi
nolas Nicola Canali.

I A
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Rugpiūčio 20 d. Worces- 
terio Aido choras laikys sa

Dorchester, Mass.
Mirė K. Pluta

Liepos 25 d. staiga mirė 
nuo kraujo sukietėjimo Ka
zimieras Pluta, sulaukęs 71 
m. Gyveno 90 Sawyer Ave., 
Dorchester, Mass.

K. Pluta iš amato buvo 
kriaučius; progre syvus; 
mylėjo dailę, rėmė progre- 
syviškas organizacijas ir 
spaudą, skaitė “Laisvę”, 
kuri buvo jo mylimas laik
raštis.

Jis paėjo iš Petiškių kai
mo, Krancino parapijos. Gi
mė 1887 metais, atvažiavo 
į Ameriką 1914 metais.

Liūdesy paliko savo my
limą moterį Louise Plutą, 
dukteris Adelą ir Birutą, 
žentus Peter Flawrs ir Ro
bert Ruplėnas, 4 anūkus ir 
brolį Antaną Lietuvoje.

Buvo pašarvotas Kaspa- 
rio koplyčioj. Jo karstą 
puošė daug gėlių. Tapo pa
laidotas libpos 29 d. Mount 
Hope kapinėse. Didelis skai
čius draugų palydėjo į jo 
paskutinę poilsio vietą. Pa
lydovai buvo pakviesti į 
So. Bostono Lituvių klubą 
ir tinkamai pavaišinti.

, Ilsėkis ramiai, drauge 
Pluta, tebūna lengva šios 
šalies žemė!

Jo žmonai, dukterims ir 
žentams reiškiu užuojautą.

Budapeštas. — Susidaužė 
Vengrijos lėktuvas ir ne
laimėje žuvo 24 žmonės.

DORCHESTER, MASS.

Mirus

Kazimierui Plutai
Reiškiame užuojautą jo žmonai Louise, duk- 

žentams Robert Ruplė- 
anūkams ir artimiems

rom Adelei ir Birutei, 
nas ir Peter Flowers, 
giminėms.
B. Usavich 
V. ir G. Kvietkas 
P. ir M. Cox

• V. Mineikis 1 
P. ir T. Niukas
E. Lekienė 
Helen Thomas
M. ir K. Kazlauskai
F. Kvetkauskas 
A. ir C. Yankus

J. Druzienė 
F.Ivanauskas 
W. ir O. Roust
J. ir H. Žekonis 
B. Chuberkis
S. ir J. Rainard
K. ir P. Kaliošai 
A. ir K. Barčiai 
J. Petruškevičius 
J. ir B. Niaurai

Antano Metėlionio Raštai
( ‘

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rimtą mokslinių įrodymą apie 
tai, kaip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys dievai ir ją garbinimai.

Duoda daug aiškių istorinių išvadų- apie religinius 
prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 

įkalbamojo užgrabinio gyvenimo.

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, ĘAINA $2.00
Gaunama ’’Laisvės” Knygyne. Reikalaudami rašykite:

GREAT NECK, N. Y.
Mirus

Stasiui Bistrą j ui
Su jo mirtimi mes netekome gero, širdingo 

draugo, kuris mokėjo su visais gražiai sugyven
ti ir dirbti pažangiame lietuvių judėjime. Mes 

‘reiškiame širdingiausią užuojautą draugei Onai 
Bistrą jienei, jos sūnui Alfredui, dukrai Lillian, 
žentui Bill McBrien, marčiai Jeanne, ir visiems 
giminėms ir draugams.

J. M. Kupčinskai
Z. M. Kavaliūnai
B. N. Skublickai
N. A. Samanick
M. H. Kačinkevičiai
J. E. Milmantai
F. J. Klaston
B. Kutkienė
T. Simans
M. Smaidžiūnienė

A. Rubienė
H. Morris
A. Ražanskienė
J. Stankaitienė
A. Simokaitis
A. Lideikienė
O. Noreikienė
M. Adomonis
J. Plusčiauskas
P. A. Bečiai

Boston - Worcester-, Mass
So. Bostono Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas

0 Rengia

Jvyks Sekmadienį

Rugpjūčio - August 6-tą Dieną
Pietūs Bus Gatavi 1-mą Vai. Dieną t

Bus Olympia Parke, Worcester, Mass.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti.

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergy venimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prfiseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas* Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš- 

. naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar-

'rasite įspūdingų
istorinių įvykių.
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje

< l ę’ ( .. »' •;» 0‘iW f . t ■ « ’ •"!

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $&00.
? Gaunama “Laisvės” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.Laisvė,
102-02 Liberty Avenue 

' Ozone Park 17, N. Y. , Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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Dar apie J. Ragausko knygą
bar trūksta tik radijo apa
rato. Bet šį trūkumą jis 
pasistengs greitai likviduo
ti. Aparatas bus dargi su 
radijolu.

Šioje santvarkoje žmonės 
nesirūpina, kaip praplėsti 
žemės ribas, kaip sutaupyti 
pinigų išmokėjimui dalies, 
kad palikuonys nesibylinėtų 
po mirties. Čia visi sten
giasi dirbti tam, kad pa
gerinti savo dabartinę bui
tį ir padėti kitam—-silpnes
niam.

Prisimenu, kaip vaikys
tėje mano bobutė pasakojo, 
kad jinai 4-rias dienas sa
vaitėje eidavo dirbti kuni
gams, minyškoms, o tik li
kusias dienas galėjo dirbti 
sau. Tuomet dvarininkai 
su kunigais bendravo, todėl 
ir tas veltui dirbamas die
nas vadindavo “kunigys
ta.” Su pasiba išėjimu 
klausydavau bobutės pasa
kojimų ir nenorėjau tikėti. 
Bet kaipgi netikėsi, jeigu 
ji niekuomet'nemeluoja. 
Tie visi bobutės prisimini
mai ir dabar dar pasilikę 
mano atmintyje, bet jų vi
sų neįmanoma sutalpinti į 
laišką. Todėl kol kas pa
liksiu juos sau.

Įdedu iškarpą iš “Kau
no Tiesos.” Rasi sveikini
mus 50 metų sukakties pro
ga dėl laikraščio “Laisvės.” 

Tavo draugė, 
buvusi kaimynka 

Tai klumpės ir vyžos sa
vo gadynę Lietuvoj jau at
gyveno. Ar ilgai dar mū
sų ponai Lietuvą “va
duos”? Mašinistas

Great Neck, N. Y.
Mirė Stasys Bistrais

Liepos 31 d. mirė S. Bis
trais, sulaukęs 67 m. Likos 
palaidotas rugpiūčio 2., Ho
ly Rood kapinėse, Westbu
ry, L. L, N. Y.Paliko dide
liame nuliūdime savo gyve
nimo drauge, moterį, sūnų 
Alfredą, dukterį Lillian, 
žentą Bill McBrien, marčią 
Jeanne ir tris anūkus, bro
lius Petrą ir Antaną, kurie 
gyvena Lietuvoje.

St. Bistrais buvo pažan
gus draugas per ilgus me
tus. Prigulėjo prie LDS vie
tinės 24 kp., buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir jos rėmėjas. 
Reikia pasakyti, kad d. 
Stasys buvo gero būdo. Ne 
tiktai šeimyniškame gyve
nime gražiai sugyveno, bet 
mokėjo sugyventi su visais. 
Turėjo daug draugų. Jam 
mirus draugai ir prieteliai 
skaitlingai dalyvavo šerme
nyse, padabino jo grabą 
gėlėmis. Gaila draugo Sta
sio!

Laidotuvės taipgi buvo 
iškilmingos - skaitlingos. 
Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti pietų ir pui
kiai pavaišinti.

Linkiu Onutei sustiprėti 
ir pergalėti tą skaudų šir
dies smūgį. O Stasiui — ra
miai ilsėtis. ‘

P. B.

Laiškas iš Lietuvos
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta apie Jono Ragausko 
“Ite, missa ėst” knygą. 
Stakliškių dzūkė, kuri tos 
knygos .net Jungtinėse 
Valstijose ieškojo, štai ką 
rašo:

“Na, tai knygą ‘Eikite, 
mišios pasibaigė/ jau per
skaičiau. Sužinojau, ko nie
kad nebuvau pagalvojus. 
Tiesa, aš turėjau abejonių, 
bet jos buvo miglotos. Da
bar ši knyga tas abejones 
išsklaidė. Atsidėjus ją per
skaičiau, ir sužinojau daug 
teisybės. Knyga labai įdo
mi, ir kas joje pasakyta, 
neužmiršiu niekados. Da
bar, kai pamatau kunigus, 
mane tik juokas ima. O aš 
taip viską jais pasitikėda
vau! Taigi knyga naudin
ga ir įdomi. Duosiu ja Sa
liui, o jisai man duos- “Sau
lėtoj Ispanijoj” knyga, ku
rią Tu jam neseniai pri
siuntė!.

Tavo sesers duktė 
Aldona”

Kitą laišką rašo jauna 
kaunietė, kuri J. Ragausko 
knygą anksčiau perskaitė ir 
jos nuomonė apie tą knygą 
“Laisvėje” jau buvo pasa
kyta. Ji čia prisimena sa
vo gimtąjį miestelį Stakliš
kes ir savuosius.

“... Dėkoju už laikraš
čius ir kalendorių. “Lais
vėje” randu įdomių naujie
nų bei aprašymų. Viename 
numeryje buvo rašoma apie 
Jiezną ii- Stakliškes. Mat, 
kaip Jūs ten viską žinote 
apie mūsų kraštą! Tai tą 
Stakliškių mokyklą padės 
statyti ir mano brolis. Jis 
jau apsiformino šioje sta
tyboje. Po to dar statys mo
kytojams namus. Taip kad 
darbo pakaks, tik reikia ne
tingėti dirbti. Brolis džiau
giasi, kad vietoje teks dirb
ti. O darbo jis nebijo. Tuo 
labiau, kad atlyginimas 
taip pat neblogas. Jis tu
ri 5-kis vaikus. Iš jų tik 
vienas nelanko mokyklos. 
Jo vaikai švariai ir tvar
kingai aprengti, visi apsia
vę bateliais. Ne taip kaip 
mes eidavome su klumpė
mis ir džiaugdavomės, kad 
jos dar slysta per ledą. Vai
kai, grįžę į namus, pasako
ja, kaip jie sportavo, šoko 
tautinius šokius, dainavo ir 
1.1. Vienu žodžiu, jie jau
čiasi tenai jaukiai ir sma
giai. Vasaros laiku daro 
iškylas į įvairias vietoves 
arba kitus miestus. Kartais 
atvažiuoja į Kauną (iš vy
resnių klasių) pasižiūrėti 
įdomesnių spektaklių teat
re.

Mūsų laikais to nebuvo. 
Apie tokius malo n u m u s 
mes ne tik negalvojom, bet 
ir sapne nesapnavom. Kar
tais mintimis nuklystu į 
vaikystės dienas ir man pa
sivaidena ta šiaudinė pasto
gė su moline asla ir mažais 
langeliais. Manau, kad Tu 
taip pat prisimeni tą mūsų 
nepavydėtiną namelį. Ne
pasakyčiau, kad šis mano 
tėviškės namas yra kuo 
nors ypatingas. Bet jis tiek 
tiek savo išore, tie vidaus 
tvarka skiriasi nuo ano, 
kuriame aš praleidau skau
džias vaikystės dienas. Ka
da parvažiuoju į namus, 
jau iš tolo matau baltuo
jant langų švarias užuolai
das. Įėjus į vidų, jaučiama 
rūpestinga tvarka. Švariai 
išplautos grindys. Miega
majame graži moderniška 
spinta drabužiams kabinti, 
ir tvarkingai - švariai pa
klotos lovos. Šiemet jau 
Įvedė ir elektros šviesą. 
Brolis sako, kad jam da

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PASKOLA SUDANUI
Khartoumas. — Tarybų 

Sąjunga suteikė Sudano 
respublikai paskolos $22,- 
000,000 dvylikai metų tik 
po 2 ir pusę procento palu- ' 
kanų. Sudanas už paskolą 
pirks mašineriją keturiems 
fabrikams ir žemės ūkio 
reikmenų.

Indianapolis. — Jaunasis 
C. Poynter, ‘ jaunoji Ima 
Jean ir dar 8 vestuvių as
menys laiveliu išplaukė 
ant White upės paplaukio
ti. Laivelis apsivertė ir 
jaunoji prigėrė.

Amerikos “Melting Pot” 
istorija

Net ir ankstyvosiomis 
dienomis Amerika buvo vi
sokiausių tautybių ir religi
jų “Melting Pot.” Beveik 
per 170 Amerikos koloninio 
egzistavimo metų (nuo 
1607 m.) keleiviai iš Olan
dijos, Prancūzijos, Škotijos, 
Airijos, Vokietijos, Švedijos 
ir kitur atvyko ir apsigyve
no Naujajame Pasaulyje. 
Jie paliko savo gerai pa
žįstamas vietas, kuriose jie 
buvo įleidę savo šaknis ir 
persikėlė į svetimą tolimą 
žemę už tūkstančių mylių.

Kodėl jie čia atvyko? 
Todėl, kad Senasis Pasaulis 
jiems atsisakė suteikti eko
nominių galimybių ar juos 
persekiojo. Jie atvyko į A- 
meriką, nes šis kraštas 
jiems atrodė nepalyginamu 
ekonominių galimybių kraš
tu. Jame ypač buvo gausu 
natūralaus maisto žuvies 
formoje, upeliuose ir upėse, 
laukinių paukščių formoje 
ir vaisių. Platūs nepaliėstos 
žemės ir miško plotai dau
giausia viliojo pirmuosius 
Europos atvykėlius.

Amerikos natūralūs žemės 
turtai tačiau nebuvo leng
vai pasiekiami. Imigrantai 
turėjo susijungti bendroje 
kovoje prieš natūralias jė
gas. Kalbos ir papročių 
skirtumai nyko prieš svar
bą bendrai nugalėti lauki
nius nepaliestus plotus ir 
juos pasijungti sau. Pio
nieriškas gyvenimas dažnai 
iškėlė vienas kitam pagal
bos būtinumą, kad išlikus 
gyviems.

1782 m. tuoj po Ameri
kos Revoliucijos, Hector St. 
John de Creveco, prancū
zas, kuris trumpą laiką 
gyveno Pennsylvanijos vals
tijoje, padarė labai žymią 
pastabą. Jis pastebėjo, kad 
vienas iš žymių visuomenės 
požymių yra tas, kad “vi
sų tautų individai yra su
tirpdyti į vieną žmonių ra
sę.” “Aš galėčiau nurody

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

teratūros instituto kolektyvas 
įteikė spaustuvei “Lietuvių li
teratūros istorijos“ IIP tomo 
pirmąją dalį.

Šiame “Lietuvių literatūros 
istorijos“ veikale marksistinės 
metodologijos pagrindais iš
aiškinami svarbiausi 19 17- 
1940 metų laikotarpio lietuvių 
literatūros istorijos reiškiniai, 
plačiai nagrinėjama J. Vaiž
ganto, V. Krėvės, A. Vienuo
lio, L. Giros, B. Sruogos, K. 
Binkio, V. Mykolaičio, P. Vai
čiūno, A. Lasto, S. Čiurlionie
nės ir kitų to meto lietuvių 
rašytojų kūryba. Įvadinį 
straipsnį parašė akademikas 
profesorius K. Korsakas.

“Lietuvių literatūros istori
jos“ III tomo pirmąją dalį 
paruošė akademikas K. Kor
sakas, filologijos mokslų kan
didatai V. Galinis, K. Dovei
ka, J. Lankutis, L. Gineitis ir 
J. Žėkaitė.

Dar šiais metais knygynų
lentynose pasirodys ir antroji 
“Lietuvių literatūros istorijos“ 
III temo dalis. Ji taip pat ski
riama kapitalizmo laikotarpio 
lietuvių literatūrai ir išsamiai 
nagrinės P. Cvirkos, S. Nėries, 
A. Venclovos, V. Montvilos, J. 
Baltušio, T. Tilvyčio ir kitų 
lietuvių rašytojų gyvenimo ir 
kūrybos kelią. Baigiamas 
ruošti ir ketvirtasis, paskuti
nis tomas, skirtas lietuvių ta
rybinei literatūrai.

PAIEŠKOJIMAS
Lipnickaitė Marytė, duktė Fe

likso ir Radavičiūtės Kostancijos, 
ieško savo dėdės Radavičiaus Jono 
arba Radavičiaus Juozo. Jei esate 
gyvi, patys prašomi atsiliepti, o jei 
ne, tai nors vaikai prašomi atsi
šaukti. Mano adresas.

Žagarė, Tarybų Arm. g. Nr. 32
Lipnickaitei Marytei /
Lithuania, USSR 

ti,” pareiškė . Crevecour, 
“šeimą, kurios senelis buvo 
anglas, žmona olandė, jų 
sūnus vedęs prancūzę ir ke
turi anūkai vedę, žmonas 
keturiu skirtingu t a u t y - 
bių...”

Tačiau, nežiūrint Ameri
kos koloninės visuomenės 
įvairumo, anglų kultūra do
minavo. Faktas, kad dauge
lis neanglų tautinių grupių 
buvo pasiskirsčiusios po vi
sas kolonijas, padėjo susilp
ninti ryšius, kurie rišo ko
lonijas su jų gimtaisiais 
kraštais. Kolonijoms bręs
tant ir vis turtingėjant, jos 
pasidarė vis daugiau savi
mi pasitikinčios ir vis dau
giau nepakentė anglų su- j 
varžymų prekyboje, indust
rijoje ir savivaldoje. Ir 
galų gale visų tautybių ko
lonistai, neanglai ir anglai, 
pasisakė už individ u a 1 i ą 
laisvę ir už krašto nepri
klausomybę.

Tokiu pavyzdžiu buvo vo
kiečių imigranto, John Pe
ter Zen ger, sūnus, kuris 
kovojo dėl spaudos laisvės 
New Yorke. Virginijoje ki-j 
lęs Patrick Henry drąsiai 
pasisakė už rezist e n c i j ą 
prieš britus su šūkiu: “Duo
kit man laisvę arba duokit 
man mirtį!” Jis buvo ško- 
tų-airių kilmės. John Mor
ton, Neprikla u s o m y b ė s 
Deklaracijos signataras, sa
vo protėvių kilme galėjęs 
nusekti ligi švedų kolonijos 
Amerikoje. Pap Revere, 
prancūzų hugenotų kilmės, 
perdavė žinią apie britų ar- 
tinimąsi Massachu setts 
valstijoje. Šis įvykis pradė
jo ginkluotą kovą tarp ko
lonistų ir britų kareivių ir 
atžymėjo Nepriklausomybės 
Karo pradžią. '

Iš šio susivienijimo dėl 
bendro tikslo prieš bendrą 
pavergėją kilo Amerikos to
lerancijos tradicija — tole
rancijos žmonėms įvairių 
kilmių ir įvairių religijų.

American Council

Klaidos atitaisymas
Liepos 21 d. “Laisvėj” 

eilėraštyje “Prie Nemuno 
kranto viename punktelyje 
padaryta korektūros klaida 
ir tuo būdu visas punktelis 
skamba nei šiaip, nei taip, 
sekančiai:
O svajonių aš sparneliais 

Tėviškėlę aplankyt
Ir vaizduotėj šias pakrantes 
Nemunėlio vis mačiau.

Betgi turėjo būt šitaip: 
O svajonių aš sparneliais 
Tėviškėlę vis lankiau
Ir vaizduotėj šias pakrantes 
Nemunėlio vis mačiau.

Atsiprašome eilėraš č i o 
autorių.

Antrosios Turistų Grupes 
Sutikimui Banketas

Rengia Aido Choras

Įvyks šeštadienio Vakarą —:— Pradžia 6-tą Vai.
I

Rugpiūčio 12 August
“Laisves” Saleje 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Bus graži programa ir dalyvaus geras skaičius 
tik sugrįžusių turistų.

' * s

Aido Choras kviečia visus dalyvauti
%

LLD Antrosios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 20 August
Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Piknikas bus pilnas įvairaus grožio: muzika, dai
nos, polkos, kontestas ir lengvo žaidimų sporto. Mai
šuose bėgimas, šaukšte kiaušinių nešimas ir mėly
nių uogų “pajaus” valgymo lenktynės. Kviečiame 
visus, jaunus ir senus suvažiuoti ir turėti smagų 
pikniką.

Busas veš nuo Lituanica Square 12:30 ir nuo 
Forest Parkway stoties — 85th St., Jamaica Ave.,' 
1-mą vai. Kaina $1.50.

Lietuviai turistai 
sugrįš trečiadienį

Antroji šiemetinė . JAV 
lietuvių turistų grupė iš 
Lietuvos grįž trečiadienį, 
rugpiūčio 9, 5:30 v. popiet.

Ji grįž S AS linijos lėktu
vu, Flight 911 International 
(Idlewild) aerodrome New 
Yorke.

Dr-o J. Paulionio 
atminimui

Š. m. liepos 30 d. ištiktas 
širdies ..smūgio staiga mirė 
brukliniečiams gerai žino
mas gydytojas—dr. Juozas 
F., Paulonis, išgyvenęs ' 66 
metus. Velionis buvo tikras 
Bruklino sūnus—čia gimęs 
ir augęs. Išėjęs aukštuosius 
medicinos mokslus dr. Pau- 
lonis dirbo mūsų vyriausy
bės skirtėje sveikatos komi
sijoje, kurioje jis tobulino
si vaikų ligų gydymo srity
je. Išėjęs iš tarnybos, įsikū
rė Brukline kaip tos srities 
specialistas. Jisai buvo pir
mas lietuvis pediatras Niu
jorko apylinkėje.

Kai buvo jaunesnis, dr. 
J. Paulonis duodavo paskai
tų iš savo specialybės Pilie
čių Klube ir “Laisvės” salė
je, kai ji buvo Lorimer 
gat v ė j e. Paskutiniaisiais 
metais, sveikatai pašlijus, 
dr. J. Paulonis dirbo Kings 
County ligoninėje;' gyveno 
ir mirė Sayville,; Long Is
land. Palaidotas Brukline, 
šv. Jono kapinėse.

Mirdamas velionis paliko 
žmoną, sūnų, dvi dukras, 
tris brolius, • dvi seseris ir 
daug draugų. Liūdinčiai 
šeimas' reiškiama nuoširdi 
užuojauta. .
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New Yorko ir apylinkės 
lietuvių dėmesiui

Dėl daugelio priežasčių 
antrajai iš Lietuvos sugrįž
tančių turistų grupei pa
sveikinti banketas ■ perkel
tas į šeštadienį. Banketas 
įvyks rugpiūčio (Aug.) 12 
dieną, Kultūriniame Cent
re, 102-02 Liberty, Avė., 
Ozone Park, N. Y. Bus pa
teikta pilna vakarienė.

Pradžia 6-tą vai. vakare.
Bus graži programa, ku

rią pildys visa publika, vad. 
Mildred Stensler. Taipgi iš
girsim labai įdomių prane
šimų iš Tarybų Lietuvos. 
Daly va u s brooklyniečiai: 
Graunas, Ventienė ir jos 
jaunamečiai du sūneliai, 
Elena Brazauskienė ir Wal
ter Brazauskas, Aido choro 
viceprezidentas. Jie pasa
kys daug įdomių naujienų. 
Kviečiam skąitlingai susi
rinkti.

Aido Choras

ĮVAIRIOS ŽINIOS PRANEŠIMAI
MACMILLANĄ VARO 

LAUKAN
Londonas. — Anglijos 

premjeras Macmillanas sto
ja už tai, kad Britanija 
įstotų į Europos prekybos 
sąjungą, kuri ą sudaro: 
Francūzija, Italija, Vakarų 
Vokietija, Belgija, Hollan- 
dija ir Luksemburgas.

Parlamente laboristai ir 
kai kurie konservatyvai 
reikalavo, kad Macmillanas 
pasitrauktų iš premjero 
vietos.

Brasilia. — Brazilijos 
prezidentas Quadrosas pa
dėkojo TSRS premjerui 
Chruščiovui už laišką. Jis 
sako, kad Brazilija eis 
draugiškumo keliu su viso
mis valstybėmis.

PASKELBĖ ORO JĖGŲ 
MOBILIZACIJĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskelbė 
Nacionalės gvardijos karo 
or lai vyno jėgų mobilizaci
ją. Jis įsakė, kad 71 skyrius 
būtų pasiruošę. Tas liečia 
28,000 orlaivyno rezervistų.

Praga. — Sulaukęs 64 
metų amžiaus mirė Čeko
slovakijos premjero pava
duotojas Vaclavas Kopec- 
ky.

GRĮŽO Iš JAPONIJOS 
70,000 KORĖJIEČIŲ

Tokio. — Du Tarybų Są
jungos-laivai jau atliko 70 
kelionių ir išvežė iš Japo
nijos į Šiaurės Korėją 70,- 
000 korėjiečių. Dar yra 15,- 
000 pareiškusių norą grįžti, 
bet grįžimo laikas baigiasi 
su rugpiūčio 42 diena. Jie 
reikalauja Japonijos, kad 
laiką prailgintų.

Washingtonas. — U. S. 
Information Agency ruošia 
parodą JAV transportaci- 
jos priemonių Maskvoje, 
Leningrade ir Stalingrade.

LA PAZ. — Bolivijos 
valdžia siunčia armijos da
linius į Santa Cruz provin
ciją prieš valstiečių išstoji
mus.

Gražių ir naujų filmų is
Lietuvos rodymas

PAMATYSITE įžYMIOJO VEIKĖJO 
LEONO PRŪSEIKOS LAIDOTUVES

Visi įsitėmykite šio mėnesio (rugpiūčio) 26 d., šeš
tadienį. “Laisvės” saleje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, bus rodomi nauji gražūs filmai iš Lietuvos. Taip
gi pamatysite draugo Leono Prūseikos laidotuvių fil
mą, kurį padare detnoitietė Stefanija Masyte.

Visus filmus rodys Jonas Grybas. i
Rodymas prasidės lygiai 7 vai. vakare. Visi būkite 

laiku.
Rengėjai

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 8, 1961

OZONE PARK, N. Y. A
Lietuvių Namo Bendrovės (LiihJ 

Bldg. Corp.) direktorių susirinki, j 
mas įvyks pirmadienį, rugpiūčio 14} 
savame name, 102-02 Liberty Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vaakre. Visi di
rektoriai prašomi dalyvauti. J. G.

(62-63)

LLD. 185 KP. SUSIRINKIMAS

Visiems nariams yra svarbu su
sirinkti ir imti dalyvumą. ALDLD 
Centro Komiteto nominacijos. Taip
gi pasiruošti rudeniniam veikimui.

Susirinkimas įvyks rugpiūčio 8 d., 
antradienį, 7:30 vakare, “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke.

Kviečia visus valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, Rugpiūčio-August 9 d., 
7:30 v. vakare, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Rugpiūčio-August 11 d., sve
tainėje 1150 No. 4th St. Prasidės 
7:30 vakare. Šis susirinkimas la
bai svarbus, nes Rugpiūčio 13-tą 
dieną, sekmadienį, bus kuopos 
draugų draugiška išvyka į Ra
manauskų ūkį. Visi kuopos nariai 
ir svečiai bus gausiai pavaišint 
skaniais valgiais ir gėrimais.

Šios rūšies gegužinės jau per 
daugelį metų neturėta. Tikimasi 
skaitlingo pažangių sambūrio. Ap
tarsime ir kitus bėgančius reikalus.

Valdyba (61-62)

• WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks rugpiūčio 14 d., 7:30 
vakare, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius dalyvau
ti šiame susirinkime. Turėsime daug 
svarbių reikalų apkalbėti. Išgirsite 
raportą iš “Laisvės” pikniko, taip
gi raportą ir turistų pasitikimo 
banketo-pikniko.

Jau. gavome iš Centro blankas 
dėl norriinavimo j Centro Komiteto.

J. Jaskevičius, org. (61-62)

WORCESTER, MASS.
AIDO CHORO 

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį 

Rugpiūčio-August 20 d.
OLYMPIA PARKE

Kviečiame visus atsilankyyti. Val
gių ir gėrimų bus užtenkamai. Taip
gi rūpinamiesi sudaryti dainų pro
gramą. Iki pasimatymo,

Aido Choras
(60-66) 

, ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai—LDP 

Kliubo, LDS 33 kp. ir LLD 54 kp.— 
įvyks sekmadienį, Rugpiūčio-August 
6 d., 2 vai. popiet, 408 Court St.

Kliubo susirinkimas bus 2 vai. 
dieną, kiti susirinkimai seks po jo.

LLD susirinkimas svarbus tuo, 
kad turėsime nominuoti LLD centro 
valdybą sekamiems metams.

Kviečiame visų organizacijų na
rius dalyvauti susirinkimu, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui. A. S.

(60-62)




