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KRISLAI
Prezidento kalba.
Gromyko kalba.
Išvada.
Amerikiniai reikalai.
K. Menkeliūnaitė.

įkaičiau JAV prezidento 
liepedžio kalbą, sakytą Jung
tinių Tautų Asamblėjos sesijo
je pirmadienį.
- Klausiau per radiją TSRS 
užsienio reikalų ministro Gro
myko kalbos, kurią jis sakė 
toje pat, sesijoje antradienį.

Mačiau spaudoje fotonuo
trauką vaizduojant, kaip pre
zidentas Kenedis linksmai pa
sveikino Gromyką.

Tai kokia iš viso to darosi 
išvada?

Išvada tokia: abudu vyrai 
savo kalbose kai kuriais klau
simais pareiškė griežtai skir
tingas nuomones — pavyz
džiui: dėl nusiginklavimo ir 
dėl JT sekretoriato sudarymo. 
Bet abiejų kalbose buvo ir 
panašių pasisakymų: dėl tai
kos sutarties su Vokietijomis, 
dėl Vakarų Berlyno ateities 
reikią tartis, kalbėtis, derė
tis!

O tai ir yra pats svarbiau
sias dalykas! Tai švelnina vi 
,są neramią pasaulinę situaci-

'"i

/lUkčkime, kad taip ir, bus, 
ktjr ne karinėjnj? 
rąis, o 
mia bus yisį' nebusi pratimai, 
visas Įdįfitys jjašąljntos. - . V-

. * 5 • ** •■■V*1 , -—r— ' p ' • *

Bet galvodami apie pasau
linius reikalus, nepfcmir»kiipe 
ir nąminiy.^ ' •, ■ . . J C “

Nepamirškime, kad spalio 
mėnėsio pradžioje •; susirinks 
JAV Aukščiausiasis teismas 
žieminei sesijai.; L. , , ?

.Nepamirškime, kad jis turės 
spręsti JA V Komunistų pafti? 
jos ' -apeliačiją, prašant, -kad 
šis teismas iš naujo pėrsvars- 
tytų savo sprendimus, paskelb
tus š. m. birželio 5 d. ' Tie 
sprendimai, kaip, žinia,, buvo 
tpk.fėteisplas u žgyrė' į)aish 
McČarrano aktą, * kertantį 
smūgį amerikiečių demokra
tinėms teisėms. Jis užgyrė 
£mitho aktą.'
, Nepamirškime, kad rugsėjo 
23-24 dd. Niujorke įvykęs pus
antro tūkstančio amerikiečių 
suvažiavimas demokrat i n ė m 
teisėm ginti atsišaukė į visus 
JAV žmones, kad jie veiktų, 
kftd darbuotųsi, kad jie patys 
tartų savo žodį, reikalaujant 
atkeisti paminėtus Aukščiau
siai) teismo sprendimus!

“Ai išmanau, kad šis teis
iu? sprendimas galėtų būti pa- 
|eishxtas...” sakė Aukščiausio
jo teismo pirmininkas Warren.

wjKaį prasidės partijų ir vi- 
apjdų visuomeninių grupių nu- 
pfa-tyniipjm&«, niekas negali 
pasakyti, kur jis baigsis..?' sa
kė teisėjas Black.

Abudu teisėjai taip pareiš
kė ryšium su teismo sprendi
mais, paskelbtais birželio 5 d.

Lai Jcįekvienas amerikietis 
tai įsitėmija!

Šiuo mtu pas mus, Niujor
ke, vieši miela viešnia—dai
nininkė įK.pnstancjją Menke- 
jiifoaitė, atvykusi iš garsiojo 
Milano, Italijos.

JįL Mepkeliūnaitės kaip dai
nininkės Amerikos lietuviams 
atlikti nuopelnai kadaise, kai 
ji gyveno JAV, buvo gražūs, 
<eri. Gyvendama Milane, ji 
savpo baisą vis lavino, keldama 

' StesnĮ kultūrinį lygį.
Būtų labai pravartu, jei nors 

didesnėse JAV lietuvių kolo
nijose dabar jai būtų surengti 
koncernai.

Tarybų Sąjungos protestas 
ir gynybos jėgų pratimai

Maskva. “ 
junga įteikė Turkijai pro
testą prieš laužymą sutar
ties Dardanelių ir Bosforo 
sąsiaurių reikalais ir prieš 
provakatoriškus manevrus 
TSRS pasienyje.

Pagal 1936 m. sutartį, 
padarytą Montreux mieste, 
Turkija neturi praleisti ka
ro laivų per Dardanelių ir 
Bosforo sąsiaurius nei vie
nos šalies, kurios teritorija 
neprieina prie Juodosios 
jūros. Bet Turkija praleido 
pro sąsiaurius NATO karo 
laivus tų šalių, kurios nieko 
bendro neturi su Juodosios 
jūros sritimi. Taipgi Turki
joje, Tarybų Sąjungos pa
sienyje, Jungtinių Valstijų 
parašiutininkai turėjo ma
nevrus.'

Varšuvos apsigynimo są
jungos, kurią sudaro: Alba
nija, Bulgarija, Čekoslova-

— Tarybų Są-, kija, Lenkija,- Rumunija, 
■ Tarybų* Sąjunga irVokieti- 

jos demokratinė Respubli
ka, vadovybė paskelbė, kad 
spalio ir lapkričio mėnesiais 
sausumos, jūrų ir oro gyny
bos jėgos turės karinius 
pratimus.

Varšuvos sąjungos vy
riausybės ir militariniai va
dai sako, kad “NATO jėgos 
atliko visą eilę provokaci
niu manevru”. Laike ma
nevrų buvo praktikuojama 
pasiruošimai užpuo Ii m u i 
Albanijos. Bulgarijos, Len
kijos ir Tarybų Sąjungos 
sienų. NATO militaristai 
darė tokius jėgų permeti
mus, tartum jie jau vykdė 
karo. veiksmus prieš Varšu
vos Apsigynimo Sąjungos 
valstybes. Todėl Varšuvos 
Apsigynimo sąjunga sustip
rino savo gynybos jėgas ir 
atliks pratimus.

Vakarai, Berlynas 
U « Vokietija.-

kįetijos Demokratinės Res
publikos.;, Kai kurie politi
niai veikėjai sako, kad jie 
■besitars” su ja. Bet rim
tesni politiniai vadai sako: 
yra faktas, kad dabar ran
dasi dvi Vokietijos, o-vaka
rinis Berlynas yra 110 my
lių Rytų Vokietijoje atsto
ję nuo Vakarų Vokietijos 
sienos, tai nebus galima su, 
ja nesitarti, nes reikės per 
jos teritoriją palaikyti ry
šius. ' i •

Iki dabar ir Vakarų Vo
kietija nesiskaitė su Rytų 
Vokietija, bet dabar, kai 
kurie Vakarų diplomatai 
numato, kad toks elgesys 
turi pasibaigti. Jie sako, kad 
Vakarų Vokietija daugiau 
laimės, jeigu ii skaitysis su 
faktu.

Beinąs. - Vakaruose 
eina šųjucUmas, nes Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nes šalys pasirengę pasira
šytif tąik4 su Voke t jos De
mokratine Respublka (Ry
tų Vokietija),/ jeigu Vaka
rai ir atsisakys.

Tatar reiškia, kad Angli
jos* Francūzijos ir Jungti- 
nių Valstijų susisiekimas su 
gamizėnąis ‘ vakarini a m e 
Berlyne tada rasis kitokioje 
padėtyje. Dabar jų susisie
kimą. kon t roli uo j a Tarybų 
Sąjunga prie Vakarų Vo
kietijos-sienos ir vakarinio 
Berlyno, gi užsieniečių vy
kimą i vakarinį Berlyną 
kontrolių ja Vokietijos De
mokratinė Respublika.

Vakarai nepripažįsta Vo-

JAVb1nkrotasLIŲ Prasidėjo UAW unijos
Išsi derybos su Fordo Ko.Washingtonas. — 

vysčius lėktuvų, busų ir au
tomobilių transportacijai, 
geležinkelių kompanijos ei
na į skolas. Mat, traukiniai 
turi išeiti nustatytu laiku, 
o keliauninkų, dažnai, nėra, 
N. Haven geležinkelio bosai 
sako, kod jau turi 138 mili
jonus dolenų skolų. Brašė iš 
JAV paskolos $14,700,000, 
bet Atstovų Butas prašymą 
atmetė. ‘ /

Brooklyne dainininkė dai- 
n u o s metiniame “Laisvės” 
koncerte lapkričio mėn. 12 d.

Beje, rugsėjo 30 d. mūsų 
aidiečiai rengia gražias dai
nininkei sutiktuves, kurios bus 
“Laisvės” salėje.

šiemet sukanką 50 metų nuo 
įžymaus lietuvių muziko ir 
tapytojo M. K. Čiurlionio mir
ties. Girdėjau, LMS nutarė 
Niujorke suruošti mitingą ge
nijuj pagerbti, su jo darbais, 
su jo kūryba susipažinti.

Tai reikėtų padaryti ir kito
se lietuvių kolonijose.

Detroitas. — Pirmoji su 
unija kontraktą pasirašė 
American Motors Corp., 
kurioje dirba ^0,000 darbi
ninkų. Po trumpo streiko 
priėmė unijos sąlygas ir 
kontraktą pasirašė General 
Motors Corp., kurios fabri
kuose dirba 310,000 auto
mobilių gamintojų.

Dabar United Automo
bile Workers unija pradėjo 
derybas su Ford Corp., ku
rios fabrikuose dirba apie 
165,000 darbininkų.

VOKIEČIAI NUTEISĖ 
2 AMERIKIEČIUS

Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje nuteisė dvejiems me
tams kalėjimo dų Jungtinių 
Valstijų studentus, V. S. 
Pankey ir G. P. Ferrey. 
Juos sugavo bandant išvog
ti iš rytinio Berlyno mote
rį.

Atsišaukimas į visuomenę 
“Laisves” vajaus reikalu

Pradedame 1961 metų vajų gavimui “Laisvei” naujų 
skaitytojų, atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų ir su
kėlimui $5,000’ fondo biudžeto sustiprinimui laikraščio 
1962 metams.

Kadangi “Laisvės” jubiliejinis vajus gražiai pasi
sekė, tai 1962 metams laikraščio biudžeto sustiprinimui 
fondą prašome sukelti tik iš $5,000. Per eilę metų ru
deninio vajaus laiku sukeldavome po $10,000 aukomis 
ir pelnais nuo parengimų, šiemet prašome mažiau.

Širdingai kviečiame visus buvusius vajininkus, vi
sus “Laisvės” skaitytojus ir visus apšvietą branginan
čius žmones stoti į vajų ir darbuotis gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų, atnaujinimui išsibaigusių prenumera
tų ir rinkimui aukų sukėlimui $5,000 fondo biudžetui.

Prašome organizacijų veikėjus ruošti pramogas, 
prašome visuomenę lankytis į “Laisvei” suruoštus^ pa
rengimus ir prašome visus “Laisvės” skaitytojus padėti 
savo kolonijų vajininkams gauti naujų skaitytojų.

Vajui laikas yra skiriamas nuo šių metų spalio mė
nesio 1-mos dienos iki gruodžio mėnesio 31-mos dienos. 
Per tuos tris mėnesius darbuokimės visi, kad sėkmingai 
vajų išvestume, kad pastatytume “Laisvę” ant stiprių 
kojų 1962 metams.

“Laisves” B-ves Direktorių Taryba

Iš JAV prezidento 
į Kenedžio kalbos

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Pi rmažfenį, r tįgsė j o 25 d., 
.J A V; prezidentas v Kenedis 
kalbėjo? Jungtinių > < Tautų 
Asamblėjos sesijoje. Jis sa
kė, kad jeigu pasitarimų ke
liu nebus išspręstas vaka
rinio Bėrlynb klausimas, tai 
gali kilti atominis karas. 
Jis sakė, kad Vakarai ieško 
kelių išspręsti * tą klausimą 
per pasitarimus’.

Prezidentas stoja už tai, 
kad ir toliau Jungtinių 
Tautų sekretoriato parei
gas eitų tik vienas asmuo.

Kenedis pateikė JAV nu
siginklavimo planą. Asamb
lėjos nariai numato, kad tu
rint Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų -nusi
ginklavimo pasiūlymus, bus 
greičiau galima eiti 
praktiškų žingsnių.

Prezidentas siūlė,
Jungtinės Tautos pataisytų 
savo čafterį ir apribotų 
erdvių tyrimus tik taikos 
reikalams.

Kenedis kalbėjo apie “ko
munistų partizanų” veiklą 
pietrytų Azijoje, tai yra, 
pasisakė prieš tų šalių dar
bo liaudies kovą dėl panai
kinimo pusiau vergiškos 
sistemos. Kenedis nutylėjo

prie

kad

Vėliausios žinios
Damaskaš. -Sirijoje pra

sidėjo revoliucija atsimeti
mui nuo Ęgipto, tai yra nuo 
Jungtinės Ąrabų Respubli
kos. Sakoma, kad sukilimas 
pilnai pavyko.

■ FrancūzijosParyžįus 
mainieriai ir* geležinkelie
čiai paskelbė streiką reika
laudami pakelti algas.

Maskva. —• Tarybų Są
jungos radijas perdavė pres 
zidento Kenedžio kalbos 
turinį, kurią jis sakė Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
sijoje.

apįe Alžyro ir Angolos liau
dies’ kovą, kąd neužgauti 
NATO nariui—- Frdncūzi- 

.' Antradienį ilgą kalbą sa
kė A. Gromyko, TSRS už
sienio reikalų ministras. Jis 
pareiškė TSRS poziciją pa
matiniais klausimais: nusi
ginklavimo, panaiki n i m o 
kolonializmo, sutvarkymo 
Jungtinių Tautų vadovybės 
ir kitais.

Nusiginklavimo reikaluo
se Gromyko sakė, kad 
praktika įrodė, jog kalbos 
ir pasitarimai tik atomi
nius ginklus uždrausti ne
davė rezultatų. Reikia vi
siems susitarti generaliam 
nusiginklavimui, tai yra, 
panaikinimui visokių gink-

Jis siūlė, kad Jungtinės 
Tautos rimtai imtųsi darbo 
likvidavimui kolonializmo 
ir pateikė tam planus.

Kas dėl Jungtinių Tautų 
sekretoriato, tai pakartojo 
TSRS pirmesnius reikala
vimus: turi būti sudarytas 
sekretoriatas, kuriame ly
giateisiais būtų po atstovą 
nuo Vakarų, Rytų, ir neut- 
rališkų valstybių.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos užsiennio minist
ras Gromyko ir JAV vals
tybės sekretorius Ruskas 
vėl tarėsi per keturias va- 
lanndas vakarinio Berlyno 
ir kitais klausimais.

Morehead City, N. C. .. -
Įvyko sprogimas karo lai
vyno tanke ryje, kuriame 
buyo 10 milijonu galionų 
gazolino. Nelaimėje 1 žmo
gus užmuštas ir 21 sužeis
tas.

Jakarta.—Indonezija rei
kalauja grąžinti jai vakari
nę Gvinėją.

Tarybų Sąjunga pateikė 
nusiginklavimo planą

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Tarybų Sąjunga ir vėl 
pateikė nusiginklavimo pla
ną. Jis yra pakartojimas to, 
ką prieš dvejus metus 
Asamblėjos posėdyje išdės
tė Chruščiovas.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad Vakarų paskubus gink- 
lavimasis ne tik gula baisia 
našta ant visų žmonių pe
čių, bet sudaro baisų nera
mumą, nuolatinę baimę ir 
nepastovumą.

Tarybų Sąjunga kaltina, 
kad Vakarai yra atsako- 
mingi, jog iki dabar nėra 
padarytų žingsnių prie nu
siginklavimo, kaip to reika
lauja Jungtinių Tautų rezo
liucija.

TSRS sako, kad kalbos 
apie “atominių ginklų už
draudimą”, kol nėra daro
ma žingsnių prie pilno nusi
ginklavimo, tai tik išsisuki

k - ' I 1

Bus didelis Jungtinių 
Valstijų deficitas

"^Vąshingtonas. —Jau. da
bar numatoma, kad 1961 
metais Jungtinės Valstijos 
turės nuo septynių iki de
šimt bilijonų, dolerių defici
to. Įplaukos dėl šių metų 
buvo numatomos 82 bi
lijonai dolerių. O jau dabar 
federalinės išlaidos pasiekė 
90 bilijonų dolerių.

Deficitą didina paskubus 
apsiginklavimas. Apart iš
laidų ginklų ir amunicijos 
gaminimui, dar didėja ir al
gų išmokėjimo skaičius. 
Dabar kiekvieną savaitę 
JAV išmokama 5,500,000 
algų, jų tarpe 2,500,000 ci
viliniams, iš kurių milijo
nas dirba gynybos departa
mento žinioje. Nuo 1961

Sako: Laose ruošia 
atgaivinti karą

Pekinas. — Kinijos spau
da nurodo, kad Vakarai 
ruošiasi atnaujinti mūšius 
Laose. Genevoje jų delega
tai trukdo susitarimus, o 
Thailande, Laoso pasienyje, 
Jungtinės Valstijos atgabe
no daug ginklų, amunicijos,, 
maisto ir savo “partizanų” 
iš Okinawos. Dabar ten 
randasi ir A. Harrimanas.

“Visi ženklai rodo, kad 
Vakarai nori panaujinti ka
rą Laose”, rašo Kinijos Ko
munistų partijos organas.

100,000 KINŲ SUTIKO 
KUBOS PREZIDENTĄ
Pekinas. — Virš 100,000 

kiniečių pasitiko Kubos 
prezidentą Osvaldo Dorti- 
cos Torrądą. Kubos prezi
dentas pareiškė, kad ilgai
niui Kinija atgaus Formo- 
zos salą, o Kuba Guantana
mo įlanką, kurioje dabar 
JAV karo laivynas turi ba
zę.

nėjimai nuo nusiginklavi
mo.

Atominių ginklų uždrau
dimo ir kontroliavimo klau
sime jau prirašyta kalnai 
popieriaus, • prisakyta daug 
kalbų, bet iš to naudos nė
ra.

TSRS sako: Jeigu Vaka
rai priims Tarybų Sąjun
gos nusiginklavimo planą, 
tai TSRS priims bile Vaka
rų pasiūlytą kontrolės sis
temą, kuri turi būti suda
ryta iš Vakarų. Rytų ir ne- 
utrališkų valstybių atstovų. 
Ji sako, jeigu bus einama 
prie visiško nusiginklavimo 
—panaikinimui visokių ka
ro ginklų, armijų, karo mo
kyklų, generalinių štabų, 
tai nei vienai valstybei ne
bus ką slėpti ir kontrolė bus 
savo vietoje. TSRS siūlo: 
pilną nusiginklavimą įvy
kinti per penkerius metus 
laiko.

metų pradžios gynybos civi
linių darbininkų skaičius 
padidėjo 100,000.

Pašto darbininkų t skai
čius padidėjo tik 20,000, gi 
mokslo ir savipagalbos de- 
patamentų tik 1,500 tar
nautojais. Armijos, laivyno 
ir oriai vyno algų išmokėji
mai 1961 m. jau padidėjo 
260,000.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos skubiai siun
čia daugiau militarinės pa
galbos į Pietinį Vietnamą..

Washingtonas.—Užsidarė 
Jungtinių Valstijų Kongre
so 1961 metų sesija. Liko 
daug bilių neapsvarstyta.

John A. McCone bus 
vietoje A. Dulleso

< f

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis „ pakeičia 
Central, .Intelligence Agen
cy (JAV užsienio žvalgy
bos) direktorių. Per ilgus 
metus juomi buvo Alienas 
Dullesas, o dabar bus John 
A. McCone.

Po invazijos į Kubą, ku
rią paruošė ČIA priešakyje 
su A. Dullesų pereitą ba
landžio mėnesį, jau buvo 
aišku, kad direktorius bus 
pakeistas.

GANA GAVO~lTTSRS 
ŽYMIĄ PAGALBĄ

Maskva. — Ganos res
publika pasirašė su TSRS 
sutartį kredito ir techniki
nės pagalbos reikalais. Ta
rybų Sąjunga duo$ Ganai 
įrengimų pastatymui elekt
rinės jėgainės prie Volta 
upės. Ten vyks ir tarybi
niai specialistai.

Washingtonas. — JAV 
aukso rezervas sumažėjo. ;
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Prezidento kalba
Asamblėjos sesijoje

PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ Jungtiniu Amerikos Vals
tijų prezidentas Kenedis pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Generalinės asamblėjos 16-toje sesijoje. Apie tą kalbą 
dabar plačiai kalbama viso pasaulio spaudoje. Ją išsa
miai svarsto, be abejonės, visų, didelių ir mažų, šalių 
valdžios.

Prezidentas savo kalboje išdėstė Amerikos nusista
tymą įvairiais klausimais. Kalba buvo sesijos išklausyta 
su didžiausiu susidomėjimu. Protarpiais buvo gana karš
tų aplodismentų. Tačiau tai dar nereiškia, kad visi daly
viai sutiko su kalbos turiniu, šiandien Amerikos nusi
statymą labai giria Vakarų atstovai, bet kritiškai ima 
Rytų atstovai. Neutrališkųjų špilių atstovybėse yra 
įvairių nuomonių.

Dabar dar sunku pasakyti, ar prezidento atsilanky
mas ir pasakymas kalbos paveiks įvairių šalių nusista
tymą tais klausimais, kuriais jis Amerikos poziciją iš
dėstė. Tai turės išryškėti tiktai sesijos eigoje, kai prasi
dės tais klausimais diskusijos. Abejotina, kad Kenedžio 
kalba būtų pagrindiniai pakeitusi kieno nors nuomonę.

Mums patinka, kad prezidentas Kenedis pabrėžtinai 
pasisakė už derybas tais visais klausimais. Mums labai 
patinka, kad jis Amerikos vardu pasisakė už pilną ir vi
suotinį nusiginklavimą. Gerai, kad jis savo kalboje išdės
tė, kaip turėtų būti einama ir prieinama prie tokio nusi
ginklavimo.

Dabar turime du aiškius nusiginklavimo pasiekimui 
planus: Jungtinių Amerikos Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos. Dabar juos galima lyginti ir ieškoti jų suderinimo.

Netenka abejoti, jog taip ir bus daroma šioje 
Asamblėjos sesijoje. Iki šiol tokio plano Amerika nebu
vo išdėsčiusi. Kritikavo premjero Chruščiovo anoje 
Asamblėjos sesijoje patiektą Tarybų Sąjungos pilno ir 
visūotinio nusiginklavimo planą, bet iš savo pusės ne
buvo patiekusi jokio konkretaus plano.

Bet prezidento kalboje pakartojimas reikalavimo, 
kad Jungtinių Tautų “bosu” turi pasilikti vienas- žmo
gus generalinio sekretoriaus asmenyje, jo griežtas at
metimas Tarybų Sąjungos pasiūlymo sudaryti sekreto
riatą iš trijų narių, nepadės išsprendimui šios svarbios 
Jungtinių Tautų organizacinės problemos. Laikas pakai
tai. Laikas sudaryti platesnę Jungtinėms Tautoms va
dovybę, įtraukiant į ją po vieną atstovą nuo Rytų, Va
karų ii’ neutrališkų šalių.

Gerai, kad prezidentas užtikrino Jungtinėms Tau
toms ir visam pasauliui, jog Amerika nepapildys ir neiš- 

, provokuos niekur, agresijos. Deja, kaip tik tą dieną, ka- 
,.ęia prezidentas kalbėjo, lytiniuose Viduržemio jūros pa
kraščiuose Turkijoje prie pat Tarybų Sąjungos rube- 

■;žiaus Vakarai laikė karinius manevrus. Juk tai aiški 
provokacija. Prezidentas negalėjo nežinoti tų manevrų, 

„kai ruošė Asamblėjos sesijai savo kalbą.
Mums atrodo, kad prezidento pastabos griežčiausiai 

Jaikytis seno Vakarų nusistatymo Vakarinio Berlyno 
.reikalais nepatamaus taikos reikalui. Gali dar padidinti 
nesusipratimus. Laikas Vakarams tą;nusistatymą pa- 

. keisti. J r
Gerai, kad prezidentas pasisakė prieš .kolonializmą, 

bet padarė klaidą, kad nepasmerkė .fraūcūzų imperialis
tų, kurie skerdžia žmones Alžyre, ir portugalų imperia
listų, kurie masiniai žudo sukilusius žmones Angoloje.

Kažin, ar tik nebus persūdytas mūsų prezidento pa
sakymas, kad “ateinančių dešimties mėnesių įvykiai ir 
sprendimai gali nuspręsti paties žmogaus likimą per at
einančius 10,000 metų”. Šis “įvykių ir sprendimų” laiko
tarpis gali būti gerokai ilgesnis. Mums neatrodo, kad 
“svieto pabaiga” jau čia pat, jau tik už dešimties mene- 

’ sių, jeigu tasai mūsų žmogus nesusipras ir nežygiuos 
mūsų prezidento nurodytu keliu.

Kaip ten bebūtų, prezidento Kenedžio pasirodymas 
Asamblėjoje ir pasakymas kalbos padramatizavo padė
ties rimtumą. Būtų gerai, mums atrodo, kad sesijoje 
pasirodytų ir kitų didžiųjų valstybių galvos ir išdėstytų 
.savo nusistatymą.

IRGI PROTAS! t •

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius pasiėmė 
teisę atstovauti Vakarams 
ir jų vardu statyti Tarybų 
Sąjungai reikalavimus. O 
tie reikalavimai yra nemen
ki. Pavyzdžiui, nors, tiesa, 
Tarybų Sąjunga turi teisę 
pasitraukti iš Rytinio Ber
lyno ir net iš visos Rytinės 
Vokietijos, bet ten viską tu
ri perduoti ne Vokietijos 
Demokratinei Respublikai, 
o Anglijai, Jun g t i n ė m s 
Valstijoms ir Francūzijai. 
Kodėl Tarybų Sąjunga ne- 
tūri teisės atiduoti Rytinio 
Berlyno reikalus, ir susisie
kimus su Vakariniu Berly
nu vėsti pačių vokiečių val
džiai, kurios priešakyje sto
vi Ulbrichtas? • Ogi todėl, 
kad “Vakarai tos valdžios 
nepripažįsta?’

Na, gerai, leiskime, kad 
Tarybų Sąjunga taip ir pa
daro ir Vakarinį Berlyną 
atiduoda Vakarams. Kaip 
su susisiekimo su Vakari
niu Berlynu keliais, kurie 
eina per Rytinę Vokietiją 
(per Vokietijos Demokrati
nę Respubliką)? Pamiršęs, 
kad jis ten pat palinkėjo 
Tarybų Sąjungai “laimin
gos kelionės” iš Rytinio 
Berlyno, '“Naujienų” redak
torius pareiškia, kad vis 
tiek Vakarai, tai yra Gri
gaitis, “tebelaiko 'Sovietų 
Sąjungą atsakominga už 
susisiękimo kelių saugumą 
Rytinėje Vokietijos zonoje” 
(“N.,” rugs. 21 d.). Įdomu: 
žodį “atsakominga” jįs pats*

te praeityjė.” Vadinasi, kas; ir kitose vietovėse buvo bu- 
jų veikla ne tik dabar, bet dėlių, žudė žmones. Pasi
ners iš ""veiksnių” pradėjo rodo, budelis neužmiršo sa- 
apie kai kuriuos “veiks-

■ nius” supažindinti “trimis 
raidėmis paženklintą” įstai
gą. Tai, pasak Al. G imant,.' 
jau baisu, jau labai, labai 
bloga.

“Tai liūdni reiškiniai, — 
jis sako. — Štai prie ko 
priėjome, iki kokio laipsnio' 
nusižeminome. Patys tarp 
savųjų jau nebesugebame 
išsiaiškinti, monopolizuoja- 
me savąją tiesą, kituose net 
ir nebandydami jieškoti jos, 
vien tik jieškodami kitų 
klaidos. Randame būdus, 
nesiskaitome' su priemonė
mis, ją surasti. Neįsteng
dami tai atlikti patys, tal
kon kviečiame svetimuosius 
—te jie būna teisėjais, lie
tuviškųjų reikalų, mūsų vi
daus kiemo tvarkytojais.”

Tai tik parodo, jog Lie
tuvos priešai pradeda vieni 
kitus ėsti. • '

M.

ŠIUOS ŽODŽIUS rašant paaiškėjo, kad mūsų vy
riausybė atsisakė duoti vizas Tarybų Sąjungos įvairių 
leidinių aštuoniolikai korespondentų, kūne nori aprašyti 
J. T. Asamblėjos 16-sios sesijos eigą. Taip pat durys 

-tapo užtrenktos dviem Rumunijos korespondentams.
Pasiteisinimas, kad tų korespondentų pirma neakre

ditavę Jungtinės Tautos, neišlaiko kritikos. Kokią teisę 
mūsų vyriausybė turi pasakyti, kas turi teisę atvykti į 

‘Asamblėjos posėdžius, o kas ne? Svarbu, kad tie kores- 
'pondentai yra savo leidinių akredituoti dalyvauti Asam
blėjos sesijoje. •

Atrodo, kad pačioj Jungtinės Tautos nėra laisvos. 
"’Atrodo, kad jos yra Amerikos “kolonija\

Mes baramės, kad kas nors bando trukdyti Vakarų 
susisiekimą su Vakariniu Berlynu, kuris randasi Vokie
tijos Demokratinės Respublikos gilumoje, o mes užsto- 
įainę .kelią laisvam susisiekimui su Jungtinėmis Tauto;

FAŠISTAS IR 
ŽMOGŽUDYS 
SUSILAUKĖ ATPILDO

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me iš Kauno tokį praneši
mą apie suėmimą ir nubau
dimą baisaus žmogžudžio. 
Rašo K. Bieliauskas:

Gražus sekmadienio ryt
metis. Juozas Vaitkevičius 
pakilo ypač anksti. Keista, 
bet iš pat ryto jis buvo už
siėmęs namų ruoša. Tik ir 
lakstė į kiemą te atgal su 
kibiru. :

Namo šelmi n i n k a s 
černevičius paklausė:

—Kur gi šeimininkė, kad 
pats tvairkai^i?/ ;

-—Išėjo maudytis.
Pakraipė. ČėrneVičius gal

vą ir nuėjo.. Jo žriiona dar 
labiau nustebo tai sužinoju
si. Juk Magdė’ Vaitkevi
čienė buvo'ligota,\ir niekas 
nėra matęs jos maudantis 
Nemune. Neiškentė mote
riškė ir vėl paklausė Vait
kevičių. Tas skubomis iš
drožė:

—-Sakiau, kad išėjo mau
dytis ir negrįžo, tikriausiai 
nuskendo.

Magdės Vaitkevič i e n ė s 
niekas daugiau nebematė....

Neilgai našlavęs, Vaitke
vičius susitAokė ir persikė
lė gyventi kitur. ' Naujajai 
žmonai Kazimierai pasakė, 
kad Magdutės lavonas buvo 
rastas prie Lampėdžių.

Netrukus černevičius .sa
vo name pradėjo remontą. 
Buvęs jo nuomininkas, porą 
kartų apsilankęs, su išgąs
čiu sekė remonto darbus. 
Baiminosi Vaitkevičius ne 
veltui. Žemė, sujudinta po 
kambariu^ kuriame jis 

^anksčiau gyveno, a t v ė r ė 
žiaurią paslaptį. Tariamoji 
skenduolė— Magdė Vaitke
vičiene—atsirado, ir Vait
kevičius prisipažino ją nu
žudęs. Savo nusikaltimui 
nuslėpti žmogždys atlupo 
kelias'grindų lentas, iškasė 
L.4 metro duobę ir užkasė 
lavoną. Pėdsakus kruopš
čiai panaikino, kru v i n u s 
daiktus išskalbė.

Kodėl jis taip pasielgė, 
kodėl padarė šią žmogžu
dystę?

Vaitkevičių degino min
tis, Xa(^ žrn<^na gali atskleis
ti jo praeities “žygdarbius.” 
O žudyti jam nebuvo nau- 
j iena. Jis uolus fašistų 
talkininkas hitle r i n i n k ų 
okupacijos metais. Pskovo

t; 
mis, kurios randasi tik per tris ar šešias vandens mylias, 
per vandenį Jungtinių Valstijų'teritorijoje. <

Toks mūsų vyriausybes poelgis neprisideda prie ge-;
rinimo tarptautinės padėties. ' , ; /

. A.!.,.. . .. . .• (. V./ 4 f - 1 .4^ i

Vadinasi, ar kam, patin
ka; ar nepatinka, ar kas, no
ri ar - nėnori, Tarybų . Są
junga neturi teisės okupavi
mo padėtį Vokietijoje baig
ti, neturi teisės nieko ten 
daryti. Ji turi ten pasilikti 
su savo armija ir užtikrinti 
Vakarams saugumą susisie
kimo su Vakarų Berlynu !

Tai šitoks menševiko pro
tas. Bet tas pats “protas,” 
jei neklystame, nei žodelio 
netarė, kai tie patys Vaka
rai (tai yra Amerika) ne 
tik jos (Tarybų Sąjungos) 
neatsiklausę, bet net prieš 
jos protestą, padarė Ir pa
sirašė sutartį su Japonija. 
Jokių garantijų, jokio sau
gumo užtikrinimų nedavė 
jokiai Tarybų Sąjungai. 
Jai pasakė: Nors, tiesa^ ir 
jūs kariavote prieš Japoni
ją, bet ‘taikos padarymo su 
ja reikalas priklauso 
mums!

tik

kai

PRADeJD PATYS 
SAVE eSTI
- Viskas buvo gerai,
1 i e t u v i škieji “veiksniai
skundė ir išdavinėjo pa
žangiuosius Amerikos lietu
vius. Bet ėmė tarpe niekšų 
atsirado dar' didesnių niek
šų ir pradėjo vieni kitus 
skųsti ir išdavinėti.* Tada 
jau kiti pyragai...

Tuo reikalu skaudžiai de
juoja kanadiškiuose “Tėviš
kės žiburiuose Al. Giman- 
tas. Taip jau esą toli nu
eita, jog ir tylėti nebegali’ 
ma. Sako, “tylėti, žinant 
kai kuriuos faktus, išties 
būtų nusikaltimas.”

Paaiški, kad tam tikros 
valdžios įstaigos, “trimis 
raidėmis paženk tintos” 
(FBI), tarnautojai “susi
domėjo eilės mūsų tautiečių 
kai kuriomis nuomonėmis,

5*j

vo amato.
—Kartu buvome savisau

gos daliniuose,—-patvirtina 
jo buvęs sėbras A. Paukš
tys, jau atlikęs bausmę, už- 
savo darbus.

Sužlugus nusk e n d i m o 
versijai, Vaitkevičius su
randa naują. Dabar, esą, 
jau šlubuojanti jo psichika. 
Nenormaliu jį šavo parody
mais teisme ir užkulisiuose, 
ypač stengėsi padaryti žudi
ko brolis Onkologijos insti
tuto mokslinis bendradarbis 
gydytojas Jonas Vaitkevi
čius.

Medikai - specialistai ir 
teisingumo organai jau tarė 
savo žodį. Piktžolei nėra 
vietos mūsų gyvenime. J. 
Vaitkevičius nubaustas 
mirties bausme.

kratinei Respublikai ir ki
toms socialistinėms šalims.

Tarybų Sąjunga, kaip ir 
anksčiau, ragina savo bu
vusius sąjungininkus kare 
prieš hitlerizmą sėsti už re
alių ir dalykiškų derybų 
stalo, kad būtų paruošta 
taikos sutartis su realiai 
esančiomis dviem Vokieti
jos valstybėmis. Tuo suin
teresuota ne tik Tarybų Są
junga, bet- ir JAV, Angli
jos, Prancūzijos, visų buvu
sių antihitlerinės koalicijos 
valstybių tautos, pati vokie
čių tauta, ir visos pasaulio 
tautos. Tačiau, pasakė kal
bėtojas, į Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą sudaryti taikos 
sutartį, į natūralias VDR 
apsaugos ir atsargumo prie
mones Vakarų valstybės at
sakė grasinimais ir kari
niais pasirengimais.

Niekas ir niekuomet 
negalės palaužti Tarybų

GERBIAMAS 
BIZNIERIAU, BIAURIAI 
apsimelAvai

Chicagos menševikų dien
raštyje (“N.,” rugs. 23 d.) 
skaitome, kad Chicagos 
stambus biznierius Barney 
R. Pietkiewicz neseniai lan
kėsi Lietuvoje kaip turis
tas. Reporteris sako:

“Jis (Pietkiewicz) tvirti
na, kad produktų kainos, 
palyginus su amerikietiško
mis, yra daug brangesnės. 
Yra brangesni viešbučiai, 
brangesnis maistas, , bran
gesnė ir degtinė.”

“Naujienoms” tai šven-1 
čiausia tiesa. Mat, bile tik' 
prieš Lietuvą! ■ ,.

. Betgi bįznįerius su-į 
siriesdamas meluoja,' biau-' 
riai meluoja.

Tegu jam atsako faktąi. 
Mes paprašėme, kad mums 
vėliausius faktus apie kai-1 
nas Lietuvoje patiektų vie
nas iš lietuvių turistų, ku
ris plačiai po Lietuvą va
žinėjo, kuris Lietuvoje išbu
vo keletą savaičių ir kurįs 
specialų dėmesį kreipė į 
produktų ' kainas. Ir štai 
faktai:

“Viešbučio Vilnius res
torane galima gerai pasi- 
valgyti pietus už 1 rublį ir 
75 kapeikas. Amer i k o j e 
viešbučio restorane tokie 
pietūs kainuotų nuo $2.50 
iki $3.00..

Valgyklose galima pasi- 
valgyti neblogus pietus už 
95 kapeikas. .

Geriausiame Vii niaus 
viešbutyje Neringa kamba
rys vienam 3 rubliai už pa
rą. Amerikoj už tokį kam
barį reiktų mokėti nuo 10 
iki 12 dolerių už parą.

Kambarys vienam viešbu
tyje Vilnius apie 2 rubliai 
už parą. Dviems asmenims 
kambarys du rubliai ir 20 
kapeikų už parą. (Išeina 
po’ 1 rublį te 60 kapeikų.) 
Amerikoj už tokį kambarį 
reiktų mokėti apie 9 dole
rius.

Geriausios jautienos kilo
gramas 1 rublis ir 5'0 ka
peikų. Amerikoj reiktų mo
kėti apie 3 dolerius ar dau
giau už kilogramą (virš du 
svarai).

Litras pieno 18 kapeikų 
(litras biskį daugiau negu 
kvorta).

Kilogramas duonos (virš 
du svarai) 18 kapeikų.

Geriausia degtinė (stala- 
voji,) 4 rubliai > už bonką. 
Prastesnė 3 rubliai ir 6 ka- 

■ peikos už bonką.
Geras konjakas 5 rubliai 

30 kapeikų už bonką. Ame
rikoj bonka neblogo konja- 

! ko bus virš V doleriai.” !

J/ PALECKIO KALBA 
•5O-0#oįįe Tarpparlamentinės 

sąjungos konferencijoje 
BRIUSELIS, rugs. 15 d. 

50-oj'Gįje tarpparlamentinės 
sąjungos konfere n c i j o j e 
kalbėjo Tarybų Sąjungos 
delegacijos vadovas J. Pa
leckis. Nurodydamas, kad 
visi žmonės žemėje vis la
biau nerimauja dėl taikos 
likimo, Paleckis pabr ė ž ė , 
jog kaip tik dabar parla
mentarų, tautų atstovų bal
sas turi nuskambėti ypač 
garsiai ir atsakingai. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė, 
toliau pasakė Paleckis, pa
teikė pasiūlymus, kuriais 
siekiama stiprinti taiką, 
kurių . tikslą aiškiai sufor
mulavo Tu VS Ministrų Ta
rybos P i i m i n i n k-a s N. 
Chruščiovas.

Prieš 16 metų, toliau pa
sakė Paleckis, Vokietijai be
sąlygiškai kapituliavus, Eu- Sąjungos taikos siekimo ir 
ropoję pasibaigė pasaulinis 
karas. Tačiau taikos sutar
tis iki šiol nesudaryta. Tre
čiojo pasaulinio karo grės
mė virsta grėsme, kad vėl 
gali būti atnaujintas ant
rasis karas, lyg taika ir ne
būtų atėjusi. Tai yra viena 
tarptautinio įtempimo prie
žasčių, o taip pat VFR ag
resyviųjų sluoksnių revan
šistinių nuotaikų augimo 
priežasčių. Dėl to ir susida
rė nenormali padėtis Vaka
rų Berlyne, kuris paverstas 
p r o v o ’kacijų, spekuliacijų 
židiniu, šnipinėjimo centru 
ir savotišku kariniu prietil
čio įtvirtinimu, keliančiu 
grėsmę Vokietijos Demo

pasiryžimo visus klausimus 
spręsti taikiai. Tarybų Są
junga gina savo pasiūlymą 
visuotinai ir visiškai nusi
ginkluoti, įvedus atitinka
mą tarpiau tinę kontrolę. 
Kaip tik dabar, kai tarp
tautinis įtempimas padidė
jo, kai visi jaučia, kokia 
netvirta ta riba, kurią ne
gerą šlovę nusipelnę politi
kai pavadino šaltojo karo 
riba, mes visi turime siekti 
pažangos visiško ir visuoti
nio nusiginklavimo klausi
mais, kurie taip pat apimtų 
branduolinio ginklo uždrau
dimą ir jo visišką sunaiki
nimą. Kur nėra liepsnos, 
ten nebūna gaisrų, fflta 

Šių dienų kūdikiai jau gal^ 
tikėtis ilgesnio gyveninio

Vidutiniškas kūdikis, gi
męs šiandien, gyvens ilges
nį ir sveikesnį gyvenimą, 
negu jo tėvai, seneliai, pro
seneliai ir protėviai.

Pagal Gyvybės Draudimo 
Institutą yra pasiekta nau
ja “tikėtoji” išgyventi lai
kotarpio viršūnė. Paskuti-' 
nes Gyvybinių Statistikų 
Tautinės Įstaigos raportas 
pažymi, kad kūdikis gimęs 
1959 m. gali išgyventi vi
dutiniškai 69.7 metų, tai il
giausias laikas ligi šiol už- 
rekorduotas. 1960 m. skai
čius, kai jis buvo apskai
čiuotas sekančiais metais, 
gali būti dar didesnis.

Kas dėl ateities, tikėtos iš
gyventi, laikotarpis turėtų 
ilgėti, nebent jis būtų lai
kinai sutrumpintas, kaip 
kad per gripo epidemiją 
prieš porą metų. Tačiau ir 
geriausiose są 1 y g o s e bet 
koks pailgėjimas nebus toks 
didelis kaip' praeityje, nes 
didžiausios pažangos jau 
yrd padarytos. Suėjus 2,000 
metams, tikimas išgyventi 
laikotarpis naujai1 gimu
siam kūdikiui bus tik tru
putį ilgesnis už 74 metus, 
numato, statistikai.
•Ši lentelė, kuri apima ke

turių generacijų laikotarpį, 
dram a t iškai iliustruoja, 
kaip buvo pridėta beveik 30 
metų prie vidutiniško išgy
vento laikotarpio per perei
tą šimtmetį: , -

Generacija

Naujai gimęs
tėvai

seneliai
proseneliai

Paklausus statistikos eks-'

Jo
Jo
Jo

Tikėtasis išgy
venti laikotarpis 

‘ » nuo giminv> 
kūdikis 69.7 metų 

56.7 m.
Apie 46 metus 
Apie 40 metų

pertų išaiškinti, kodėl žmo
nės dabar gyvena ilgiau, jie 
nurodo daugiausia blogų 
gyveninio sąlygų ir ligų nu
galėjimą, kas vaikų mirtin
gumą buvo daugiausia su
kėlę: z per ankstus gimimas, 
kūdikių viduriavimas, ty
mai, skarletina, kokliušas, 
difterija. Vidurių Šiltinė 
beveik visai išnyko, o plau
čių uždegimas ir tuberku- 
liosė yra daug geriau su
kontroliuojamos ligos, negu 
praeityje. Daugelis žmonių 
yra gyvi dabar tik todėl, 
kad jie nemirė šiomis ligo
mis būdami vaikais.

Tačiau pasiekę senesnio 
amžiaus, jie yra atviresni 
kitokioms ligoms, ypač šir
dies ir vėžio. Širdies li^a 
yra dažnesnė už (vėžį.

Organizacijos, kurios kon
centruoja savo pastangas 
širdies ligoms, stengiasi su
rasti, kodėl .tiek daug jau
nų žmonių pasidaro širdies 
ligų aukomis .Yra padary
tas progresas. Geresnis .gy
dymas, mediciniškas ir chi- 
rurgiškas, yra prieinami 
kovoje prieš invalidiškumą 
ir mirtį nuo ankstyvos šir
dies ligos.

American Council

jfrancczUa stato
DIDELES KRAUTUVES
Paryžius. Prancūzijoj 

je stato daug didelių parda
vyklų. Jos skiriamos dra
panų, sauso maisto, mėsos, 
žuvų ir kitokių reikmenų 
pardavimui. Kai kurios ga
lės per, dieną aptarnauti iki 
40,(MM) pirkėjų.

Po 12-kos eita*Pekinas. —Po 12-kos 
nų čia viešėjimo išvyko 
fieldmaršalas Montgomery.

2 p.-LaisVe (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 29, 1961



TRUMPMENOS
Neseniai mums, ameri

kiečiams lietuviams, gerai 
pažįstamas Juozas Jurgi
nis parašė stambų vei
kalą apie meną — Lietu
vos meno istorijos bruožai.” 
Veikalas turiningas, popu
liariai parašytas. Viduti
niai prasilavinęs žmogus 
gerai supras, ką veikalo 
autorius kalba, apie ką kal
bą. Kadangi mūsų gerbia
mas bendradarbis Mikrome
gas prieš kurį laiką davė 
plačią šio veikalo recenziją 
“Laisvėje,” tai Čia apie 
knygos turinį nekalbėsiu.

Bet ryšium su J. Jurgi
nio veikalu priešiškoje Lie
tuvai spaudoje iškilo skan
dalas, apie kuri verta tarti 
žodį kitą.

I

Kažkoks A. I. Arch. Edm. 
<^(rbas - Arbačiauskas (pa
rašas nepavydėtinai ilgas!) 
iš Los Angeles, CaL, užsi
manė supažindinti Čikagos 
marijonų “Draugo” skaity
tojus su Lietuvos architek
tūra. Na, ir jis davė du il
gus apie tai strai p s n i u s 
(“D-as,” š. m. rugpiūčic- 
mėn. 19 ir 26 d. d.)
Kad nereikėtų daug “kla- 

p a t a v o t is,” Arbas-Arb'a- 
čiauskas, gavęs J. Jurginio 
veikalą, nukopijavo (nupla
gijavo) iš jo beveik viską, 
kas apie Lietuvos architek
tūrą Jurginio buvo rašyta! 
O rašyta buvo daug. Visa 
tai, ką rašė Jurginis, Ar? 
bas - Arbačiauskas padavė 
marijonų laikraščiui, tary-

MIKROMEGAS

žiūrini pro mano akinius
V. Pietario memuarai
Atostogų metu sumaniau 

pasiknaisyti po senienas, 
panagrinėti mūsų “klasikų” 
darbus. Kol kas suspėjau 
perskaityti tik daktarų Vin
co Pietario ir Kazio Gri
niaus memuarus.

Dr-as V. Pietaris, mano 
netolimo kaimo gyventojas, 
mirė 1902 m. Spaudoje 
reiškėsi, kaip apysakinin
kas ir mokslo žinių popu
liarintojas, XIX amž. gale 
ir XX amž. pradžioje. Rašy- 

'ti pradėjo apie 1891 me
tus. Jis rašė liberalų “Var
pe,” “Ūkininke” ir klerika
lų “Apžvalgoje,” “Tėvynės 
sarge” bei “Žinyčioje.” Di
džiausiu jo darbu galima 
laikyti istorinę apysaką 
“Algimantas arba lietuviai 
XIII šimtmetyje.” Politi
kai ir ideologiniai jis buvo 
artimas klerikal a m s . Jo 
“Atsiminimai,” redaguoti 
dr-o Jono Basanavičiaus, 
išleisti 1905 m. čikagiškės 
“Lietuvos.”

Kaip K. Grinius gaivališ
kai neapkentė rusų (“mas
kolių,” anot jo, taip V. 
Pietaris — lenkų ir lenko- 
manų (žydų juodu abu ne
mėgo). Kiek keista, jog V. 
Pietaris, studentavimo me
tu, laikė lenkomanu Joną 
Basanavičių, kuris jau Ma
rijampolės gimnazijoje bu
vo žinomas kaip sąmonin
gas lietuvis. Pats dr-as 
Vincas Kudirka sakė, jog J. 
Basanavičius, ir pradžioje 
jo redaguota “Aušra,” — 
atitraukė jį nuo lenkų ir 
“padarė lietuviu.” J. Ba
sanavičius pirmaeiliais sa
vo priešais laikė rusus, 
prieš kuriuos jisai buvo lin- 
k^s su lenkais bendradar
biauti.

V. Pietaris aprašo 1873 
m. Maskvoje įvykusį vieną 
gana įdomų incidentą, Kai 
universitete prasidėjo moks

turn tai būtų jo originalus 
pasisakymas.

Na, o “eruditai” marijo
nų organo redaktoriai., ne
skaitę J. Jurginio veikalo, 
išspausdino Arbo - Arba- 
čiausko straipsnį, kaip ori
ginalų!..

Tuoj atsiranda kažkoks 
kitas inžinierius, N. Papar
tis, kuris, matyt, buvo jau 
perskaitęs Jurginio veikalą 
anksčiau negu Arbo-Arba- 
čiausko straipsnį. Ką Pa
partis darys? Sėdosi, pasi-i 
ėmė Jurginio knygą ir Ar
bo straipsnį ir paeiliui nu- 

• rašė kiekvieną iš knygos pa
vogtą paragrafą, kiekvieną 
sakinį, pareikšdamas, jog 
tai, ką Arbas-Arbačiauskasi 
padarė, yra “begėdiškas 
plagiatas” !’..

“Vagystė, rašo N. Papar
tis. yra žeminąs žmogų 
veiksmas. Plagiatorius va
gia kitų žmonių dvasines 
nuosavybes... Arbas-Arba- 
čiauskas, be jokios etikos ir 
atsakomybės, nurašė iš J. 
Jurginio “Lietuvos meno 
istorijos bruožai,” išleistos 
“Valstybinės grožinės lite
ratūros leidyklos, Vilniuje, 
1960, idėjas, aptartis, pa
žiūras į meną, sovietinę ter
minologiją ir kt., sekdamas 
tos knygos dalykinės eilės 
bei tvarkos.” (N-os,” š. m. 
rugs. 9 d.)

Žinoma, kad plagiatoriai 
yra vagys, — literaįpriniai 
vagys.

Kokiu tikslu Arbas-Arba-
čiauskas Jurginį nuplagija-1 jo!

lo metai, suvažiavo ten iš —jis mano—jog tai vis ki- 
visų Rusijos kampų studen- lę iš jo giminės. Jis naiviai 
tai. Tarp jų — sako V. išvadžioja, jog Pietariai net 

Unievrsi t e t o turėję būti bajorai (kokia 
čia iš to garbė?), ne papras
ti ūkininkai, nors tam jo
kių įrodymų neturi.

Jo vaikystės ir jaunų die
nų prisiminimai suvis ne
įdomūs, net nuobodūs. Jis 
daug kalba apie tai, kas 
kiek turėjo žemės, kas pir
ko namus, kiek mokėjo, kas 
kur ištekėjo, kas ką vedė, 
kiek gavo kraičio bei dalies, 
kiek kas turėjo gyvulių, ką 
sėjo, kaip vasarojus derėjo 

Į ir t. t., ir t. t. Be to, kas 
blogiausia, kad jis tuos nuo
bodžius įvykius kartoja po 
daugelį kartų: tas dar lab- 
jau skaitytoją vargina. Ten 
prifantazuota ir apie viso
kius nebūtus dalykus, kaip 
apie tikrus gyvenimo įvy
kius: būk vienas jų kaimo 
vyras buvęs toks greitas, 
jog arklį pralenkdavęs, zui
kį pasivijęs kepure užmuš- 
davęs, etc. O vienas jo kai
mynas buvęs toks drūtas, 
jog pagriebęs už kojų žydą 
juomi (lyg vėzdu) išmušęs 
dvylika kitų žydų arkliava- 
gių!

Viena aišku, kad visa 
Pietariu šeima buvo dideli 
antisemitai. Autorius be 
atvangos vis kartoja nema
lonius prietikius su žydais 
kaip sukčiais ir apgavi
kais. Kai išmiršta jo kai
mynų žydų šeima, jis neturi 
jiems gero žodžio: “Verve- 
lis išėjo iš proto ir nusista- 
karojo. Vervelienė taiposgi 
išėjo iš proto ir nusistaka- 
rijo” ir pan. Jis pakarto
tinai mini “šaunius” darbe
lius ir savo vyresniojo bro
lio Kazio, kuris akmenimis 
žydėmis galvas pramušinė- 
davo, įlindęs nakties metu į 
jų gyvenvietes, kuriose jie 
valgė, pridergdavo ir t. t. 
O kai Vervelį jo tėvas, “už

Pietaris — “ 
rėdystėje sutikau aš kelis 
lenkus iš Voliniaus, sutikau 
atkeliavusį J. B.” (Joną 
Basanavičių — M.). Tame 
susirinkimėlyje Pietaris pa
sisakė, jog gavęs laišką iš 
savo buvusio mokyklos 
draugo Botyriaus. — “A! 
girdėjau aš apie jįjį — at
siliepė J. B., — tai kruvi
nas lenkų priešas. Ir apie 
tamistą girdėjau — kalbė
jo toliau J .B. int manę 
kreipdamasi. — Ir tamista 
seki jo pėdas. Man dyvai 
tai labai. Argi jūs nemo
kate suprasti savo klaidą.”

Lenkai bei’ lenkomanai 
pasiskyrė J. Basanavičių 
būti “apaštalu,” kuris su
taikintų lietuvius su len
kais. “Apaštalavokie tamis
ta — šaukė kiti, — Apašta
lavokie.” Pats dr-as J. Ba
sanavičius išnašoje nuo sa
vęs prideda: “Man rodėsi, 
kaip tuomet, teip ir dabar, 
didžiausia klaida, kokią 
Botyrius su Muraška darė 
—o jų paveizdą ir Pietaris 
iš pradžių pamėgdžiojo — 
lindimas rusams in pastur
galį, idant tokiu būdu ką 
nog jų laimėt.”

Bendrai apie mokymąsi 
Marijampolėje ir studenta
vimą Maskvoje V. Pietaris 
labai mažai rašo. Jis kon
centruojasi daugiausia apie 
savo vaikystės dienas, apie 
Žiūrius-Gudelius, 
Lietuvą, Prūsus 
V. Pietaris, kaip 
sanavičius, buvo 
kas, todėl jo “ 
samprotavimai bei išvados 
—mažos vertės. Jis daug 
rašo apie Pietariu šeimos 
geneologiją, randa net kai
mus, dvarus ir bažnytkai
mius (Prūsuose ir Lietuvo
je) tuo pavadinimu. Aišku

Sūdaviją, 
ir kitką, 
ir J. Ba- 
romanti- 

istoriniai”

vo, nesiimu tvirtinti. Gal iš 
tikrųjų jis manė, kad tik 
tokiu būdu galėsiąs kiek 
tiek supažindinti klerikalų 
laikraščio skaity tojus su 
Lietuvos architektūra. Nes,, 
jei jis būtų literatūriškai 
Jurginį citavęs, aišku, šimu
čiai ir prunskiai nebūtų to 
rašto spausdinę savo laik
rašty . O gal kitais sume
timais Arbas tai padarė. 
Kas žino!..

Kaip ten bebūtų, J. Jur
ginio knygos gera dalis ta
po išspausdinta dvej u o s e 
jam priešiškuose laikraš
čiuose !

Sakau “jam priešiškuose” 
dėl to, kad tas pats Papar
tis savo straipsnio įžangoje 
šitaip kalba:

“Laisvėje gyvenantieji 
lietuviai niekados nesutiks 
su J. Jurignio komunistine 
pasaulėžiūra Lietuvos meno 
klausimais, kuriuos jis mi
nėtoje k n y g o je bando 
narplioti...”

O kodėl nesutiks?
Ar ne vienas “laisvėje 

gyvenąs” marijonų skaity
tojas, perskaitęs Jurginio 
pasisakymus, kuriuos iš
spausdino - nuplagijavo Ar- 
bas-Arbačiauskas kaip sa
vus, pagalvojo: kokie pui
kūs isteriniai duo m e n y s 
apie Lietuvos architektū
rą?!.. Žinau, kad tokių bu
vo ir yra.

Kiekvienas blaiviai galvo
jąs žmogus (nežiūrint, ko
kių jis bebūtų politinių įsi
tikinimų), norįs susipažinti 
su Lietuvos architektūra, 
su menu, su jo praeitimi, 
sužinos, ko ligi šiol nežino-

Nes tai puikus veika-

Iš laiškų
A. Bimbai
Gerbiamas Drauge: *

Aš jau ir vėl Panamoj. 
Šiuo kartu trumpam laikui. 
Jau šį kartą baigsiu ant vi
sados mūsų projektą.

Gaila, kad nesustojau 
Brooklyne grįžęs iš Lietu
vos. Namuose reikalai trau
kė mane kaip greičiau ten 
parvykti. Daug įspūdžių 
turėjau su pirmąja šių me
tų ekskursija. Didžiuma 
ekskursantų apie tai rašo ir 
rašys. Jei dar liks kas pri
dėti, gal ir aš vėliau ką nors 
smulkiau parašysiu. Vil
nius, Paneriai., Pirčiupis, 
Druskini nkai, Nemuno 
krantai, Kaunas, mano kai
mas (buvęs)), kur augau, 
“Pušinava,” Klaipėda, Ni
da, Kuršių marios, Palan
ga, Tiškevičiaus palociai 
Palangoje ir Trakuose, Vil
niuj ir Trakuose Gedimino 
ir Vytauto pilis, Kauno jū
ra ir taip toliau, ir nesu
skaitoma virtinė įspūdžių 
įsipynę į mano gyvenimo 
atminčių juostą. Su jais 
pergyventi laisvesnio gyve
nimo momentus duos man 
daug pasitenkinimo.

Esu sveikas ir drūtas. 
Jaučiuosi gerai. Panamoj 
šilta ir šutnu. Žmonės gy
vena blogiau negu Lietuvoj.

Daug linkėjimų jums, An
tanai, ir jūsų kolegoms.

Draugiškai, A. P. G.

las. Pats N. Papartis, esu 
tikras, džiaugiasi įsigijęs ir 
perskaitęs istoriko J. Jur
ginio veikalą. R. M.

prancūzus ne labai mėgo,” 
tai sūnelį už tokį bjaurų 
darbą nė nenubaudė!

“Atsiminimų” gale įdėta 
ilgoka V. .'Pietario pasakė
čia apie gudrią lapę.

Vėliau V. Pietarį jo am
žiaus “tėvynainiai” laikė 
nutautėliu, rusofilu, karje
ristu. Mat, jis sukūrė ru
sišką šeimą, jo vaikai lietu
viškai nemokėjo. Jis neskai- 

j tė net tų laikraščių, ku
riems anksčiau bendradar
biavo. Jis buvo gavęs ap
skrities gydytojo vietą kur 
tai Rusijoje, ten ir mirė. 
Kai kas teigia, jog jis priė
mė ir pravoslavų tikybą.

K. Griniaus atsiminimai
Buvęs trumpalaikis Lie

tuvos prezidentas dr. Kazys 
Grinius, kuris 1926 m. be 
jokio pasipriešinimo atida
vė A. Smetonai prezidentū
rą, parašė savo memuarus. 
Pirmąjį tų atsiminimų to
mą 1947 m. išleido Tubin- 
gene bendrovė Patria, o ki
ti trys dar ir dabar mari
nuojąs! kieno nors stalčiuje. 
K. Grinius, pabėgęs iš savo 
tėvynės Lietuvos, mirė Či
kagoje.

Dr. K. Grinius buvo li
beralus tautininkas, varpi
ninkas, veikęs kartu su V. 
Mickevičium - Kapsuku 
(kol tas ėjo su varpinin
kais), d-r u V. Kudirka, d- 
ru J. Staugaičiu, d-ru St. 
Matulaičiu, d-ru J. Bagdo
nu, Jonu Kriaučiūnu ir ki
tais to .meto intelektualais. 
Jo atsiminimai liečia dau
giausia jam žinomą Sūdu
vos kraštą — Suvalkiją: 
Marijampolę (dab a r t i n j 
Kapsuką), Vilkaviškį, Ku
dirkos Naumiestį, Pilviš
kius, Virbali ir kitas tos 
srities vietas. Jisai didelis 
gerbėjas buvusio Marijam
polės gimnazijos mokytojo 
Petro Kriaučiūno, veikusio 
1881-1888 m., “nulėmusio 
kelią į nepriklausomybę.”

Varpininkai, devyniolik
tojo amžiaus pabaigoje, vei
kė kartu su Socialdemo-

Paskutiniai įžymių 
žmonių žodžiai

“Aš išplėšiu blogus 
puslapius...”

—Duokite man dar šešias 
dienas! — maldavo gydyto
ją Onore Balzakas, pasižy
mėjęs nepaprastu darbštu
mu. — Tik šešios... tai ne
daug. Aš suspėsiu greitai 
peržiūrėti visus savo pen
kiasdešimt tomų... Aš išplė
šiu blogus puslapius. Su
teiksiu daugiau jėgos tiems, 
kurie geri! Žmogaus valia 
padaro stebuklus! Aš galiu 
per šešias dienas suteikti 
nemirtingą gyvenimą tam 
pasauliui, kurį sukūriau...

Tai buvo paskutiniai ra
šytojo žodžiai.
Reikia tik keturių dienų...

Nebuvo jokios vilties pa
gyti, bet Heinrichas Heinė 
nesiliovė dirbęs. Dar 1856 
m. vasario mėn. 13 d., ketu
rios dienos prieš mirtį, jis 
rašė be pertraukos šešias 
valandas. Tuo metu jis bu
vo užsiėmęs m e m u a rais. 
Kai namiškiai pra
šė, kad jis nedirbtų, ramiai 
gulėtų, — Heinė jiems aiš
kino, kad sumanytam dar
bui užbaigti jam reikia tik 
keturių dienų. Iš tikrųjų 
jis savo memuarus beveik 
baigė rašyti. Vasario mėn. 
16 d. poetas pareikalavo:

—Popieriaus ir pieštuką!
Bet pieštukas visiems lai

kams iškrito iš jo rankų.
“Plokite, draugai...”

Nepaprastai ramiai pas- 

kratų Partija (LSDP). Vė-kiečiais, šioje vietoje taip 
liau Kapsukas, dr. St. Ma- pat reikėtų pasisakyti: 
tulaitis ir kai kurie kiti— 
varpininkus metė ir pasuko 
i kairę.!’ tapo socialistais, o 
dar vėliau — komunistaią. 
Net LSDP įkurtuvėse daly
vavo trys varpininkai, gi į 
varpininkų mitingus atei
davo socialdemokratai. Jie 
bendrai gabėno į Lietuvą 
Prūsuose spausdintą litera
tūrą. talkino vieni kitiems 
priešcarinės lit e r a t ū r o š 
platinimo darbe, naudojosi 
tais pačiais keliais bei ry
šiais. Minėdamas vieną to
kį bendrą mitingą 1895 m 
Vilniuje (d-ro A. Domaše 
vičiaus bute), dr. Griniur 
neapseina ir be aiškaus nai 
vumo. Jis sako: “Kai pa
sibaigė LSDP metinis susi
rinkimas, prasidėjo varpi
ninkų s u v a ž i a v i m a s.” 
LSDP “susirinkime” daly
vavo 15 žmonių, o varpinin
kų “suvažiavime” — trys' 
Griniaus naivaus egoiznr 
žymių yra ir daugelyje ki 
tų vietų. Pav., kai jis pa 
duoda varpininkų atestaci 
jas, tai sau pasiima 15 ei 
lučių, o dr. Vincui 
kai skiria—tik dvi!

Į žydus jis, kaip 
varpininkai, žiūrėjo 
lerantiškai. Jis rašo: 
lietuvių ir žydų meilės ne 
buvo..., bet tolerancija bu 
vo. Be reikalo žydai visu) 
lietuvius dabar kaltina u: 
1939-44 metų vokiečių pa
darytus užmūšin ėjimus 
Piktadarių visos tautos tu
ri, bet visa lietuvių tauta 
negali atsakyti už savo sa
distus galvažudžius.” Čia 
dr. Grinius, nors laikyda
mas kaltais vokiečius, ne
dviprasmiškai pripažį s t a, 
kad lietuvių sadistų galva
žudžių buvo! Varpininkai, 
bent jų dauguma, laikė sa
vo didžiausiais priešais ru
sus, lenkus ir žydus. K. Gri
niaus knygoje (pusi. 176) 
skaitome: “Ką varpininkų 
komitetas ir kiti varpinin
kai tuomet galvojo apie ko
vą su lenkais, žydais, vo-

Kudir

ir kit 
tik to 
“Tar 

kutines savo gyvenimo mi
nutes sutiko didysis Liudvi- 
gas van Bethovenas. Jis iš
tarė lotyniškai: “Plaudite, 
amici, comoedia finita ėst!” 
(“Plokite, draugai, komedi
ja baigta!”). ,

“Knyga! Mano knyga!”
Savo metu garsios kny

gos “Civilizacijos Anglijoje 
istorija” autorius Henris 
Tomas Boklis gyvenimą bai
gė Damaske. Sukaupęs pas
kutines jėgas, jis sušuko:

—Knyga! Mano knyga! 
Aš niekados nebaigsiu savo 
knygos!

“Daugiau šviesos!”
1832 m. kovo mėn. 22 d. 

rytą Johanas Volfgangas 
Gėtė sėdėjo kėdėje ir kalbė
josi su giminėmis ir gydy
toju. Staiga jis paprašė:

—Atverkite langą!
Ir palinko į lango pusę.
—Daugiau šviesos!
Paskui atsilošė kėdėje ir 

užmigo amžinai.
Paskutiniai 

kompozitoriaus 
žodžiai...

Prikaustytas sunkios li
gos prie patalo, Mocartas 
staiga pakėlė rankas viršum 
galvos ir pradėjo lyg diri
guoti. Kažkas iš namiškių 
pasilenkė prie jo, norėda
mas pataisyti ant k 1 o d ę . 
Kompozitorius ženklu paro
dė, kad jam netrukdytų. Jis 
pasakė:

“Žydus V. Kudirka ujo, 
bet komiteto nariai, many
dami, kad lietuviai dar tu
ri permaža jėgų karui ke
liais. frontais varyti, atviru 
antisemitizmu neužsiiminė- 
jo.” Kad tarp jų ginčija
mas antisemitizmas buvo, 
galima matyti iš kelių pa
ties Griniaus pasisakymų. 
Pav. pusi. 84 jis pateikia, 
kaip gryną faktą, va kokią 
nesąmonę: “Jei neištekėju
si žydė miršta, tai parveža
mas specas, vadinamas ‘a 
naskudnik/ kuris turi (už 
lidoką atlyginimą) atliktie 
velionės vyro pareigas. Mat, 
ydai visur tokiu keliu ei- 
la, kad būtų kuo daugiau
sia vaikų.” Bet juk iš be- 
gyvos moteries, kad ir sen
mergės, vaikų būti negali! 
Šis paškvilis antisemitų tai
komas žydų tautai pažemin
ai.

Kai kas laiko d-rą Gri- 
ūų buvus socialistu. Jis 
:uo niekad nebuvo; jis buvo 
ik liberalus tautininkas, 
iaudininkas. Apie save 
'pusi. 140) jis sako:‘“So- 
ialistu, ypač marksininku, 
■š nepasidariau, nes mano 
"aivoj negalėjo sutilpti — 
š vienos pusės socializmo 
'adamos visiems gyvento- 
ams 1 a is v ė s , o iš kitos 
Markso - Engelso ‘Kornu- 
listų manifestas/ skelbiąs 
visuomenės sluoksnių kovą, 
t. y. visų turtuolių su jų 
oadermėmis ir net visų ki
taip manančių asmenų nai
kinimą. Juk tasai tarpu; 
savio žudymas gali priverst* 
(turbūt privesti.—M.) prie 
visiško kultūros ir žmonijos 
žlugimo.”

Aišku, jog'klasių, kovos 
Grinius nesuprato ir su
prasti nenorėjo.

Knyga rašyta padrikai, 
be plano, kaip pats auto
rius sako, iš atminties, be 
jokių dokumentų pagalbos, 
o seno žmogaus atmintis
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—Leiskite man paskutinį 
kartą pasigėrėti muzikos 
garsais!

Po kelių minučių kompo
zitorius mirė.

“Kaip jūs galite!..”
Šiemet sukako 25 metai 

nuo vieno didžiausių ispanų 
poetų, kovotojo prieš fašiz
mą ir savo tautos patrioto 
Federiko Garsijos Lorkos 
nužudymo. Generolo Fran
ko kareiviai vedė poetą su
šaudyti laukais, užlietais 
mėnulio šviesos. Paskuti
nieji Lorkos žodžiai tiems, 
kurie jį nužudė, buvo to
kie: “Kaip jūs galite su
šaudyti mane šitokią nak
tį!” '

Iš “Liter, ir meno”)

Baltieji piktam 
vartojo indėnus

Kada 1492 m. Kolumbas 
su savo sankeleiviais - at
plaukė prie dabartinių Ka- 
ribėjų jūros salų, tai tuo 
laiku dabartiniame Jungti
nių Valstijų plote gyveno 
apie milijonas indėnų. Cent
rinėje ir Pietinėje Ameri
koje jų buvo dar daugiau. 
Kanados plotuose žymiai 
mažiau indėnų buvo.

Po Amerikos atradimo į 
ją puolė anglai, francūzai, 
ispanai, portugalai. Jie var
žėsi už Amerikos plotus, už 
kolonijas ir savo tikslams 
naudojo indėnus: juos gink
lavo ir kurstė prieš savo 
priešus.

1675 metais francūzai 
Kanadoje sukurstė peųuodų 
indėnus prieš Anglijos kolo
niją. 1676 metais Naujojoje 
Anglijoje ėjo žiaurus karas, 
nes indėnai, vadovaujami 
Matacomo (Philipo) laimė
jo vieną po kitos pergalę. 
Tik po to, kai Matacomas 
mirė, anglai laimėjo,, daug 
indėnų sugaudė ir pardavė 
vergais Vakarų Indi jų sa
lose.

Meteorologija 
“gamina” suodžių 

dulkes
Pastarojoj “Laisvės” lai

doj, straipsnelyj “Suterštas 
oras teikia blogus negalavi
mus,” drg. J. N. rašo, kad 

“oro keitimasis ir meteorolo
gija... gamina suodžių dulkes 
Chicagoje...”

Tai iki šiol negirdėta 
“tiesa” — meteorol o g i j a 
“GAMINA” suodžių dulkes.

O aš visą laiką maniau, 
kad suodžių dulkes gamina 
namų ir fabrikų pečiai...

Jei meteorologija gamina 
suodžių dulkes Chicagoj, tai 
ji galėtų jas gaminti ne tik 
Chicagoj, bet visur, net ir 
virš vandenynų.

Kas gi yra meteorologija?
Tai yra mokslas apie orą, 

ir ji užsiima ne suodžių dul- 

reiškinių aiškinimu.
Gal drg. J. N. galės šią 

suodžių dulkių “gaminimą” 
tiksliau paaiškinti?

Nekantrus

Wilmington, Del. — Tik 
45 metų sulaukęs mirė gol- 
fininkas Ed. Oliver.

yra nepatikėtinas kompa
sas. Todėl joje labai daug 
netikslumų, datų sumaišy
mo, nereikšmingų smulk
menų ir įkirių pasikartoji
mų. Be to, akis svilina ne
paprastas gausumas korek
tūros klaidų. Kalba — tik
ras kratinys. Kaip istori
nis šaltinis, knygos verte 
menka. Ar geresni yra dar 
neišspausdinti tomai — ne
galima spręsti.



b. Sliekas

Mūsų kaimo nuotykiai
(Tąsa)

Dabar kai tik pašeriu gy
vulius, uždarinė j u ir užra- 
kinėju — už savo “meilu
žės” ir į kamarą. Čia tam
pau, rikdau ją iki pavargs
tu. Prabėgo 5 ir 6 savaitės, 
o iš manęs dar nėra jokiu 
muzikanto ženklų. Jau ga
vėnia, tuoj bus pavasaris, 
o tada jau nebus laiko mo
kytis. Nusmuko mano ūpas 
į patį kulnį. Na, jeigu jau 
taip, tai taip, nieko nepa
darysi...

Velykos buvo ankstyvos, 
tai mums jauniesiems buvo 
nesmagios. Po Velykų ne- 
dėldienį kunigas po pa
mokslo užsakė užsakus tų, 
kurie^eina “į stoną mote
rystės.” Tarp kitų, užsako 
ir JcWio Trumpicko iš Duo
bučių kaimo, ten kur už 
Ramygalos miestelio, su 
Mare Januškaičia iš Šilaga
lio kaimo. Tai mano gas- 
padoriaus pusseserė: jų kie
mas ties mūsų, tik skersai 
ūlyčią.

Marė buvo tik 18 metų. 
Trumpickas buvo apie 40 
metų amžiaus ir dargi bis- 
kį šlubas.

Užsakai praėjo. Pama
čiau skersai ūlyčią ateinan
tį Marės brolį Mykolą. Aš 
staptelėjau. Jis tarė: La
bai skubiu, renku seseriai 
pabrolius, mažu ir tu apsi
imtumei?.. Aš jam atsa
kiau: matai, aš čia mažai 
ką galiu: visų pirma tai 
jeikia, kad gaspadorius 
„duotų man laiko; antra 
arklį ir pinigų. Taigi, rei
kia su juo pirma tartis, 
^ada jis prašė visa tai pa
daryti ir jam pranešti.- $^7 
padoriams išklojau viską, 
i> jie, gal buvo apie tai jau 
kalbėję, ant visko sutiko: 
Gerai, duosiu iš algos tris 
rublius, geriausią arklį — 
Juodbėrį, ir gerąjį vežimą, 
Ir visą savaitę laiko. Na, 
tai ir nėra kaip beatsisaky
ti. Tik kokia pamergė? Bū
tų gerai imti savąją Onutę, 
ale gi Brazio Onutę, už ku
rią mes visi varžomės, ne
galima prašyti: ji dar ne
seniai pabaigė motinos žėla- 
Vą — gal dar neis. Pa
bandyti galima.

Nuėjau pas ją. Kai pa
sakiau, ko atėjau, ji sakė 
sutiktų, bet reikia su tėvu 
pasitarti, ir nuėjo pas jį. 
Tuojau grįžusi pasakė, kad 
eis. Aš, jai pade k o j ę s , 
ėjau ūlyčią namo toks links
mas, 4oks smagus, kaip nie
kad pirma nebuvau. Mąs
čiau: dabar aš jums vi
siems parodysiu, kas aš (tu
rėjau mintyj savo konku
rentus). Važiuosiu geru 
arkliu, Onutė sėdės šalia 
manęs. Ėjau, rodos, kojo
mis žemės nesiekdamas, šo
kinėjau eidamas.

Ir toji diena atėjo. Visi 
jauni, pabroliai, mūs pa
in e r g ė s — nedrąsūs, bet 
darome viską, ką galime, ir 
galų gale išvažiuojame į 
šliūbą.

Mūs kaime buvo negeras 
paprotys: grįžtant nuo šliū- 
bo buvo skaitoma kokia tai 
garbė tam, kurio vežimas 
įvažiuos į svočios kiemą pir
mas, na, tai tuos arkliukus 
ir vydavo. Mano juodbėris 
buvo geras, bet aš irgi vijau, 
kad jis nabagas ne tik su
šilo, bet ir putoti pradėjo, 
alegi, jis pirmas ir įpyškėjo 
į svočios kiemą. Aš jam už 
tai išlipęs iš vežimo, pa
plojau per storą kaklą, o 
jis, nabagas, tik galvą mos- 
tikuoja -ir šnervėmis tan
kiai orą gaudo. •

ną, mes juokėmės ir sykiu 
grožėjomės.

Štai, mes jau pravažiuo
jame garsųjį Musnicko fab
riką, o ten jau garsioji pono 
Bistramo karčiama, dabar 
vadinama Gutsko, kuris se
niai, seniai, dar tada, kai 
ponas Bistramas buvo labai 
galingas, valdė nuostabiai 
daug žemių, jis tada pasta
tė ir šias karčiamas — vie
ną čia, o kitą ties mūs kai
mo kapinėmis prie vieške
lio, neva tam, kad jo vergai- 
baudžiauninkai ir kiti, va
žiuodami į Panevėžį, pu
siaukelėj “pasilsėtų”...

Va, jau Pašilių kaimas, 
o kairėj jų kapinės,. Žmo
nės kalbėdavo, kad jose vai
denasi — naktį vaikščioja 
kokios ten žvakutės. Bet 
man niekad naktį čia nete
ko vaikščioti, tai ir tų žva
kučių nemačiau.

O va tiesiai priešaky jau 
artinamės prie Barklainių 
koplytėlės. Čia, kada tai 
vasarą įvyksta kokio ten ne
garsaus šventojo atlaidai. 
Bet iš mūsų kaimo niekas 
nėjo į juos taip, kaip eina 
ir. važiuoja j Ramygalą per 
šv. Joną. Ten, po kairei, 
ir Baklainių kaimas, pri
gludęs prie balotos pievos. 
O ten toliau jau matosi ir 
Berčiūnų kaimas; jų laukai 
susieina su pono Bistramo 
žemėmis; jo laukuose matyti 
jau aria dirvas, o kai mes 
prisiartinom prie jų, m u s 
nustebino jų arkliai. Vie
nas iš mūs riktelėjo: Žiū
rėkite, kokie jų’arkliai: jų 
ausys ilgos, o uodegos kaip 
karvių!

Tikrai taip ir buvo. Aha, 
atsiminiau aš, tai čia tur 
būt bus tie mulai, apie ku
riuos mano dėdės, parvažia
vę iš Amerikos, tiek daug 
pasakodavo. Ten, tolokai po 
dešinei, matėsi koks goje
lis, gal pono Bistramo so
das. Mat, pro medžius kai 
kur kyšojo kokių ten namų 
kontūrai. O ten, tiesiai 
prieš mus, stūksojo miškas 
—pušynas.

Aha, tai tur būt bus tas 
garsusis Bistramo pušynė
lis, apie kurį mes buvom 
daug girdėję, bet nebuvom 
matę — baltasnapių jūod- 
varnių tėvynė, kur jie va
sarą peri savo vaikus. Tai 
taip ir bus, nes jie čia skra
joja šimtais; ten aukštai, 
o kiti ten iš medžių viršū
nių, gal iš lizdų kaklus iš
tiesę žiūri žemyn ir kimiai 
kvarksi, tarsi jie klausia: 
Iš kur jūs? Iš kur jūs?..

Išvažiavus iš pušyno, tuo
jau pasirodė aukštas stul
pas. Tuojau supratome, jog 
tai R a m y g alos ^naujosios 
bažnyčios bonė, kurią jau 
baigė mūryti. Tuojau mes 
nudžiugome, kad Ramygala 
jau čia. Važiuojam, va
žiuojam, o ta R a m y g ala 
vis taip toli, tarsi ji bėga 
nuo mūsų!

Pagaliau įvažiuojame į 
ją. Miestelis pasirodė ma
žytis ir apskuręs. Mums 
rodėsi, kad mūs kaimas di
desnis ir pranašesnis už 
Ramygalos miestelį. Mes 
labai nusivylėme juo. Mes 
nenorime nei iš vežimų lip
ti.

Atėjo Kuzma ir sako: 
Na, vyručiai, ko gi jūs ne- 
lipat? Ar jūs gi nenusi
pirksite kiek cukerkų sveti
mo kaimo merginoms, iš 
taip toli atvažiavę? Su
pratome, kad reikia jo pa
klausyti, ir lipom lauk, pir
kom cukerkų.

Palikę Ramygalą, tuoj 
privažiavome mažą kaimelį 
iš devynių kiemelių. Visi

Tuojau sulėkė ir kiti ve
žimai. O priemenėje triukš
mas : muzikantai groja, 
jaunavedžius p a s i t i h ka. 
Jaunimo prisirinkę, negali
ma praeiti, klegesys, kal
bos...

Pagaliau jau už stalų, 
valgom, geriam 4 r 11. Pas 
mus buvo mada, kad pa
mergės turi jaunąją pra
virkdyti prie stalo dainuo
damos. Taip ir pradėjo:
Subatos vakarėlį

mes buvom jaunimėly.
Ai, leisim, leisim savo 

sesutę už jauno bernelio...

Jaunoji ėmė trūkčioti - 
raudoti; jaunasis puolėsi ją 
raminti, o ranka davė ženk
lą muzikantams groti. Jau
nieji išėjo iš užustalės ir 
pradėjo suktis: mes griebė
me savo pamerges ir pase- 
kėm jaunavedžius.

Ten nuo durų iš jaunimo 
atsiskyrė viena pora po ki
tos ir šoko.

Už stalo, palei sieną pa
silipo ant suolo apie 50 me
telių gražiai aptukusi ma
mytė, gražiom putniom 
rankom įsisprendė į šonus 
ir, nei tai dainuodama, nei 
tai deklamuodama, pradė
jo:

Kas taip padarys, kaip 
Šilgalio moterys: šiaudais 
pečių iškūrino, pyragėlius 
sudžiovino; pyragėlius su
džiovino, visiem lygiai pa
dalino, o jei kam nedateko, 
tegul ryte pasisako. Pyra
gėlio mes dar turim ir per- 
piausim kitą sūrį. Ne tik 
sūrio, ir arielkos mes padė
sim ant torielkos.

Vyrai kėlė aukštyn stik
lus ir šaukėt Ura, mūsų 
kvočia! ; Ura, Ryliškienė!..

Kai ant rytojaus vėlokai 
mes suvažiavom į Januškos 
kiemą, čia jau stovėjo 
kraičvežių vežimas su pora 
arklių, o vežime vidutinė 
skrynia — jaunosios krai
tis. Grįčioje mandravojo 
Kuzma su kraičvežio vadu, 
pasipuošusiu iš šiaudų nu
pintais galvoms karūnų 
diržais ir kardais.

Mus sodino prie stalų, o 
kraičvežiai, Kuzmos vado
vaujami, ėjo ieškoti dau
giau kraičio.

Mat, pagal mūsų kaimo 
paprotį, kuo daugiau krai
čio jaunoji gaus, tuo gar
bingesni bus kraičvežiai. 
Na tai jie ir landžioja vi
sur, — “vagia” jaunajai. 
Kuzma užlipo ant aukšto ir 
knirkina vištas, o šios bėga 
nuo jo, skrisdamos žemyn 
virš žmonių galvų, taiky
damos išskristi pro duris į 
kiemą.

Viena jų skrisdama įkliu
vo į kraičvežio karūną ir 
nusinešė ją į kiemą. Čia 
nukritusi, išsinarpliojo ir, 
sparnus išskėtusi, bėgo ku- 
dakydama. Žmonės juokė
si, o kraičveŽys taisė ir tai
kė savo karūną ant galvos. 
Kai kraičvežiai neberado 
ką dar galėtų imti, jų va
das, atėjęs grįčion, pasa
kė: Važiuojam! Muzikan
tai pradėjo groti išleistuvių 
maršą, o merginos dainavo, 
atsisveikindamas jaunąją.

Pirmieji išlėkė į ūlyčią 
kraičvežiai, juos sekė jau
navedžiai, juos — jaunosios 
tėvai su seserim. Paskui 
jau mes — pabroliai it pa
mergės. V išb septyni veži
mai. ,

Pravažiavus žėko kiemą, 
mūs kraičvežiai paragino 
arklius ristele ir uždaina
vo: ■ j'

Vėjelis pūtė, girelė ūžė, 
ąžuolėliai skambėjo...

Kai jie pabaigė savo dai

So. Boston, Mass.
Mes jau pradėjome 

žieminį sezoną
Gražioji vasara jau pra

slinko,' gėlės nužydėjo, me
džių lapai pradėjo kristi 
nuo šakų ir dengia žemę. 
Žmonės apleidžia vasaros 
gamtinį grožį ir traukia J 
šiltesnes patalpas, kad žie
mužė neužkluptų kur lau
kuose ar vasaros palapinėj.

Mūsų pažangiečiai smar
kiai sujudo sutikti žieminį 
sezoną su teatrais, koncer
tais ir įvairiais pobūviais.

Rugsėjo 16 d. So. Bosto
no Literatūros draugijos 2- 
ra kuopa buvo surengusi 
puikų bankietą. Svečių pri
sirinko tiek, kad netilpo 
“didžiulėj” salėj; tūliems 
prisiėjo laukti iki pirmesni 
pavalgė. Dar nebaigus ant
rai eilei pavalgyti,, prasidė
jo kalbos, o po kalbų—klau
simai.

Pirmiausiai kalbėjo ką 
tik grįžęs su antrąja eks
kursija iš Lietuvos mokyto
jas Graham (Šukienės žen
tas). Tai jaunas kitatau
tis žmogus. Jis plačiai yra 
apkeliavęs pasaulį ir, reikia 
pasakyti, jog jis plačiai pa
vaizdavo gražioj nuotaikoj 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Po jo kalbėjo jo žmona, 
Olga. Olga yra išsiauklėju- 
si mūsų judėjime ir vartoja 
tyrą lietuvių kalbą. Ji gė
rėjosi, ir patenkinta, kad 
turėjo progą aplankyti savo 
tėvų gimtavietes.

Trečia turistė Grigaliū
nienė gana plačiai pavaiz- 
davo Lietuvos gyvenimą.

Po jos buvo’duotas balsas 
Keršiui, kuris Jankės? su 
Čapliko vadovaujamą eks
kursija į Vilnių.

Iš karto ji$ gyrė Lietu
vos švarumą ir pripažino, 
jog Lietuvos žmonės neba
dauja, bet į pabaigą žmo
gus išvažiavo, taip sakant,' 
iš vėžių, apkąįtindamas žy
dų tautybę kad jie nemoką 
valdyti, kuomet Liet, žydus 
būtų galima suskaityti ant 
pirštų. Paskutinė turistė 
buvo E. Repšienė, kuri iš 
anksto buvo pasirašius sa
vo kalbą: jos kalba lietė gi
lesnius Lietuvos klausimus.

Pasibaigus turistų kal
boms, buvo iššauktas Lietu
vos atstovas Washingtone 
Laurynas Kapočius. Jį pub
lika pasitiko atsistojimu, 
sveiki n d a m a aplodismen
tais.

Kapočius per suvirš dvi 
valandas gana smulkmeniš
kai išaiškino sunkią naujos 
sistemos pradžią ir tą tarp- 
laikį, kurį pergyveno. Sve
čias, atsakydamas į turistų 
pastabas,- sakė, kad buvę ir 
dabartiniai trūkumai pasi
liks į praeitį: visas ūkis bus 
suvalstybintas ir visi trūku
mai bus prašalinti.

Beje, svečias paačiavo A- 
merikos pažangiai visuome
nei už paramą, kuomet jis 
buvo devynierius metus su 
pusd kalėjime. Priminė, jog 
jis visuomet sekė mūsų ju
dėjimą, mūsų sielojimąsi ir 
aukas. Ragino, kad mes 
kiekvieną sutikę žmogų iš
aiškintum, koks baisus ka
ras stovi prieš mus, ragi
nant, kad viešpatautų tai
ka visame pasauly.

suvažiavome į Trumbicko 
kiemelį. Priemenėje muzi
kantai tebegrojo pasitikimo 
maršą. Na, brač, jie mūs 
neleidžia vidun: girdi, turi
te atsipirkti, žinoma, ne 
pinigais, ale cukerkomis. 
A, kaip mes dabar buvome 
dėkingi Kuzmai, kad jis 
mums patarė Ramygaloj 
nusipirkti cukerkų! j

. (Bus daugiau}

.Pasibaigus vakacijoms
Tikėsite ar ne, bet aš, 

išgyvenęs Amerikoj ketu
riasdešimt devynerius me
tus, šiemet pirmą vikeišiną 
turėjau. Mes su žmona pa
sileidome link New Yorko.

Sustojom pakeliui New 
Britain, Conn., pas pusbrolį 
Sčebedą. Pasikalbėjom, pa
vaišino mus, ir pernakvoję, 
už trijų valandų buvome 
jau “Laisvės” sostinėj,

Kadangi laisviečiai tuo
met ruošė laikraštį spaudai, 
tai visi labai skubėjo. Bet 
vis dėlto jie surado valan
dėlę laiko pasikalbėti. Ka
dangi nesuradom, pas ką 
nuvažiavome, tai drg. Šo- 
lomskas pašaukė drg. Julių 
Kalvaitį, kuris už valandos 
ir pribuvo.

Kalvaičiai yra malonūs 
draugai. Jie ne tik žinomi 
vietos lietuviams, bet vi
siems “Laisvės” skaityto
jams, nes jie pasižymi sa
vo darbuote mūsų judėjime. 
Julius nepagailėjo savo lai
ko: jis mus supažindino su 
zoologijos sodu ■— Bronx 
Zoo, gamtos muziejum ir 
Radio City. O kas svar
biausia, tai tas, kad mes vi
są laiką pas juos svečiavo- 
mės. . .

Nepamiršime mes jų iki 
gyvi būsime! Ateis laikas, 
kuomet mes jiems atsilygin
sime. Jaunutis

New Haven, Conn.
Rugsėjo 19 d. įvyko LLD 

32 kuopos susirinkimas. 
Narių , nedaug dalyvavo. 
Buvo pakvietimas iš LLD 
Trečios apskrities sekreto
riaus į metinę konferenciją, 
kuri įvyks spalio 15 d. Iš
rinkti delegatai.

LDS 16 kuopos parengi
mas paminėjimui 30 metų 
sukakties labai gerai pavy
ko. Visi nariai džiaugiasi. 
Reikia daugiau tokių pa
rengimų.

- -------------- -

Laisvės choras LDS kuo
pos parengime kvietė sve
čius dalyvauti choro meti
niame bankete, kuris įvyks 
spalio 1 d. Iš mūsų miesto 
geras skaičius lietuvių vyks 
į choro banketą, j Hartfor
dą.

Ant žydų senelių namų 
laipto sėdėjo du seneliai, 
vienas 80 metų, o antras — 
87 metų. Neatsargaus vai
ruotojo automobilis juos 
pavojingai sužeidė. Vienam 
seneliui turėjo nupiauti abi 
kojas.

“Laisvės’^ skaitytojas Ju
lius Duoba randasi State 
hospital, Norwich, Conn., 
apie 60 mylių nuo New Ha- 
veno. Tokia atsta sutrukdo 
draugo lankymą. Linkinio 
jam greitai pasveikti.

J. Kunca

Baltimore, Md.
Rugsėjo 17 d. turėjome 

gražų parengimą P. ir K. 
Kuprių sode, A n n a p o lis 
Junction, Md. Tai buvo 
“Laisvės” piknike dirbu
siems draugams bei drau
gėms vaišės ir padėka už jų 
darbą ir pasiaukojimą dar-* 
bininkiškam laikraščiui.

Visi buvome pilnai pasi
tenkinę parengimu.-

Ačiū draugėms moterims 
už pagaminimą skanių val
gių; jos didelę valgių dalį 
pačios suaukojo. .

Pasikalbėjimuose pasiro
dė, kad “Laisvės” naudai 
pikniką bus ryžtasi sureng
ti ir ateinančią vasarą,

' P. Paserskis

Worcester, Mass.
Spaudos piknikas 

Rudeninis spaudos pikni
kas pavyko gerai. Orą pasi
taikė Šiltas, diena buvo
saulėta. Svečių dalyvavo iš 
visos plačios apyl i n k ė s. 
Anksti rytą, tik suvažiavus 
pikniko darbinin k a m s į 
parka ir pradėjus ruoštis 
piknikierius priimti su ska
niais valgiais, pirmutinis 
svečias pasirodė iš tolimos 
Baltimorės Aleksandras Je- 
navičius.

Nespėjome susipažinti su 
baltimoriečiu, žiūrime, kad 
jau ir iš Brooklyno atvažia
vo svečių — A. Bimba su 
žmonele ir V. ir O. Čepuliai.

Apie trečią valandą jau- 
visa parko parkinimo vieta 
buvo nustatyta automobi
liais, o tarpę jų radosi ir 
didelis busas, kuris atvežė 
Hbverhillio ir Lawrenco 
laisviečius. Jie gert kaimy
nai, visi kartu dainuodami 
važiuoja į pikniką.

Apie penktą valandą pra
sidėjo programa. Nors buvo 
garsinta, kad dainuos Aido 
duetas — O. Dirvelienė ir 
J. Sabaliauskas, bet šį kar
tą Dirvelienė negalėjo dai
nuoti iš priežasties, kad tik 
keliose dienos kai jos myli
ma motinėlė tapo palaidota. 
Tai J. Sabaliauskas vienas 
keletą dainelių sudainavo. 
Taipgi piknike dalyvavo 
Konstancija Menkeliūnai- 
tė, tik ką atvyus iš Italijos. 
Ji turėjo progą su senais 
draugais-draugėmis p a s i- 
svęikinti. Girdėjau, kad 
Meno sąjunga rengs eilę 
koncertų jai.

, A^ LBįmbą, “Ląįsvės” re- 
daktoriūs> pasakė'£ėikšmin- 
gą kalbą šiandieniniais 
klausimais, kurie liečia vi
so pasaulio reikalus išlai
kymui taikos.

Antrą dalį programos iš
pildė Brooklyno Aido cho
ro moterų kvartetas po va
dovybe choro mokytojos 
Mildred Stensler, sudainuo
damas keletą vėliausių dai
nų iš Lietuvos. Mildred pa
kvietė visą publiką bendrai 
sudainuoti keletą liaudiškų 
dainelių.

Ačiū Mildred, kvartetui 
ir Jonui Sabaliauskui už 
palinksminimą piknikierių!

Piknikas buvo sėkmingas 
ir liks gražios paramos mū
sų spaudai. Šiam piknikui 
gauta daug dovanų maistu, 
kurio nereikėjo pirkti. Far- 
meriai iš Shrewsbury, Va
sil, Olympia parko kaimy
nai, dovanojo piknikui bul
vių, kopūstų, burokų, toma- 
čių, o pati farmerka Vasil 
atvežė gražią staltiesę, ku
rią pati išleido. J. Grigai, iš 
Hudsono, atvežė beąkę dar
žovių. Montello kuopa do
vanojo bonką degtinės ir 
sūrį; J. Lukas—Wilkenson 
pressure cookerį; A. Sena- 
vičius bonką brandy ir sū
rį; Semulėnai bonką degti
nės; Kanapkienė žiurstukų. 
Šios dovanos davė pelno $97. 
Belekevičienė ir Fremon- 
tienė visą dieną darbavosi 
jas išleisti.

Varde pikniko tariame 
ačiū visiems už aukas ir 
darbą, kurie prisidėjote, 
kad šįs piknikas būtų toks 
pasekmingas. Ačiū LLD 11 
kp. draugėms moterims, ku
rios nuo ankstyvo ryto iki 
vakaro taip sunkiai dirbo 
kuknioj: Wasil, Ausiejienė, 
Šupėnienė, Skralskienė, Ži
linskienė ir Bučinskienė 
Green.

1 Pikniko Komisija: z 
V< Žitkus 
A. Wasil 
J. Jackevičius ■...... -.... -....... -- ■ - ■ ■ -......... -
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Los Angeles, Cal. 1
Filmai, pietūs ir mirtis *
Spalio 4-ta, 5-ta ir 6-ta, 

tai svar b i o s losangelie- 
Čiams dienos. Trečiadienį,
spalio 4 d., 2 vai. įvyks pie
tūs sutikimui iš Brooklyn, 
N. Y., LLD sekretoriaus J. 
Grybo, kuris 5-tą ir 6-tą ro
dys vėliausius iš Lietuvos 
filmus.

Ketvirtadienį, 5-}ą, rody
mas nuo 7-tos vai. vakare. 
O penktadienį,6-tą, nuo 2-os 
vai. dienos laiku. Kas sykis 
bus rodomi skirtingi filmai. 
Vieta: Danish Hall, 135(9 
W. 24th St.

Kam neužgesus senos tė
vynės meilė, nepraleiskite 
progos, nes tokios vėliau 
neturėsime.

Visus kviečia LLD 145 
kp. komisija.

Netekome draugo
Rugsėjo 15 d., parėjęs 

darbo, P. Jasinskas savo 
kieme krito ir mirė nuo šir
dies smūgio, sulaukęs tik . 
64 m. amžiaus.

Povilas Jasinskas buvo gi
męs Žemalės miestelyje. 
Dirbo siuvėju. Buvo susi
kūręs vedybinį gyvenimą, 
bet po kelerių metų išsisky
rė. Paliko nuliūdime sūnų 
Stanislovą, Kansas City, ir 
brolius Stanislovą ir Kazi
mierą, gyv. Los Angeles.

Velionis vedė pavyzdin
gą gyvenimą ir buvo drau
gų gerbiamas. Prigulėjo 
prie LLD 145 k. ir LDS 35 
kp. Skaitė “Vilnį” ir daž
nai paremdavo progresy
vią veiklą.

Buvo pašarvotas L. Cas- 
pero šermeninėje, kur gau
siai lankė draugai-gės, o 

:l*ugsėjo 18 d. Inglewood 
kapinėse, Grace koplyčioje 
susirinko, skaitlingas būrdjJ 
lis atsisveikinti su velioniu 
ir atiduoti paskutinę pa
garbą. Karstą puošė daug 
gyvų gėlių vainikų, tarpe 
kurių buvo ir nuo LLD ir 
LDS kuopų.

Graborius Casperas ir M. 
Pūkis pasakė pritinkamas 
kalbas. Velionis sukremuo- 
tas, nes toks buvo jo pa
tvarkymai.

Ilsėkis, drauge Povilai, 
ramiai! Giminėms ir drau
gams reiškiu užuojautą liū
desio valandoj.

šakalių žemaitis

Hartford, Conn.
Vyksime Į Brooklyną

Laisvės choras nutarė da
lyvauti “Laisvės” metinia
me koncerte lapkričio 12 
dieną. Važiuosime dideliu 
autobusu. Bus dar vietos ir 
pašaliniams, kurie norėtų 
važiuoti, tik reikia iš anks
to užsisakyti. Z

Sekmadienį, spalio 1 d., 
įvyks Laisvės choro meti
nis banketas, 157 Hunger
ford St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Choro nariams pie
tūs veltui, o pašaliniams ti- 
kieto kaina tik $2. Turėsi
me skanių valgių ir tinka
mo gėrimo. Prašome da
lyvauti.

L. Butkevičienė jau grįžo 
iš ligoninės ir randasi na
mie. Linkiu jai pilnai pa
sveikti V. K.

TSRS ELEKTRIFIKAVO 
ILGĄ GELEŽINKELĮ
Maskva. — Su spalio 10 

diena elektrifikuoti trauki
niai eis nuo Maskvos iki Ir
kutsko, Sibire, 3,312 mylity. 
Tik viena ši linija yra du f* 
kartus ilgesnė- už visas 
Jungtinių Valstijų elektri
fikuotas traukinių linijas.

v
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Dorchester, Mass.
Z Rugsėjo 15 d. mirė drg. 
Antanas Kavoliūnas, sulau
kęs 82 metų, gyvenęs 39 
King St., Dorchestery. Iš 
Lietuvos paėjo Kairių kai
mo, Kupiškio rajono. Pali
ko liūdesy savo mylimą 
dukterį Julią ir žentą Driu- 
žą, ir vieną sūnėną, Anta
ną Kavoliūną, iš Toronto, 
Kanados.

Buvo pašarvotas Zalets- 
kų koplyčioj ir tapo palai
dotas rugsėjo 18 d. Mount 
Hope kapinėse.

Daug gėlių puošė jo kars
tą, ir daug jo draugų su
sirinko palydėti į jo pasku
tinę kelionę, i kapines.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė S. Rainardas.

Palydovai buvo pakviesti 
į Lietuv. Amerikos Piliečių 
Klubą ir tinkamai pavaišin
ti.

Antanas Kavoliūnas buvo 
JAisvų pažiūrų, tykus ir 
’draugiškas žmogus. Pri
klausė prie LLD 2 kuopos ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Šo. Bostone. Skaitė 
p r o g r e s y v i ą spaudą— 
“Laisvę” ir “Vilnį,” ir rė
mė pagal savo išgales. Nie
kuomet neatsisakė paaukoti 
darbininkų reikalams.

Ilsėkis ramiai, Antanai!
Užuojauta šeimynai ir 

giminėms. S. R-

i

U

Waterbury, Conn.
Į kitų miestų draugus
Mes, waterburieciai, nu

tarėme surengti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
49 kuopos 30-ties metų su
kakties minėjimą. Bus pie
tūs sekmadienį, spalio 22 
d., Lietuvių svetainėj, 103 
Green St. Pradžia 1 vai. 

. j Prašome kitų miestų 
teaugus nieko tą dieną ne
rengti, o dalyvauti pas mus.

LDS 49 kp. valdyba

Lawrence, Mass.
Apie pikniką

Rugsėjo 17 d., Olympia 
parke, Worcesteryje, įvyko; 
spaudos paramai piknikas. 
Jis gerai pavyko, nes pasi
taikė labai graži dipna.

Mes, lawrenciškiai, vyko
me dideliu autobusu. Iš 
Lawrenco išvažiavome 12 
valandą o už valandos ir 
pusės jau buvome pikniko

Susitikome brooklyniškius 
Antaną Bimbą, Vincą Če
pulį ir daugiau svečių. A. 
Sidarienė pridavė pinigus 
už keturias knygutes mūsų 
banketo, kuris įvyks sekma
dienį, spalio 8 d,, Maple 
parke. Ji labai gerai dar
buojasi.

Pavakarėje pirmininkas 
paaiškino pikniko svarbą, 
kas rengė, ir perstatė kal
bėti A. Bimbą, kuris aiški
no šių dienų tarptautinius1 
reikalus. Po to sekė koncer
tinė programa. <Jos apra
šymą praleidžiame, nes jau 
pirmiau gavome pačios pik
niko komisijos aprašymą.— 
Red.)

Pirmininkas J. Jaskevi- 
Čius perstatė LLD 7-tos ap
skrities iždininką S. Pen- 
kauską paaiškinti apie ruo
šiamą banketą spalio 8 d.

Piknikas buvo įdomus. 
Suėjome daug draugų ir 
draugių ir plačįai pasikal
bėjome. Po jo linksmi grį
žome į Lawrencu.

S. Penkauskas

Springfield, III.
IŠ ILLINOJAUS 

SOSTINĖS
Rugsėjo 17 d. čia buvo 

rodomi labai gražūs pa
veikslai iš Lietuvos. Filmus 
rodė Jonas Grybas, Briedis 
ir Varaška iš Niujorko. Fil
mai buvo labai gražūs, o 
gražiausia tai paskutinė 
dalis, Dainų šventė Vilniu
je 1955 metais.

Visi filmai labai įdomūs. 
Parodoma karo sugriauti ir 
dabar atbudavojami Lietu
vos miestai, kolektyviniai ir 
tarybiniai ūkiai. Kur pir
ma buvo žemė ariama žag
re, akėjama medinėmis,akė
čiomis, traukiama arkliais, 
dabar vietoj arklių—trak
toriai traukia žemės apdir
bimo mašinas, — aria, akė
ja, derlių nuima ir iškulia 
moderniškomis mašinomis.

Parodė moderniškas kar
vides, gražias karves, kur 
melžėjos, apsivilkusios bal
tais kostiumais, supila pie
ną į švarius indus. Parodė' 
ir Devintąjį fortą, kur buvo 
žiauriai kankinami ir žudo
mi mūsų draugai, kovotojai 
už idėjas, kurios dabar re
alizuojamos Lietuvos tary
biniame gyvenime.

Paskutinis gražia u s i a s 
filmas buvo rodomas tai 
dainų šventė Vilniuje.

Stebint šiuos filmus, ne 
vienam nuriedėjo per vei
dą džiaugsmo ašara, prisi
minus, kuomet mes buvom 
jauni, augom Lietuvoj, kuo
met nė nesapnavome,, kad ka
da nors Lietuvoj bus tokįa 
padėtis, kokią dabar mato
me. O tai galima tiktai 
prie socialistinės, tarybinės 
santvarkos.

Filmui pasibaigus, buvo 
klausimų, į kuriuos J. Gry- 
bas mandagiai atsakė. .

Pirmininkui , paklausus 
publiką, ar patiko filmai, 
ar norėtų, kad < ir - vėl su
ruoštame naujų filmų rody
mą iš Lietuvos, daugelis 
pakėlė rankas, išreikšdami 
norą.

Publikos buvo susirinkę 
nemažai, nors galėjo būti 
ir daugiau, bet tą dieną bu
vo lietuvių katalikų parapi
jos piknikas su vakariene, 
tai kai kurie ten patraukė.

Buvo atsilankę svečių iš 
Auburno, Peorijos ir kitų 
kolonijų

Varde LDS 29 kuopos vi
siems atsilankiusiems tariu 
širdingiausią ačiū.

Būkite taip geri, ir kitą 
kartą pas mus atsilankyki
te, o mes pasistengsime jus 
patenkinti.

J. Starkevičius

Worcester, Mass.
ŠOKĖJAI Iš VARŠUVOS!

MŪSŲ MIESTE
Tikrai nepaprasta proga 

mūsų miesto lietuviams pa
matyti skaitlingą grupę šo
kėjų iš Lenkijos. Jie čionai 
bus ir duos šaunią šokių 
programą spalio 16 dieną. 
Parengimas prasidės 8:30 
vai. vakare ir įvyks Audito
rijoje. Sakoma, kad grupė 
susideda net iš šimto šoke-
R-

Lietuviai raginami skait
lingai dalyvauti. Rezervuo
tas sėdynes reikia įsigyti iš 
anksto. Rep.
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Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus

Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. ' Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1962 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naują vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
Šiam darbui it veikime su pirma vajaus diena. Rūpin- , 
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones Užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
J7ra paskirta IO dovaną pinigais, padalyta sekamai:

Lma $50, $40, 3-Čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25,
6-ta $20, T4a $15, 84a $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
Vieną iš ankščiau nurodytą dovanų. Koritestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
UŽ naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informaciją rašykite “Laisves” administracijai.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltame tinkamą budžetą 
1960 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio ; 

31 dienos. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiausia 
naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume vi
sas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų

Pietų Amerikoj $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, 6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pašei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Hartford, Conn.
Padėka ,

Tūlą laiką nesijaučiau į 
gerai, pagaliau pasirodė,Į 
jog be operacijos nebus; 
įmanoma sutvarkyti mano1 
sveikatą. Pasidaviau į ligo-; 
ninę operacijai. Operacija, 
gerai pavyko. Dabar namie 
sveikstu — tvirtėja. i

Kai žmogų stipriai prt-; 
spaudžia liga, tai iš niekur: 
kitur negausi tiek daug ma
lonumo stiprybės, kaip; 
nuo mielųjų draugų, drau-1 
gių šiltų linkėjimų. Gydan
tis ligoninėje ir namuose 
buvo tokių, kurie mane lan-:

Kiti 
kurių

ke, įteikė , dovanėlių, 
prisiuntė korteles, 
susidarė visas glėbys.

Už tokį jausmingą

Philadelphia, Pa.
Unijistai ketina pastatyti 

pikietą prie Bristol Town
ship mokyklos. Unija kal
tink mokyklų tarybą davi
me studentams ir dirban
tiems mokykloje darbc\ ku
ris priklauso unijai.

Mokyklų taryba sako, 
kad kaltinimai neturi pa
mato.

Gulf kompanija sugrąži
no 103 trokų vairuotojus, 
kuriuos buvo suspendavus 
laike Maritime streiko, 
kuomet jie atsisakė per
žengti pikieto eiles.

Ankara. — Buvęs Turki- 
jps premjeras Menderesas, 
pirm negu jį pakorė, para
šė savo sūnui laišką, patar
damas į politiką nesikišti. 
' hh (ii-u- u

Botina. t— Vakarų Vokie
tijos politikai ir mi Ii turis
tai nepasitenkinę JAV pre
zidento Kenedžio kalba, 
kūną jis sakė Jungt. Tautų 
Asamblėjos sesijoje.

Saigonas. — Pietinio 
Vietnamo armiją sudaro 
200,000 vyrų.

U z tokį jausmingą sura
minimą, atjautimą ir noriu 
viešai padėkoti Laisvės cho
rui, Moterų klubui ir as
menims, kurie nepamiršo7 
manęs. Daugiausiai dėkoju 
savo sesutei Lūsi Žemaitie-; 
nei, kuri dažnai mane lan
kė, ramino ir visu kuom 
gelbėjo.

Kai žmogus esi sveikas, 
sukinėjiesi tarpe visų, ypač 
organizacijose, tai nei neži
nai, kiek turi gerų draugų. 
Dabar patyriau, jog beesą 
visa'eilė jų. Dar- kartą vi
siems ir visoms tariu šir
dingą ačiū už malpnų at
jautimą! Tuo pačiu kartu 
prisidedu su dešimke Lais- 

paramai
L. (Mankos) 
Butkevičienė

ves

i?

rėti 120 šeimynų, šeimyna, 
turinti keturis žmones, gau
na mėnesiui $10.40. šeimy
nai, susidedančiai iš pen
kių, prideda 60 centų dau
giau mėnesiui — kambarių 
ir šilumos u ž 1 a i k y m ui. 
Maistui ir apsirengimui ir
gi duodama.

Bet valdininkai spėja, kad 
ir tokią mizerną pašalpą 
gana gera dalis ima apga- 
vingu būdu.

Spaudoje tilpo ilgas sąra
šas “subversyvių organiza
cijų.” Organizacijų var
dai įvairių tautybių, valsti
jų ir įmestų, nuo Maine iki 
Kalifornijos.

Lietuvių nėra.

Joseph Vandergrift, res
publikonų komiteto narys, 
bėgyje 2-jų metų balsavo 
43 kartus. Sakomą, jisai 
balsavo du kartus už savo 
motiną, kuri jau mirus. 
Nubaustas šimtu doleriu.

Mūsų kaimynystėje stato
ma dvi slėptuvės. Vietinė 
spauda su pagyrimu sveiki
na juos, duodama įkvėpimą, 
kad ir kiti tai darytų. Slėp
tuvė su tvirtais geležiniais 
stulpais ir pusėtinai gili.

Fordo kompanija nupirko 
Philco televizijos ir electro
nic penkias įmones, kurios 
randasi Philadelphijoje ir 
apylinnkėje. Dirbančių 
skaičius siekia 26 tūkstan
čius.

Ir miesto pareigūnai su
sirūpinę, ar panašus skai
čius dirbančių dirbs ir For
de. Pilietis

BINGHAMTON, N. Y
is LDS 6 kuopos 

susirinkimo
Rugsėjo 11 d. įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo mažai.

Kuopos pirmininkė d-gė 
M. Kazlauskienė pranešė, 
kad rugpiūčio 23 d. mirė; 
LDS 6 kuopos narė Emelija 
žverblienė, o rugpiūčio 24 
d. mirė E va Palilioniene. 
Taigi per dvi dienas LDS 
6 kuopa neteko dviejų na-; 
rių. Gaila!

Jos buvo ilgametės vietos 
gyventojos ir visą laiką ar
timos draugės, ir veikė sy
kiu.

Suteikta joms paskutinė 
pagarba narių atsistojimu 
vienai minutei, o jųjų šei
mai. ir giminėms išreikšta 
širdingiausia užuojauta 
liūdesio valandoje.

Protoklų sekretorė d-gė 
M. Kulbienė perskaitė iš 
Centro gautą laišką, su ku
riuo sykiu buvo atsiųsti ir 
lapeliai anglų kalba geres
niam supažindinimui ang
liškai kalbančių žmonių su 
LDS organizacijos taisyklė
mis. Laiškas priimtas, ir 
kelios draugės pasiėmė mi
nimų lapelių paduoti savo 
draugams.

Finansų sekretorė pra
nešė, kad sunkiai sirgusi 
draugė Mary Sadauskienė 
pasveiko ir rugsėjo 26 d. 
atsisakė nuo pašalpos. Tai 
buvo linksma žinia. Kuopa 
nutarė, kad jai pašalpa bū
tų atmokėta. Taipgi pra-

nešė, kad rugpiūčio 20 d. 
d-gė Josephine Navalinskie- 
ne užsimaldavo pašalpai, o 
rugpiūčio 26 d. d-ge Kat
rina Miceli irgi užsimalda
vo pašalpai. Gaila, kad jas 
ištiko liga. Sekretorė sakė, 
kad įdavė čekį ant $1,000 
Žverblienės sūnui Stanley, 
kaip motinos pomirtinę, ir 
$1,000 Nastazijai Židonai- 
tei, Evos Palilionienės gi
minaitei, kaip tetos pomir
tinė.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, spalio 2 d., Lietuvių 
salėje, 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 vakarė. Prašome , 
visus narius dalyvauti šia
me susirinkime. Pagalvo
kime ką nors naujo įnešti į 
mūsų LDS 6 kuopos veiki
mą. Lauksime skaitlingo 
susirinkimo.

Onyte Wellus, 
Fin. Sekretorė

Londonas. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Adenaue- 
ris sako, kad jis jau nebesi
rengia toliau stovėti val
džios vadovybėje — “pase
no”.

Bay, Arkansas. — Tavo- 
rinis traukinys išėjo iš bė
gių ir atsimušė į keleivinį. 
Nelaimėje nukentėjo 20 
žmonių.

Varšuva. —Lenkų komu
nistų veikėjas Ziman Klisz- 
ko turėjo širdies smūgį.

Electrical lokalas 107 su
laikė Westinghouse įmonės 
darbą už nelygų darbų pa
skirstymą ir viršlaikių nę- 
sutvarkymą. Unija kaltina 
kompaniją pažeidime dir
bančiųjų teisių.

Rusų svetainėje, kurioje 
mūsų kuopos laiko susirin
kimus, parduota. Ją nupir
ko kita slavų organizacija.

Teisėjo Bell įsaku, Penn- 
sylvanijos’ valstijos teisėjai 
’turi paspartinti užsilikusių 
bylų sprendimą. Bell sako, 
tinginystė, ilgos vakacijos 
ir kitos negeistinos priežas
tys turi būti prašalintos.

Bell įsakymu, teismai tu
rį veikti 11 mėriesių per 
metus.

Cleveland, Ohio
Pagerbimo banketas

Laike vėliausiojo vietinio; 
choro koncerto, programos; 
vedėjas J. ž., kviesdamas’ 
publiką prisidėti prie cho
ro, pareiškė: kurie nenorė
site ar negalėsite ateiti dai
nuoti, tai turėsite prisidėti 
prie choro rėmėjų grupės 
užsimokėdami po $1 meti
nių duoklių.

Nuo tos dienos pradėjo 
augti rėmėjų grupė. Rugs. 
21 d. J. Ž., atsilankęs į choro 
sus. pareiškė, kad choro rė
mėjai jau turi jėgų ir ištek
lių ir nusitarė visus choris
tus pagerbti ir pavaišinti — 
surengiant jiems banketą.

Banketas įvyks spalio 14 
d., LDS klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Pradžia 
6 v. vakaro. Pašalinei! pub
likai įžanga $1.25. 0 kas gi 
nenorėtų su tokia gražia 
daininikų grupe kartu pa
pietauti ?

Bus paruosti puikūs 
paukštienos pietūs. Choro 
rėmėjų tarpe yra nemažas 
skaičius patyrusių šeimi
ninkių. Atsilankę į šį ban
ketą nesigailėsite. Po vaka
rienės tęsis šokiai iki vėlu
mos. Rengėjai pageidauja, 
,kad banketo tikietus įslgy- 
tumėte iš anksto. Jų galite 
gauti pas rengėjus ir pas 
choristus. / *

Užbaigę visas mūsų išvy
kas į laukus, turime jau Vi
są eilę užsibrėžtų pramogų 
LDS Klubo svetainėje, šis 
banketas tai bus pirmas 
žieminio šezono atidarymas, 
po jo seks kiti... Spalio 28 d. 
bus LLD 22 kp. parengi
mas; lapkr. 11 d. — LLD 
190 kp., o lapkr. 25 d. LDP., 
Draugijos. Visų tų draugi
jų komisijos jau rūpinasi 
parengimais.

Reporteris

Geras skaičius philadel- 
phiecių gauna pašalpą mies
to sąskaitoje. Dirbanti pa
šalpos skyriuje turi prizin

Laoso; CurHanojus.
mos ir Kambodžos spatda 
rašo, kad atvykęs A. Harri- 
manas veikia . panau j tolimui 
naminio karo Laose., •

t

DORCHESTER, MASS.

Apgailestaujame, kad mirė

Antanas Kavoliūnas
Jis buvo malonus ir draugiškas žmogus. Mes 
reiškiame užuojautą jo dukteriai Juliai ir žen
tui Driužui, sūnui Viktorui, sūnėnui Antanui 

Kavoliūnui ir artimiems giminėms.

P. Usevich J. & H. Žekonis
L. Pluta M. Krasauskienė
A. & M. Dambrauskas W. Lesei
R. & 0. Žaliukas G. & V. Kvetkauskas
S. Eningis A. & S. Januš
P. Shopa M. Grigaliūnienė
S. & J. Rainard 0. & G.
A. Buivid W. & M. Stašys
K. & P. Žukauskas M. & K. Kazlauskas
K. Sabulis K. Kaliošas
E. Belikevich J. Jaunutis
E, Fraimant J. & S. Budrevičius
A. & K. Barčius L. & Trakimavičius
E. Likas B. & Y. Niaura
H. Thamas B. Čuberkis
J. & V. Kurlikauskas S. Šukienė
J. & A. Mazuika M. Paurienė
A. & C. Yankus V. Mineikienė

Lawrence, Mass.

Spaudos Paramai Banketas
Tai bus pietūs, įvyks sekmadienį

Spalio 8 October
Pradžia 2-rą valandą dieną

Tyrame Ore, Gražioje Gamtoje

MAPLE PARKE
METHUEN-LAWRENCE, MASS.

Bus gerą gaspadinią skoningai gaminti Valgiai. 
Kviečiame atsilankyti ne tik vietinius, bet ir iš to
limesnių kolonijų, šis bus jau paskutinis šiltu oru 
parengimas, tad susirinkime pasilinksminti ir tuo 
pačiu kartu paremti pažangiąją lietuvių spaudą, ku

ri teisingai paduoda žinias iš viso pasaulio.
Kviečia Rengimo Komitetas
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-> PASTABOS
Argentiniečių laikraštis 

J‘Vaga” patalpino iš Lietu
vos prisiųstą kunigo Juozo 
Voverio laiškutį. Jis rašo 
A r g e n tinoje gyvenančiai 
savo sesutei Marijai Kle- 
monskienei sekamai:

“Pas mus gyvenimas pil
nas džiaugsmo, nes dabar 
pats grožis gamtoje—vasa
ra. Derlius matosi neblo
gas, tai bus ir duonos. Žmo
nių gerovė auga metai į me
tus. Žmogus pasidarė grei
tesnis, nes visur mašinos, 
akys šviesesnės, nes įsižie
bė kambariuose ele k t r o s 
lemputės, mažiau skurdo, 
daugiau sveikatos, žmogaus 
amžius pailgėjo. Tik la
biausia reikia, kad tarp 
žmonių, tarp tautų įsivieš
patautų taika.”

Kunigas Voveris yra Pu
nios parapijos kleb o n a s . 
Šiais keliais žodžiais jis 
smarkiai kerta Amerikos 
lietuvių katalikų vadovams 
ir visiems “vaduotojams,” 
kurie ištroškę atominio ka
ro, kaip žuvis vandens.

Vilniaus žurnale “Moks
las ir Gyvenimas” R. Šalu- 
ga rašo, kaip “1611 metais 
Vilniuje buvo žiauriai nu
kankintas italas Lorenco 
F ran kis.”

Iš Italijos atvykęs Loren
co Frankis apsigyveno Vil
niuje ir gavo pas vieną tur
tingą Lietuvos didiką vietą 
—prižiūrėjo ir mokino jo 
vaikus.

1611 m. birželio 2 d. jė
zuitai suruošė iškilmingą 
“dievo kūno” procesiją. Pri
statė gatvėse daug altorių. 
.. L. Frankis buvo susirišęs 
su protestantais. Jis nega
lėjo pakęsti, kaip katalikų 
kunigai mulkina žmones. 
Prie vieno altoriaus pasisto
jęs jis protestuodamas pa
reiškė, kad tas garbinamas 
“dievo kūnas” yra ne tikras 
dievas, tik žmonių apgavys
tė.

To ir pakako. Jis buvo 
areštuotas ir nuteistas 
žiauriausiu būdu nužudyti. 
Budelis nukirto jam galvą, 
o jo kūną sukapojo į ketu
rias dalis. Paskui ant stie
bų iškabinę laikė viešoje 
vietoje.

Katalikiškos inkvizicijos 
ranka ir Vilniuje pasigavo 
italą Lorenco Frankį. O 
kiek šimtų lietuvių tais 
tamsiaisiais laikais krito? 
Bet inkvizicija taipgi galą 
gavo. 

Av ••
Prieš porą savaičių su 

baltimoriečiu Jonu Sma- 
lensku lankėmės Imported 
Publications and Products 
įstaigoje. Radome tos įstai
gos vedėją Marga re tą ap
sivertusią darbu.

Prieš kelis mėnesius jos 
vadovaujama įstaiga persi
kėlė naujon vieton, mažes- 
nėn vieton. M a r g a r e t a 
mums aiškino, kad jinai da
bar nebeužsiima socialisti
nių kraštų knygų pardavi
nėjimu. Šiuo metu jinai 
tik renka prenumeratas so
cialistinių kraštų laikraš
čiams ir -žurnalams. Sako 
turinti gerą tame užsiėmi
me pasisekimą. Laiškais 
daugelis prisiunčia prenu
meratas, bet taipgi dauge
lis ateina ir į jos įstaigą 
užsiprenumeruoti.

Tarybų Lietuvos laikraš
čiams ir žurnalams prenu
meratų taipgi nemažai gau
nanti. Daugiausia prenu
meratų gauna iliustruotam 
žurnalui “Švyturys,” taipgi 
žurnalui “Tarybinė Mote
ris.”

Norintieji užsiprenume
ruoti Tarybų Lietuvos žur
nalą ar laikraštį gali kreip

Sulaukęs 79 metų am
žiaus mirė chirurgas An
thony Jurasz, lenkas. Jis 
atvyko į šią šalį po 1939 m., 
kada Hitleris okupavo Len
kiją.

tis į šią įstaigą: Imported 
Publications and Products, 
1 Union Square, New York 
3, N. Y. (Room 812). Ga
lima ir lietuviškai rašyti.

Rugsėjo 16 ar 17 dd. sa
vaitgalį net 14 lietuvių 
praleidome pažangiečių ru
sų “Arrow” farmoje. Pa
sitenkinę grįžome namo.

šeštadienio vakare su
ruoštas banketas buvo pui
kus. Dalyvių buvo apie 300. 
Visi pasimokė jo po $6. Už 
tai gavo gerą vakarienę ir 
nakvynę.

Sekmadienį apžiūrėjome 
visą farma. Tai viena gam
tiniai gražiausių vietų. Bu
vau joje prieš keletą me
tų. Dabar matosi daug pa
kaitų. Pasistatė didžiulę 
salę, išcementavo nemažai 
takų, prisistatė daug ben
drabučių.

Kitas naujas dalykas, tai 
kad nemažas šėr i n i n k ų 
skaičius pasipirko farmoje 
žemės sklypus ir pasistatė 
puikius namus. Visi tie na
mai prie vienos vietos, ant 
gražaus kalnelio. Malonu 
žiūrėti, bet d a r maloniau 
ten gyventi.

Dabar farmos vedėjai 
planuoja statyti didele se
neliams prieglaudą. Sako, 
tie, kurie įneš po porą 
tūkstančių dolerių ar dau
giau, galės visą laiką ten ir 
gyventi.

Farmos vedėjai nesiskun
džia sunkumais, Vasaros 
metu labai daug atosto
gautojų privažiuoja, kad net 
sunku visus viskuo aprūpin
ti. Bet ir žiemos metu tu
ri lankytojų ir pastovių gy
ventojų.

Šėrininkai, įnešę po šim
tinę ar daugiau, gauna tam 
tikrų lengvatų. Pastebėjo
me nemažai jaunimo, ypač 
į šokius daug jaunuolių su
sirenka.

Atrodo, “Arrow” farma 
gražiai bujoja. Ši farma 
randasi prie miestuko Mon
roe, N. Y.

National Assembly for 
Democratic Rights rugsėjo 
23 d. susitikau daugelį įvai
rių tautų ir rasių pažan
gaus veikimo veteranų.

Iš Chicagos atvykęs uk
rainiečių veikėjas Sodu s 
priminė man liūdna žinią, 
kad pažangiųjų laikraščio 
“Ukrainski Visti” redakto
rius Rybak mirė Tarybų 
Sąjungoje. Sako, jis ten 
buvo nuvykęs gydytis.

Prieš porą metų jau sirg
damas jis buvo nuvykęs į 
Ukrainą. Ten išbuvęs ilgo
ką laiką ligoninėje ir kiek 
sustiprėjęs grįžo New Yor- 
kan prie redakcinio darbo. 
Kai jo sveikata vėl pablo- 
gėjo, vyko gydytis j Tary- 
bų Sąjungą, ten ir mirė.

Velionį Rybaką pažinojau 
net nuo 1931 m. Susipaži
nome Pittsburghe. Jis ten 
daug veikė tarp ukrainie
čių plieno darbininkų. Vė
liau persikėlė į New Yorką 
ir buvo tarptautinės frater- 
nalės draugijos IWO ukrai
niečių sekcijos vedėjas. Kai 
reakcija šią organizaciją 
pasmaugė, tai jis perėjo 
dirbti prie pažangiojo uk
rainiečių laikraščio.
Tai buvo žymus darbuoto

jas. Pažangieji ukrainie
čiai neteko maždaug tokio 
veikėjo, koks buvo pas mus 
Leonas Prūseika. J. Gi

Nepaprasti epiornio 
kiaušiniai

1834 metais prancūzų ke
liautojas Gudas Madagas
kare užtiko pusę nepapras- 
taj^didelio kiaušinio lukšto, 
kurį čiabuviai vartojo vie
toj puoduko vandeniui ger
ti. Keliautojas nupiešė jį ir 
piešinį nusiuntė įžymiam 
Paryžiaus ornitologui Žu
liui Verui, kuris tuo metu 

i buvo atvykęs į pietinę Afri
ką, į Kapštadtą. Remda
masis vien šiuo piešiniu, ne
žinomajam paukščiui Veras 
davė “epiornio” vardą, tai 
yra — “didžiaūgic paukš
čio.” Po kiek laiko, kai Diu- 
mareliui nusišypsojo laimė, 
ir 1848 metais Diego Suare- 
zos apylinkėse jis rado svei
ką kiaušinį, pasitvirtino, 
kad paukščiui teisingai pa
rinktas vardas. “Kiaušiny
je tilpo, — rašo Diumare- 
lis, — trylika butelių.”

Po to, kai prekybinio lai
vyno kapitonas Malavua at
vežęs p a d o v a n oje- Pary
žiaus muziejui du 32 centi
metrų aukščio ir 22 centi- 
m e t r ų skersmens kiauši
nius, mokslininkams teko 
pripažinti: Madaga s k a r e 
tikrai gyyveno milžiniškas 
paukštis. Viename jo kiau
šinyje tilpo apie 8 litrai 
skysčio. Vadinasi, jame ga
lėjo tilpti 8 stručio arba 
140 vištos kiaušinių. Iš vie
no tokio kiaušinio galima 
iškepti kiaušinienę septy
niasdešimčiai žmonių.

Praėjus keleriems me
tams, į ž y m u s tyrinėtojas 
Alfredas Grandidjė iš Am- 
boliastro pelkių ištraukė 
keletą milžiniškų kaulų. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodė, kad 
jie priklauso kokiam nors 
storaodžiu!: drambliui, ra
ganosiui. Tačiau, geriau 
ištyrus, pasirodė, kad tai 
yra didelio paukščio /kau
lai, kurį anglosaksai tuojau 
praminė “paukščiu - dramb
liu.” Tiesa, šis įvykis ne
sukėlė didelio triukšmo: dar 
1839 metais profesorius Ri
čardas Ovenas paskelbė me
džiagą apie milžinišką Nau
josios Zelandijos pau k š t į 
moa, pavadindamas jį “di- 
noriniu.”

Remdamasis visa turima 
medžiaga, prancūzų zoolo
gas Žoffrua Sent-Ueris sa
vo ruožtu aprašė Madagas- 
k a r o milžiną, pavadinda
mas jį “epiorniu didžiuo
ju.” Tiesą sakant, toks var
das ne visai tikslus: šis epi
ornius nėra visų didžiausias 
paukštis, nors epiornių tar
pe jis yra didžiausias. Vie
nos Naujosios Zelandijos 
moa rūšies atstovai buvo už 
jį žymiai aukštesni: trijų 
su puse metro aukščio, tuo 
tarpu epiorniai neturėjo 
daugiau kaip tris metrus. 
Lygi n d a m a s epiornio- ir 
stručio kiaušinius, Žofrua 
Sent-Ileris padarė neteisin
gą išvadą, kad Madagaska
ro milžinas turi būti penkių 
metrų aukščio. Tokių dide
lių epiornių nėra ir nebuvo. 
Mat, nėra dėsnio, kuris nu
rodytų pastovų santykį 
tarp paukščio ūgio ir kiau
šinio dydžio. Pavyzdžiui, 
Naujosios Zelandijos kivis 
deda tokio pat dydžio kiau
šinius, kaip ir .vidutinio 
ūgio strutis. Tuo tarpu šis 
paukštis, atmetus jo spar
nus, nedaug ką yra dides
nis už vištą. Kivis vos ke
turis kartus sunkesnis už 
savo kiaušiiiį. / '

Tačiau reikia manyti, kad 
“epiornis didysis,,”- nebūda
mas visų didžiausiu plunks
nuočiu, buvo .visų masy
viausias paukštis. Išmata
vęs Madagaskaro milžinų 
kaulus ir palyginęs juos su 
kitų sTambių bėgiojančių

J. ir 0. Šilkų dovana 
laisviečiams

Praėjusį savaitgalį vienas 
laisvietis, parvažiuodamas 
iš Connecticuto, parvežė 
pusbušelį gražių kriaušių iš 
Wethersfieldo. Tai Jurgio 
ir Onos Šilkų dovana iš jų 
daržo.

Laisviečiai jiems širdin
gai dėkingi už prisiminimą.

S.

Metalų klijavimas
Daugiausia paplitę būdai 

metalams neišardomai su
jungti — tai kniedijimas ir 
suvirinimas. Pasirodo, kad 
metalus galima ir suklijuo
ti. Viena tokių metalus kli
juojančių medžiagų yra 
epoksidinė derva, kuri pla
čiai pritaikoma mašinų ga
myboje, elektrotechnikoje 
ir ypač tiksliųjų aparatų bei 
prietaisų gamyboje. Naujas 
metalų sujungimo metodas 
yra net pranašesnis už 
kniedėjimą ir suvirinimą.

Suklijuotos vietos gali 
būti apdirbamos staklėse, 
nuimant drožlę.

Naujas metodas leidžia, 
pavyzdžiui, priklijuoti kak
liuką prie skriemulio, sukli
juoti metalinius lakštus 
ir t. t.

Epoksidinė dęrva gerai 
klijuoja ne tik metalus 
(plieną, aliuminio lydinius), 
bet ir priklijuoja prie meta
lų medį, plastmases ir kt.

Įdomu, kad šis klijavimo 
metodas sėkmingai pritai
komas taip pat liejininkys- 
tėje.

APIE RELIGIJAS
Pasaulyje krikščionių yra 

850.000,000 jų-tarpe 5Q0,()00 
milijonų katalikų, 130 mili
jonų protestantų, 120,000,- 
000 stačiatikių. Musulmonų, 
yra 430,000,000, konfucistų 
—300,000,000, " budistų — 
200,000.000, indų - budistų 
— 350,000,000, kitokių tikė
jimų 500,000.000 ir 120,000,- 
000 stabmeldžių.. Bet šiose 
skaitlinėse yra labai daug 
atejistų.

GAIŠTA PAUKŠČIAI 
IR ŽUVYS

Tūkstančiai upinių ir pel
kinių paukščių miršta kas
dien Hackensack upės nu
puolusiam vandenyj nuo iš
siveržimo botulizmo, tam 
tikros ligos.

Botulizmo aukomis pri- 
skaitoma juodosios antys, 
žuvėdros ir kiti sparnuo
čiai.

Robert L. Burnap iš Has- 
tings-on-Hudson, N. Y., sa
kė, kad botulizmas papras
tai atsiranda pastoviam 
karštam ir prasmirdusiam 
negiliam vandenyje.

Šių metų botulizmo au
kos,* Mr. Burnap sakė, yra 
daug didesnės Hackensack 
pievose, negu praeitais me
tais,'bet mažesnės už 1959 
metų.

Už kalbamas pelkes jau 
eina kova. Gamtininkai sa
ko, kad valdžia turi paimti 
savo globon, idant paukš
čiai turėtų pastovią vietą1 
veistis. Priešingai, rytinėse 
valstijose pelkiniai spar
nuočiai išnyks.

J. N.

paukščiu (kivio, moa, stru
čio, emu, nandu) kaulais,' 
ornitologas Dinas Eimedo- 
nas apytikriai apskaičiavo 
šių paukščių svorį. Jo nuo
mone, “epiornis didysis” 
turėjo sverti apie 440 kilo
gramų, tuo tarpu moa, bū
damas trijų metrų aukščio, 
svėrė tįk 320 kilogramų.

Didžiulis Aido choro 
banketas šį šeštadienį

Aido choras rengia gražų 
banketą sutikimui K. Men- 
keliūnaitės, atvykusios iš 
tolimos Italijos. Kiek man 
žinoma, bus graži meniška 
programa, kurią Mildred 
Stensler suriktuos. Joje da
lyvaus ir viešnia; ji pasiža
dėjo padainuoti mums ke
letą dainelių. Prie to dar

K. Menkeliunaite

Žmonėms jau labai atsibodo 
JAV užsienio politika

Antradienį, rugsėjo 26 d., 
“Daily News” išspausdino 
šešių žmonių atsiliepimus 
apie Jungtinių Valstijų ki
šimąsi į kitų šalių reikalus. 
Jie atsakė skirtingai, bet 
kiekvienas pareiškė nuomo
nę, kad jiems jau įkyrėjo 
politika kišimosi į kitų ša
lių reikalus.

R. W. Murray sakė: 
“Laose ir Kuboje Kenedis 
gavo pamoką.” Mrs. Bluma 
Chwatsky, kuri sakė, kad 
keliavus kitose šalyse, sakė: 
“Ką mes gauname kišda- 
miesi į kitų reikalus? Nie
ko, visiškai nieko! Aš va

Užmušė žmogų 
tik už $1.35

Mūsų didmiestis virsta į 
pavojingas džiungles. Štai 
Harlem miesto dalyje ėjo 
apysenis žmogus 123 gat
ve pro numerį 105 (jo var
das ir pavardė dar nesuži
nota), kai trys jaunuoliai 
pagrobė jį, ėmė žiauriai 
mušti ir įtraukė į namo ko
ridorių . Ten vienas užpuo
likas pagrobė žmogaus liet
sargį ir jo plieninę ranke
ną suvarė į žmogaus kūną.

Jie iškratė kišenes ir pas 
nelaimingąjį surado tik 
$1.35. Pinigus pasidalino 
po 45 centus ir nuėję į kar- 
čiamą praleido. Iš ten jie 
grįžo į koridorių pažiūrėti, 
kaip žmogus miršta. Pa
sekti slapto policininko Ed
ward Kelly, 2 buvo suimti: 
Cicil Foster, 17-kos metų, 
ir Samuel Forney, 22 metų 
amžiaus. Trečias pabėgo, 
bet policija žino jo vardą 
ir ieško.

Miesto Taryba (City 
Council) planuoja' panai
kinti 5 procentų taksus už 
teatrų bilietus, jtaip žinia, 
New Yorke ant pirkinių, 
apart maisto, yra 3 procen
tų taksai (City sales tax), 
gi ant teatrų 5 procentai.

Maskva. — Dabar viduti
nis TSRS žmogaus amžius 
yra 68 metai.

dainuos Aido choras ir gal 
moterų choras. Taip pat 
yra pageidaujama, kad mū
sų Aido solistės atliktų da
lį programos. Mes turime 
dvi malonias drauges ir ge
ras dainininkes.

Banketas susidės iš daug 
skirtingų patiekalų, gerai 
pasivaišinsime. Esu įsitiki
nęs, kad visi būsite pilnai 
pasitenkinę.

Aido Choras prašo ir 
kviečia visus meno mylėto
jus ir choro rėmėjus daly
vauti šiame gražiame ban
kete. Būsite gražiai priimti 
ir gerai pamylėti, ir savo 
atsilankymu paremsite cho
rą, puikiai pasivaišinsit, 
pasiklausysite gražios pro
gramos, išgirsite seniai gir- 
dėtasK. Menkeliūnaitės dai
nas, gausite naujų įspūdžių, 
kurie pasiliks jūsų jaus
muose neišdildomais prisi
minimais.

Aido choras kviečia visus 
ir visas.

Banketas ivyks rugsėjo 
30 d., šeštadienio vakare.

Vakarienė bus duodama 
6 vai. popiet. Vieta: “Lais
vės” salė, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Aido choro 
Korespondentas

žinėjau po visą pasaulį. Aš 
radau žmonių, kurie mūs 
neapkenčia...” •

Paul Vogei sakė: “Jung
tinėms Valstijoms laikas 
padaryti sprendimą d ė 1 
tarptautinių santykių”. <
" B. Carpenter sakė: “Aš 
manau, kad laikas mums 
susilaikyti nuo kišimosi į 
kitų reikalus. Ar kiti kiša
si į mūsų vidaus reikalus? 
Niekas! \ Ir todėl niekas 
mūs negerbia, net ir Kast
ro pakėlė savo nosį prieš 
mus ir iš mūs kitose šalyse 
tik juokiasi.”

* " \
’ r ■ j t .

į Sulaukęs 70 metų mirė 
advokatas Walter O r r. A- 
part advokatūros jis buvo 
didelis žuvininkystės mėgė-. 
jAs. \

<il, ■ ■ ■ ■ —.................................... I.

Maplewood, N. J. — Su
laukęs 94 metų amžiaus mi
rė advokatas' S. Waldes, 
kuris 63.metus advokatavo..

“LAISVES” KONCERTAS '
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus . g

' ... .......................................................—..................................................... ■■■■—. Į ..........  I

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 29, 1961

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 12 November
Pradžia 3 valandą popiet

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome visus įsitėmyti datą ir vietą, kur įr 
kada koncertas bus, ir kviečiame atsilankyti. 
Šis koncertas bus nepaprastas, nes Brooklyne 
paskutinis parengimas užbaigimui “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus.

Bus labai įdomi koncerto programa, turėsime 
žymių 'talentų net iš užsienio, kurie atliks pro
gramą. Neužilgo paskelbsime ištisą programą. 
Dabar prašome visus tą dieną nedaryti kokių 
sueigų ir kviečiame ateiti i “Laisvės” koncertą.

Rengėjai

PRANEŠIMAI
CHESTER, PA.

ALDLD 6-tos apskrities konferen
cija jvyks sekmadieni, Spalio-OcA* 
29-tą d., V. L. P. Kliubo svetainėj^ 
339 E. 4th St., Chester, Pa., pra
sidės 12-tą vai. dieną. Taigi šios 
apskrities kuopos išrinkite delegatus, 
pasirūpinkim, kad konferencija bū
tų kuo skaitlingiausia.

Po konferencijos, apie 5-tą valan
dą vakare, bus vakarienė. Pra
šome kitų organizacijų tą dienš nie
ko nerengti ir kviečiame visus at
silankyti j mūsų vakariene. Ypač 
kviečiame philadelphiečius atsilan
kyti. A. Lipčius (77-78)

BROCKTON. MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

pirmadienį, Spalio-Oct. 2 d.. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., 7:30 vai. vak.

Prašome visus kuopos narius da
lyvauti, nes turėsime aptarti atei
nančios žiemos veikimą ir “Lais
vės” vajaus reikalą. (76-77)

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ketvirtadieni, Spalio-Oct. 
5 d., Liet. Taut. Namo kambariuo
se, pradžia 17 vai. vakare. . .

.Jau pasilsėjome per visą vasa
rą, dabar rengkimės prie žiemos 
pareigų apšvietos ir kultūros veik
lai. Taipgi dabokime, kad nesusir 
spenduotumėm, laiku užsimokėkime 
duokles, Geo. Shimaitjs (76-771

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grup^ \ 

praktikos jvyks sekmadienj, Spalio- 
Oct.) 1 d., 10 vai. ryto, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine Street, 
Montello, Mass.

Kviečiame visus meną mylinčius 
ateiti ir jstoti j šią grupę. Dainą 
linksmina jaunus ir senus, būkite 
liaudies linksmintojai.

Grupės Valdyba (76-77)

BOSTONO APYLINKEI

ALDLD 7-tos Apskrities' metinis 
suvažiavimas jvyks Lapkričio-Nov. 
5 d., prasidės 11 vai. ryto, 318 
Broadway, So. Boston, Mass. Vi
sos kuopos šios apskrities ribose 
yra kviečiamos dalyvauti apskri
ties metinėje konferencijoje. Čia 
turėsime padaryti apžvalgą savč 
vasarinės veiklos ir taipgi prisiruo
šime žieminei veiklai.

J. JaskeviČitus,
7-tos Apskr. sekr. (77-78)

BALTIMORE, M D.
Spalio 7 d., LLD kuopos susirin

kimas jvyks 2 vai. d. salėj 2219 W. 
Pratt St: Kviečiame narius skait
lingai ateiti j susirinkimą, nes turi
me daug svarbių reikalų svarstymui: 
6-tos apskrities konferencija, “Lais‘ 
vės” vajus ir kuopos veikla. ”,

Kuopos valdyba (77-78)

CAMDEN, N. J. ‘ &
LLD- 133 kuopos susirinkimJk * 

jvyks ’ Šėšta’dienj, Spalio-Oct. 7* d., u 
(val. popiet, draugės Liaudanskienėg 
name, 806 Florence St.

Randasi svarbių reikalų aptari
mui, dėl to visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti j šj susirinkimą', 'j

Kuopos valdyba (77-78

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvy^s 

trečiadieni, spalio 4 d., 7:30 vai. va
kare, 102-02 Liberty Avė. " Skaitlin
gai dalyvaukit šiame susirinkime Ir 
pasižiūrėkit j mokesčių knygelę, g£l \ 
jau reikės užsimokėti

Prot. sekr. (77-78)
M 'k

Brooklyn, n. y. į'

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, spalio 3 d., 7r3G 
vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Ave., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kuri.ų 
duoklės neužmokėtbs, malonėkit at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispeh- 
duotumėt. Valdyba (77-7Š)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai




