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\ KRISLAI
Svarbiausias darbas 
Algis Žiūraitis 
Katalikai ir ortodoksai 
Ar verta jam eikvotis?. .

— Rašo R. Mizara —

Ką beveiktum, kuriame mū
sų šalies kampely bebūtum, 
pats vyriausias mūsų dėmesys 
nūnai turi būti nukreiptas j 
negrų kovą už pilietines tei
ses, už laisvę, už darbus!

Negrai ruošia didžiulį žygį į 
Washingtona. Tai bus š. m. 
rugpiūčio 28 d. Apie tai rašo 
ir angliakasių unijos organas 
“United Mine Workers Jour
nal.”

žurnalas primena, kad neg
rų kova yra kova “už alka
nuosius, už bedarbius ir visų 
rasių neišmoks Imtuosius.” 
Negrai kovoja “už geresnes 
visiems vaikams mokyklas - . . 
už visus, kurie jau pasiekė 
gyvenimo dugną. Negrų 
problema nėra, kaip dauguma 
baltųjų mano, kurios nors 
vienos žmonių grupes proble
ma—tai visos Amerikos prob
lema ...”
^Kiekvienas galvojąs žmogus 
t^i turi įsitėmyti!. .

Mississippės gubernatorius 
Ross Barnett ir Alabamos — 
George Wallace Kongreso 
komitete, ryšium su šia istori
ne negrų kova, pila srutas ant 
komunistų, ant prez i d e n t o 
Kenedžio, ant M a r t.i n o L. 
King ir kitų visų, kurie taria 
žodį už tai, kad negrams tu
ri būti pripažintos lygios tei
sės su baltaisiais.

Savaitraštis “Workeris” pri
mena : rasistų sapaliojimai 
prieš k o m u n istus pastarie
siems suteikia didelę šlovę!

Vilniaus “Vakarinės naujie
nos” paskelbė žinią, kuri sma
giai nuteikia kiekvieną lietu
vių tautos patriotą.

Maskvos Didžiajame teatre, 
sako laikraštis, jaunas lietuvis 
muzikas Algis Žiūraitis “yra 
vienas iš pagrindinių Didžiojo 
teatro baleto dirigentų.”

Šiuo metu A. žiūraitis su 
Didžiojo teatro baletu yra 
Anglijoje, ir anglai entuzias
tiškai tarybinius menininkus 
^mtiko.

A. žiūraitis pasakė, kad jis, 
J|.artu su Visasąjunginiu radi
jo didžiuoju simfoniniu or
kestru, ruošia atlikti K. M. 
Čiurlionio simfoninę poemą 
“Jūra.”

Dirigentas džiaugiasi, kad 
Lietuvoje iškilo ir vis tebeky
la “daug naujų puikių muzi
kas kūrinių.”

Mes taip pat džiaugiamės 
Tarybų Lietuvos muzikais ir 
jų kūryba; didžiuojamės ir A. 
Žiūraičio pasiekimais!

Popiežius Povilas VI pa
siuntė į Maskvą du aukštus 
dvasininkus — vyskupą Fran
cois Charriere ir dominikoną 
Christope Dumont —dalyvau
ti Rusijos stačiatikių patriar
cho Aleksiejaus auksinio ju
biliejaus minėjime.

Stačiatikiai, kaip žinia, at
skilo nuo Romos katalikų 
prieš apie 900 metų, ir Vati
kanas su jais nepalaikė jo
kių ryšių.

Čikagos menševikų laikraš
tis rašo:

“Kinijos komunizmas yra 
bėdoje, bet nemažesnėje bė
doje yra ir Rusijos komuniz-

Norėtųsi paklausti: kiek 
tūkstančių kartų p. Grigaitis 
“Rusijos komunizmo bėdas” 
kartoja ?

O nežiūrint į visa tai, Tary
bų Sąjungos ekonomika,

Pakistanas, Kinija, Jungtinės
Valstijos

Karačis. — Iš Kinijos 
grįžęs Pakistano Užsienio 
reikalų ministras Z. Ali 
Bhutto pareiškė: “Jeigu 
Indija pradės karą prieš 
Pakistaną, tai mums į pa
galbą ateis didžioji Kinija”. 
Diplomatai supranta, kad 
taip buvo susitarta Pekine, 
jeigu dar nebuvo pasirašy
ta bendro apsigynimo su
tartis.

Jis sakė, kad įsitikino, 
jog Kinija nori taikos keliu 
sureguliuoti Kašmyre sieną 
su Indija, ką ji padarė 1962 
metais su Pakistanu.

Bhutto sakė, kad jis ne
tiki Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų pareiškimu, būk 
Indija nevartos ginklų ir 
amunicijos, kuriuos gauna 
iš Vakarų prieš Pakistaną. 
Bhutto sakė, kai tik Indija 
bus tvirtai apsiginklavus, 
tai ji savo užsienio politiką 
rems jėga. Jis sakė, kad ir 
dabar Indija yra pavergus 
Kašmyro gyventojus, ji at
metė Pakistano siūlymą lei-

TSRS turi labai 
galingų A-bombų

Washingtonas. — JAV 
Karo orlaivyno komandie- 
rius generolas Curtis Le- 
May raportavo Kongreso 
komitetui, kad Tarybų Są
junga turi galingesnių ato
minių ir hidrogeninių bom
bų, kaip JAV.

TSRS tik išbandė “SS-8” 
hidrogenines bombas, ku
rios yra daug galingesnės, 
negu “IQBM-s”. Generolas 
sako, kad TSRS turi daug 
bombų po 50 ir 100 mega
tonų. Vienas megatonas 
yra lygus milijonui dinami
to tonų.

IŠ VISO PASAULIO
Ankara. — Turkija rei

kalauja iš Jungtinių Valsti
jų daugiau militarinės ir 
ekonominės pagalbos. Šie
met ji jau gavo $250,000,- 
000 vertės, bet jai vis nega
na.

mokslas, kultūra vis didėja, 
plečiasi. Jos galybė auga.

Per praėjusį šių metų pus
metį, skelbia Niujorko 
“Times,” tarybinių respublikų 
pramonės gamyba pakilo 8.5 
procento.

Per tą patį laikotarpį buvo 
pradėta gaminti apie 300 vi
sokių naujų mašinų.

Šiuo metu Tarybų Sąjungos 
gyventojų skaičius—225,000,- 
000.

Nuoširdžiai patariu menše
vikų laikraščio redaktoriui: 
per daugiau kaip s45 metus 
skelbęs Tarybų Sąjungai pra
žūtį, ją visaip žeminęs ir ap
melavęs, liaukitės eikvojęsis. 
Nesisielokite dėl “Rusijos ko
munizmo bėdų.” Atsiminkite: 
jau gyvenate saulėlydį — pa
ilsėkite!. I

ir Indija
sti kašmyriečiams nusibal- 
suoti, su kuria valstybe jie 
nori pasilikti—Pakista n u 
ar Indija.

Bhutto sakė, kad Paki
stanas yra karo sąjungose 
su Anglija ir Jungtinėmis 
Valstijomis, bet tos valsty
bės, prieš Pakistano įspėji
mus, labai ginkluoja Indija, 
o tas verčia Pakistaną savi
saugos sumetimais persvar
styti savo užsienio politiką.

Washingtonas. — Jung
tinėms Valstijoms labai ne
patiko Pakistano Užsienio 
ministro Bhutto pareiški
mas. Duotas įsakymas JAV 
ambasadoriui W. P. McCo- 
naughy tuojau matytis su 
Bhutto ir pasitarti. Wash
ingtone abejoja, kad Pakis
tanas būtų padaręs bendro 
apsigynimo sutartį su Kini
ja. Tiesa, tarp Pakistano ir 
Kinijos santykiai yra geri. 
Abi šalys sureguliavo sienų 
reikalus, pasirašė prekybos 
ir technikinės pagalbos su
tartį, o Kinija atidarė lėk
tuvų liniją į Pakistaną.:

GAL ĮVYKS VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

Maskva. — Prieš kelis 
metus buvo bandoma su
šaukti didžiųjų valstybių 
viršūnių konferencija. Vie
ną jų suardė JAV šnipiško 
“U-2” lėktuvo “žygis” Ta
rybų Sąjungoje. Dabar di
plomatai numato, kad po 
Maskvoje vykstančios kon
ferencijos gal įvyks viršū
nių konferencija.

Kairas. — Nasseris už 
kvietė į Aswano užtvankos 
darbu baigimą atvykti 
TSRS premjerą Chruščio
vą. TSRS premjeras kvieti
mą priėmė. Darbų baigimo 
apeigos įvyks 1964 m. sau
sio 9 dieną.

Damaskas. — Liepos 17 
dieną dalis Sirijos karinin
kų buvo sukilę prieš dabar
tinę vyriausybę, bet ištiki
mi armijos daliniai nuslopi
no sukilimą.1

Sakoma, kad sukilę buvo 
Nasserio šalininkai.

Tel Avivas. — Izraelis 
nusprendė užmegzti diplo
matinius ryšius su Vakarų 
Vokietija, nors ten yra 
daug hitlerininkų, kurie 
žudė žydus.

Maskva. —Valentina Te- 
reškova, pirmoji pasaulyje 
moteris kosmonautas, sako, 
kad oro laivą ji taip leng
vai valdė, kaip automobilį.

Praga. — Trys Vakarų 
Vokietijos kareiviai atbėgo 
ir paprašė politinės prie
glaudos.

Tripolis. —Libijoje paso
dinti ryžiai iš Kinijos gerai 
dera. ;

JAV Indijai duos 
daugiau ginklų

Washingtonas. — Wash
ingtone randasi 50 Indijos 
karo specialistų, kurie ta
rėsi su Jungtinių Valstijų 
karininkais ir ginklų gami
nimo specialistais.

Numatoma, kad tarp 
JAV ir Indijos bus pasira
šyta sutartis, pagal kurią 
Jungtinės Valstijos dar 
daugiau duos Indijai gink
lų. amunicijos, ir atidengs 
jai karinių įrengimų slapty
bes.

Indonezija nenusileis Vakarų 
koloniaiistams, sako Sukamo

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
reiškė, kad jokių manevrų 
pagalba Vakarų imperialis
tai neišlaikys pavergę piet- 
rytų Azijos žmones. Paręjš- 
kimą jis padarė iš priežas
ties anglų suorganizavimo 
naujos Maloazijos valsty
bės.

Anglai, siekdami išsilai* 
kyti kolonialistais, tai iš 
Malajų federacijos —Sing
apūro, Saraw&ko ir Šiaurės 
Borneo —suorganizavo Ma
loazijos valstybę. Dvi pa
starosios teritorijos yra 
ant Borneo salos, kurios da
lis įeina į Indonezijos teri
toriją.

“Izvestija” išjuokė 
pasaką apie “šnipą”

Maskva.—Dienraštis “Iz- 
vestija” išjuokė Vakaruose 
paleistą pasaką apie pa
bėgimą “žymaus” TSRS 
šnipo į Angliją. Buvo skelb
ta, kad tas šnipas yra Ana
tolijus A. Dolytsinas, bu
vęs TSRS atašė prie amba
sados Londone. Anglija 
skelbė, kad prieš 18-ką mė
nesių jis pabėgo ir Anglijo
je laikomas didelėje slapty
bėje.

“Izvestija patalpino Do- 
lytsino, jo žmonos ir jų vai
kučių paveikslą, nutrauktą 
ant “Izvestijos” balkono, 
atsisveikinant su redakto
riais. Dolytsinai sugrįžo iš 
Londono 1961 metais, o da
bar išvyko į Juodųjų jūrų 
pamarį vakacijoms.

BUDISTAI KOVOJA 
PIETŲ VIETNAME

Saigonas. — Virš tūks
tantis budistų kunigų, mi- 
nikių ir jaunų žmonių de
monstravo prieš Ngo Dinh 
Diemo valdžią. Diena prieš 
tai apie 200 budistų pikie- 
tavo JAV ambasadą ir rei
kalavo sulaikyti pagalbą 
Pietų Vietnamo valdžiai.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos fabrikantai reikalauja 
valdžios, kad ji netrukdytų 
prekybos su socialistinėmis 
šalimis. Vakarų Vokietijos 
fabrikantų metinė prekyba 
su socialistinėmis šalimis 
siekia bilijono dolerių ver
tės.

Kubos priešai jau 
kraustosi iš JAV

Miami, Fla. — Manuel 
Artime, kuris 1961 metais 
vadovavo invazijai į Kubą, 
sako, kad Kubos priešai 
perkels savo centrą iš 
Jungtinių Valstijų į Cent- 
ralinę Ameriką.

Jis sako, kad JAV varžo 
Kubos pabėgėlių veikimą, o 
ypatingai piratų. Kur Ku 
bos priešai įsteigs savo 
centrą, to nepasako, bet 
tvirtina, kad jų “veikimas 
tuojau pasireikš.

Indonezija tvirtina, kad 
istoriniai ir etnografiniai 
jos yra dalimis Indonezijos 
ir žmonės nori jungtis su 
Indonezija. Sukamo reika
lavo, kad anglai leistų vie
tos gyventojams nubalsuo
ti, su kuria valstybe jie no
ri jungtis, bet anglai nelei
do.

Indonezija sutvirtino sa
vo gynybos jėgas. Žinoma, 
ji nesirengia kariauti už 
tų teritorijų atgavimą, bet 
ji ir nesusilaikys nuo teiki
mo pagalbos vietos gyven
tojams, kaip nuo to nesusi
laikė kovoje už atgavimą 
Vakarų Naujosios Gvinė
jos.

JAV karininkai nori 
greitąją lėktuvą

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karo orlaivy
no komandieriai siekia, kad 
iki 1970 metų visi bombo
nešiai skraidytų ne lėčiau, 
kaip po 1,500 mylių per va
landą.

Tiesa, jau pagamintas 
milžinas bombonešis “RS- 
70”, kuris,. manoma, darys 
po 2,000 mylių per valan
dą, bet kol jis bus pilnai iš
bandytas, kol tokie lėktu
vai bus pradėti gaminti se
rijomis, tai ims daug laiko.

SAKO: “NESUMAŽĖS 
ŠALTASIS KARAS”

Washingtonas. — Socia
listinių šalių pabėgėliams ir 
“kietosios politikos” šali
ninkams nepatinka konfe
rencija Maskvoje. Bet jie 
sako, jeigu ir bus susitarta 
atominių ginklų reikalais, 
tai vis tiek nesumažės 
“šaltasis karas”.

JAV IR MEKSIKOS 
SUSITARIMAS

Washingtonas. — JAV ir 
Meksika susitarė dėl 437 
akrų žemės plotelio, kurį 
JAV perleido Meksikai. 
Ginčas kilo prieš 50 metų, 
kada Rio Grande upė tarp 
tarp Texaso valstijos ir 
Meksikos pakeitė vagą.

Leopoldville. — Angolos 
gyventojai organizuoj a s i 
paaštrinti kovą už savo ša
lies išsilaisvinimą.

Maskvos konferencija duoda 
vilties susitarimui

Maskva. — Jau įvyko ke
li posėdžiai Anglijos, Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegacijų. Pasitari
mai eina prie uždarų durų. 
Bet delegacijų nariai pa
reiškė, kad jie eina sklan- 

i džiai ir yra viltis, kad bus 
I susitarta. Į JAV delegaciją 
1 įsijungė dar ir W. R. Tyle- 
ris, JAV specialistas Euro
pos reikalais.

Numatoma, kad bus su
sitarta uždrausti atomines 
bombas bandyti atmosfero
je ir vandenyje. Tai jau bū
tų sulaikymas nuodijimo 
atmosferos ir vandens. Dėl 
bandymų požemyje bus tar
tasi vėliau. Susitarimus tu
rės patvirtinti visų šalių 
parlamentai.

Konferencija svarsto 
TSRS pasiūlymą, kad NA
TO ir Varšuvos apsigynimo 
sąjunga pasirašytų neka- 
riavimo sutartį. Konferen
cija negalės tarimo padary
ti, pirm tą aptars kiti NA-

KARO KURSTYTOJAI 
IR JAV SENATAS 

» t, * * • V ** ’• r i

Washingtonas. — Karo 
kurstytojams nepūti n k ą, 
kad Makvoje sklandžiai ei
na konferencija uždraudi
mui atominių ginklų. Jiems 
nepatinka ir prezidento Ke
nedžio pareiškimai. Jie sa
ko : Senatas gal atmes susi
tarimus, jeigu jie bus pada
ryti.

Tokio. — Japonijos lėk
tuvų industrija, kuri karo 
metu labai nukentėjo, jau 
atgaivinta ir gamina lėktu
vus. Pirmieji japonų “YS- 
11” lėktuvai jau skraido į 
pietrytų Azijos šalis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Kinijos Ko

munistų partijos delegacija 
jau išvyko namo. Išleistu
vėms Kremliuje buvo su
rengtas banketas, kur su 
delegatais atsi sveikino 
Chruščiovas ir kiti TSRS 
Komunistų partijos vadai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paruošia 
senatorius, kad jie didele 
dauguma balsų užgirtų 
Maskvos susitarimą.

Cambridge, Md. —Nacio- 
nalė gvardija šaudė į neg
rus demonstrantus, bet su
žeistų nebuvo.

Qiiebi?.kas. -—St. Lawren
ce upėje susidūrė laivelis su 
dideliu laivu ir nuskendo. 
Žuvo 18 žmonių.

Washingtonas. — Karo 
laivyno komandieriai reika
laują daugiau statyti grei
tųjų lėktuvų.

Maskva. — Liepos 24 d. 
čionai prasidės pasitarimai 
socialistinių šalių vadų.

to nariai, bet ji galės iš
dirbti tokiai sutarčiai sąly
gas.

Jeigu atominių ginklų 
klausimais bus susitarta, 
tai yra vilties, kad tada žy
miai sušvelnės tarptauti
niai santykiai. Tarybų Są
junga siūlo: (1) Likviduoti 
Antrojo pasaulinio karo lie
kanas — pasirašyti taikos 
sutartį su Vokietijomis, pri
pažinti Vokietijos Demo
kratinę Respubliką. (2) 
Priimti Kiniją į Jungtines 
Tautas. (3) Panaikinti ki
tose šalyse karo bazes. 
(4) Eiti prie visiško nusi
ginklavimo Jungtinių Tau
tų kontrolėje ir (5) Galuti
nai likviduoti kolonializmą.

Šiuos pasiūlymus Tarybų 
Sąjunga jau daug kartu pa
reiškė. Jie buvo išdėstyti 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je, 1963 m. vasario 20 die
ną Ženevoje, 17-kos valsty
bių konferencijoje, ir da
bar A. Gramyko vėl pakar
tojo.

Pietą Vietname 
puola budistus

Saigonas. — Reakcinė 
Ngo Dinh Diemo valdžia 
žiauriai puola budistus. Po
licija ir kareiviai puolė bu
distų demonstraciją, mušė 
kunigus ir minikes, virš 50 
jų sužeidė, o virš 200 areš
tavo.

Kaip ‘ kur milicininkai ir 
kareiviai uždarė budistų 
maldinyčias, nes sako, kad 
jie ten daro susitarimus ko
vai prieš katalikišką Ngo 
Dinh Diemo valdžią. Budis
tų kunigai, protestuodami, 
skelbia bado streikus.

Maskva. — Pasitarimai 
tarp TSRS, Anglijos ir 
JAV atstovų eina sklan
džiai. Numatoma, kad ne
trukus bus pagamintos tai
syklės uždraudimui atomi
nių bombų bandymų ore ir 
po vandeniu.

Washingtonas. — Specia
lus komitetas jau paruošė 
sąlygas išvengimui geležin
keliečių streiko.

Washingtonas. — 2,500 
užsienio studentų lankėsi 
Baltojo namo parke. Prezi
dentas Kenedis sakė jiems 
kalbą.

Ottawa. — Kanada su
tiko parduoti Lenkijai 3,- 
700,000 bušelių kviečių per 
trejis metus.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai dar nušo
vė tris JAV karininkus.

Londonas. — Anglija, 
JAV ir TSRS susitarė pasi
keisti televizijos ir radijo 
aparatais.
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Liepos 21-oji
LIEPOS 21-OJI—svarbi Lietuvai diena, nes 1940 

metų liepos mėnesio 21 d. Lietuvos Liaudies Seimas, 
susirinkęs Kaunan, paskelbė Lietuvą tarybine socialis
tine respublika ir prašė TSRS Aukščiausiosios Tary
bos, kad ji priimtų Lietuvą į tarybinių respublikų šeimą.

Tai, kaip matome, buvo prieš dvidešimt trejus 
metus.

Mes čia smulkiau nerašysime, ką mūsų tautu, mū
sų gimtoji šalis per tuos dvidešimt trejus metus pergy
veno. Pasakysime, kad ji matė ir baisių laikų, siautė
jant antrajam pasauliniam karui, kai ji buvo okupuo
ta ir teriojama žiauraus priešo, vokiškojo fašizmo.

Tačiau, būdama socialistinė, stovėdama tarybinių 
tautų sudėtyje, Lietuva greit užgydė karo žaizdas ir 
darė ir tebedaro milžiniškus žingsnius pirmyn ekonomi
koje, moksle, kultūroje. Niekad lietuvių tauta nežygia
vo pirmyn tokiais greitais ir didžiuliais tempais, kaip 
šiandien.

Dėl to Liepos 21-oji diena Lietuvoje, yra taip ger
biama. Tuo pavadinimu pavadintos miestų gatvės; toji 
diena lietuvių tautos istorijoje yra viena žymiausiųjų.

1965 m. Liepos 21-oji bus atžymėta ryškiau nei ka
da nors buvo. Ir šiandien Lietuvos liaudis jau prie to 
atkakliai ruošiasi.

Esame tikri, kad 1965 metais nemaža ir JAV lietu
vių ryšis vykti į Lietuvą, pamatyti tarybinės santvar
kos sidabrinės sukakties iškilmių.

RAŠO IR SAKO
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Menševikai prieš negrus!
SOUTH BOSTONO “Keleivis” (š. m. liepos 

parašė editorialą apie negrus,,jų vedamas^kovas 
lietines teises, už laisvę ir darbą.' *

“Keleivis”, kaip tikras menševikų laikraštis, teigia, 
jog milijonų negrų kova, išsiplėtojusi po visą šalį, ne
priimtina, nes “visas šitas triukšmas ir yra komunistų 
kurstomas.” Tai, esanti, “komunistų taktika”.

Kaip matome, “Keleivis” “argumentuoja” lygiai 
taip, kaip patys bjauriausi rasistai, tebelaiką pavergtus 
negrus pietinėse valstijose.

South Bostono laikraštis cituoja net “Laisvę”, kuri 
negrų kovai pritaria, ją remia, ir kuri apie ją dažnai 
rašo, informuodama savo skaitytojus.

“Keleivis” cituoja kai kuriuos buržuazinių laikraš
čių rašeivas, smerkiančias arba pajuokiančias negrus, 
būk “jie patys nežino, ko jie nori.”

Ir taip besiblaškydamas, “Keleivio” redaktorius 
nukalba pats prieš save. Girdi, negrai turi “reikalauti, 
kad pirmiausia būtų panaikinta darbo unijose segrega
cija. Darbo unijos jų neįsileidžia. O nebūdami unijistais, 
jie negali gauti fabrikuose darbo. Bet negrų vadukai 
apie tai nekalba. Jie kalba tik apie demokratijas...”

Koks žioplumas! Koks trumparegys tasai menševi
kų laikraščio redaktorius!..

Jeigu jis matytų toliau savo nosies, tai matytų ir 
tai, kad negrai, demonstruodami, kaip tik ir reikalau
ja, kad jie. būtų priimti į darbo unijas, kad jiems būtų 
duodami darbai pramonėje—statyboje, valgyklose ir kt. 
Dėl darbų negrai ruošė demonstracijas Filadelfijoje, 
Niujorke ir kituose miestuose. Tos demonstracijos kaip 
tik ir reiškė protestus prieš darbo unijas ir prieš sam
dytojus, kurie atsisako jiems duoti darbo lygiai su bal
taisiais darbininkais.

Bet negrai būtų akli, jei kovotų prieš segregaciją 
tik darbo unijose. Jie reikalauja, kad segregacija būtų 
panaikinta visur: mokyklose, teatruose, bibliotekose, 
darbo unijose, darbovietėse.

Ir prezidentas Kenedis, andai sakytoje savo kalbo
je, pripažino, jog negrų kova—teisėta kova, jų reikala
vimai—teisėti reikalavimai. Prezidentas Kenedis ragi
no visus amerikiečius padėti negrams kovą laimėti.

Prezidentas Kenedis viešai spaudos ir radijo ko
respondentams (praėjusį trečiadienį) pasakė, kad jis 
pritaria ruošiamam negrų didžiuliam maršavimui į 
Washingtoną š. m. rugpiūčio 28 d.

Tolydžio, prezidentas pasiūlė JAV Kongresui su
manymą, kad jis pravestų įstatymą, užtikrinantį neg
rams pilietines teises ir laisves—tokias, kokias turi balti 
žmonės. Prezidento sumanymą remia milijonai ameri
kiečių, galvojančių žmonių. O South Bostono lietuviš
kų menševikų laikraščio redaktorius visa tai išjuokia, 
sakydamas, kad “visas šitas trukšmas yra komunistų 
kurstomas... komunistų taktika.”

Netiesiogiai menševikų laikraštis komunistus iške
lia į padanges. Bet kur jis pastato savo socialdemokra
tus? Pastato save ir juos į biaurių rasistų gretas!

KUBOS LAIKRAŠTIS 
APIE BOIKOTĄ

Kaip žinia, neseniai JAV 
vyriausybė pą^kęlbė,., k a d 
jos įsakymu, .įvaldomi vi
si Kubos pinigai,, esantie
ji Jungtinėse Valst i j o s e. 
Dėl to, kaip pranešama iš 
Havanos, kubiečių dienraš
tis “Noticias de Hoy” para
šė straipsnį. TASSo žinio
mis:

Kubos visuomenė pasipikti
nusi sutiko JAV vyriausybės 
potvarkį įšaldyti pinigines 
Kubos lėšas, esančias JAV 
bankuose, ir uždrausti valiuti
nius susitarimus su Kuba. Ku
bos spauda šią priemonę lai
ko nauju agresyviu aktu prieš 
Kubos liaudį.

Laikraštis “Noticias d e Hoy” 
vedamajame straipsnyje, kuris 
pavadintas “Nauja Kenedžio 
agresija,” nurodo, kad JAV 
valstybės departamento nuta
rimu siekiama sudaryti sun
kumų Kubos užsienio preky
bai su kai kuriomis kapitalis
tinėmis šalimis ir apsunkinti 
Kubos diplomatų veiklą dole
rio zonos šalyse. Vašingtonas, 
pabrėžia laikraštis, mėgina 
vėl sudrumsti Karibų baseino 
vandenis, padidinti tarptauti
nį įtempimą ir organ i z u o t i 
naują kryžiaus žygį prieš Ku
bos revoliuciją.
Imperialistai neatsižvelgdami 

į istorijos pamokas, toliau ra
šo “Noticias de Hoy,” svajo
ja ekonomine agresija sukelti 
vidaus kontrrevoliucįją ir su
daryti tuo būdu sąlygas sam
diniams įsiveržti. Tačiau šie 
beprotiški planai gali pasi
baigti tik antruoju Plaja Chi- 
ronu.

Finansinė “blokada,” kurią 
'paskelbė'’Va'šį^gttma^p nurodo 
laikraštis, .yrą ne. kas . kita, 
kaip imperialistų kerštas Už 
tai, kad žlugo jų organizuota 
Kubos jūrų blokada.'

Sunkumai, kurie gali iškil
ti mūsų tėvynei dėl JĄ V vy
riausybės . potvarkių, pąbrėžįa 
baigdamas “Noticias; dę Hoyf” 
bus įveikti? Kubdš ; revoliuci
jos bičiuliai kur kas stipresni, 
negu jos priešai.

Ar

Žemės į lėktuvus. Pirmieji 
bandymai davė gerus re
zultatus. Numatoma, kad 
egiptiečiams pagelbėjo už-

EGIPTAS JAU TURI 
RAKETŲ

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika jau pasiga
mino raketas šaudymui nuo sienio technikai.

TO DAR NĖRA BUVĘ!..
Taip rašo tarybinė žurna

listė - rašytoja Olga čečiot- 
kina Maskvos “Pravdoje.” 
Ji rašo apie kosmonautę 
Valentiną Tereškovą ir, ži
noma, apie Tarptautinį Mo
terų kongresą, įvykusį bir
želio 24-29 dd. Maskvoje. 
Mes čia paduosime mūsų 
skaitytojams kai kurias to 
straipsnio būdingesnes iš
traukas:

To dar nėra buvę: vienas 
didžiausių Amerikos laikraš
čių — “Washington Post” iš
spausdino vedamąjį, pavadin
tą “Valentina.” Vedamąjį 
apie rusų merginą! Ne apie 
Dostojevskio Lizą ar Apą Ka- 
reniną, bet apie tarybinę mer
giną, tekstilininkę iš Jaroslav- 
lio ir svarbiausia'-—komunistę.

Ją sveikino visos pasaulio 
moterys — nuo Anglijos kara
lienės iki Alžyro valstietės. 
Visų šalių laikraščiai vadino 
ją “šimtmečio moterimi,” 
“kosmoso šeimininkę,” “narsu
mo simboliu,” “pritrenkiančia 
tarybinio gyvenimo būdo rek
lama,” “taikos žvaigžde.”

Kai Valentina Tereškova ir 
Valerijus B y k o v s kis įėjo į 
Kremliaus s u v a ž i avimų rū
mus, ten prasidėjo kažkas, ką 
pavadinčiau susitikimo Raudo
noje Aikštėje tęsiniu. Plojimų 
audra drebino salę, sveikini
mo šauksmai aidėjo iš visur. 
Moterų žiejas aplink mūsų 
kosmonautus taip susiveržė,' 
jog, dievaži, už juos pasidarė 
baisiau negu tada, kai jie bu
vo kosmose. Iš džiaugsmo 
verkė ne tik moterys delega
tės, bet ir kąi kurie vyrai re
porteriai.

Istorijoje yra buvę nemaža 
motėrų-didvyrių, tapusių savo 
tautos šlove ir garbe. Bet dar 
niekuomet visos planetos mo
terų pasididžiavimas ir šlovė 
neįsikūnijo vienoje, iki tol nie
kalu HtžiUGP OJ :Tnrp)nnip„

—— — — z Žemės moterų pąsididžiavi-
2 p.—Laisve (Liberty)— Antrad.. Liepos (July) 23, 1963 mu tapo mfisų Valia Tereš

kova. Ir tai įvyko todėl, kad planetos žmonių likimą, 
milijonai moterų šioje papras- tai gali nejaudinti visų šalių ir 
toje tarybinėje merginoje, jos tautų moterų!
skridime į kosmosą pamatė 
savo idealų ir troškimų įsikū
nijimą.. Pirmiausia —- taikos 
troškimo.

Šiuo ženklu — kovos už tai
ką ženklu —- Kremliaus rū
muose susirinko moterys dau
giau kaip iš 120 šalių.

Kongreso darbo pradžia su
tapo su 22-osiomis hitlerinio 
hitlerinio užpuolimo prieš Ta
rybų Sąjungą metinėmis.

Mums kartais sakoma: “Jūs 
vis prisimenate karą.”

Dvidešimt metų praėjo nuo 
to laiko, kai mes, tarybiniai 
žurnalistai, pamatėme išva
duotą Maid a n eką, o mano 
akyse iki šiol stovi siaubinga 
savo sterilia švara “pirtis,” 
kurioje per penkias minutes 
būdavo užtroškinama 150 vai
kų. Aš vis dar tebematau 
kainą — .ištisą kainą! — mo
terų ir vaikų nuotraukų su už
rašais prancūzų, lenkų, rusų, 
anglų ir kokiomis tik norite 
kalbomis, šios moterys ir šie 
vaikai buvo nužudyti daktaro- 
hitlerininko įsakymu. Jis bu
vo labai sentimentalus, šis SS 
“gydytojas”: aikštėje prie jo 
namo mes matėme margą me
dinį nykštuką ir vaikiškas sū
puokles.
Primena Pirčiupio 
Motiną

Olga čečiotkina primena 
delegatėms daili n i n k o G. 
Jokūbonio sukurtą Pirčiu
pio Motiną:

Gal būt, kai kas iš kongre
so delegačių šiomis dienomis 
pabuvos Lietuvoje. Jos pama
tys ten Motinos paminklą. Ne
maža tokių kūrinių sukūrė 
tarybiniai dailininkai. Kodėl 
kaip įtik Motinos skulptūra 
gavo Lenino premiją? Todėl, 
kad tai — .neblėstantis primi
nimas apie liaudies aukas ir 
liaudies sielvartą, ir tuo pat 
metu tai neblėstantis primini
mas apie liaudies narsą, iš
tvermę, kovą...

Moterys neturi leistis mig
domos tuo, jog karas — tai 

• kurių nors atskirų šalių liki- 
i mas. Hiroskopais tikėjo tada, 
kai buvo kariaujama šaudyk
lėmis. Mūsų i laikais pirštas 
ant atominio įrenginio mygtu
ko per vieną minutę gali nu
spręsti šimtų milijonų m ū s ų

Dabai- moterys anaiptol ne 
“moteriškas silpnu m as” ir 
“moteriškas .atlaidumas.”

Argi silpni žmones būtų ga
lėję laikytis taip tvirtai, kaip 
kad amerikietės 
jos “Moterys, 
taiką” (Women 
Peace), kai jos 
tos tardymui į liūdnai pagar
sėjusią “Komisiją antiameriki- 
nei veiklai tirti”?

Gyvenimo išmintis ir patyri
mas moko moteris, kad atomi
nio karo ne tik v* reikia, bet ir 
galima išvengti. Po nerimas
tingų praėjusių metų spalio 
mėnesio dienų Miamyje buvo 
Įkurtas Taikos komitetas. Ta
da moterys Filadelfijoje para
šė savo atsišau k i m-e : “Jei 
mes šiomis dienomis ko nors 
išmokome, tai to, kad visos 
mūsų jėgos turi būti nukreip
tos į kovą dėl visiško nusi
ginklavimo.”

Argi silpni žmonės galėtų 
| surengti tokį gausų ir audrin
gą protesto mitingą prieš ame
rikoniškus raketinius laivus 
Japonijos uostuose, kaip kad 
šiomis dienomis padarė Japo
nijos moterys?

Audringas Azijos ir Afrikos 
šalių nacionalinis išsivadavi
mas daro dar labiau būtinu 
suvienyti šių dviejų žemynų 
moterų jėgas su socialistinių 
šalių moterimis, su judėjimu 
už taiką visose kitose šalyse.

Ekonominei pagalbai Azijos 
ir Afrikos šalims Tarybų Są
junga dabar asignuoja kelis 
milijardus rublių. O tai ne 
tik reiškia, kad šios šalys ne
trukus turės savo pirmąją me
talurgiją, savo naujas elektri
nes, savos naftos. Už to sly
pi kažkas dar ryškesio: pir
mieji ■ ’jaunuoliai metalurgai, 
pirmosios merginos moksli
ninkės. . . •

Taiką reikia užkariauti ben
dromis visų, taut ų ; jėgomis. 
Didžiąją Tarptautinės demo
kratinės moterų federacijos 
misiją ir su & aro tai,- kad j.i 
sutelkia savo eilėse ir' patrau
kia visas ; moteris, kurioms 
brangi taika žemėje, naciona
linė laisvė ir jos tautos.bei šei
mos laimė.

Federacija kreipėsi j visas 
pasaulio moteris, ragindama: 
atvažiuokite į Maskvą, šis

kongresas bus jūsų kongresas. 
Apsvarstykime, kas labiausiai 
jaudina pasaulio moteris. Su
vienykime visas savo jėgas 
kovoje už šventas moterų tei
ses :

Teisę j visišką lygybę,
Teisę į nacionalinį nepri

klausomumą,
Teisę į mūsų šeimų laimę, 

ir svarbiausia — Teisę į taiką. 
Teisę užtikrinti taiką.

iš organizaci- 
kovokite už 
S t r i ke for 
buvo iškvies-

Kremliaus rūmų durys pla
in o- 

teris, įėjusi pro jas, šiandien 
gali laisvai ir tiesiai kalbėti 
apie tai, kas ją jaudina, čia 
visiškai garantuojama visiška 
lygybė.

žinoma, kongrese bus reiš-

čiai atvertos. Kiekviena

kiamos įvairios pažiūros, tur 
būt, bus ir sunkumų. Bet miV 
sų planetos moterys neturi laF* 
biau neatidėliojamo uždari
nio, kaip suvienyti visas jėgas 
kovoje už taiką, už visišką 
kontroliuojamą nusiginklavi
mą ir demokratines teises.

Maskvos kongresas, be abe
jonės, taps galinga moterų 
ryžtingumo, jų tvirto įsitikini
mo manifestacija—įsitikinimo; 
kad pasaulyje yra jėgų, ga
linčių užkirsti kelią karui. Jis 
padės įtraukti į aktyvią kovą 
naujas moterų jėgas visuose 
mūsų planetos kampeliuose— 
—planetos, apie kurios grožį 
joms papasakos pirmoji pa
saulyje kosmonaute Valentina 
Tereškova.

Pasivogė žodyną J
Kokia tai Čikagos besąži- 

nių gaivalų grupė, kuri net 
gėdinosi save identifikuoti, 
atsispausdino “naują laidą” 
Dabartk'.’s lietuvių kalbos 
žodyno, išleisto 1954 m. Lie
tuvoje. Ji tai padarė visai 
neatsiklausiusi originaliųjų 
žodyno leidėjų — Valstybi
nės politinės ir mokslinės 
literatūros leidyklos Vil
niuje, kad nereikėtų sumo
kėti leidėjams prideramo 
honoraro. Kad tai aiškus 
plagijatas, kad tai nepatei
sinama vagystė, toji grupė 
dėl to nesisieloja; jai bet 
tik daugiau pelno! Kuomet 
Lietuvoje išleistas žodynas 
buvo pardavin ė j a m a s po 
$3.50 ar $5.00, tai plagija- 
toriai ima po $15.00.

Slapukai sakosi, kad jie 
žodyną “nubolševikinę,” pa-

kartus viršija senuosius^, 
kuomet mokslas buvo priei
namas tik turčiams.

Įžangos žodyje melagin
gos propagandos šinkoriai 
sako:

“Šios antrosios jau nu- 
bolševikintos Žodyno laidos 
išleidimo imamės dėl dviejų 
priežasčių: dėl labai didelio 
lietuvių kalbos žodyno rei
kalingumo emigracijoje iš
blaškytiems lietuviams ir 
dėl Dabartinės lietuvių kal
bos žodyno’ pirmosios, lai
dos nepriimtinumo...”

O smetoninė, perdėm me
laginga propaganda, tiems 
svetimo darbo vagiliams 
yra ir “objektyvi,” ir “de
rinasi su žodyno paskirti
mi” bei “kalbiniais žodyno 
reikalavimais,” tec.

Kokia šlykšti veidmainys-
šalinę iš jo “komunistinę Tačiau is tokių nesąži-
propagandą.” Bet kad jie 
į savo laidą prikimšo sme
tonines propagandos šlamš
to, tai, matomai, jiems yra 
visai logiška-' Dar daugiau, 
ta jų propaganda yra per
dėm melaginga., Pav., jie 
sako: “Milžiniški laimėji
mai 
moję Lietuvoje švietimo bei! 
mokslo srityje.” Tai s.uži-' 
nūs melas! Kokie tie “pa
siekimai” smetonmečiu bu
vo —visiems žinoma; da
bartiniai pasiekimai moks
lo ir švietimo srityje kelis

ningų grobuonių ir pelna- 
grobių — ko nors geresMo 
tikėtis nei negalima. Tai 
tikri smaldviriai ir apgaVT 
kai. M-s

Nelietuviška
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i pasiekti nepriklauso- Lietuvių gimnazija

Moteris šiandien skamba išdidžiai
Sužinojusi, kad esu kvie

čiama į Tarptautinį moterų 
kongresą Maskvoje, labai 
džiaugiausi. Šiam didžiu
liam įvykiui intensyviai 
ruošėsi viso pasaulio, jų 
tarpe ir mūsų respublikos 
moterys. ,

Kongrese susirinko įvai
riausių tautų, spalvų, įvai
riausių profesijų ir amžiaus 
moterys. Tačiau jos visos 
degė vieningu troškimu — 
užgesinti karo grėsmę, ap
saugoti nuo jo viso pasaulio 
vaikus. Mes gyvename la
bai sudėtingą laikotarpį, nė 
vienas žmogus negali ra
miai užmigti ir su džiaugs
mu kurti savo gyvenimo 
perspektyvas, kol žvanga 
ginklai...

Neseniai Maskvoje pasi
baigęs Pasaulio moterų kon
gresas yra pasaulinės reikš
mės įvykis. Iš Kremliaus 
Suvažiavimų rūmų tribū
nos audringai aidėjo viso 
pasaulio moterų balsai, 
trokštantys negrąžin amai 
nustumti karo grėsmę ir 
amžiams sukurti taiką viso
je žemėje. Nepaprasta jė
ga dvelkė šie pasisekimai.

Be centrinių problemų 
apie karą ir taiką, labai 
svarbią vietą užėmė mote
rų lygiateisiškumo ir nepri
klausomumo klausimas. Ta
rybų Sąjungoje moteris yra 
didžiausioje pagarboje, ji iš
sikovojo tą vardą savo at
kakliu darbu. Todėl nenuo
stabu, kad viso kongreso Vilnius

Lietuviai klerikalai, tau
tininkai, dipukai ir kiti, ren
ka aukas kokiai tai “lietu
vių gimnazijai,” veikiančiai 
vakarinėje Vokietijos daly
je, kur įsigalėję katalikiš
kieji vokiečiai klerikalai, A- 
denauerio vadovaujami. Ta 
gimnazija tai būsianti “lie
tuvybės židinys.” Tačiau 
kokia šviesa tasai “židinys” 
švies, galima matyti kad ir 
iš šių faktų:

Birželio 22 d. buvo tos 
“lietuviškos gimnazijos” 
kertinio. akmens įmūrijimas 
bei jo pašventinimas. Tą 
akmenį pastatan įdėjo vo
kietis valdininkas, akmenį 
šventino vokietis kunigai 
pamokslą pasakė vokietis 
kunigas ir visa kam pirmi
ninkavo vokietis vyskupas. 
Be civilinių vokiečių valdi
ninkų, toje ceremonijoje da
lyvavo net ir vokiečių mili- 
tariniai pareigūnai, aukšti 
karininkai, kai kurie persi-

pasididžiavimu tapo Valen
tina Tereškova ,savo drąsa 
ir ryžtingumu įrodžiusi pa
sauliui moterų visagališku
mą. Kiekvienas stengėsi 
karštai paspausti Valenti
nos ranką, pasakyti jai nuo
širdų žodį.

.Šio įvykio fone viso pa
saulio moterų kovos už tai
ką reikšmė dešimteriopai 
išaugo. Kongresas dar tvir
čiau suvienijo visas pasau
lio moteris jų kovoje už 
taiką. Jis įrodė, kiek toli 
nužengė moteris už įpras
tinių savo buitinio gyveni
mo ribų.

_ . . |ėmę naciu ideologija.
Margarita Dvarionaitė!

dirigentė

1
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len, Pasauliniame motc:ų kongrese Maskvoje, delegate-luivo viena kitai sese- 
. Margarita Dvarionaite—Lietuvos delegatė—draugiškai apsikabino afrikietę.
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Taigi klausimas: kas to
je gimnazijoje yra lietuviš
ko? Kur tas “lietuvybės 
židinys” paslėptas?

Ach, taip — vokiečių pa
linksminimui, toje iškyloje 
lietuviai suruošė Joninių 
programą. Tai vis “lietu
vybės” skleidimas.

O betgi bus renkamos au
kos, prašoma pinigų — “lie
tuvių gimnazijai” Vokieti
joje!

M—s.

Redakcijos Atsakymai
J. Kuncai ir Annai W. Ar

lans. — Dėkojame, bet pri
siųstaisiais eilėraščiais n^(- 
pasinaudosime.

Maskva. — Sulaukęs 74 
metų amžiaus mirė poetas 
Nikalojus Asejevas,

X
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.Šen ir ten pasidairiusO'
■r

Daug esu skaitęs ir savo 
ausimis girdėjęs išgalvotą 
propagandą apie komunistų 
griekus, bet tokios šlykščios 
dar niekuomet neteko gir
dėti, kokią skleidžia vienas 
“dv a s i š k a s tėvelis,” išsi
traukęs iš savo juodo suta- 
no kišenės.

Atsitiktinai skaičiau ilgo
ką straipsnį “tėvų marijo
nų” žurnaliuke, kuriame 
“ganytojas” suverčia ant 
komunistų viso pasaulio 
žmonių papildytas nedory
bes. Daugiausia apkaltina 

[JAV komunistus už ištvir- 
\\inimą šalies jaunimo. Jis 
sako, kad mūsų šaly komu
nistai plačiai paskleidę tarp 
jaunimo pornografišką lite
ratūra, nemorališkas nuogų 
vyrų ir moterų nuotraukas, 
ir tuo savo suokalbiu ryžta
si palaužti jaunuolių mora
le ir pakirst šalies valdymo- 
si sistemos socialius pama
tus. — nes kuomet jaunuo
liai ištvirksta, tuomet juos 
lengvai galima patraukti 
prie komunistinio judėjimo.

Tas dvasinis ligonis pri
meta kaltinimą Niujorko 
miesto “raudoniesiems,” 
panaudodamas net statisti
kas. Sako: 1960 m. Niu
jorko mieste iš netekėjusių 
motinų gimė 55,000 kūdikių, 
o daug jaunų nėščių mergi
nų dėl gėdos išvykdavo iš 
miesto kur kitur gimdyti. 
O kiek naujagimių kūdikių 
rasta išmatų dėžėse, srutų 
nuobėgose ir ant įvairių 
įstaigų laiptų. Tas dvasiš
kis gal visiškai pamiršo 
f/pie prelatą Olšauskį, Ma- 
cochą, Šmidtą ir visą pra- 
švinkusią kapitalistinę sis
temą. O gal jis gavo riebiai 
apmokėti nuo vyriausybės 
už savo melagingą propa
gandą.

•
Mūsų šalies komercinė 

spauda ir radijo komenta
toriai dažnai nusiskundžia I 
dėl Lotynų Amerikos kai 
kurių šalių liaudyje kylan
čios vis didesnės ir didesnės 
neapykantos prieš išnaudo
tojus kapitalistus. Ypač 
Venezueloje jau keliolika 
metų kai vyksta atkakli ko
va liaudies partizanų prieš 
amerikiečių užtupdytą re
akcionierių prezidentą Ro
mulo Betancaurt, kuris su 
kūnu ir siela parsidavęs 
JAV kapitalistams. Šioje 
šalyje įvyksta dažnai įvai
rių amerikiečių pramonės 
amoniu susprogdinimai ir 
padegimai, už kuriuos daž
niausiai kaltinamas Kastro. 
Neseniai WCAU radijo sto
ties komentatorius patiekė 
tokį pranešimą: JAV kapi
talistai pasiūlė Kubos vy
riausybei lyg ir paliaubas. 
Sako: jūs, kubiečiai, liau
kitės sabotažavę amerikie
čių pramonę Karibų valsty
bėlėse, o mes liausimės už- 
puldinėję mažais laiveliais 
Kubos pakraščius. Tai ga
na įdomus pranešimas.

Prezidentas Kenedis, be
silankydamas Vakarų Vo
kietijoje, pasuko ir į Frank
furto miestą. Nuvykęs į 
miesto rotušę, pabraukė ir 
savo pavardę paauksuotoje 
knygoje, kur randasi įžy
mesnių asmenų parašai. To
je knygoje randasi parašas 
buvusio Vokietijos impera
toriaus Wilhelmo, Adolfo 
Hitlerio, maršalo Hermano 
Goeringo ir kitų aukšto ka
libro nacių šulų. Kai kurie 

^spaudos atstovai pradėjo 
kritikuoti Amerikos prezi
dentą dėl pasirašymo toje 
knygoje.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., Liepos (July) 23, 1963

Atsakymas gautas toks: 
šioje knygoje pasirašo savo 
pavardes įžymūs pasaulio 
žmonės įvairių politinių ir 
mokslinių įsitikinimų ir 
krypčių, todėl JAV prezi
dento pasirašymas nėra nu
sikaltimas prieš demokrati
ja. _ •_

Gera būtų, jei neseniai iš
rinktas Romos katalikų pa
pa Povilas VI žengtų velio
nio popiežiaus Jono XXIII 
išmintais takais. Nors Po
vilas VI pakartotinai pasi
žadėjo darbuotis už išlaiky
mą pasaulinės taikos ir šel
pimą milijonų badaujančių, 
bet tokiais padailintais pa
žadais negalima pilnai pati
kėti, nes Povilo VI biogra
fija atskleidžia kitokį isto
rijos lapą.

Kuomet dideliame pramo- ’ 
nės mieste, Milane, Montini 
buvo vyskupu, jis ten at- 

| kakliai kovojo prieš komu
nistus ir pažangias profsą
jungas. Vyskupas Montini 
atsidavusiai talkavo kapita
listams ir smulkiajai buržu
azijai. Jam neužtekdavo 
prieš darbininkus kritikos 
bažnyčioje prie altoriaus, ji
sai landžiojo nuo fabriko į 

j fabriką, bandydamas sude- 
I moralizuoti stiprias darbi- 
| ninku unijas. Dabartinis pa- 
|pa baisiai neapkęsdavo ižy- 
i maus darbininkų vado Piet
ro Secchia ir prieš jį kovo
davo.

Pregresas

Bridgeport, Conn.
Lietuvoje lankėsi Moc- 

kaitienė ir ji jau grįžo iš 
vakacijų. Ji ten viešėjo apie 
mėnesį laiko, daug matė ir 
patyrė apie žmonių gyveni
mą.

Liepos 28 d. LDS 74 kuo
pos parengime bus gera 
proga su ja susitikti ir pa
sikalbėti. Parengimas įvyks 
pas Mureikus, 259 Rose mill 
Rd., Milforde. Pradžia 2 vai 
po pietų.

J. Strižauskas

Baltimore, Md.
Jau keletas savaičių pra

slinko nuo mūsų “Laisvės” 
pikniko (birželio 23 d.). 
Gražiai buvo atžymėta 
spaudoje mūsų kaimynų fi- 
ladelfiečių ir tolimesnių 
brooklyniečių.

Dabar tenka kai kas pa
žymėti iš mūsų kolonijos.

Darbas pradėti buvo ga
na abejotinas: kokios bus 
pasekmės, kas dirbs, nes 
mūsų draugų sveikata len
kiasi žemyn. Bet kada dar
bas įsismagino, atsirado 
daugiau ūpo, energijos 
pas visus draugus-ges. Ir 
dabar tik pasidžiaugti pa
sekmėmis galima: gauta 
darbininkų, gauta aukų 
nuo d.d. V. Janavičia dova
nojo 2 sūrius, morkų pyra
gą. Antanavičių šeima, A. 
Medelienė, Mulokiutė, F. 
Deltuvienė prisidėjo su au
komis, kas sukėlė gražią 
finansinę. paramą.

Vietos draugai-gės dirbo 
nuoširdžiai, gera talka pa
dėjo nugalėti nuovargį.

Draugas A. Bimba kalbė
jo trumpai, pažymėdamas 
kelis svarbesnius šiais lai
kais gyvenime įvykius. Drg. 
V. Zenkevičius nuoširdžiai 
pasveikino baltimoriečius.

Didelę publikos dalį su
darė svečiai filadelfiečiai. 
Mes be jūsų pagalbos, drau
gai, šių pasekmių nebūtu
me turėję. Nuoširdžiai ačiū 
už atsilankymą.

Vinco Duktė

Vieneri metai be K.
Vidiko-Tauro

Kai kurie mūsų draugai 
vadindavo jį “vaikščiojan
čia enciklopedija” dėl to, 
kad jis daug žinojo — daug 
nusimanė bendrojo mokslo 
dalykuose; buvo plačiai ap
siskaitęs žmogus. Būdavo, 
paklausk jo ko nors iš lie
tuvių kalbos, paklausk iš 
anglų kalbos, paklausk apie 
marksistinį mokslą, jis tau, 
pagalvojęs, tuojau ir paaiš
kins, papasakos.

Kazimieras Vidikas-Tau- 
ras Juntginėse Valstijose 
išgyveno penkiasdešimt 

penkerius metus ir jis čia 
paliko gilius pėdsakus, ku
rie ilgai neišdils.. Bet pir-; 
miau nors trumpai susipa-| 
žinkime su jo biografija.

Jis gimė 1885 m. kovo 3 
d. valstiečių šeimoje Kuniš- 
kių kaime, Ariogalos vals
čiuje, buvusioje Kauno ap
skrityje (dabar Kėdainių 
rajonas). Baigęs Ariogalos 
pradžios mokyklą, jis įstojo 
į Raseinių dvimetinę vidu
rinę mokyklą ir po vienerių 
metų išlaikė egzaminus iš 
lotynų ir vokiečių kalbų, iš 
algebros ir visuotinės isto
rijos. Dar kiek privačiai 
pastudijavęs, jis buvo pri
imtas į Kauno dvasininkų 
seminariją.

Būdamas seminarijoje, jis 
vogčiai skaitė dvasininkų 
draudžiamas knygas, pata
po bedieviu ir po pustrečių 
metų seminariją apleido. 
Jis nutarė laimės ieškoti 
Amerikoje. Į JAV atvyko 
1907 metų pavasarį, ir apsi
gyveno Lowellyje, Massa
chusetts valstijoje. Kurį 
laiką dirbo tekstilės fabri
ke, o paskui išvyko į Val
paraiso universitetą pasi
semti daugiau žinių.

1910 metais Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje sei
mas Čikagoje išrinko K. Vi- 
diką organo “Tėvynės” re
daktoriumi, bet neilgai juo 
buvo. Kadangi jis, kaip so
cialistas, palaikė socialistų 
pusę, tai organizacijos va
dovybė, susidėjusi iš deši
niųjų, Vidiką iš redakto
riaus vietos pašalino. 1911 
metais jis pradėjo redaguo
ti Lietuvių Socialistų Są
jungos organą “Kovą” ir su 
neilga pertrauka ją redaga
vo iki laikraštis buvo sulai
kytas—1917 metais..

1916 metais, atvykus į 
JAV V- Kapsukui, jiedu 
abudu redagavo “Kovą’ ’ir 
žurnalą “Naująją Gadynę,” 
Vidikui esant atsaginguoju 
redaktorium.

V. Kapsukas sakyd a v o : 
K. Vidikas — geras žurna
listas, darbštus, tikslus., ge
rai vartoja lietuvių kalbą, 
bet dažnai reikalingas kitų 
patarimo, sprendžiant svar
bius politinius klausimus.

Tai, aišku, mes pastebėjo
me vėliau, kai jis dirbo 
“Laisvės’ ’redakcijoje—tarp 
1923-1955 metų. Per pir
muosius dešimt metu K. Vi
dikas ėjo atsakingojo “Lais
vės” redaktoriaus pareigas. 
Po sulaikymo “Kovos” K. 
Vidikas redagavo per tūlą 
laiką ėjusią “Mūsų Tiesą.”

Vyriausias K. Vidiko A- 
merikos lietuviams nuopel
nas buvo ne laikraščių re
dagavimas, o marksistinių 
mokslinių veikalų vertimas 
į lietuvių kalbą.

Sustojus eiti “Kovai,” K- 
Vidikas vertė knygas, ku
rios padėjo lietuviams dar
bininkams suprasti, įsisa
vinti marksizmą - leninizmą. 
Jis’išvertė K. Markso ir F. 
Engelso “Komunistų mani
festą,” Lenino “Valstybė ir 
revoliucija,” “Prolet arinė 
revoliucija ir renegatas 
Kautskis”; L. B. B o u d i no 
“Karolio Markso teorijos 
sistema”; Markso “Liudvi
ko Bonoparto Briumerio 
aštuonioliktoji ir Pilietinis 
karas Prancūzijoje,” M. Ja- 
roslavskio “Leninas, jo gy
venimas ir darbai,” vysku
po Browno “Krikščionybė 
ir komunizmas,” H. Bar- 
busse “Ugnyje,” ir eilę kitų 
veikalų bei brošiūrų.

Kai kurias jo išverstas 
knygas išleido Lietuvių So
cialistų Sąjunga, kai kurias 
—ALDLD, o kai kurias — 
“Laisvė.”

žodžiu, K. Vidikas,. kaip 
klasikinių marksistinių vei
kalų vertėjas, buvo pats 
geriausias ir gausiausias 
tarp Amerikos lietuvių, ir 
tuo savo darbu jis pasistatė 
amžiną paminklą.

Jis visuomet gyveno kuk
liai, o kai kada netgi, saky
čiau, asketiškai. Visuomet 
turėjo palinkimą būti vieni
šu. Labai daug skaitė, stu
dijavo, ypatingai klasikinę 
literatūrą.

Senatvėje, kai jis. pasi
traukė pensijon, gyveno 
dar vargingiau. Nors jam 
buvo siūlyta draugų pagal
ba, bet jis jos atsisakė.

Mirė Kazimieras Vidikas 
1962 metų liepos 21 dieną 
King’s apskrities ligoninėje, 
Brooklyne. Mirė vėžio liga.

Dalykai taip susiklostė, 
kad jo kūną pasigrobė juo
daskverniai ir savaip palai
dojo. Bet tai nesumenkina 
K. Vidiko didžių nuopelnų, 
atliktų pažangiajam Ame
rikos lietuvių judėjimui. 
Tuojau po jo mirties mes 
rašėme:

“Nežiūrint K. Vidiko- 
Tauro kai kurių prieš mirtį 
parodytų silpnybių ,jo dar
bai, atlikti pažangiajam 
JAV lietuvių judėjimui, bu
vo dideli, padėję tūkstan-

Vilniaus Universitetas— 
plačiu keliu

Tur būt, būdingiausias 
Vilniaus V- Kapsuko vardo 
Universiteto istorijos pas
tarojo laikotarpio bruožas 
yra jo nuolatinis plėtimas 
ir visapusiškas vystymasis. 
Tik prisiminkime, koks bu
vo universitetas 1944 me
tais, tuoj po hitlerinės oku
pacijos. Kelių daruotojų — 
prof. K. Bieliuko, komen
danto B. Zarembos ir kitų 
— drąsa išgelbėtas nuo vi
siško sunaikinimo (trauk- 
damiesti okupantai jį buvo 
padegę), jis atrodė pasibai
sėtinai: buvo išgrobstyta ir 
išdraskyta laborat o r i j o s, 
kabinetai, biblioteka, ap
griautos patalpos. Trūko 
v i sk o : kadrų, vadovėlių, 
aparatūros, popieriaus pa
skaitoms konspektuoti, stik
lo auditorijų ir bendrabu
čių langams įstiklinti. Po 
karo audros į darbą tesusi
rinko 30% prieškarinio per
sonalo, o 1945 m. testudija- 
vo iš viso 1,599 studentai. 
Žiemos metu tekdavo dirb
ti nekūrentose patalpose. 
Bet didžiulis dėstytojų ir 
studentų e n t u z iazmas, jų 
pasiaukojamos pastangos, 
Komunistų partijos ir vy
riausybės rūpinimasis 
universiteto atgaivinimu, 
efektyvi broliškųjų tary
binių respublikų pagalba 
padėjo greitai užgydyti 
karo ir okupacijos pa
darytas žaizdas. Univer
sitetas išugdė naują gabių 
mokslininkų pamainą, pra
turtėjo naujomis specialy
bėmis ir specializacijomis, 
susikūrė turtingą materia
linę bazę. Per pokario me
tus jis išleido .8,815 diplo
muotų speciaistų, o šiemet 
tą skaičių rengiasi papildy
ti dar 855 žmonėmis. Šiuo 
metu universitete mokosi 
8,000 studentų, o tai yra du 
kartus daugiau negu jų bu
vo visose Lietuvos aukšto
siose mokyki ose paskuti
niais buržuazijos valdymo 
metais.
Įvairių skyrių išaugimas

Fakultetų universitete ne
padaugėjo. Jų turime sep
tynis: Fizikos ir matemati
kos, Chemijos, Gamtos, Me
dicinos, Istorijos ir filologi
jos, Eknomikos, Teisės. Ta
čiau visuose juose kasmet 
daugėjo studentų, įvairėjo 
mokymo formos, gausėjo 
specialybių ir specializacijų. 
Štai kad ir Fizikos ir mate
matikos fakultetas. 1945 m- 
jis neišleido nė vieno absol
vento, 1946 m.—2, o pernai 
jį baigė 100 žmonių. Fakul
tete, šalia fizikos ir mate
matikos specialybių, pradė
ta rengti mechanikai. Fa
kultetas kasmet auga ir da
rosi rimtas “konkurentas” 
gausiausiam unive r s i t e t e 
Istorijos ir filologijos fakul
tetui, nors pastarasis taip 
pat plečiasi. Taip pat žy
miai išsiplėtė Ekonomikos, 
Gamtos ir kiti fakultetai. 
Pastaraisiais metais, be jau 
minėtos mechanikos, buvo 
įsteigtos cheminės techno
logijos, biochemijos, hidro
geologijos ir inžinerinės ge
ologijos, biofizikos, sanita
rijos, klasikinės filologijos 

čiams darbo žmonių suras
ti teisingą kelią į šviesesnę 
ateitį, į laimingesnį rytojų.

Pažangioji visuomenė jį 
gerbia ne už tai, kokiu bū
du jis pasilaidojo, o už tai, 
ką jis atliko kaip laikrašti
ninkas ir marksistinių-leni- 
ninių mokslo veikalų į lietu
vių kalbą vertėjas.”

R. Mizara

specialybės, o šiemet Eko-: 
mikos fakultetas praturtėja 
darbo ekonomikos specialy-

Pirmaisiais pokario me
tais universiteto studentai 
buvo mokomi tik staciona
riniu būdu. 1953 m. Įstei
giamas neakivaizdinis sky
rius, į kurį buvo priimta 
149 žmonės, o šių mokslo 
metų pradžioje jau turėjo
me 3,473 neakivaizdininkus.. 
Vakarinis skyrius, kuris 
buvo įsteigtas 1958 m., tu
ri 662 studentus.

Jo auklėtinių visur
Vilniaus universiteto ab

solventu šiandien rasime 
kiekviename Tarybų Lietu
vos kampelyje, kur jie, ak
tyviai ir kvalifikuotai dirb
dami, kartu su visa liaudi
mi kuria komunistinę atei
tį. Daug jų tapo garsiais, 
visoje respu b 1 i k o j e žino
mais žmonėmis. Jų tarpe' 
yra LKP CK skyrių vedė
jai J. Grigonis ir P. Mišu- 
tis, Valstybinio aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo komiteto pirmininkas. H. 
Zabulis, Kultūros ministro 
pavaduotojas M. Požarskis, 
Vilniaus miesto sekretorius 
J. Bielinis, Politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dyklos direktorius T. But
kus, mokslininkai — profe
sorius fizikos - matematikos 
mokslų daktaras.. J. Kubi
lius, mūsų universiteto rek
torius, ekonomikos mokslų 
daktaras K. Meškauskas, 
istorikas docentas J. Jurgi
nis, chirurgas doc. A. Pronc
kus, fizikas doc. J. Viščiu
kas, matematikas doc. V.
Statulevičius, kalbi n i n k a i 
doc. Z. Zinkevičius, rašyto
jai M. Sluckis, A. Bieliaus
kas, J. Marcinkevičius, A. 
Baltakis, A. Maldonis, J. 
Degutytė ir daugelis kitų.

Naujos jėgos
Universitete dirba puikios 

mokslo jėgos. Šalia senosios 
kartos profesorių—P. Briz- 
džiūno, D. Budrio, J. Dagio, 
K. Daukšo, J. Dalinkevi- 
čiaus, S. Jankausko, A. Min
kevičiaus, B. Pranskaus- 
Žalionio, Z. Žemaičio ir kt., 
sėkmingai moko studentus 
ir aktyviai skverbiasi į 
mokslo paslaptis jaunoji 
mokslininkų karta, išaugu
si tarybiniais metais. Kas
met vis daugiau apginama 
kandidato laipsnio diserta
cijų, o pastaruoju metu žy
miai suaktyvėjo ir daktaro 
disertacijų ruošimas. Vien 
šiais mokslo metais daktaro 
disertacijas apgynė docen
tai M. Gregorauskas, L. 
Laucevičius, A. Marcinkevi- 
čis, J. Lelis, I. Zaksas. Jas
baigia arba yra įpusėję ra
šyti docentai K. Navickas, 
K. Grincevičius, P. Buckus, 
J. Lebedys, A. Žilėnas, J. 
Tamošiūnas, A. Bolotinas ir 
kt. Iš viso universitete moks
lo laipsnius ir vardus turi 
183 darbuotojai.

Jaunieji komunistai
Komunistikai auklėti stu

dentus, ruošti būsimus spe
cialistus dėstytojų kolekty
vui ir partinei organizaci
jai daug padeda skaitlinga 
k o m j aunimo organizacija, 
kuri telkia savo eilėse apie 
90% universiteto studentų 
(ta proga įdomu pažymėti, 
kad 1945-1946 metais uni
versiteto komjaunimo or
ganizacijai priklausė 45, o 
1941 m. — tik 6 žmonės)- 
Komjaunuoliai yra suma
nūs naujų, tobulesnių jau
nimo auklėjimo formų ieš
kotojai, daugelio svarbių 

masinių renginių organiza
toriai.

Antra vertus., studentu ei- 
gesys rodo, kad dauguma 
jų aktyviai ir atkakliai sie
kia pagrindinio tikslo — 
tapti gerais specialistais, 
kad nuolat plečiasi jų inte
resai. štai keletas pavyž- 
džiu.

Studentų mokslinėje drau
gijoje dalyvauja apie 1,500 
žmonių. Dirbdami mokslini 
darbą, universiteto studen
tai stengiasi palaikyti glau
džius ryšius su kitomis res
publikos ir šalies, aukštosio
mis mokyklomis. Šioje sri- 
tytje mūsų studentai yra 
pasiekę gražių rezultatų. 
Mūsų universiteto SMI) XVI 
k o n f e rencijoje, įvykusioje 
šį pavasarį, dalyvavo sve
čiai iš Leningrado, Kijevo, 
Odesos, Erevano, Tbilisio, 
Talino, Tartu, Rygos, Al
ma Atos, Minsko, Archan
gelsko, I) n e p r o petrovsko, 
Lvovo, Kauno ir Vilniaus 
aukštųjų mokyklų. Mūsiš
kiai, savo ruožtu, dažnai 
svečiuojasi įvairiose TSRS 
vietose.

Apie 2,000 studentų yra 
saviveiklininkai, šimtai — 
sportininkų, nemaža pri
klauso liaudies draugovei. 
Kiekviena vasara didžiulės 
studentų grupės kolūkiuose 
įsteigia vasaros darbo sto
vyklas, kur talkininkauja 
kolūkiečiams, lauko ir fer
mų darbuose, stato ūkinius 
trobesius, mokyklas, kultū
ros namus., ligonines.
šaunieji saviveiklininkai

Universiteto saviveikli
ninkai dalyvauja tiek cent
riniuose, tiek fakultetu ko- 
lektyvuose. Daug gerų žo
džių būtų galima pasakyti 
apie nusipelniusį dainų ir 
šokių liaudies ansamblį, ne 

(sykį gražiai reprezentavusį 
j universiteto vardą broliško
je ir liaudies demokratinėse 
šalyse, apie akademinį cho
rą, teatro studiją, pučiamų
jų instrumentų orkestrą. 
Visi tie kolektyvai sėkmin
gai lavina jaunimo esteti
nius jausmus, propaguoja 
liaudišką, realistinį meną.

Toli už respublikos ribų 
yra pagarsėję ir universite
to sportininkai, kurie įvai
rių tarybinių komandų su
dėtyje laimėjo svarbias per
gales Romos olimpiadoje, 
tarptautinėse varžybose Če
koslovakijoje, Šveicarijoje, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

Žinoma, universitetas ne
stokoja ir sunkumų: trūks
ta mokomųjų patalpų, ben
drabučių, kai kurių įrengi
mų ir t. t. Tačiau univer
sitetas neabejoja, kad, par
tijos ir vyriausybės padeda
mas, jis tuos sunkumus nu
galės.

Univers i t e t o perspekty
vos gražios, jo ateities ke
lias platus. Ateinančiais 
mokslo metais universitete 
mokysis apie 9,000 studentų. 
1964 m. numatoma pastaty
ti naują 400 vietų bendra
butį, pradėti esminę Fizi
kos ir matematikos fakulte
to rūmų rekonstr ūkei j ą • 
Generalinėje perspektyvoje 
numatoma pastatyti naują 
modernišką universiteto 
miestelį, įsteigti n e m a ž a 
p r o b 1 eoninių laboratorijų, 
kurios ilgainiui virs institu
tais ir t. t. Universitetas 
augs ir plėsis, kaskart da
rysis vis reikšmių g e s n i u 
mokslo ir kultūros židiniu.

B. Sudavičius
Prorektorius mokymo reikalams

(“Tarybinis studentas”)



VINCAS LAURAITIS

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
.(Tąsa)

Senesniųjų vietos gyventojų tarpe yra iš
likusi šitokia legenda. Kartą atvykęs vie
nas nepažįstamas kunigas ir norėjęs dalį tos 
relikvijos paimti. Domininkonai jį dievo 
rūstybe ir pragaru prakeikę. Kunigas užli
pęs prie vargonų, šokęs galva žemyn ir. užsi
mušęs. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo ne
turtingas klierikas. Mokslus beeidamas, jis 
susirgo džiova. Tada atvažiavo pas žemai
čių Kalvarijos domininkonus prašyti para
mos. Domininkonai iš jo pasišaipė. Klie
rikas iš nusiminimo nusižudė. Vienuoliai, 
norėdami užtušuoti savo negarbingą pasiel
gimą, prigalvojo nesąmonių. Panaši legenda 
yra apie bažnyčios sienoje įmūrytą peilį. 
Vienuoliai skelbė, kad kunigas, beplauda
mas gabalėlį nuo “švento kryžiaus” dalelės, 
pargriuvęs užsismeigė ant peilio ir mirė. Iš 
tikrųjų buvo visai kitaip: kunigas tuo pei
liu nusižudė dėl meilužės.

1742 m. žemaičių vyskupas Antanas Do
mininkas Tiškevičius didesnei pusei žemaičių 
krašto įvedė prievartinį žemaičių Kalvarijos 
bažnyčios lankymą. Pagal vyskupo dekretą 
Mosėdžio, Sukodo, Palangos, Gargždų, Kra
tomos, Salantų, Žagarės, Akmenės, Papilės, 
Kuršėnų ir Šaukėnų parapijos kiekviene- 
riais metais per didžiuosius atlaidus turėjo 
vykti į žemaičių Kalvariją garbinti dievo mo
tinos paveikslą. Jeigu niekas iš minėtų pa
rapijų į atlaidus neatvykdavo, domininkonų 
vienuolynui turėdavo mokėti tam tikrą bau
dą sidabriniais rubliais. Vyskupo Valan
čiaus vyskupavimo metais didžiulės minios 
žmonių iš įvairių parapijų eidavo į žemai
čių Kalvarijos atlaidus. Motiejus Valan
čius rašė: “į miestelį įeinant, jaunikaičiai 
papartus, t. y. bažnytines vėliavas, virpino, 
būgnais mušė, patriūbočius pūtė, iš šaudyk
lių šaudė, o seniai su moteriškomis atsispir- 
dcini giedojo ir šaukė, nes kuo katra para
pija su didesniu trenksmu į miestelį įėjo, 
tuo didesnė garbė.”

M. Valančius. žemaičių Vyskupystė, II 
d., 1848 m., 207 psl.)

1660 m. liepos .mėnesį atlaidų metu že
maičių Kalvarijoje kilo maro epidemija, žmo
nės masiškai mirė bažnyčioje, ant švento
riaus, eidami “kryžiaus kelius.” Maldinin
kus apėmė siaubas. Nieko nepadėjo jų grau
džios maldos prie dievo motinos paveikslo, 
nei stebuklingas kryžiaus gabalėlis, nei 
Cedrono upelio vanduo. Daugelis mirusiųjų 
buvo laidojami žemaičių Kalvarijos kalnuo
se. Labai daug maro aukų buvo palaidota 
prie Kryžiauninkės koplyčios, šimtus žmo
nių priglaudė žemaičių Kalvarijos kalnelių 
žemė. Kunigai per pamokslus aiškino, kad 
maro epidemija žemaičių Kalvarijoje buvo 
dievo rykštė tiems, kurie mažai aukojo baž
nyčiai. Kunigai bandė įrodinėti, kad mirė 
tie, kurie nenorėjo aukoti dievui ir bažnyčiai 
aukų. Mirusiųjų giminės ir artimieji ilgai 
minėjo siaubingus maro metus.

Paprasti žmonės nežinojo, kad marą suke
lia ne dievo rūstybė, bet bacilos. Taigi ma
ro epidemija Žemaičių Kalvarijoje kunigai 
pasinaudojo darbo žmonėms apgaudinėti. Tą 
nepaprastą dievo rykštę žemaičių Kalvari
joje kunigai per pamokslus minėjo dar XIX 
amžiuje. Tiktai po to, kai medicinos moks
las tiksliai išaiškino maro kilmę ir nusta
tė priemones su juo kovoti, pradėta nebe- 
vadinti marą dievo rykšte.

Kalnai, arba kryžiaus keliai,—tai kuni
gų ir davatkų pasididžiavimas. Kalnuose 
yra 19 koplyčių, arba stacijų, kurios pasta
tytos taip, kad, visas apvaikščiojant, susi
daro 7 kilometrai kelio. Paprastai kalnus 
pradeda nuo Kalvarijos bažnyčios didžiojo 
altoriaus, apie kurį daugelis apeina keliais. 
Yra žmonių, kurie nuogais keliais praeina 
visus 7 kilometrus, guli kryžium prie koply
čių, lupinėja ir piausto peiliu kryžiaus me
dį Kryžiauninkės koplyčioje. Bet nebuvo 
tokio atvejo, kad kunigai būtų ėję apie alto
rių arba “kalnus.” Visa tai kunigai palieka 
tikintiesiems.

Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, norė
damas, kad žemaičių Kalvarijos garbini
mas būtų suaktyvintas, iš Romos švento sos
to gavo sutikimą, kad Žemaičių Kalvari
joje apsigyventų marijonai. Taip žemaičių 
Kalvarija 1927 m. buvo pavesta marijonų 
kongregacijai. Vienuolių marijonų tikslas 
buvo kovoti su didėjančiu revoliuciniu judė
jimu, slopinti bent kiek pažangesnę mintį, 
apgaule ir klasta laikyti liaudį tamsoje.

Vienuolyno patalpose buvo tamsus kam
barys, kuriame vienuoliai laimindavo dievo 
“išrinktuosius.” Tokiais “išrinktaisiais” bu
vo laikomi tie, kurie dievo “apierai” atvež
davo lašinių, vilnų, atvarydavo telyčių, be
konų, jaučių ir kt. Kuo didesnį bekoną ar 
telyčią žmogus atgabendavo, tuo ilgiau vie
nuoliai jį laimindavo. Buvęs žemaičių Kal
varijos klebonas Pūkys, nuvykęs iš žemaičių 
Kalvarijos į Plungę klebonauti, iš susirink
tų pinigų nusipirko stambų ūkį, tapo plyti
nės bendrininku ir nusipirko Plungėje dvie
jų aukštų namą, žemaičių Kalvarijos apy
linkės gyventojas Mykolas Kurmanskis pa
sakoja. kad jis, tarnaudamas buržuazinėje

kariuomenėje kareiviu, girdėjęs jog tuome
tiniai karininkai iš Pūkio atėmę tris kilo
gramus aukso, aplydyto va^ku. Štai už ko
kias aukas vienuoliai tamsiajame kambaryje 
laimindavo. Šie tamsybės ir smurto apašta
lai, įvairiais išgalvotais “stebuklais,” “ligo
nių gydymu” ir kitais būdais traukė iš var
gingųjų pinigus, krovė sau didžiulius turtus, 
kovojo prieš bet kokią pažangią mintį.

Niūrus ir šiurpus buvo žemaičių Kalva
rijos vaizdas paskutiniaisiais buržuaziniais 
metais. Bažnyčia, koplyčios, vienuolynas, pa
rapijos salė, net kelios smuklės buvo prie
monės darbo žmonėms mulkinti, paskuti- 
niems grašiams iš jų ištraukti. Apie kultū
rinį gyvenimą žemaičių Kalvarijoje tuo lai
ku negalėjo būti kalbos. Vienuoliai-marijo- 
nai visaip išnaudojo maldininkus. Jie spe
kuliavo tikinčiųjų jausmais, “dievo žodžio” 
pagalba kraudami sau kapitalą, dėjo visas 
pastangas laikyti darbo žmones tamsoje, 
paskutiniais žodžiais šmeižė Tarybų Sąjun
gą. Marijonai buvo artimai susirišę su vie
tos miestelio davatkomis; per jas į kaimus 
siuntinėdavo įvairius paveikslėlius su užra
šais, kviečiančiais “gyvenimo nuskriaustus, 
visus kuo nors sergančius” ateiti pas juos 
nusiraminimo. Vienuoliai per pamokslus 
ėmė skelbti, kad ligoniai, aukodami “aukš
čiausiajam,” “dievo motinos pagalba” ga
li išsigydyti visas ligas. Ne vienas senesnis 
Kalvarijos gyventojas gali atpasakoti apie 
žemaįpių Kalvarijos marijonų apgaules. 
Kad ir kaip gudriai darydavo savo “stebuk
lus” vienuoliai, atsiveždavo papirktus apga
vikus iš kitur, kad jie, apsimetę ligoniais, 
staiga išgytų, bet žmonės juos atpažindavo. 
Ir tai vis būdavo bažnytininkų tarnai, da
vatkos. Buržuaziniais metais marijonai per 
įvairius žurnapalaikius labai plačiai išgar
sino žemaičių Kalvariją. Todėl nenuostabu, 
kad į didžiuosius atlaidus suvažiuodavo žmo
nės iš Panevėžio, Rokiškio, Zarasų ir kitų to
limiausių Lietuvos vietovių.

Yra pasakojama, kad vienam; valstiečiui 
buvo sunkiai susirgusi duktė. Ligonės tė
vas kreipėsi į vienuolyno vyresnįjį, prašy
damas prie “stebuklingojo” paveikslo atlai
kyti mišias. Dievo “apierai” valstietis pado
vanojo vienuolyno vyresniajam dviejų me
tų telyčią. Jis įsakė sunkiai sergančiai mer
gaitei, karštai meldžiantis, nuogais keliais 
apeiti aplink bažnyčią. Buvo lietinga rudens 
diena. Mergaitė beeidama sušalo ir peršlapo. 
Liga pasunkėjo, ir sekančią dieną ji mirė. 
Tėvai verkdami apie tai pranešė vienuolyno 
vyresniajam. Pastarasis paaiškino tėvui, kad 
jo duktė buvusi velnio apsėsta ir dievas mal
dos neišklausė. Išleisdamas velionės tėvą, 
jis pridūrė, kad dėl to jo dukters negalima 
laidoti šventintose kapinėse.

Arba dar. Mirė žemaičių Kalvarijos apy
linkės Galvyčių kaimo vieno mažažemio 
valstiečio motina. Jis ilgai gavo maldauti 
kleboną, kuris kartu buvo ir vienuolyno vy
resnysis, kol šis sutiko ją palaidoti už 15

Gyvenamųjų pastatų išorinių sienų iš be
tono su organiniais užpildais tyrinėjimui yra 
skirta disertacija, kurią apgynė Kauno dirb
tinio pluošto gamyklos direktoriaus pava
duotojas statybos reikalams Kazimieras Ilgi
nis.

Kauno politechnikos instituto mokslinė 
taryba suteikė taip pat technikos mokslų 
kandidato laipsnį Utenos laboratorinių elek
tros krosnių gamyklos direktoriui Algiman
tui Labudžiui, konstruktorių biuro prie Kap
suko maisto pramonės automatų gamyklos 
vyresniajam inžinieriui Viliui židoniui ir ki
tiems.

Nuotraukoje: Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos direktoriaus pavaduotojas staty
bos reikalams technikas mokslų kandidates 
Kazimieras Ilginis gamyklos statybos aikšte
lėje.

centnerių bulvių. Atvežtas bulves klebonas 
įsakė išpilti kieme. Tada klebonas tartum 
nustebęs sušuko:

—Tai ką, tu nori mane apgauti? Kas čia 
per bulvės? žirniai! Iki rytojaus dienos 
sumokėk už palaidojimą 80 litų, jei ne—po
licijai perduosiu!

Su didžiausiu pasipiktinimu apie kunigus 
ir vienuolius atsiliepia žemaičių Kalvarijos 
gyventoja 70 metų senelė Eugenija Piliba- 
vičienė. “Kadaise karštai tikėjau,—pasako
ja senutė,—bet, dirbdama vienuolyne tarnai
te, pamačiau vienuolių elgesį ir apgavystes 
ir tada pasitraukiau iš vienuolyno, o vėliau 
nustojau tikėjusi. Man betarnaujant pas 
buožę Simoną Songailą Žarnelės kaime, mi
rė mano 14 metų sūnus Stasiukas. Krei
piausi į vienuolyno vyresnįjį V. Dvaranaus- 
ką. Dvaranauską radau puošniame kamba
ryje besėdintį prie stalo. Išdėsčiau jam sa
vo reikalą, prašiau palaidoti sūnų. Jis, pik
tai pažvelgęs į mane, nutraukė mano žo
džius, sakydamas, kad esu nuo dievo nusiša
linusi, ir sūnus nėra vertas būti palaidotas 
šventintose kapinėse. Už palaidojimą dva
siškas tėvelis man užgiedojo 150 litų. Kai 
pasakiau, kad neturiu tiek pinigų, jis mane 
smarkiai apibarė. Tik per didelį prašymą 
sutiko palaidoti. Per laidotuves jis sakė pa
mokslą prie duobės, mane ir mano sūnų ve
lionį šlykščiausiais žodžiais iškoliojo, pava
dino eretike, atskalūne ir t. t. Baigdamas

jis pasakė, kad sūnaus vėlė amžinai degs 
pragaro liepsnoje. Po kelių dienų Dvara- 
nauskas, mane sutikęs, žadėjo savo maldose 
priminti dievui mano sūnų, pasiūlė atlaikyti 
mišias prie dievo motinos paveikslo su sąly
ga, jeigu ateisiu į vienuolyną pasidarbuoti. 
Aš su tuo nesutikau ir vėl kalta likau.”

Štai kitas atsitikimas, kurį papasakojo ta 
pati senutė. “Miestelio gyventoja Aleksand
ra Šopauskienė po gimdymo susirgo. Paga
liau ruošėmės ją vežti į Telšius pas gydy
toją. Vieną vėlyvą žiemos vakarą, man su 
ligonės namiškiais vakarieniaujant, nepasi- 
beldęs įėjo dvasiškas tėvelis Dvaranauskas. 
Mums nieko nesakęs, tiesiai užėjo į ligonės 
kambarį. Ligonė, tamsoje pamačiusi juodai 
apsirengusį vyrą, nepaprastai persigando, 
pradėjo drebėti ir kliedėti. O dvasiškas tė
velis Dvaranauskas pradėjo dievo vardu li
gonei skaityti moralus, pasiūlė nesikreipti 
pas gydytoją, o melstis dievo malonės ir 1.1. 
Išeidamas ligonės vyrą Kazį šopauską api
barė, kad žmonai kunigo nepakviečiąs, baž
nyčią užmiršęs. Po kelių dienų Aleksandra 
šopauskienė mirė, šopausko kaimynai ne
paprastai pasipiktino tokiu kunigo elgesiu. 
Dvaranauskas, išgirdęs, kad mirė Aleksand
ra Šopauskienė, pasisiūlė vielionės vyrui mal
dose priminti dievui jo žmoną, atlaikyti mi
šias prie dievo motinos paveikslo. O už 
žmonos palaidojimą neturtingą valstietį 
smarkiai apiplėšė.”

(Bus daugiau)

Mažai parašyta— 
daug pasakyta

Vėlesniu laiku mano min
ty vis kas kukždeno, kad 
man reikia daugiau susipa
žinti su Rytais r—- Chiniją,' 
Japonija ir kitomis ten šali
mis. Jau rengiausi prie 
pirmos progos eiti knygy- 
nan ir pasirinkti tam rei
kalui tinkamos literatūros 
Bet vis atidėliojau...

Netikiu mintine telepa
tija, arba nesu t jos davat
ka, tačiau juokingas huot^-1 
kis įvyko. Gi gaunu laišką 
nuo Phillip Bonoskio, nuo 
to skrantoniečio angliaka
sio sūnaus, rašytojo. Kas 
gi dabar čia? Aš su tuo 
žmogumi ne tik nesu susira
šinėjęs, ale nei ypatiškai su 
juomi nesu kalbėjęs. Kogi 
jis dabar nori?..

Ogi jis nori, kad aš per
skaityčiau jo knygą. Ko
kią? Ogi “Dragon Pink on 
Old White.” Apie ką gi ta 
knyga? Ogi apie Chiniją!

Aš net minty šūktelėjau: 
“Kibą tas žmogus mano 
mintis telepatija skaito!” 
Aš juk kaip tik panašios 
knygos rengiausi pasijieš- 
koti. Na, įdedu penkinę 
jam ir sakau—Siųsk!

Neapsirikau. Tai milži
niškas šaltinis informacijų 
ne tik apie dabartinę Chini
ją, ale daugel joje medžia
gos ir iš praeities apie Chi
niją ir jos žmones. Kalba 
jis joje apie įvairius daly
kus atskirai net dvidešimts 
aštuoniuose skyriuose. Kal
ba jis ten apie dailę — ope
rą ir kitką. Kalba net ir 
apie tokį dalyką, kaip pe- 
kininę antį, kuri yra pasau
liniai pagarsėjus pas gour- 
metus, valgio žinovus, įvai- 
ruotojus. Jis ją ten ir val
gė, kurios niekur kitur taip 
nepagamins, kaip chiniečiai 
Chinijoj. Kalba jis ten apie 
moteris, vyrus, vaikus. Net 
jis kalba ir apie ten dar 
tebesančius kapi t a 1 i s t u s. 
Čia net perdaug ir pasako
ti, apie ką jis ten nekalba...

Stebėtinai jis daugel daly
kų skaitytojui primena, kas 
Chinijoj dedasi dabar arba 
dėjosi praeity, Tūlus daly
kus jis primena, apie ku
riuos net nesame skaitę. Ki
tus jis mums primena jau 
dalinai žinomus, bet ypatiš
kai kieno nors ne taip pa
jaustus, kaip jam teko pa
jausti, arba matyti... Pa
vyzdžiui, mes esame matę 
spaudoje, kad svetimšaliai- 
imperialistai niokojo Chini
ją, plėšė jos turtus., vežė 
juos laukan be atodairos.

Bet mes nežinojome dar to
kio dalyko, kad Chinijos 
medžiai - girios išnaikintos 
iki stačiai paskutinio 
medžio! Tą patį padarė 
svetimšaliai ir su Chi
nijos dailės kūriniais — 
skulptūra ir piešiniais. Vis
ką svetimšaliai grobikai iš
vežė iš Chinijos dėB pelno. 
Pąliko > Chitii j ą nuogą nuo
gutėlę į 'yiską (tąiJ^tėvBb- 
•nbsllis'^savo ' akimis > keliau
damas po Chiniją šimtus ir 
šimtus mylių.

Čia suminėjau tik vieną 
dalykėlį. O ši jo knyga su
sideda, kaip minėjau, net iš 
dvidešimts aštuonių skyrių. 
Kiekviename skyriuje jis 
kalba apie atskirus daly
kus, tai galima įsivaizdinti, 
kad informacijos, žingeidu
mo ir įvairių žinių daugel 
ten yra.

Kas gera jo toj knygoj, 
tai kad jo tie skyriai trum
pi —du, trys, ar kiek ten 
puslapių. Tas skaitytoją vi
sai nenuvargina, nors ir 
duoda tiek daug žinių. Kny
ga juk tik du šimtai dvi
dešimts keturi puslapiai. 
Tai gan trumpa, palyginus 
su daugeliu kitų knygų, ku
rios reta kuri nesiekia virš 
trijų iki penkių šimtų pus
lapių.

Bonoskis man patinka, 
kad jis moka mažai kalbėti, 
o daug pasakyti. Jo kalboje 

| stebėtinai mažai “flower 
language” — dekoratyvūs 
kalbos. Tas rašytojo kalbą 
ir sutrumpina. Būt nerei
kia čia tuojau suprasti, kad 
tas reiškia, būk jo kalba 
galėtų būti“sąusa,” mate
matišką, m o n o t o niška.., 
Na, to nėra. Tai ir gerai...

Vienok turiu priminti vie
ną dalykėlį jo rašomojoj 
kalboj, kuris man yrą ne
labą! mėgstamas. Tąs daly
kas, matytis, v kaip ir neiš
vengiamas tų, kurie tampa 
didesniais rašytojais. Tąi 
pakeitimas savo kalbamo
sios kalbos “rašomąja” kal
ba. Beveik visi rašytojai 
(gal tik išskyrus Uja Eh
renburg) rašomojoj savo 
kalboj mėgsta vartoti to
kius žodžius, kuriuos var
giai girdėsi kalbamojoj kas
dieninėj kalboj. Šis negeisti- 
numas gerokai pasireiškia 
pas Bonoskį. Ir kame ne- 
geistinumas. Skaitai, skai
tai ir prieini prie žodžio, 
kurio net nesi skaitęs, ne
tik kalbant negirdėjęs. Tas 
verčia dažnai kreiptis į žo
dyną. Ir surandi, jog rašy?

toj as galėjo apseiti tame 
atvejy ir su kalbamos kal
bos žodžiu.

Žinau, visi rašytojai ta
me atvėjy nusiskųs, kad 
kalbamosios kalbos žodžiai 
ne visada pasako taip, kaip 
rašytojas nori, todėl jis ir 
kreipiasi tada į “rašomąją” 
kalbą. Gal tąip, gal ne 
taip’! ką gi"< mes čia dabar 
padarysime...

Bonoskis Chinijoj.Išbuvo 
net' aiįti$ dvie jų mėnesių. 
Peiy tą laiką jis mažai kur 
gulėjo virš vienos nakties 
tame pačiame kambary. 
Todėl galime matyti, kad 
jis apžvelgė didelį kiekį 
Chinijos, susėjo daugelį jos 
žmonių, matė daugel jos 
miestų, valgė (iki susirgi
mo) daugel įvairių kokybių 
valgių, gėrė visokių jos gė
rimų, ir gulėjo visokiose jos 
lovose. Todėl jis ir galėjo 
surinkti tiek daug medžia- 
gos-žinių iš tos didelės ir 
naujai atgimusios šalies.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
Bonoskis mano mintis ir 
pageidavimą per mintinę 
telepatiją “sužinojo” ir 
mane paragino įsigyti jo 
knygą “Dragon Pink on 
Old White.” Dabar aš tiek 
daug turtingesnis žinojime.

Širdingiausiai patarčiau ir 
kitiems perskaityti šią jo 
knygą — “Dragon Pink on 
Old White.” A. Gilman

Hartford, Conn.
Serga

Liepos 14 d. aplankiau Z. 
Jušką, kuris serga apie du 
mėnesiai. Pasikalbčj ome. 
Jis povaliai vaikštinėjo. Sa
kė, kad skausmų nejaučia, 
tik kosulys kankina, o ypa
tingai naktį, tai negali pa
silsėti.

Kalbėjomės apie organi
zacijas, nes Juška priklau
so prie visų pažangiųjų or
ganizacijų. Pasikalbėjome 
ir apie pasaulinius įvykius. 
Jis atidavė namo bendrovės 
Šerus ir prašė pasiųsti, nes 
aukoja “Laisvei”.

Antradienį jo marti pa
šaukė telefonu ir pranešė, 
kad Juškos sveikata labai 
pablogėjo — išvežtas į li
goninę

Z. Juška ilgai gyveno 
Hartforde, o dabar gyvena 
kartu su sūnumi ir marčia 
Elast Granby, Conn. Linkiu 
greitai pasveikti.

V. Staugaitis

Pavogta saulė 1
(Mums rašo iš Panevėžio^

Sakoma, kad akys be žo
džių viską pasako: žmogaus 
džiaugsmą ir liūdesį, meilę 
ir neapykantą, ryžtą ir bai
mę. Bet akys, apie kurias 
noriu papasakoti, nebylios, 
kaip kapų granitas. Tai — 
negyvos akys .

Baisu, kada akys negy
vos. Žmogų gaubia amžina 
tamsa.

Gyvenimas yra geras, 
ypač tam, kas gali žiūrėti į 
saulę — pasakė vienos kny
gos herojus. Jūs galite sa
vo akimis matyti žydinčias - 
vynuoges...

Šitos akys kadaise taip* 
pat gėrėjosi užtekančia 
saule ir margaspalviais žie
dais, reiškė žmogiškuosius 
džiaugsmus ir rūpesčius. 
Kadaise...

Traukinio mašinistas Juo
zas Gudelis skubino sąstatą 
plieniniais bėgiais. Klastin
ga mina jam pavogė saulę 
pačią pirmąją karo dieną.

Panevėžietį Joną Valase- 
vičių sučiupo ir išvežė į Vo
kietiją. Chemijos fabrikuo
se Jonui nusileido amžina 
naktis.

Aitrūs karo dūmai visam 
laikui užtemdė saulę N. 
Kalačiovui, P. Marcinkui, 
K. Stanikūnui, J. Glebavi
čiui. ..

•—Tai mūsų laimė, kad 
gyvename Tarybų šalyje,— 
kalba aklųjų draugijos tarp
rajoninės valdybos pirmi
ninkas Algirdas Paukštys.- 
Žmdriėš turi pastovų darbą, 
netapo našta kitiems. Prie
šingai neša naudą visuo
menei . O jeigu...

Pirmininkas valandėlei 
nutyla, nukreipęs nereges 
akis kažkur į šalį, lyg ten 
būtų pasislėpusi pradėta ir 
nebaigta mintis.

—Įsivaizduokite, kas lauk
tų manęs ir tokių kaip aš, 
jeigu laikai būtų kitokie. 
Ubago lazda, terba ir vieta 
išmaldai pašventoriuje. 
Prakeiktas karas...

Ir vėl nebaigti išsakyti 
žodžiai. Taip. Karas visus 
vienokiu ar kitokiu būdu 
paliečia ir uždeda savo ne
gailestingą antspaudą. Nuo 
jo nepabėgsi ir nepasislėp
si, kaip nuo paprasto aud
ros debesies. Mūsų, basako- 
jų nuošaliai pasimetusio 
kaimo vaikiščių pažintis su 
karu prasidėjo nuo to, kad 
žibalinę lempą pirkioje pa
keitė lajinė spinksulė, o ar
batą motina pradėjo saldin
ti eurkinių runkelių nuo vi? 
ru. Tik po to mes pirmą 
kartą išvydome gyvą vokiei 
tį, kuris, nepaisant savo ap
kūnumo, karstėsi gardais 
kaip gaji katė. O štai ma
no vienmetis ir bendravar
dis augo karo vieškelių pa- 
girėje, kur ne tik žmogui— 
drūtam ąžuolui per parako 
ir dūmų tvaiką neregti sau
lės.

Ir vis tik Algirdas, nepai
sant kūno luošumo, sugebė
jo išsaugoti nepaprastą sie
los tyrumą, didelę meilę gy
venimui ir žmonėms.

—Tik bepročiai gali karo 
norėti.

Teisingai pasakyta! Tik 
paskutinis proto neregys 
gali jausti potraukį griuvė
siams ir motinų ašaroms, 
kraujui ir pelenams. Mes gi 
trokštame grožėtis besi
skleidžiančių rožių keru ir 
statybų pastoliais, klausytis 
signalų iš kosminių laivų ir 
skambių kaip lakštingalos 
giesmė Robertmo Lorečio 
dainų. Mes norime visndjf
matyti saulę! 1

Alg. černa
Panevėžio aklųjų draugijos 
mokymo-gamyklos kombinatas

Antrad.. Liepos (July) 23, 19634 pusL Laisvę (Liberty)



LAISVES REIKALAI
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fR. Mizara parvežė aukų nuo dalyvių piknike liepos

WORCESTER, MASS. MIAMI, FLA. Iš Lietuvos

4 d., Brockton, Mass.
A. ir J. Skirmontai, Brockton, mass............ $25.00
Mikalina Virbickienė, Nashua, N. H............. 11.00
Alf. Venckevičius, Stoughton, Mass................ 10.00
P. ir M. Jaciunskai, Haverhill, Mass..............10.00
P. ir T. Niukai, No. Hanover, Mass..................10.00
E. ir dr. J. Repšiai, Dorchester, Mass........... 10.00
J. Buzak-Buzevičius, Daytona, Fla. ............... 10.00
Ona Gricienė, Cambridge, Mass...................... 10.00
Veronika ir J. Stočkus, Brockton, Mass...........6.00
M. Vilkauskienė, Nashua, N. H........................... 6.00
Paul Alexander, ,So. Sudbury, Mass...................6.00
Anna Lopato, So. Windsor, Conn. ................... 5.00
Juozas Laurušaitis, Worcester, Mass..............  5.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H................................. 5.00

k Likę nuo Nashua-Lowellio autobuso ............... 5.00
T K. Kalošius, Dorchester, Mass.......................... 5.00

> William Briedis, Nashua, N. H. ................  5.00
M. Uzdavinis, Norwood, Mass........................... 5.00
Karolis Walent, Stoughton, Mass...................... 5.00
Augustas Kazlauskas, Haverhill, Mass........... 5.00
Marijona Stašienė, Cambridge, Mass............... 3.00
W. Jurkevičius, Montello, Mass. ... ■......... 2.00
Po $1: A. Zigmant, Livonia, Mich., E. Belekevičie- 

nė, Brighton, Mass.; Anna Sedar, Worcester, Mass; P. 
čečėta, Lawrence, Mass.; A. Augustinavičienė, Dracut 
Mass.; J. Egeris, Nashua, N. H.

— o —
A. Bimba dalyvavo piknike liepos 14 d. Shenan

doah, Pa., parvežė aukų. Jas suteikė:
L. Tilwick, Easton, Pa., ............................... $10.00
K. Genys, Scranton, Pa..................................... 6.00
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa............... 5.00
Frances Pikūnienė, Shenandoah, Pa.............. 5.00
P. Paserskis, Baltimore, Md............................. 5.00
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J.................. 5.00
K. Straukas, Easton, Pa. .......   3.00
Pranas Zavis, Bethlehem, Pa............................ 2.00
Anna Šlapikienė, Easton, Pa.............................  2.00
El. Katinis, Easton, Pa...................   2.00
Po $1: Mary Krunglienė, Woodhaven, N. Y.; Eva 

Čereškienė, Warrior Run, Pa.; Victoria Kazlauskienė, 
Linwood, Pa.; ir Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.

* ; • ; * ' • . * ' I • ' •

Nuo pavienių aukų gauta sekamai: 
ALDLD 10 kp. (per R. Merkį),

Philadelphia, Pa. ................................. $50.00
A. Deikus, Maspeth, N. Y............................... 25.00
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.................... 25.00
Mary Kvetkas, So. Boston, Mass. ........... .  • • • >20.00
LLD kuopos (per L. Bekis), Rochester, N. Y. 20.00 
Atminčiai Domininko Burbos nuo jo

šeimos, Stamford, Conn..................  20.00
Mr. ir Mrs. J. Žiūraitis, Sr., Oakvile, Conn. .. 15.00 
K. ir E. Žukauskai, Seattle, Wash.................. 15.00
A. Lukaitis, Bayonne, N. J. ............................ 11.00
Juozas Boubonis, Kenosha, Wis...................... 11.00
Angelina Stašis, Sellersville, Pa. .. ................ 10.00
ALDLD ir LDS kps. narių.sudėta
M. Baltulionytės ir J. Ginet gimtadienių proga,

(per V. Sutkienę), San Francisco, Calif. 10.00 
Ona Gricienė, Cambridge, Mass...................... 10.00
ALDLD 22 kp. (per A. Salen) Cleveland, Ohio.lO.OO 
LDS 31 kp., Oakville, Conn............................. 10.00
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.................... 9.00
E. Jeskevičiūtė, Whitestone, L. 1.........................6.00
Anthony Zline, Detroit, Mich............................ 6.00
A. Pagiegala, Chenango Forks, N. Y.................. 6.00
Darata Deillis, Brockton, Mass............ ............  5.00
Stanley Petronis, Athol, Mass...........................  5.00
Antanas Antanavičius, Toronto, Canada .... 5.00 
Olga Šimkus, Miami, Fla................................. 5.00

i Walter Duda ir šeima, Woodbury, Conn.........5.00
* J. ir S. Vinikaičiai, Woodhaven, N. Y.............. 5.00

F. B. Kelly, Courtland, Canada ...................... 5.00
Katrina Motėjunienė (Auches), Fairlawn, N. J. 5.00 
Petronė Semėnienė, Gulfport, Fla.................... 5.00
P. Baranauskas, Philadelphia, Pa.................... 5.00
Jonas Jasulis, Kenosha, Wis............................... 5.00
P. Janiūnienė, Matawan, N. J..............................5.00
Jonas ir Ona Walins, Anna Maria, Fla............ 5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif...................... 4.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa...................... 3.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa. ......... 3.00
J. Banza, Danbury, Conn...................................   2.00
S. Aliukonis, Paterson, N. J............................... 2.00
Anthony Kiškiunas, Newington, Conn.............. 2.00
Frances Olišauskienė-Olson, Kulpmont, Pa. .. 2.00 
Emilia Krapavickienė, Auburn, Me................. 2.00

Iš susirinkimų ir 
parengimų

Vasaros karščiams užė
jus vietomis pažangių drau
gijų veikimas sumažėja— 
veikėjai ima vakacijas. Pas 
mus to nėra. Mes neturime 
laiko imti vakacijas. Šilta 
ar šalta, vis kas nors vei
kiama. Draugijos bei kuo
pos laiko susirinkimus re- 
guliariškai. LLD 11 kuopos 
susirinkimas, nors tempe
ratūra buvo pakilusi 
aukštai, vistiek įvyko. 
Kuopos komitetas raporta
vo, kad visi darbai atlikti 
gerai. Skaitlingai dalyva
vome worcesteriečių ap
skričių piknike Lawrencuj, 
kartu nuveždami ir beskę 
skanėsių ir degtinės. Taip
gi dėl “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyko Montelloje, 
kuopa nuvežė du kumpius, 
pyragaičių; kuopos nariai 
pasidarbavo ir dovanos pik
nike davė pelno $25.

Liepos 14 d. įvyko bend
ras piknikas su LDS kp. 
Oras pasitaikė prielankus, 
buvo daug žmonių ir liks 
gražaus pelno dėl tolimes
nio veikimo.

Daug kolonijų veikėjų 
klausia worcesteriečių: ka
da įvyks rudeninis spaudos 
piknikas. Pereitame kuopos 
susirinkime ir šis klausi
mas išspręstas ir pradeda
me ruoštis prie jo. Spaudos 
rudeninis piknikas šiemet 
įvyks biskelį anksčiau dėl 
tūlų priežasčių. Todėl visos 
kolonijos ruoškimės prie 
šio didelio pikniko, kuris 
įvyks rugp. 18 dienų, Olym
pia Parke. Jau Hartfordo 
Laisvės choras prižadėjo 
dalyvauti šiame piknike, o 
kaip yra žinoma iš praei
ties, jis visuomet atsiveža 
choro ir “Laisvės” rėmėjų. 
Kaip praeity buvo, taip ir 
dabar kitos kolonijos nepa
siduosite Hartfordui. Maty- 

! sime piknike, kuri kolonija 
atvažiuos su didesniu busti. 
O jau mes jus priimsime 
svetingai. Kaip žinote, pas 
worcesteriecius nieko ne
trūksta, skanių valgių ir 
gėrimų palei skonį.

Daugiau apie piknikų ir 
programų matysite vėliau 
spaudoj.

Pereitame Liet. Sūnų ir 
Dukterų broliškos pašalpos 
draugijos susirinkime įvy
ko negirdėtas stebuklas: 
tokios didelės draugijos 
sekretorius pranešė, kad 
per šį mėnesį nei vienas 
narys-narė neužsimaldavo 
serganti. Ši draugija na
riais skaitlinga ir turtinga 
pinigais. Taipgi turi du na
mus: vienų mieste su pui- 

i kia sale dėl kultūrinių pa
rengimų, taipgi ši draugija 
yra savininkė g r a ž i oj o 
Olympia Parko. Vasaros 
metu, kada nuvažiuosi, vi
suomet ten rasi draugijos 
narių leidžiant laikų tyra

Po $1: P. Pergelen, Windsor, Canada; A. Klimas, 
Hartford, Conn.; P. čereška, Sophie Layman, Brockton, 
Mass.; Geo. Račkauskas, Stoughton, Mass.; Juozas Pik- 
cilingis, Auburn, Ill.; F. Zavis, Bethlehem, Pa.; M. Si- 
jnonavičius, Brooklyn, N. Y.; Wm. Kulik, Ulster Park. 
N. Y.; K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.; A. Purvinis, 
Trumbull, Conn.; J. Strumskis, Philadelphia, Pa.; A. 
Utka, Hamtramck, Mich.; A. Dulsky, J. Žilinskas, St. 
Petersburg, Fla.; K. Staniulis, Johnson City, N. Y.; C. 
Lendraitienė, Ghaplin, Conn.; Paul Alekna, New Hyde 
Park, L. I.

— 0 —
j Tai gražus pavyzdys mūsų gerųjų prietelių, kurie 

a^ejo į pagalbų, presui sugedus. Tas daug palengvins 
taisymo užmokėjimų. Didelis ačiū virš minėtiems.

MIAMI, FLORIDA

Mirus

JONUI VALENČIUI
Reiškiame širdingų užuojautų Jono giminėms 

ir draugams. Mes netekome dramos meno artis- 
to, kuris sų atsidavimu veikė pakėlimui draminio 
meno lietuvių tarpe. Ilsėkis, Jonai, tu palikai ge
rų vardų tiem, kuriuos tu 
vaidinai.

mokinai ir su kuriais

J. P. Benikaitis
A. ir M. Valjlioniai
J. ir S. Thomsonai
V. Bovinas
A. Paukštiene
J. ir M. Koch 

“Laisves” Administracija

me ore ir prie žaliuojančių 
medžių ir žydinčių kvietkų. 
Gal tik dėl to ir draugijos 
nariai vasaros metu neser
ga? Sekmadieniais priva- 
žuoja iš plačios apylinkės 
lietuvių praleisti tyrame 
ore laikų ir kartu susipa
žinti bei susitikti senus bi
čiulius, pasikalbėti ir kar
tu įsigerti, užkąsti skanių 
valgių. Parko gaspadorius 
kas sekmadienis turi nau
jas gaspądines, o jos viena 
kitai nepasiduoda ir lenk
tyniauja, kuri skanesnį 
maistų pagamins.

Nelabai seniai teko pa
stebėti vietinėje spaudoje 
nusiskundimų iš vietos 
Krikščionių tarybos, kuri 
vedė senzų—surašinėdama, 
kiek randasi šiame mieste 
tikinčių ir kiek dėl jų reika
linga kunigėlių.

Štai jų raportas: Wor- 
cesterio miestas turi apie 
190,000 gyventojų, iš tų 80 
tūkstančių nelanko jokios 
bažnyčios ir neprisideda 
prie užlaikymo kunigėlių. 
Likusieji turi užlaikyti 
didelę armijų kunigų, o 
j au bažnyčių katalikų 
vyskupas nespėja staty
dinti- Jau turi su virš 30 
bažnyčių Romos katalikų. 
Kiekvienoje bažnyčioje 
yra po kelis kunigus, bet 
vistiek dar neturi kur padė
ti kunigų ir vis stato baž
nyčių. Protestonų ir kitų 
tikybų bažnyčių randasi 
apie 22. Neteko girdėti ku
ri bažnyčia turi daugiau 
pasekėjų. Worcesterį pažįs
tu arti 50 metų. Anksčiau 
tiek bažnyčių nebuvo, tai ir 
mažiau blogybių buvo. Da
bar, kuo yra daugiau baž
nyčių, daugiait kunigų, tai 
daugiau yra blogybių. Tik 
paimk spaudų, kiek,įvyksta 
vagysčių. Ir vfš tas vagys
tes papildo jaunimas tik kų 
gavęs diplomų iš “Sunday 
schools”.

Tėmykite šiuos piknikus: 
Liepos 28 d. bus So. Bos

tono Liet. Piliečių Klubo.
Rugpiūčio 18—spaudos.
Rugsėjo 15—Liet. Moterų 

klubo piknikas Olym p i a 
Parke. Šis klubas turi daug 
narių, jo piknikas bus įvai
rus—gražus.

J. Jaskevičius

Iš AFGANISTANO
Kabulas. — Afganistano 

karalius Zahiras sako, kad 
jo šalis daro didelį progre
sų ir išvengs revoliucijos. 
Afganistanas yra kaimy7 
ninkystėje su Tarybų Są
jungą ir iš jos gauna daug 
technikinės, ekonominės ir 
kitokios. pagalbos.

Washingtonas. — JAV 
civilinių vežiojimo orlaivių 
kompanijos pirko Anglijoje 
15 sprūsminių lėktuvų už 
$40,000,000.

A. Beeiene
J. ir S. Jurevičiai
M. ir P. Gabrėnai 
Peter 
John
J. Smalenskas

t

bai dideliam skaičiui senų
jų lietuvių. Ateitis tų paro
dys. O dabar turėkim viltį, 
kad klubo steigėjų viltys iš
sipildys.

S. Zavis, pirm.

Po atlikimo daug painių 
formališkumų Lietuvių So- 
cialis Klubas gavo valdžios 
leidimų pardavinėti klubo 
nariams ir jų svečiams 
klubo patalpose alkoholi
nius^ gėrimus. Sekmadienį, 
liepos 14 d;, pirmų sykį li
kosi atidarytas baras. Nors 
svečių pas mus šiuo laiku 
labai mažai, o, prie to, ir 
daugelis vietinių narių yra 
išvažiavę į šiaurę, ir dar 
daug žada važiuoti, vienok 
susirinko gražus būrelis 
pietautojų, ir, radus staig- 
menukę, kad baras atdaras 
ir pilname pajėgume vei
kia, prasidėjo balius. Vyrai 
ir moterys, gėrikai ir ne
geriantieji, visi su stiklais 
rankose, visi linksmus. O j 
čia ir dainininkai prie roja
lio būriuojasi ir derina bal
sus. Nors dainininkai mo
kytojo dar neturi, bet šį 
karta jiems paskambino 
Mrs. Hagerty -»-duktė wor- 
cesterienės Stankienės. Ir 
taip va palengvėle mes au
game ir bręstame.

Inžinierius Gabrėnas su 
šeima jau pastoviai apsigy
veno Miamėje. Jųjų sūnus 
mokosi Miamės universite
te. Mūsų dažnus svečias 
Stevensonas, kuris rekor- 
duoja mūsų dainininkus, at
sivežė tik kų ^grįžusių iš 
atostogų po Naujųjų Ang
liju savo gražiųjų pačiukę. 
Taipgi turėjome svečius iš 
Bostono — mokytoja Gra
ham su savo pačiuke, buvu
sia Olga Šukiute. Philadel
phia atstovavo Helen Zlat
kus, o New Jersey—Mr. ir 
Mrs. Cordoy. Pietavo su 
mumis mūsų klubo namo 
būdavo to jas Ragis su žmo
nele. Dr-ai Benekaičiai — 
tik ka išlydėję atgal j Chi- 
caga atostogavusius savo 
dukterį ir jų vaikučius, at
važiavo pietų nuliūdę, bet 
pralinksmėjo ir užmiršo 
širdperšų.

Buvo daugiau svečių, tik 
gaila, kad neteko sužinoti 
jų vardų.

Gal tokius dalykus nerei
kėtų dėti į laikraštį, bet ka
dangi Socialis Klubas turi 
daug narių ir šėrininkų po 
visų šiaurę, o mes žinome, 
kad jie interesuojasi mūsų 
progresu, tad ir esame pri
versti dėti. Duokim sau: 
Stephanie Masytė penkeri 
metai atgal pagelbėjo mia- 
miečiams suorganizuoti So
ciali Klubų, pagamino ang
liškų tekstų klubo konstitu
cijai ir buvo “Toastmaste- 
riu” klubo namo atidary
me. Suprantama, kad ji in
teresuojasi ne tik pati žino
ti, kų klubas veikia, bet ji 
nori, kad ir kiti žinotų. Tu
rime visų eilę stambių šėri
ninkų daugelyje šiaurės 
miestų. Mes juos vertina
me. Mes tikimės, kad jie už 
metų — kitų atvažiuos pas 
mus apsigyventi. Mes jų 
pageidaujame, mes jų lau
kiame.

Taip, klubas auga ir ple
čiasi, tik viena bėda, kad 
tas augimas vis naujus 
tūkstančius ėda, o nuo to 
daugiausia nukenčia mūsų 
geraširdis Jonas Smalens
kas. Vėliausia, va, jis su 
Ignu Urbonu nupirko gas- 
padinėms į virtuvę naują- 
gražų $800 vertės šaldytu
vų. Draugai Aleksandrai 
nupirko didelį fenų. Ir 
taip kas savaitė kas nors— 
kų nors prideda, pagerina.

Noks paviršutiniškai žiū
rint kai kas klausia, kokia 
nauda iš tokio klubo? Atsi
žvelgiant į padėtį, į mūsų 
klubo narių ir mūsų visuo
menės padėtį, šis klubas 
gali labai daug patarnauti 
daugeliu skirtingų būdų la

Laiškas iš Lietuvos
John Bakeris, Vilejo, Ka

lifornijoj, gavo sekama Vy
tauto Pečiūros laiškų, rašy
tų Palangoje:
Mielas Jonai Benekeraiti!

Neseniai skaičiau paskelb
tų “Tiesos” laikraštyje Jū
sų parašyta laiškų. Man 
Jūsų laiškas labai patiko- 
Labai malonu, kad neuž
mirštate mūsų krašto ir 
teisingai darote išvada apie 
savo liaudį, apie vadovus, 
apie kraštų. Reikia pasa
kyti, kad mūsų krašto va
dovai ir darbo liaudis myli 
savo laisva Tarybų Lietuva 
ir atiduoda visas pastangas 
dar didesniam progresui ir 
suklestėjimui.

Aš neabejoju, kad dar 
kartų atvykę Lietuvon Jūs 
pamatytumėte tų didelį 
skirtumų, naujus pastatus, 
fabrikus, namus, ligonines 
ir t. t.

Aš šiuo metu atostogauju 
Palangoje, tai Jūs, draugas 
Jonai, prisimenate mūsų 
auksinį pajūrį, nes tada bu
vote su ekskursija.

Aš irgi keletu metų nebu
vau Palangoje, bet reikia 
džiaugtis, kaip pagražėjęs 
mūsų kurortas. Pastatyta 
gražių naujų pastatų, gra
žus viešbutis, keletas kinote- 
atrų ir.eilė naujų gyvena
mųjų namų, graži didelė vi
durine mokykla. Vienu žo
džiu, mūsų Palanga gražuo
lė. Gaila, kad nuo liepos ! 
d. turiu jau grįžti į Vilnių 
prie darbo.

Mielas Jonai, nepamirški
te mūsų gražaus krašto ir 
jei galėsite dar aplankyki
te. Būtų labai malonu dar 
kartų susitikti.

Linkiu Jums daug sveika
tos ir laimės. Stipriai spau
džiu dešinę.

Jūsų draugas
Vytautas Pečiūra

>---- ----------- —<   -----------

Worcester, Mass.
SPAUDOS PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį
Rugpiūčio 18 August 
Bus įvairi programa

Iš anksto prisiruoškite daly
vauti šiame piknike, nes jau 
artėja ruduo, neužilgo pikni
kai baigsis. Pasinau d o k i t e 
paskutinėmis progomis.

Piknikas bus 
Olympia Parke 
Worcester, Mass.

Dalyvaus Laisves Choras 
iš 'Hartford, Conn.

LIETUVOS ŽVEJŲ 
PERGALĖ

Klaipėda.— Lietuvos žve
jybos laivyno traleriai sėk
mingai žūklauja menkes ir 
strimeles Baltijos jūroje, 
silkes Šiaurės ir Norvegų 
jūrose, jūrų ešerius prie 
Niufaundlando, stauridės, 
skumbres, jūrų karosus 
prie Afrikos krantų. Šie
met respublikos žvejai įsi
savina žūklę ir Barenco jū
roje.

Iš žvejybos rajonų ateina 
džiugios žinios. Tralerių 
įgulos dirba pralenkdamos 
laikų. Lietuvos žuvies pra
monės gamybinė valdyba 
beveik mėnesiu anksčiau 
raportavo apie pirmojo 
pusmečio žuvies sugavimo 
plano įvykdymų. Iki birže
lio 5 dienos sugauta 738 
tūkstančiai centnerių žu
vies — 137 tūkstančiais 
centnerių daugiau, negu 
pernai per toki pat laikų.

(ELTA)

JAPONAI DAUG 
STATO LAIVŲ

Tokio. — Japonijos laivų 
statyklos dirba pilnais ga
rais. 1963 metais per pir
muosius tris mėnesius buvo 
gauta užsakymų iš užsie
nio ir savo šalies naujų lai
vų pastatymui, kurie suda
rys 1,230,000 tonų įtalpos. 
Tarybų Sąjunga užsakė ke
lis naftolaivius (tankerius) 
ir 13 žvejojimo laivų.

Montrealis. — Protes
tantų kunigai mano, kad 
tarp Vatikano ir TSRS bus 
užmegzti diplomatiniai ry
šiai.

PRANEŠIMAI
Wilkes-Barre, Pa. . MMMM

Plymoutho Laisvų Kapinių Ben
drovė bendrai su Plymoutho LDS ir 
LLD' kuopomis rengia pikniką Rug- 
piūčio-August 4 d. Kazlauskienės 
farmoje, Harveys Lake, Pa.

Bus pagaminta lietuviškų valgių 
ir gėrimo. Bus muzikos su dai
nomis, visi galės praleisti laiką 
linksmai, su draugais.

Prasidės 12 vai.
Kviečiame visus narius ir drau

gus dalyvauti. Komitetas (58-61)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos sekantis banke

tas įvyks Liepos-July 27 d., šeštadie
nį, 314 15th Ave. So. Bus geri pie
tūs, šokiai ir kiti pasilinksminimai. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai su 
draugais laiką praleisti.

Rengimo Komitetas (58-59)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Rugpiūčio-Aug.) 4 d. Vieta — 408 
Court St. Pradžia 2 vai. popiet.

Pirmas bus LDP klubo susirin
kimas.

Po jo seks LLD 54 kp. susirinki
mas, ir bus nominavimas kandida
tų į LLD Centro komitetą būsi
miems dvejiems metams.

Po pastarojo susirinkimo seks 
LDS 33 kuopos susirinkimas.

Visi minėtų organizacijų nariai 
kviečiami būtinai, dalyvauti.

Komitetas (58-59)

BROCKTON, MASS. 
Rasti Akiniai

Liepos 4 d. “Laisvės” piknike, 
Brocktone, kas nors pametė akinius. 
Akiniai rasti ir randasi pas S. Rai- 
nardą, 40 Ripley Rd. Telefonas 
TA 5-1643. (57-58

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo

METINIS PIKNIKAS Į 
Sekmadienį Liepos 28 July |, 
OLYMPIA PARKE, WORCESTER, MASS. Į 
Mūsų gabios gaspadinės pagamins skanių vai- | 

gių. Rengimo Komisija kviečia visus jaunus ir se- 
nūs dalyvauti, praleisti dienų gražiame parke ir pa
remti klubų.

—Rengėjai.

5 p.-Lnisvė (Liberty)— Antrad., Liepos (July) 23, 1963



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Prigijo kultūrinių ryšių 

idėja?
Prieš 6 metus Amerikos 

lietuvių tarpe iškilo kultū
rinių ryšių — išeivių su tė
vynėmis — idėja. “Idėjos, 
jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės.” Kiek paplavų ne
pilta, kiek įtarimų, šmeiž
tų sukelta? Skaitlingųjų 
valstybių kanceliarijose ir 
kitose įstaigose kiek prigal- j tarus tevykstanti filosofi- .. ... n r-__  -■ - A T)., Jvota ? Liepos 15 dieną pa
sitvirtino jau anksčiau kur
savę gandai. Per Maskvos 
radiją buvo paskelbta, kad 
įsteigti komitetai, kurie pa
laikys su išeiviais tautie
čiais, kitų valstybių pilie
čiais, kultūrinius ryšius. Ne 
be pamato spėjama, kad 
šios žinios užnugaryje svar
bų vaidmenį tikriausiai su
vaidino Laurynas Kapočius, 
buvęs TSRS pasiuntinybės 
Vašingtone diplomatas, da
bar Lietuvos Kultūrinių Ry
šių įstaigos-Draugijos pir
mininkas. Jo taktas, ir nuo
širdumas daro įtaką net ar
ši a u s i e m s antitarybinin- 
kams.

Kalbama apie lietuvių 
katalikų ryšius su Vatikanu

Keturiems lietuviams ka
talikų kunigams neseniai, 
popiežiaus Jono laidotuvių 
proga, apsilankius Vatika
ne, plačiai kalbama, kad 
Vatikane esą planuojama su 
dabartine Lietuvos valdžia 
pasirašyti susitarimus, nu
statant katalikų ryšius su 
pasauline vyriausybe- Vati
kane, priešingai tokios spaudos 

kaip “Draugas,” “Darbinin
kas” tvirtinimams, nebe- 
galvojama, kad Lietuvoje 
katalikai persekiojami. Su
sigyvenama su mintim, kad 
katalikai nebeturi dominuo
jančios rolės Lietuvos val
dyme, kaii) visad turėjo 
anksčiau, su tuo negali sutikti 
frontininku ir krikščioniu 
demokratų vadai. Faktas., 
kad šiais metais Kauno se
minariją baigė apie 20 lie
tuvių klierikų, nustebino 
daug ką. Kitas ir klausia, o 
kiek komunistų būdavo ka
talikų viešpatavimo laikais 
uždaroma į kalėjimus, ką ir 
kalbėti apie lankymą kokių 
partinių kursų ? Išeivius ku
nigus šitie gandai tikriau
siai labai rūpina. O kas, 
jei ims. ir pasirašys? Tada 
ims Vatikanas ir lieps Ken
nebunk Port, Toronto, Či
kagos turtuoliams vienuo
liams kunigams važiuoti 
Lietuvon avelių ganyti ser
mėgą užsimetus? Kaip ta
da bepateisinti dvasinio ir 
materialinio pasaulio skir
tingumus?
“Apaštalai” Lietuvoj arba 

“apaštalavimas” Lietuvoj
“Tiesos” korespondentas 

A. Balsys liepos 7 numery
je aprašo stebėtiną atvejį 
apie “Kotono” vyr. inžinie
rių - normuotoją Joną 
Liugą, kuris, paaiškėjo, 
laisvalaikiu užsii m d i n ė j o 
“katalikybės apaštalavimu.” 
Balsys gi aiškina, kad Liū
gą religiją naudojo ne dėl 
savo įsitikinimo katalikybe, 
bet dėl to, kad tai buvo pa
togiausias būdas skleisti 
priešingumą tarybinei san
tvarkai . Kaip rašo A. Bal
sys: “Kalbėjomės su Liūgą 
ilgai. Pradžioje jis vaizda
vo naivų prasčiokėlį, reli
gingą seneliuką. Tačiau juo 
ilgiau kalbėjomės, tuo la
biau blanko religingo sene
liuko paveikslas. Pagaliau 
mes ėmėm abejoti jo reli
gingumu. Išryškėjo kiti jo 
bruožai — bruožai žmogaus, 
kuriam religija yra tik ap

kasai, iš kurių jis galėtų 
pulti tarybinį gyvenimą, tai 

| skraistė, kuria maskuoda- 
masis, jis galėtų kartoti 
šlykščius buržuazinių naci
onalistų prasimanymus.

Balsys, pas i r e m d a m a s 
Liugos atveju, randa, kaip 
neteisingai kai kurie ateis
tai Lietuvoje galvoja, kad 
“kova prie religinius prie- 

jos srity...” Rašo A. Bal
sys: “Kova už žmogaus pa
saulėžiūrą yra politinė ko
va. Visoje istorijos raido
je religija buvo išnaudoto
jų klasių įrankis.”
Sąžinės laisvė ir prietarai

A. Balsys tvirtina, kad 
šiandien Lietuvoje yra sąži
nės laisvė, tačiau komunis
tai negali sutikti, kad “re
liginės tamsos s u 1 o š i n t i 
žmonės būtų palikti sauva
lei-” Girdi, “dabartinėj Lie
tuvoj “žmogaus įsitikinimai 
—tai jo asmeninis reikalas. 
Bet mes negalime ramiai 
stebėti, kad, pasinaudojant 
žmonių religingumu, jiems 
brukama priešiška ideologi
ja, siekiama atitraukti žmo
nes nuo aktyvios veiklos.” 
(Lygiai kaip išeivijoj, pasi
naudojant žmonių religin
gumu, jie nustatomi prieš 
laisvai drįstančius galvoti 
žmones — prisiminkime tik 
sunykusį vajų prieš kultūri
nio ryšio skatinto jus.)

“Religingųjų” praeitis 
ir dabartis

A. Balsys plačiau aprašo 
Joną Liūgą: “Baigęs karo 
mokyklą, tarnavo majorui r , , _ .r . , . _. iva negali būti skanesne, irsmetoninei kariuomenei. ^, °: i ., p i i/ dovanos Vilniaus krautuve- Baige ekonomikos fakulte-Baigė ekonomikos laKulte- ge jvairesngs? 0 al lietuviu laikąs poetas Braz-
tą. 1940 m lapkričio men. Ba]trūno y roma£ džionis, “Lietuvių Dienų”
demobilizuotas Dirbo ve-'ir bus? Beikia J redaktorius, pranašauja,
hau kaip statistikas. Poka- kelti menkystas . Meniškai, kad poetas Jonas Kossu A- 
110 metais mokytojavo. Dės-! raeistriškak | leksandr a v ič i u s — Jonas
tė Panemunės mokykloj 
matematiką ir geografiją. 
Perėjęs dirbti garr.yklon, ne
sibaidė girtis, kad jis žmo
gus tikintis. Per didesnes 
šventes apsilankydavo baž
nyčioje, eidavo išpažinties, 
atlikdavo, jo žodžiais., reli
ginio žmogaus pareigas.” 
Prie tų savo pareigų jis lai
kė rašymą anoniminių laiš
kų, prasidedančių šitaip: 
“Brangioji, aš didžiausias 
nusidėjėlis, bet begalinio 
dievo gailestingumo palies
tas, noriu ištraukti jus iš 
tos šiurpulingos bedug
nės....”

“Liūgą teisus,” rašo to
liau Balsys, “kad jam nieko 
netrūksta, kad jis viskuo 
aprūpintas. Duktė ir žen
tas tarybiniais metais baigė 
aukštąsias mokyklas, turi 
gerus darbus., puikų trijų 
kambarių butą, automobi
lį... Neblogai gyvena ir se
nieji Liugos.”

Baigiant, cituojami Liu
gos žodžiai: “Ėjau, ėjau, ir

Kaune pasibaigė respublikinė meno saviveiklos apžiūra, kuri vyko su. šūkiu “Į 
darbą su daina.” Apžiūroje dalyvavo apie 5 tūkstančiai Lietuvos saviveiklininkų.

Apžiūra Kaune—žymus įvykis kultūriniame gyvenime, vienas svarbiausiųjų eta
pų ruošiantis 1965 metų jubiliejinei dainų šventei.

Nuotraukoje: scenoje — Klaipėdos laivų statybos liaudies šokių atlikėjai.

švelniu lietuvišku akcentu 
ir yra užgimęs publicistas. 
Jono pastraipa “Kino žur
nalas” periodiškai pasirodo 
viename Niujorko laikraš
čių — “Village Voice.” Pra
ėjusį pirmadienį Jono ir A- 
dolfo paruoštas filmas “A- 
leliuja, kalnai” buvo rodo
ma, rinktinei a u d i e n c i jai 
modernaus Meno Muziejaus 
Niujorke rinktinėje audito
rijoje. Net ne filmo kriti
kui filmas paliko gilų įspū
dį savo nauju ir drąsiu pri
ėjimu prie temos, gerais 
aktoriais, pasigėrėtina mu
zika. Yra gėda, kad filmas 
iki šiol dėl filmų monopoli
jų boikoto nėra rodomas 
platesnei auditorijai.
Makūnaitė domisi Niujorke

Jau senokai planu o j a m a 
Niujorke išleisti lietuviškų 
pasakų knygelių rinkinį an
glų kalba, lietu v i š k o m i s 
iliustracijomis.. A m e r i kie
čiai ypač tapo užhipnoti
zuoti dailininkės Albinos 
Makūnaitės darbais. Gaila, 
kad taip sunku iš Lietuvos 
gauti reprezentacinius lietu
vių meno ir literatūros dar
bus. Kol kas amerikiečiai 
tematė tik Makūnaitės 
iliustruotą “Ežerinį.” Ar 
neturėtų patys dailininkai 

kad jany pasidarė įr literatai, muzikai ir išpil- 
__ _  • dytojai pasirūpinti ir iškei

Juk 
inžinierium 
u, staiga

stai kelio galas nebetoli. 
Pažiūriu atgal. Ką aš gero 
padariau? Kam aš naudin
gas buvau? Gero neįžiūriu. 
Matau tik bloga.
Kodėl baisu Liūgai 
jis tebedirba vyr. 
“Ketone.” B ai:
praregėti ir pamatyti, kad 
pasaulyje viskas keičiasi ir 
viskas keisis. Kaip Balsys 
rašo: “Sunku atsispirti di
džiajai gyvenimo tekmei. 
Kad ir kiek drumzlinų purs
lų betaškytum, tėkmės ne
sustabdysi.”

Nesutinku, šiupšinskai
Skundžiasi “Tiesoje” pi

lietis J. šiupši n s k a s, kad 
štai “Pergalėj” jau aštunta 
savaitė kai išspausdinta ta
lentingo jauno rašytojo A. 
Baltrūno romanas “Tu ma
ne šauki?” ir niekas nieko. 
Nežinau skaitytojo Šiup- 
šinsko kvalifikacijų kriti
kuoti ir reikalauti. Tačiau 
jo reikalavimas, kad A. 
Baltrūno romanas, jo hero
jai, žmones kažkur šauktų, 
tiesiog keistas. Girdi, “Balt
rūno romano veikėjai: ar
chitektas P. Lauritėnas, 
aktorė Aldona Norkutė, esą 
žmonės netinką ne tik gy
venti, bet ir būti pavaizduo
tiems.. šiupšinskas skun
džiasi, i 
baisu knygą pasiskaičius.

Nesu nei iš tolo šiupšins- ti geresnio jų darbų repre- 
ko herojus, eilinis darbiniu- zentavimo ugsienyje? A- 
kas, esu šiek tiek mokslo ir .menkos Lietuvių Fondacija 
svieto matęs ir, pasakysiu,'mielu noru juos reprezen- 
Baltrūno vaidmenys—men-!tu°tU, nen u stengdama 
kystos sielos—jau antra sa
vaitė mane, tolimajam Niu
jorke, už 4,000 mylių nuo 
Vilniaus, kamuoja. Kodėl, 
pilieti šiupšinskai, pasaulis 
iš tikro negali būti gražes
nis, įvairesnis? Kodėl ir ka-

V a i 1 s t ybės Departamento 
paskelbtai “people to peo- 
people” bend raclarbiavimo 
politikai.

Kaip drįso Aistis?
Iš Los Angeles, Kalifor

nijoj, pasiekia gandai, kad 
klerikalų, o -tik paskui save

Tolimam Niujorke di- ■ 
džino jamės vis gausėjan
čiais tikrais menininkais 
senajame Vilniuje — kada 
sulauksime pirmojo Vil
niaus menininkų meno ir 
kultūros vakaro?

Mekas labai išgarsėjo
Biržietis Jonas Mekas, iš

eivis rašytojas ir poetas A- 
merikoj, išvirtęs meninio fil
mo pranašu, turbūt yra 
dažniausiai ir plačiausiai 
minimas lietuvis Amerikoj. 
Štai vėl kitas didelis straips
nis apie jį ir jo brolį Adol
fą, jų įkurtą žurnalą “Film 
Culture,” jų įkurtą koope
ratyvą “Film Makers,” jų 
bėdas ir skurdą dėl idėjos. 
1963 metų liepos 13 nume
ryje pasaulinio garso žur
nalas “New Yorker” 16 
puslapy plačiai aprašo, 
kokius vargus turi pakelti 
šis užsispyręs sukultūrinti 
Amerikos filmą lietuvis.. 
Straipsnyje nurodoma, kad 
Jonas kalba angliškai su

Jonas 
! Aistis — matyt, ruošiasi po 
i 27 metų išeivijos grįžti tė
vynėn. Taip Brazdžionis 
nusprendęs pasiskaitęs Ais
čio herezi jas straipesnių se
rijoj “Milford Street Elegi
jos.”

Herezrjos: “Tautietis yra 
kiekvienas lietuvis, neatsi
žvelgiant į jo tikėjimą, į jo 
pažiūras,” “... Vienas myli 
tėvynę tokią, kokia ji yra, 
kitas tokią, kokia ji buvo, 
bet daugiausia tokią, kokia 
jie norėtų kad jų būtų”; 
“Vienas myli sąmoningai, 
kitas nesąmoingai. Meilės 
esmė nėra atmainoje ir rū
šyse, bet plačioje meilėje”; 
“Du tautininku girdėjau ta
riančiu: jei išlaisvintoj Lie
tuvoj įsigalės krikdemai, 
tai mudu jau nutariusiu 
Lietuvon negrįžti...”; “Be 
to, nereikia užmiršti, kad 
mažojo (mažos tautos) liki
mas visad bus panašus į 
talmudo likimą: ar akmuo 
ant puodo, ar puodas ant 
akmens krinta, vis tiek puo

das dūžta”; “Kartais ir aš 
pagalvoju: gal ir mes klai
dingai elgiamės, dėdami vil
tis vien į aukštąsias ir kil
niąsias tautos būdo savy
bes ... ar ne zuikis pats 
narsiausias žvėrelis visoje 
zoologijoje?”; “Atsparai 
(lietuvių tautos?) reikėtų 
vengti ypatingai karštako
šių, bailių ir neišmanėlių. 
Štai dėl ko esu linkęs ma
nyti, kad atsparon būtų re-į 
krūtuojamos tiktai didelės 
ir tikros asmenybės, nesu
interesuoti ir taurūs pasi
šventėliai, nes labai dažnai 
didvyriškumą nuo niekšys- 
tės teskiria tik vienas 
žingsnis”...
Ar negražiai aptaria Aistis 

dabartines lietuvių 
pastangas?

“Atspara turi būti veiks
mas, valios įtempimas. Ji 
gali būti pasyvi ir aktyvi, 
bet valia ir ryžtas, ne rezig
nacija. Tačiau ir atsparoje 
nereikia pertempti siūlo, ne
reikia išnaudoti visų dvasi
nės ir medžiaginės energi
jos atsargų, nes galių išse
kimas veda į rezignaciją... 
Tauta yra marga, įvairi, 
Reikia ją tokią priimti ir 
pakęsti: pakanta, solidaru
mas, vienybė yra pačios 
setipriausios tautos tvirto
vės.”

Negrįš Aistis — jis turi 
Vašingtone valstybinį dar
bą ir kitoj vietoj šitaip ra
šo: “O ypač reikėtų vengti 
smurto veiksmų prieš nežy
mius žmones, nebent jie bū
tų įkyriai kenksmingi. Ne
manyčiau, kad taikiniai tu
rėtų siekti žemiau rajono 
sekretoriaus...!”

Gąsdiną mokytojus 
didelėmis bausmėmis

Per visą vasaros sezoną 
mokyklos uždarytos. Bet 
sezonas greitai pasibaigs ir 
jos vėl atsidarys. Pasilieka 
mokytojų klausimas. Jau 
dabar tuo reikalu eina dis
kusijos, ginčai, gąsdinimai 
ir pranašavimai. Mokyto
jai reikalauja, kad jiems al
gos būtų pakeltos, kad jų 
darbo sąlygos būtų page
rintos, kad klasės būtų su
mažintos, kad daugiau mo
kytojų būtų paruošta. Tiems 
ir kitiems savo reikalavi
mams paremti jie kalba 
apie visuotinį streiką, kai 
rudenį prasidės mokslo me
tai, kai miesto mokyklos at
sidarys. r

Deja, kaip žinia, New 
Yorko valstijoje gyvuoja 
Condon-Vadlin įstatymas, 
kuris griežtai draudžia val
džios tarnautojams strei
kuoti. Gi mokytojai yra 
skaitomi valdžios tarnauto
jais, nes jiems algą moka 
valdžia. Mokytojai turi pro
fesinę sąjungą, Mokytojų 
federacija vadinamą. Jos 
prezidentu yra gana kovin
gas Mr. Cogen. Federacija 
yra nusitarus streikuoti, jei 
mokytojų reikalavimai ne
bus patenkinti. Sakoma, kad 
federacijai priklauso 20,000 
mokytojų.

Betgi Apšvietos taryba 
pareiškė, kad ji pavartos 
Condon-Vadlin įstatymą ir 
smarkiai baus kiekvieną 
mokytoją, kuris išeis į 
streiką. Jeigu taip įvyktų, 
tai tūkstančiai viešųjų mo
kyklų mokytojų netektų 
darbo. Bet kai ir taip mo
kytojų didelis trūkumas, 
kas atsitiktų su mokyklo
mis ir vaikais, jeigu mo
kytojų skaičiūs dar suma
žėtų? Veikiausia miesto 
galvos ir Apšvietos taryba 
apie tai nepagalvoja, arba 
nenori pagalvoti.

Iš Įvykusio 
“Laisvės” pikniko

Kaip jau žinoma, praėjusį 
sekmadienį Cliffside, N. J., 
įvyko “Laisvės” naudai pik
nikas. Oras buvo dailus, 
vėsus, tai pikniko dalyviai 
tikrai galėjo pailsėti, pasi
džiaugti, pasišnekėti, pasi
vaišinti.

Publikos buvo vidutiniš
kai. Picnic Grove parkas, 
reikia pasakyti, daugeliui 
nebuvo populiarus — atro
dė, kad jį pasiekti, be ma
šinų, labai keblu. Bet taip 
nėra. Parkas piknikams ge
ras; aukštai, kalnuose, oras 
sveikas. O jį pasiekti au
tobusais labai lengva, labai 
patogu, nežiūrint, iš kurios 
pusės vyksi.

Buvo neilga programa. 
Pikniką sveikino iš Pitts- 
burgho atvykęs svečias J., 
Mažeika, kitas svečias — iš 
St- Petersburg, Fla., J. Gen- 
drėnas; Geo. Stasiukaitis, 
vyriausias pikniko rengė
jas; trumpai kalbėjo “Lais
vės” administratorius Pr. 
Buknys, taipgi A. Skairus.

Ieva Mizarienė pasakė 
kalbą apie savo lankymąsi 
Lietuvoje, iš kur ji neseniai 
grįžo, taipgi pap a s a k o j o 
apie Tarptautinį Moterų 
Kongresą Maskvoje, kuria
me ji dalyvavo kaip kores
pondentė.

Pirmininkavo Pov. Ven
ta.

Apie darbininkus, dirbu
sius piknike, ir kitus su pik
niku surištus reikalus, ti
kiuosi, parašys komitetas.

Ns.

Ką daryti su 
girtuokliais?

Tai viena iš ddidžiausių 
socialinių problemų. Kas 
blogiausia, tai kad vi^os 
kalbos apie kovą su gir
tuoklyste nieko neduoda. 
Šiandien žmonės geria gal 
net daugiau, negu bile kada 
praeityje. Ir paseknlės la
bai baisios: apskaičiuojama, 
kad mūsų mieste šiandien 
randasi 258,000 alkoholikų! 
Ir toli gražu ne visi jie yra 
garsiosios Bowery gatvės 
gyventojai. Ten patenka tik 
pačios žemiausios rūšies 
girtuoklystės aukos. Tūks
tančiai alkoholikų gyvena 
išsimėtę po visą miestą.

Tokias informacijas su
teikia Nacionalinė kovai su 
alkoholizmu taryba. Ji nu
rodo, kad iš tos milžiniškos 
alkoholikų armijos kokią 
nors “patarimų” bei “gydy
mų” pagalbą gauna tiktai 
nedidelis skaičius.

Nereikia įsivaizduoti, kad 
tie visi 258,000 alkoholikų 
yra bevilčiai sutvėrimai, pa
virtę tokiomis išmatomis, 
kokias sutinkame ant Bow
ery. Ne, jie didelėje daugu
moje dar tebedirba ir turi 
šeimas. Jų amžius tarp 35 
ir 55 metų. Gal klaida juos 
alkoholikais vadinti, nes, 
priimta prasme, alkoholikas 
reiškia beviltišką paskendi
mą į svaigalus. Tuos nelai- 
mings žmones, rodosi, tin
kamiau būtų vadinti, ot, 
“girtuokliais-” Jie dar te
bėra kelyje į alkoholikus.

NENUSILEIS KURDAI
Beirutas. — Nors Irako 

militaristai sako, kad jie, 
užimdami Helberto kalną 
užmušė virš 400 kurdų, jų 
tarpe ir kelis vadus, bet 
kurdų vadas M. M. Barza
nis sako, kad kova nesi
baigs, kol jo tauta iškovos 
laisvę.
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Mirė Magdalena 
Kuncienė T

Po labai sunkios ligos pra
ėjusio ketvirtadienio, liepos 
18 d., naktį mirė Magda
lena Kuncienė. Kaip ir dau
gelį kitų senosios kartos 
žmonių, ją užmušė piktasis 
vėžys. Paliko dideliame liū
desyje savo mylimą vyrą F. 
Kuncą. Lavonas pašarvo
tas šalinsko šermeninėje 
Jamaica Avenėje. Bus lai
dojamas Cypress Hills kapi
nėse antradienį, liepos 23 d.

Reiškiame giliausią užuo
jautą velionės vyrui ir drau
gams. j

Tikimės, kad apie drau
gės Kuncienės gyvenimą 
bus plačiau parašyta seka
moje “Laisvės” laidoje.

Lietuviai turistai 
grįžo pasitenkinę

Lietuvių turistų grupė, 
vieną dieną užtrukusi Stok
holme, grįžo sekmadienio 
vakare, liepos 21 d. Grįžo 
P. Kvietkauskas, M. Kviet- 
kauskienė, P. Žukauskienė, 
V. Kvietkienė, B. Macikai- 
tė ir E. Tamašauskienė 
(visi iš Mass, valstijos), L. 
Mockaitienė iš Bridgeport, 
Cohn. Svkiu su ta grupe 
grižo ir Ilzė Bimbienė.

Visi turistai, atrodo, ke
lione pasitenkinę. Plačiai 
po Lietuvą važinėjo, savo 
gimines aplankė, labai daug 
naujo matė. Ilzė Bimbienė 
lankėsi Estijoje, Leningra
de, Maskvoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.

PADĖKA*
Beliūdėdama dėl Jono 

Valenčio mirties ir besirū
pindama jo laidotuvių ir 
kitais reikalais, 'dėkoju vi
siems, kurie lankėtės jo šer
menyse; palydėjote į kapi
nes ir išreiškėte užuojautą.

Ypatingai dėkoju Rojui 
Mizarai už pasakytą kalbą 
ir Nastei Buknienei už per
skaitymą eilėraščio šerme
ninėj, o Birūtai Ramoškaitei 
už įspūdingą pagiedojimą 
laidotuvių metu.

Esu Jums visiems širdin
gai dėkinga!

J. Kairienė 
Woodhaven, N. Y.

Lankėsi svečias 
iš Pittsburgh©

Praėjusį savaitgalį “Lai
svėje” lankėsi pittsburghie- 
tis veikėjas J. Mažeika. Zis 
čia turėjo kai kurių reika- 
lų-reikalėlių. Su svečiu toko 
ilgokai pasišnekėti apie 
mūsų veikėjus. Apsilanky
mo proga drg. J. Mažeika 
paaukojo $25 preso patai
symui.

Svečias, beje, nusitarė 
dalyvauti “Laisvės” pikni
ke Cliffside, N. J. Ten jis 
sutiko daug bičiulių, su ku
riais turėjo įdomių pasikal
bėjimų. Pirmadenį J. Ma
žeika grįžo namo.

KANADA LAUKIA 
GERO DERLIAUS

Ottawa. — Kanados žem
dirbiai laukia gero kviečių 
derliaus. Kviečiai gražiai 
užaugo, pasitiki suimti 
750,000,000 bušelių. Iki da
bar tai 11952 metais buvo 
geriausias derlius, nes ta
da buvo suimta 702,000,000 
bušelių.

Charleston, S. C. —Neg
rų jaunuoliai panaujino de
monstracijas. ’’

Miami, Fla. — čionai Su
streikavo laivakroviai.




