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Nė žingsnio atgal 
Monai nebeveikia

JAV ir T. Sąjunga taikiai 
sugyvena Afganistane

TSRS ir 
jau arti susitarimo

JAV, Kinija ir cianginiy 
režimas Taivano saloje

Taikstosi ir dvasiškija 
Gal gi ir pavyks 
Sunkieji mėnesiai 
Malonūs svečiai

—Rašo A. Bimba —

Nuostabiai gražiai ir atkak
liai mūsų juodieji amerikiečiai 
vysto savo galingą kovą už ci
vilines laisves. Vis didesnės 
žmonių masės įsitraukia j pro
testų mitingus, į demonstraci
jas, į pikieto linijas.

Ir svarbu, kad toji kova ap
ima visą kraštą, visus Ameri
kos kampus ir kampelius. Be 
galo svarbu ir tas, kad j ją įsi
traukia ir labai daug baltųjų 
žmonių. Taip ir reikia. Kova 
už laisvę ir teises vieno žmo
gaus yra kova už visų žmonių 
teises ir laisves.

Yra labai didelių “gudruo
lių.” Jie bando šitai negrų 
kovai užstoti kelią monais, ap
gavystėmis. Ot, mes paskirsi- 

bei sudarysime komisiją, 
kuri tegu šitą klausimą studi
juoja, o tuo tarpu jūs nusira
minkite, palaukite, nebepro- 
testuokite, nebedemonstruoki- 
te, atauškite!

Apgavingi pažadai puikiai 
kam nors tarnavo per ištisą 
šimtmetį. Negrai nurimdavo 
ir nutildavo: gal gi mus pri
pažins žmonėmis su lygiomis 
teisėmis. Deja, niekas iš to 
neišeidavo. Todėl dabar jie 
griežtai atsisako monais tikė
ti. Jie dabar sako: jau dabar 
turite mums tas teises pripa
žinti, arba kova eis ir vis ašt
rės, kol būsite priversti pasi
duoti 1

Įdomus šitoje kovoje reiš
kinys yra tas, kad ir dvasiš
kija pradeda taikstytis su nau
ja situacija. Jau ir pietinė
se valstijose atsiranda vienas 
kitas dvasininkas, kuris pake
lia balsą už kovojančius žmo
nes. Katalikų bažnyčia irgi 
susirūpino.

Visa tai gerai, visa tai pui
ku. Reikia didelės, galingos 
talkos. Kas nuoširdžiai pade
da, tą reikia sveikinti.

Bet, visi atsimenate, buvo 
laikai, seni ir nelabai dar seni, 
kąi tik komunistai vieni sa- 
Yį) programoje kalbėjo už ly
gias teises juodosios rasės 
žmonėms. Jie buvo niekinami 
ir pravardžiuojami. Dabar 
kiekvienas turėtų matyti, kaip 
teisingi jie buvo . Jie buvo to
je sunkioje kovoje pionieriai.

Dabar jau galima sakyti, 
kad žmonijos lūkesčiai išsipil
dys, kad Maskvos konferenci
ja duos sutartį. Tai bus ga
na ribota sutartis, bet ji gali 
būti puiki pradžia. Kad ir 
labai ribotas susitarimas už
drausti atominius bandymus 
atidarys duris į naujas konfe
rencijas, į naujas sutartis.

Dasiėdė šaltasis karas. Iki 
nervų suardymo žmoniją iš
vargino atominio karo grės
mė. Kiekvieną, kad ir labai 
trumpą ir nedrąsų žingsnį 
link tos grėsmės pašalinimo, 
reikia visiems nuoširdžiausiai 
sveikinti.

Gandai eina, kad įvyks “vir
šūnių konferencija.” Tegu 
įvyksta. Tegu didžiųjų vals
tybių galvos suvažiuoja į Wa- 
shingtoną, Maskvą, Londoną 
ar Paryžių ir tariasi dėl paša
limo pavojaus.

į .Vasaros mėnesiai mūsų spau
dai labai sunkūs mėnesiai. 
Dar pusė bėdos būdavo senais 
laikais, kada mūsų .spaudos 
piknikai sutraukdavo tūkstan
tines minias ir duodavo laik-

Kabulas. — Afganistanas 
yra sena valstybė. Jis uži
ma 250,966 kvadratinių my
lių plotą ir turi apie 14,000,- 
000 gyventojų. Šalis yra A- 
zijoje, klimatas sausas ir 
šiltas. Afganistano kaimy
nais yra: Tarybų Sąjunga, 
Iranas (Persija), Pakista
nas ir Kinija.

Valdo karalius Zahiras, 
bet daro reformų liaudies 
naudai. Šalyje yra gamti
nių turtų, bet jie neištirti. 
Žmonės vargingai gyveno 
ir dar tebegyvena. Raštinės 
darbininko mėnesinė alga 
Amerikiniais pinigais yra 
apie $16

Tarp Afganistano ir Ta
rybų Sąjungos visas laikas 
yra geri diplomatiniai san
tykiai. TSRS Afganistanui 
teikia daug ekonominės ir 
technikinės pagalbos.

Dabartiniu metu TSRS 
inžinieriai tiesia vieškelį 
nuo TSRS sienos iki Kan- 
daharo miesto, 420 myliu il
gio, kurio pravedimui Ta

JAV lavins Indijai 
karinius lakūnus

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos susitarė su 
Indija lavinti jai karinius 
lakūnus ir radarų specialis
tus. Skubesniam lavinimui 
Indijoje bus JAV ir jų tal
kininkių lakūnų bazės, o 
greta jų bus Indijos lakū
nų stotys. JAV specialistai 
sako, kad gerai išlavinti la
kūną, kuris mokėtų valdyti 
greitą sprūsminį lėktuvą, 
ima apie pusantrų metų 

I laiko.

IŠ VISO PASAULIO
Karakas, Venezuela. — 

Bėgyje savaitės jau antru 
kartu buvo išsprogdinta 
amerikiečių gazolino stotis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia įspėjo JAV 
militarines jėgas, kad ne
užstotų budistus.

raščiams gražios paramos. 
Šiandien jau pasekmingu pik
niku laikomas, jei į jį suvyks- 
ta pora, trejetas šimtų žmo
nių, jeigu nuo jo laikraščiams 
nukrinta šimtelis kitas dole
rių.

Todėl labai džiugu, kai su
tinki draugus, kurie tą proble
mą supranta ir aukomis “Lais
vę” ir “Vilnį” paremia.

šiomis dienomis mūsų didį
jį Niujorką aplankė du labai 
malonūs draugai ir darbštūs 
svečiai. Tai buvo Gendrėnas 
iš St. Petersburg, Fla., ir Ma
žeika iš Pittsburgh, Pa. Man 
įdomu buvo va kas: abudu 
draugai lankėsi Tarybų Lie
tuvoje, abudu labai džiaugia- 

I si senosios tėvynės daromu 
progresu ir abudu išreiškė no
rą dar kartą į Lietuvą nuvyk
ti, gal ryšium su 1965 metais 
ruošiama Vilniuje istorine dai
nų švente. Linkiu jų troški
mui išsipildyti.

rybų Sąjunga suteikė $120,- 
000,000 Afganistanui kredi
to. Po didžiausiais Hindu 
Kush kalnais TSRS specia
listai pramuša ilgą tunelį, 
kuris sujungs derlingą Ka- 
zilio-Kalos slėnį su kitomis 
Afganistano dalimis. TSRS 
inžinieriai įrengė kelis or- 
laukius, jų vadovybėje gili
namos upės ir grindžiamos 
gatvės.

Nors Jungtinės Valstijos 
yra tūkstančiai mylių nuo 
Afganistano, bet ir jos atė- 

j jo su savo “pagalba”. Ame- 
i rikiečių inžinierių vadovy- 
• beje yra tiesiamas plentas 
312 mylių ilgio nuo Kabulo 
iki Kandaharo miesto, taip
gi neilgas nuo Kabulo iki 
Pešavaro — abudu prie Pa
kistano sienų.

Amerikiečiai ir Tarybų 
Sąjungos inžinieriai ir kiti 
specialistai susitaria Af
ganistane, Kaip kurie tą jų 
sugyvenimą jau ir vadina— 
taikingu kapitalizmo ir so
cializmo sugyvenimu.

EGIPTAS GINKLUOJASI
Kairas. — Egiptas minė

jo 11-kos metų sukakti nuo 
įsteigimo respublikos. Buvo 
militarinis paradas, tarp 
kitų ginklų buvo parodyta 
ir raketos “Nuo žemės i 
orą”, tai yra, šaudymui į 
lėktuvus. Nasseris sakė, 
kad Egiptas jau pasistatė 
ir submarina, kuris už po
ros savaičių bus išbandytas.

Los Angeles, Calif. — 
Per 117 dienų ligoninė nu
mažino Elaine Johnsonie- 
nės svorį nuo 315 iki 184 
svarų.

Tel Avivas. — Sinajaus 
srityje, netoli EI Auja, įvy
ko susirėmimas tarp dvie
jų Egipto ir dviejų Izraelio 
lėktuvų. Ta sritis paskelbta 
neutrališka zona, bet Izra
elis to nepripažįsta.

Georgetown, Gviana. — 
Prieplaukoje, kur iškrau
nama iš TSRS “Mičiurinsk” 
laivo 3,000 tonų maisto pro
duktų, kas tai išsprogdino 
keturias bombas.

Tokio. — Nauji Japoni
jos karo laivai išplaukė 
praktikoms. Jų tarpe yra 
“Akizuki” ir “Teruzuki” 
greiti naikintuvai.

Damaskas. — Sirijos val
džia sušaudė 7 karininkus, 
kurie buvo suorganizavę 
sukilimą.

Washingtonas. — Numa
toma, kad JAV atsteigs di
plomatinius ryšius su Bul
garijos liaudies respublika.

Cortland, N. Y. — Kas 
tai prileido cianido nuodų j 
Tioughnio upę ir nunuodi- 
no 10,000 žuvų.

Maskva. —? Tarybų Są
junga, Jungtinės Valstijos 
ir Anglija jau arti pasira
šymo sutarties, pagal kurią 
jos susilaikys nuo atominių 
bombų bandymų atmosfe
roje ir po vandeniu.

Susitarančios valstybės 
pasižada susilaikyti n u o 
drąsinimo kitų valstybių 
prie atominių ginklų ban
dymų. Kas dėl bandymų po
žemyje, tai tas bus aptarta 
ateityje.

Tarybų Sąjunga pageida
vo, kad į sutartį būtų 
įtraukta, jog NATO ir Var
šuvos apsigynimo sąjunga 
pasirašys nepuolimo sutar
ti. Bet Vakarai tą nori ati
dėti toliau. Ir šis klausimas 
konferencijoje buvo plačiai 
diskusuo jamas.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius Rus
kas .sakė senatoriams, kad 
reikia skirti atominių bom
bų uždraudimo sutartį nuo 
NATO ir Varšuvos apsigy
nimo sąjungos nepuolimo 
sutarties. Bet. jis negalėjo 
išaiškinti, kaip plati atsta 
gali būti tarp šių dviejų su
tarčių.

Afrikiečiai įspėjo 
kolonialistus

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Afrikos valstybės per J. T. 
Saugumo Tarybą įspėjo 
Portugalijos ir kitus impe
rialistus, kad nebus tole
ruojamos Afrikoje koloni
jos.

Jungtinės Tautos jau per
eitais metais nutarė, kad 
Portugalija pasitrauktų iš 
Angolos — suteiktų jai ne
priklausomybę, bet ji to ne
daro;

Afrikos valstybių atsto
vai sako: Jeigu Portugalija 
ir kiti imperialistai nepasi
trauks, tai afrikiečiai pa
ims reikalus į savo rankas.

Kenedis bando 
sutaikinti

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis siūlo, kad 
geležinkeliečių ir kompani
jų reikalą perduoti į Inter
state Commerce komisijos 
rankas. Jis mano, kad taip 
būtų išvengta geležinkelie
čiu streiko. C

Prezidentas sako, jeigu 
prasidėtų geležinkelie č i ų 
streikas, tai nuo to nuken
tėtų visi gyventojai.

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir Kinijos komunis
tų partijos tuo pat laiku 
paskelbė, kad pasitarimuo
se daug buvo išaiškinta 
skirtumų, o ateityje abiejų 
šalių vadai vėl tarsis.

Praha. — Čekoslovakija 
iš kalėjimo paliuosavo tris 
vyskupus.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos valdžia labai nepasi
tenkinus, kad Maskvoje ei
na prie susitarimo. Vokie
čiai mano, kad jeigu bus su
sitarta, tai JAV ir Anglija 
sušvelnins savo nusistaty
mą vakarinio Berlyno, Ry
tų Vokietijos ir jos sienų 
reikalais.

Vakaru vokiečiai džiau
gėsi. kad jau buvo susitar
ta NATO jėgas apginkluoti 
atominiais ginklais, o tai 
reiškė, jog būtų davė ato
mines bombas vokiečiams. 
Dabar, jeigu bus pasirašyta 
sutartis, tai vakarų vokie
čiai netenka vilties parem
ti savo agresijas atominiais 
ginklais.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle ne
pasitenkinęs der y b o m i s 
Maskvoje. Prancūzija jau 
vra pasigaminus atominių 
bombų ir dabar pradėjo jas 
masiniai gaminti. Neseniai j 
De Gaulle ir Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
susitarė bendram veiki- 
mui ir atominių bombų ga
minimui.

Kenedis už naują 
imigracijos įstatą

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ragino Kon
gresą pakeisti esamąjį imi
gracijos įstatymą, tai vra, 
leisti didesniam skaičiui 
žmonių atvykti iš kitų ša
lių.

Pagal dabartinį įstatymą 
eilė šalių neužpildo kvotos, 
o iš kitų žmonės nori at
vykti, bet ių .neįleidžia. Pa
vyzdžiui iš Anglijos per 
metus gali atvykti 65,361 
žmogus, o atvyksta tik apie 
25,000. Tas pat yra su Airi
ja. Vokietija, Švedija.

Tuo kartu iš Lietuvos per 
metus įleidžia tik 384 žmo
nes.

ŠIAURĖS KORĖJOS 
GYNYBOS JĖGOS

Seulis. — Pietų Korėjos 
generolai sako, būk šiaurės 
Korėja turi 12-kos divizijų 
armiją, apie 150,000 vyrų 
ir 140,000 išlavintų rezervų. 
Jos orlaivyne yra 990 lėk
tuvų, o jūrų laivyne 170 ka
rinių laivų.

Toronto. — Iš priežasties 
atominių bombų bandymų 
atmosferoje ir sukeltos ra- 
dioakcijos padaugėjo ne
sveikų kūdikių gimimas.

Baltimore, Md.
Trečiadienį, liepos 24 d. 

staiga mirė Jonas Antanai
tis, 73 mefų amžiaus, 
anksčiau gyvenęs Scranton, 
Pa. Bus palaidotas šešta
dienį, liepos 27 d.,

Žinią telefonu pranešė 
Mrs. Antanaitienė, velionio 
marti.

Taipei. — Taivanio (For- 
mozos) sala yra apie 100 
mylių nuo Kinijos, bet per 
šimtus metų ji buvo Kinijos 
dalimi. 1895 metais Japoni
ja pasalingai užpuolė Kini
ją ir salą pasigrobė. Antro
jo pasaulinio karo metu de
mokratinė koalicija sutiko 
po karo Taivanį grįžinti 
Kinijai.

1949 metais, kada Kini
jos liaudis įveikė reakcines 
Čiang Kaišeko jėgas, tai jis 
su savo pasekėjais persi
kraustė ant salos.

Taivanio sala užima 13,- 
470 kvadratinių mylių ir 
gyvena apie 10 milijonų 
taivaniečių. Su Čiang Kai- 
šeku į salą persikraustė 
apie du milijonai kinų pa
bėgėlių, kurie ir Įsteigė 
“Kinijos valdžią”. Čiang 
Kai-šeko režimas laikosi tik 
jėga. Su Jungtinių Valstijų 
pagalba jis turi 600,000 vy
rų armją, 200,000 policinin

NAUJAS VARDAS 
DIDJŪRIUI

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
nuo dabar Indijos vandeny
nas bus žinomas kaip Indo
nezijos vandenynas.

Indonezijos vadai sako, 
kad vandenynas plačiai Su
sieina su jos teritorija, o 
kas dėl Indijos, tai prie jos 
prieina tik vandenyno įlan
kos.

Paryžius. — Prezidentas 
De Gaulle sako, jeigu JAV 
TSRS ir Anglija susitars 
atominių ginklų reikalais, 
tai jis dar pagalvos—ar pri
sidėti prie susitarimo. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Miami, Fla. — Kubos pa

bėgėliai sako, kad jie tūks
tančius saviškių lavina Ni
karagvoje, Gvatemaloje ir 
ir kitose Centrinės Ameri
kos šalyse naujai invazijai į 
Kubą.

Havana. — Liepos 26 d. 
Kuba minėjo revoliucijos 
pradžios sukaktį. Kubos vy
riausybė konfiskavo Jung
tinių Valstijų ambasados

Maskva. — Čionai susi
rinko aštuonių socialisti
nių valstybių vadai aptarti 
ekonominius ir politinius 
reikalus.

Roma. — Sulaukęs 79-ių 
metų amžiaus mirė kardi
nolas Valerio Valeris.

Havana. — Sunkvežimio 
nelaimėje sužeidė 20 tarybi
nių specialistų.

Cambridge, Md. — Bal
tieji ir negrai pasirašė tai
kaus sugyvenimo sutartį.

Damaskas. — Sirija ir 
Irakas tariasi vienytis.

kų, 50,000 slaptų policinin
kų ir apie 500,000 dalinai 
apmokamų šnipų.

Robertas Trumbull, ame
rikinis korespondentas, ra
šo: “Kiekviename viešbuty
je, restaurane, kiekvieno
je raštinėje ir kitokioje 
įstaigoje veikia šnipai, neva 
tų įstaigų tarnautojai, raš
tininkai, telefonistės ir pa
siuntiniai”. Ta milžiniška 
šnipų armija Čiang Kai-še
ko režimui reikalinga vieš
patavimui ant taivaniečių.

Kinijoje yra 700,000,000 
gyventojų. Liaudis turi sa
vo vyriausybę, bet JAV vis 
dar oficiale Kinijos valdžia 
skaito Čiang Kai-šeko re
žimą. Tarp Kinijos ir Tai
vanio nuolatos plaukioja 
JAV karo laivai.

Iki 1962 metų vidurio 
Jungtinės Valstijos Čiang 
Kai-šeko režimui suteikė už 
$4,430,000,000 militarin ė s 
ir kitokios pagalbos.

Nasseris smerkia 
Sirijos valdžią

Kairas. — G. A. Nasse
ris, Egipto prezidentas, pik
tai pasmerkė dabartinę Si
rijos valdžią. Nasseris jos 
narius išvadino fašistais ir 
sakė, kad Egiptas nesivie- 
nytų su Sirijos valdovais— 
fašistais.

Egipto ir Sirijos komisi
ja buvo išdirbusi vienybės 
planą, bet po to Sirijos val
džia sušaudė kelis Nasserio 
šalininkus. Yra girdų, kad 
Sirija ir Irakas planuoja 
vienytis. Abidvi šios‘šalys 
rubežiuojasi.

Maskva. — Numatoma, 
kad liepos 25 dieną jau bus 
pasirašyta sutartis atomi
nių ginklų reikalais.

Maskva. — Sulaukęs 82 
metų amžiaus mirė žymus 
piešėjas Aleksandras Gera
simovas.

Cambridge, Md. —Čionai 
yra 3,000 Nacianalės gvar
dijos karių, kurie pašaukti 
išvengimui riaušių tarp ne
grų ir baltųjų.

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas nuta
rė, kad JAV piliečiai neturi 
aukoti Jungtinių Tautų 
fondui, iš kurio būtų teikia
ma pagalba Kubai.

Londonas. — Sulaukęs 74 
metų amžiaus mirė skulp
torius Frank Dobson.

Maskva. — Chruščiovas 
priėmė Vengrijos pakvieti
mą atvykti į Vengriją.

Paryžius. — Prie Alpių 
kalnų Prancūzija įrengs 
publikai parką.
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Kas ką rašo ir sako
savo daugianacionalinei Tėvy
nei organiškai derinasi su pa
garba, broliška draugystė ne
savanaudiška parama kitoms 
tautoms. Tautų draugystė pa- 

| sireiškia konkrečiais darbais.
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Queens Co., per year ........... $10.00
Oueens Co., per six months $5.50
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Prezidento pasiūlymas 
streikui neprileisti

PREZIDENTAS KENEDIS pasiūlė Kongresui su- 
manymą, sulyg kuriuo turėtų būti užkirstas kelias gele
žinkeliečių streikui. Streikas, kaip žinia, gali būti pa
skelbtas liepos 29 d.

Prezidento sumanymas toks: Kongresas turįs nu
tarti, kad geležinkelių savininkų ir darbininkų ginčą ir 
visokius “nesusipratimus” spręstų Interstate Commerce 
Commission (Tarpvalstijinė komercinė komisija), ir 
kad Kongresas įstatymu uždraustų geležinkelininkų 
streiką skelbti per dvejus metus.

Tegu, girdi, abi pusės tariasi, o ICC tegu tarpinin
kauja; lai “pataria” kaip dalykus išspręsti.

Mes jau rašėme, kad geležinkelių kompanijos ryžta
si tuojau paleisti iš darbų apie 40,000 darbininkų, vy
riausiai pečkurių, kurie, sakoma, diseliniuose lokomoty
vuose nereikalingi, ypatingai prekiniuose traukiniuose. 
Darbo unijos sako, jog tie darbininkai reikalingi, kad jų 
buvimas sutvirtina traukinių judėjimo saugumą.

Kai kurie mano, kad šis prezidento siūlymas yra 
nieks daugiau, kaip verstinas arbitracijos pravedimas. 
Gi prieš arbitrating tarimąsi geležinkelių darbo unijos 
visuomet kovojo ir kovos.

Nežinia, kuo visa tai baigsis. Vienas žinoma: Kon
gresas nespės tokio įstatymo, kokio prezidentas nori, 
per savaitę laiko pravesti. O jei nepraveš, tai kas bus se
kamą pirmadienį — streikuos geležinkeliečiai ar ne
streikuos?

Netenka nei sakyti, jog geležinkeliečių streikas už
duotų skaudų smūgį visam kraštui. Bet ką gi daryti? 
Kokia darbininkams išeitis? Darbininkai sako: mūsų 
rankomis buvo sukurta technika, kuri šiandien stumia 
mus pačius iš darbo; mes negalime pasiduoti. Samdyto
jai sako: nereikalingų darbininkų palaikymas darbuose 
mums neša nuostolius, todėl mes juos paleidžiame iš tų 
vietų, kur jie ilgai dirbo. .....

Kapitalistinėje santvarkoje, mat,’ viskas pirmiausiai' 
remiasi pelnu. Kas neneša kapitalistui pelno, tas nerei
kalingas. Kapitalistas nekreipia dėmesio į tai, kokion 
būklėn atsidurs darbininkas ir jo šeima, ( kai atsistos į 
bedarbių eiles.

Beje, prezidentas paskelbė ir kitą dalyką: jis pa
skirsiąs specialią komisiją, kad ji ištirtų automatijos 
pramonėje atsiradimo ir plėtojimosi rezultatus. Automa- 
ti ja kas metai išmeta iš darbų labai daug darbininkų.

Pasitarimai atidėti
KAIP JAU ŽINOMA, š. m. liepos mėn. 5 d. Mask

voje prasidėjo Kinijos-Tarybų Sąjungos komunistinių 
partijų atstovų pasitarimai dėl baigimo tų ginčų, kurie 
tarp minėtų partijų prasidėjo—ginčų tarptautinės poli
tikos klausimais.

Pasitarimai tęsėsi apie porą savaičių. Matyt, jie ne
išsprendė ginčų esmės ir tapo nutraukti—palikti toles
niam laikui. Kada jie įvyks, nepasakyta.

Jeigu iš tikrųjų manoma pasitarimus pradėti, tai 
reikėtų sulaikyti spaudoje ginčus, polemikas, kurios nie
ko gero nežada. Bet Kinijos komunistų vadovai, atro
do, tų ginčų, puolimų ant Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos vadovybės, nenutrauks. O tai negerai!

Saugumo Taryboje
AFRIKOS RESPUBLIKOMS reikalaujant, šiomis 

dienomis prasidėjo Jungt. Tautų Saugumo Tarybos po
sėdis—posėdis, kuriame sprendžiamas Portugalijos ko
lonijų Afrikoje išlaisvinimo klausimas.

Afrikos tautos reikalauja, kad Portugalija išlais
vintų politinius kalinius, kad ji sulaikytų terorą Angolo
je ir kitose kolonijose, kad ji juo greičiau ruoštųsi iš 
tų kolonijų pasitraukti, paliekant kolonijų žmonėms 
spręsti savo reikalus nepriklausomai.

Jeigu Portugalija su Saugumo Tarybos reikalavi
mais nesiskaitys, tai, sakoma, afrikiečiai reikalaus iš
mesti ją iš Jungtinių Tautų organizacijos.

Jau seniai pribrendo laikas Portugalijos imperialis
tams trauktis iš Afrikos!

“INTERNACIONALUI”
75 METAI

Šiemet, kaip praneša tary
binė spauda, revoliucinių 
darbininkų Tarptautiniam 
himnui “Internacionalui” 
sukako 75 metai. Skaito
me: i

Praėjo 75 metai nuo to lai
ko, kai darbininkų susirinkime 
Prancūzijos Lilio mieste pir
mą kartą choras sugiedojo 
“Internacionalo”—viso pasau
lio proletarų kovinio himno— 
žodžius.

Trečiojo Centrinio V. Leni
no muziejaus salėje tarp nau
jų eksponatų, skirtų RSDDP 
II suvažiavimui, eksponuoja
mas “Internacionalo” tekstas, 
jo kūrėjų — prancūzų poeto 
komunaro F. Potjė ir kom
pozitoriaus P. Degeiterio — 
nuotraukos.

“Internacionalas” išverstas į 
daugumą pasaulio kalbų. Ca
ro Rusijoje jis buvo uždraus
tas giedoti. Ir vis dėlto prole
tariato himnas ėmė plisti nuo 
pat pirmųjų 20-ojo amžiaus 
metų. Jis atspindėjo klasinį 
solidarumą, tarptautinio pro
letariato organizuotumą, išdi
džiai iškėlę galvą, ėjo sutikti 
mirties revoliucionieriai.

Po Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos “Interna
cionalas” pasidarė Tarybų 
valstybės himnas. Ugningais 
pilietinio ir Didžiojo Tėvynės 
karo metais “Internacionalas” 
įkvėpė tarybinius žmones did
vyriškai kovai prieš mūsų Tė
vynės priešus. 1944 metais 
“Internacionalas” tapo parti
jos himnu.

DAR VIENAS MAŽVYDO 
“KATEKIZMAS”

“Kauno Tiesoje” K. Drėg- 
va praneša:

Iki šio laiko mūsų spaudo
je buvo , rąžoma, kad pasau
lyj^,. išlikęs vienintelis pirmo
sios lietuviškos knygos — M. 
Mažvydo “Katekizmo,” išleis
to 1547 metais egzempliorius. 
Dabar LTSR Knygų rūmai 
Vilniuje gavo iš Lenkijos, Iš 
Nacionalinės bibliotekos Var
šuvoje pranešimą, kad Toni
nės universiteto bibliotekoje 
yra antrasis M. Mažvydo “Ka
tekizmo” egzemplioriui.

Taip pat iš Lenkijos prane
šė, kad Plocko draugijos bib
liotekoje rastas knygos “Moks
las skaitymą rašta lietuviška 
diel mažu vaiku,” išleistas 
Vilniuje 1799 m., egzemplio
rius. Dabar išsklaidytos mū
sų bibliografų abejonės. Mat, 
jie abejojo, ar šita knyga bu
vo išleista.

Neturi lygaus!
AMERIKINIO BOKSO čempionu pasilieka Sonny 

Listonas. Tai paaiškėjo liepos 22 d. bokso rungtynėse, 
įvykusiose Las Vegas mieste, Nevadoje. Listonas nukir
to savo oponentą, buvusį čempioną Floyd Pattersoną 
dviejų minučių ir dęšimt sekundžių bėgyje pirmame 
raunde.

Pernai, rugsėjo mėnesio 25 d., tas pats Listonas'tą 
patį Pattersoną nukirto 126 sekundžių bėgyje. Vadina
si,, Pattersonui atsigriebti progos nebėra. Listonas— 
milžinas, šešių pėdų ir vieno colio ūgio, sveria 215 sva
rų; Pattersonas sveria 194 svarus.

Jei Listonas gerai laikysis, nuolat treiniruosis, tai 
ne tuoj atsiras toks boksininkas, kuris jį nuvainikuos!

2 p.-Laisve (Liberty)-—Pentad., Liepos (July) 26,1963

LIETUVOS LAIMĖJIMŲ 
VERSMĖ

Po tokia antrašte Vil
niaus “Tiesa” (liepos 18 d.) 
spausdina vedamąjį, ‘jis 
įdomus ir daug pasakąs. 
Paskaitykime jo dalį:

Darbo pergalių raportai! 
Jie vis dažniau pradžiugina 
mūsų širdis. Jonavoje, prie 
Neries kranto, kur pernai pa
vasarį buvo pasemtas pirmasis 
žemės kaušas, šiandien jau 
ryškėja būsimo chemijos gi
ganto—azotinių trąšų gamyk
los kontūrai. O iš Elektrėnų, 
kur gimsta respublikos ener
getikos milžinas — šiluminė 
elektrinė, ateina geros naujie
nos apie sėkmingą antrojo' 
energobloko statybą. Išleista 
viršum plano šimtai staklių, 
pagaminta tūkstančiai kvadra
tinių metrų audinių, nuvesta 
šimtai sunkiasvarių trauki
nių ... ** 4

Džiugu skaityti šiuos skai
čius. Respublikos pramonė 
šiemet dirba tokiu lygiu, kad 
maždaug per 50 dienų paga
minama tiek produkcijos, kiek 
jos buvo išleidžiama per iš
tisus 1950 metus, jau nekal
bant apie tai, kad tiek pro
dukcijos, kiek buvo pagamin
ta 1940 motais, šiemet išlei
džiama per nepilną mėnesį. 
Kas toji jėga, pavertusi bur
žuazinių ekonomistų skelbtą 
“žemės ūkio kraštą” aukštai 
išvystytos industrijos respub
lika ? Tai — Tarybų valdžia, 
Komunistų partija, jos išug
dyta tarybinių tautų draugys
tė.

Visų Tarybinių tautų meilė 

Tarybų Lietuvos įmonės palai
ko ryšius su devyniasdešimt 
kitų respublikų įmonių. Ir 
džiugu šiandien paminėti, kad 
Tarybų Lietuvos p r a m o n ės 
darbuotojai stengiasi garbin
gai atlikti broliškų respubli
kų užsakymus. Gerai ir lai
ku vykdo kooperuotus tieki
mus Kauno “Pergalės” turbi
nų gamykla, pasiuntusi svar
bias siuntas garsiajai Šverd- 
lovsko “Uralmaš” gamyklai. 
Geru žodžiu / mini Podolsko 
Kalinino vardo mec h a nine 
gamykla Kauno medžio apdir
bimo kombinatą, Maskvos te
levizijos gamyklos —Vilniaus 
baldų kombinato darbininkus.

Statant Lietuvos energetikos 
milžiną—Lietuvos VRES, mū
sų respublikai į pagalbą įren
giniais ir medžiagomis atėjo 
300 įmonių iš 200 šalies mies
tų. 23-jų tautybių žmonės pa
statė šį elektros miestą ir pa
leido suktis pirmąjį šilumines 
elektros agregatą. Kaip tik 
dėl to Eletrėnai vadinami tau
tų draugystės kūdikiu.

Broliškai dalydamūsi laimė
jimais ir patyrimu, kūrybiškai 
bendradarbiaudamos, tarybi
nės tautos viena kitą turtina, 
stiprina ekonomiką ir kultū
rą. Ir mes gerai suprantame, 
kad tolesnis ekonominis ir 
kultūrinis tarybinių respubli
kų vystymasis ir klestėjimas 
neįmanomas be dar glaudes
nio ir visapusiškesnio nacijų 
bendradarbiavimo ir suartėji
mo. Toks yra tarybinių tau
tų draugystės ir internaciona
lizmo įstatymas.

Įvairūs ir daugiapusiški ry
šiai jungia tarybines tautas. 
Vaisingas jų bendradarbiavi
mas vyksta kiekvienoje ■ liau
dies ūkio ir kultūros srityje. 
Broliškų tautų kultūros pasie
kimai tampa mūsų turtu ly
giai taip, kad ; mūsų kultūros 
laimėjimai — kitų broliškų 
tautų nuosavybe. Ir tai pade
da mums kopti į naujas aukš
tumas.

Kaip brangiausi ą turtą 
tarybiniai žmonės saugo gai
vinantį tautų draugystės šal
tinį. Tik apsiginklavęs Sials'51 
kilniais draugystės jausmais, 
žmogus yra tikras tarybinis 
patriotas.

Lietuvos baldininkų prizas
Baldų pramones eksperi

mentinio konstravimo biuro 
kolektyvas išsiuntė į Mask
vą į Visasąjunginį konkur
są sukurtus baldų pavyz
džius vaikų darželiams ir 
1 opšeliams, mokykloms, 
įstaigoms. Visi baldai pa
gaminti plačiai naudojant 
plastines medžiagas.

Gautos pirmos žinios iš 
sostinės. Konkurso žiuri 
komisi j a apžiurę j o vaikų 
darželiams ir lopšeliams pa
teiktų baldų pavyzdžius- 
Vilniaus baldininkų darbai 
laimėjo antrąjį prizą. Pir
moji vieta atiteko Latvijos 
meistrų baldams.

Birželio pabaigoje žiuri 
komisija įvertins mokykli
nių ir kanceliarinių baldų 
pavyzdžius. K.

visi šeši tarybiniai kosmonautai: (iš kairės) Popovas, T i t o v a s, Nikolajevas, Tereškova, 
Gagarinas, Bykovskis.

Pirmai kosmonautei Valentinai Tereškovai
Sveika, moterie kosmonaute,

Į aukštumas iškilusi,
Kad stygas erdvybių užgauti,

Esi į jas prabilusi.
Auklėtinė šalies Tarybų,

Siekiai žvaigždynų šlovingai!
Pradėta kelionė be ribų

Baigėsi šauniai, didingai!
Sumenkinti tavo žygiuotų

Pylėsi srovės pavydo,
Bet didžią, našingą darbuotę 

žemė ir kosmos išvydo.
Iškėlei šalies pranašumą,

Tu esi kosmoj pirmūnė,
Taip darbų didingų našumą 

Plečia Tarybų galiūnas.
1963—VI—20 V. žilvitis

Pažangiečio Motiejaus
Kazlausko mirtis

Nuskambėjo žinia, kad 
mirė ilgametis Bostono lie
tuvis gyventojas Motiejus 
Kazlauskas. Velionis per 
visą savo sąmoningą gyve
nimą buvo rimtas pirmaei
lis pažangietis veikėjas. 
Darbininko reikalai ir jo 
gerovė jam visada buvo ar
čiausia prie širdies, ir jis 
dėjo pastangas palaikymui 
vienybės darbininkų tarpe.

Bostonas buvo vienas iš 
tų svarbiųjų lopšių lietu
viškos, o svarbiausia, dar
bininkiškos veiklos- Ameri
koje. Čia visos lietuviškojo 
veikimo srovės turėjo skait
lingas stiprias organizaci
jas ir jos intensyviai gynė 
savo pozicijas. M. K. visa
da buvo vadovaujamose ei
lėse pažangiečių organiza
cijose. Jis labai daug skai
tė ir buvo plačiai prasilavi
nęs, tuo pačiu laiku nenuo
laidus opozicijai, nors gal 
kai kada ir ne visai teisus 
buvo.

Man prisimena: audrin
gais Rusijos revoliucijos ir 
pokario laikais, kada Rusi
jos daugiatautė liaudis ir 
proletariatas grūmėsi mir
ties ar gyvenimo kovose, 
man teko su M. K. važiuoti 
iš* kokio tai parengimo iš 
Norwoodo į Bostoną, ir 
mes, kelyje kalbėdamiesi, 
statėme sau klausimą: dėl 
kokios priežasties ir kodėl 
tiek daug save vadiną dar
bininkais, socialistais ir ki
tais ne tik kad bėga, trau
kiasi nuo tos revoliucijos, 
kurią jie pranašavo, bet 
dar aktyviai kovoja prieš 
ją ir talkininkauja visiems 
didiesiems darbininkų ir so- 
cialės revoliucijos priešams. 
Tuo laiku mes sau į tai at
sakymo neturėjome. Mes 
supratome idealizmą ir ryž
tą revoliucionierių, darbi
ninkų ir masių. Mes žino
jome, kad ekonominis Rusi
jos imperijos nugarkaulis 
dar prieš nuvertimą caro 
Mikės jau buvo sulūžęs ir 
nepataisomas, ir mes tada 
žinojome daug ko kito, bet 
mes nežinojome daugybės 
žmogui nepanešamų sunku
mų, vargo ir kančių — kuo 

Rusijos proletariatas ir 
liaudis pirko sau rytojų, 
pirko revoliucijai pergalę.

Mes n .'galėjome įsivaiz
duoti, kad proletariatas ir 
raudonarmiečiai kovėsi mū
šių laukuose ir miestų gat
vėse su gerai ginkluotu na
miniu priešu ir su interven- 
tais, patys būdami alkani, 
apiplyšę ir prastai ginkluo
ti, kad jie stovėjo sargybo
se ir mūšio laukuose po ke
lias dienas tik su riekele 
duonos vandeniu užsigerda
mi, kad transportas, buvo 
sulūžęs ir neveikė, kad į 
miestus nebuvo kam ir kuo 
atvežti reikmenų ir kuro. 
Miestiečiai, kad pasišildyti, 
griovė medinius namus ir 
jais kūreno krosnis. Ir daug 
kitų smulkmenų mes neži
nojome per labai ilgą laiką.

O tie žinomi ir nežinomi 
sunkumai kaip tik ir baidė 
sočius ir privileg i j u o t u s 
pseudo; - revoliucionie r i u s 
nuo rėmimo Rusijos prole
tariato jo sunkiausiu laiko
tarpiu.

Po sunkių kovų, po ilga
mečio pasiaukojimo, kančių, 
ir nedateklių, šiandien Ta
rybų Sąjungos karžygiško
ji liaudis ir darbininkai la
bai teisėtai vaikšto ir vei
kia aukštai iškelta galva ir 
plačiai išpūsta krūtine—di
džiuodamiesi savo atsieki- 
mais. Neaprėpiamos Sibiro 
taigos, pietų stepės ir dy
kumos likosi apraizgytos 
elektros laidais, sujungtos 
tinklais kanalų, gelžkelių ir 
kitų kelių. Išaugo šimtai 
naujų miestų ir sužėro švie
sų prošvaistėmis visa šalis. 
Jų mokslas pasišovė į pir
maujančią vietą pasaulyje, 
jų kosmonautai pirmauja į 
plačiosiose erdvėse, ir vis 
tai dėka to liepsnojančio 
idealizmo, pasia u k o j i m o, 
kančių ir nepalaužiamo Ta
rybų Sąjungos darbininkų 
ryžto.

Prie to: argi nedžiugu 
mums matyti mūsų senąją 
tėvynę Lietuvą žengiančią 
Tarybų Sąjungos gretose 
prie didžiausių triumfų pla
čiausiose ribose?

M. Kazlauskas labai pa

geidavo, kad būtų parašy
ti bruožai iš Bostono lietu
vių darbininkų-pažangietį 
veiklos. Bet pastaraisiais 
laikais iš daugelio gyvavu
sių draugijų jau mažai kas 
beliko. Didžiuma veikėjų ir 
narių išmirė, o su jų mirti
mi mirė draugijos, ir visi jų 
protokolai - rekordai ir vis
kas kitas, o neturint proto
kolu ar kitokiu rekordų 
sunku ka nors tiksliai iš 
atminties sukomponuoti.

M. Kazlauskas laimingas 
buvo tuo, kad turėjo sau 
gyvenimo draugę Karoliną 
Mironaitę, kuri viskame su 
juo sutapo, ir abu išvien ly-< 
giai veikė. 1

Taip va, baigia iš m i r* 
mūsų epochos veikimo drau
gai, gi mūsų gyvenimo ir 
veiklos epocha mes galime 
pasidžiaugti, nes ji davė 
daug mums pageidaujamų 
vaisių. Mūsų pasėtoji kolek
tyvi sėkla auga ir bujoja.

Todėl aš tikiu, kad M. 
Kazlauskas mirė su ramia 
sąžine — žinodamas, kad 
jo idėjos, darbai ir pastan
gos daug prisidėjo prie įgy
vendinimo naujos epochos, 
kuri teikia ir teiks lygybę 
ir broliškumą visiems žmo
nėms.

Arėjas

New Haven, Conn
Liepos 17 d. įvyko LLD 

32 kuopos susirinkimas. At
likus kitus reikalus, buvo 
nominuoti kan d i d a t a i į 
LLD Centro Komitetą se
kantiems dvejiems metams.

Po susirinkimo kuopas 
organizatorė Barbora Med
ley ir užrašų raštiniais 
Margareta Valihchus pa
vaišino narius kava ir už
kandžiais. Ačiū joms.

Antanas Milleris nukrito 
laiptais ir labai užsigavo. 
Dabar jis yra ligoninėj. Se
niau jis priklausė prie LLD 
ir LDS kuopų, bet prieš 
metus, nežinia kodėl, pasi
traukė. Gaila, kad žmogų 
ištiko nelaimė.

Man prisimena 1910 me
tais, Tilžėje, išleistos Miko 
Petrausko dainos po vardu 
“Trimitas”. Buvo 8 dainos, 
visos už žmonijos laisvę 
ateityje. Nors Mikas yra 
miręs, bet jo dainos yra gy
vos. Smagu yra pasiskaityti 
apie jį, kai parašo “Laisvė
je”. Pageidaujama daugiau 
raštų.

Liepos 28 d. įvyks paren
gimas pas Mureikus, Mil- 
forde. Pasitikiu, kad dauk 
draugų ir draugių suva
žiuos. Malonu bus susitikti.

J. Kunca

Lawrence, Mass.
Apie pikniką

Rudeninis “Laisvės” pik
nikas įvyks Olympia Par
ke, Worcesteryj, sekmadie
nį, rugpiūčio 18 d. Tai bus 
smagus piknikas.

Koncertinę programą 
duos Laisvės choras iš 
Hartfordo. Jis visada gra
žiai padainuoja.

Ieva Mizarienė, kuri da
lyvavo Pasauliniame Mo
terų Kongrese Maskvoje ir 
plačiai važinėjo Lietuvoje, 
kalbės. Ji daug pasakys iš 
savo patyrimo.

Iš Lawrence turėsime bu- 
są. Apie tai bus vėliau pla
čiau parašyta.

S. Penkauskas

Karačis. —Po baisios li^f 
tų ir ciklono audros Pakis
tane liko 1,200,000 benamį.

Lima, Peru. — Sustrei
kavo 8,000 cukraus darbi
ninkų.



J. GRIGIšKIS

r ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Karališkas nykštukas bijo 

nepriklausomybės

n ių T autų organi z a c i j o s 
spaudžiama, pasiūlė n epri- 
klausomybę Barotse lando 
tautelei, Šiaurinėje Rodes- 
sijoje esančiai. Bet tos 350,- __
600 gyventojų tautelės Ii-; Foreign Policy and the Cold 
tungas (karaliukas) baisiaii War,” žymiai prisidėjo prie 
nusigando to pasiūlymo. Jis kovotojų už taikos išlaiky- 
atsiskubino Londonan pro-’mą pasaulyje sustiprinimą, 
testuoti, kam jo karalystei 

^siūloma nepriklausomybė.
Karaliukas Mwanawina i 

Lewanika II su savo šei-1 
mos kutą (taryba) autokra
tiškai valdo tuos žmones, 
laiko juos feodalinėje ver
gijoje, baisiai juos išnau
doja. Kadangi šiuo metu 
Barotselandas yra Anglijos 
protekcijoje, tai minimas 
k a r a 1 i u k a s jaučiasi esąs 
saugus, jo sostą apsaugo

gales išsilaisvinti iš viso
kios priespaudos visame pa-

Pasaulinis moterų kongressas Maskvoje. Bendras salės vaizdas.

taikoje gyventi
Herbert Aptheker, para

šydamas knygą “American

7 OTW* w 
&

PHILADELPHIA, PA.
Metodistų vyskupas Car-1 

son pasiuntė prezidentui ' 
Kenedžiui laišką, prašanti 
didesnės paramos civilėm ' 
laisvėm juodspalviam. Jisai' 
kviečia visus savo sekėjus 
remti sąjūdį už laisvę ir tei- i 
sės visose įstaigose.

toje bus statoma Jefferson 
Medical College.

Jis pasimokė iš Afrikos 
liaudies kovos, kurios pasė
koje beveik visur kolonistai 
ir jiems tarnaują karaliu
kai buvo išvyti iš Afrikos. 
Jis žino, kad jo valdomoji 
tauta taip greit pašalins iš 
sosto karaliuką, kaip tik 
anglis kieji “protektoriai”

Ne kiek karalių ir kara
liukų pasaulyje beliko, bet 
ir tie gyvena saulėleidžio 
gyvenimą. Afrikoje beveik 
visos valstybės priima res
publikinę valdymosi formą. 
Kai•ališka veislė visur eina 
W mados.

Liepos ketvirtoji ir 
keturioliktoji

Liepos mėnesio ketvirtoji 
ir keturioliktoji dienos pa
silieka istorijoje žymėtinos 
— ketvirtoji Jungtinėse 
Valstijose, keturioliktoji — 
Prancūzijoje.

1776 metais liepos 4 d. bu
vo oficialiai paskelbta, kad 
Šiaurinės Amerikos koloni
jos pasilieka nepriklauso
mos ir sudaro Jungtines A- 
merikos Valstijas. Tai bu
vo revoliucinis amerikiečių 
žygis, sudrebinąs senąjį pa
sauli.

Revoliucinis karas prieš 
Anglijos imperiją ir jos 
okupacines jėgas buvo dar 
t i k įsisiūbavęs. Amerikos 
kolonijose Anglija buvo ge
rai įsitvirtinusi, jos milita- 
rinės jėgos turėjo gerus 
tuometinius ginklus, prieš 
Kuriuos kolonijų žmonėms 
j^uvo sunku kariauti. Ne
paisant visko, amerikiečiai 
nugalėjo ir išvijo anglus 
okupantus. Amerikiečiai pa
tapo laisvi žmonės nuo sve
timos šalies okupacijos.

Laisvės’ lygybės ir broly
bės idėjos, skelbiamos sena
jame pasaulyje, prigijo ir 
suklestėjo nauj a j a m e pa
saulyje . Jos uždegė ir ap
jungė amerikiečius, kovo
jančius už savo krašto ne
priklausomybę.

Prancūzijos liaudis taipgi 
labai daug pasimokė iš ame
rikiečių revoliucinio karo. 
1789 metų liepos 14 d. Pa
ryžiaus liaudis, iškėlusi ko
vos vėliavas, apsupo Basti
liją, kur buvo tūkstančiai 
politinių kalinių kankinami, 
atvėrė jiems geležinius var
tus ir sunaikino pačią Basti
liją. Monarchija buvo su
naikinta. Dabar kasmet lie
pos keturioliktoji iškilmin
gai Prancūzijoje minima.
< Liepos ketvirtoji ir ketu
rioliktoji suteikė inspiraci- 
Jbs nusikratyti okupacines 
jėgas visoje Lotynų Ameri
koje. O proletarinė Rusijos 
revoliucija nurodo kelią, ku
riuo eidami darbo žmonės

Stambi 416 puslapių kny
ga suteikia daug medžiagos 
kiekvienam tos knygos skai- 

itytojui. Ji parodo tikrąjį 
I apsimaskavusių karo kurs- 
i tytojų veidą. Dar daugiau- 
; Ji parodo, kaip galima karo 
pavojų pašalinti ir pasau
liui taiką užtikrinti.

Cituojami geltonosios 
spaudos rašytojai, kurie 
bando įtikinti amerikiečius, 
kad Jungtinės Valstijos su
daro didžiausią jėgą, prieš 
kurią Tarybų Sąjunga nie
kaip negalinti atsilaikyti. 
Amerikai tik reikią kietos 
užsieninės politikos, kuri 
būtų susieta su galingiausia 
atomine jėga. Tada komu
nizmui tikrai būtų galas.

Tokia propaganda, su
prantama, veda pasaulį prie 
atominės katastrofos. Ra
šytojas Aptheker todėl to
kią propagandą sudaužo. 
Jis parodo, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga yra pasaulyje dvi galin
giausios jėgos ir nuo jų la
bai daug priklauso taikos 
išlaikymas. O tai galima 
atsiekti susitarimu.

Taikai išlaikyti pirmieji 
žygiai padaryti susitarimu 
Laoso ir Kubos klausimu, 
taipgi termobrandu o 1 i n i ų 
sprogdini mų sulaikymu. 
Taip galima išrišti Berlyno 
ir kitus opiuosius klausi
mus. Kiekvienas susitari
mas veda prie taikos su
tvirtinimo .

MIESTAS ARKTIKOJE
TSRS MA Statybos insti

tuto Leningrado filialo dar
buotojai projektuoja deng
tą Arktikos miestą, kuria
me galėtų apsigyventi 12 
tūkst. žmonių. Jis bus pa
statytas ant didžiulės pa
matinės plokštės, iškeltos 1 
m virš amžinai užšalusios 
žemės. Atskiros gatvės ir 
visas miesto centras bus 
dengti plastmasiniais sto
gais, po kuriais bus palai
komas dirbtinis klimatas, 
toks, koks paprastai būna 
vidutinėje geogra f i n ė j e 
juostoje. Net esant didžiau- 
siems šalčiams, temperatū
ra ten nenukris žemiau 30 
laipsnių.

TEISĖ HITLERININKĄ
Berlynas. — Rytų Vokie

tijoje absentijoje (jam ne
dalyvaujant) teisė Hansą 
Globkę, Vakarų Vokietijos 
ministrą. Jis kaltinamas 
kriminalystėse, kurias atli
ko karo metu.

■»

Daina sujungia žemynus
(Pastabos iš Tarptautinio

Moterų kongreso 
Maskvoje)

Maskviečiai pasakojo, kad 
lietus merkė jau keletą die
nu iš eilės, bet Pasaulinio 
moterų kongreso išvakarė
se mus jau sutiko nuosta
bi saulė. Ji atsispindėjo 
kiekvienos Pasaulinio mote
rų kongreso dalyvės akyse 
kaip ežero veidrodyje. Ji ly
dėjo ir mūsų respublikos 
atstoves.

Tarybų Lietuvos viešnia 
Ieva Mizarienė, lydima Kau- laikraščio vyr 
no miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduoto
jos J. Narkevičiūtės, jau 
pirmomis minutėmis užmez
gė pažintis.

Einant į popietinį kongre
so posėdį, vestibiulyje pa
stebėjome žilstelėjusią mo
terį juodais drabužiais.

—Juk tai Ibaruri — šūk
telėjo mūsų res publikos 
viešnia.—Dolores Ibaruri !— 
ir ji, nelaukus nieko, prisi
artino prie ispanės:—aš jus 
labai širdingai myliu...

Dolores Ibaruri pakėlė sa
vo dideles akis, minutę pa
tylėjo, paskui jos veidą nu
švietė motiniška šypsena:

—Ačiū!..
Vakare mūsų respublikos 

viešnia drauge su J. Narke
vičiūte buvo pakviesta į 
laikraščio “Sovetskaja Rosi- 
ja” redakcijos darbuotojų, 
kitų tarybinių bei užsienio 
žurnalistų susitikimą. 'Į žur
nalistų namus rinkosi iš 
Anglijos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų, Čekoslovaki
jos ir Indijos, Italijos ir 
Brazilijos, Nigerijos bei ki
tų šalių. “Sovetskaja Rosi- 
ja” laikraščio skyriaus re
daktorius V. Chmara supa
žindino svečius su laikraš
čio darbu, atsakinėjo į už
sienio žurnalistų klausimus. 
Paskui prasidėjo artimesnė 
pažintis su svečiais. V. 
Chmaros akys sustojo ties 
J. Narkevičiūtės veidu:

—Aš jus kažkur matęs...
Mūsų miesto atstovė šyp-

gos liauddies artisto G. Ot- 
so iki ašarų jaudinantis 
balsas, populiariausias dai
neles atliekantis keliomis 
kalbomis, prabilo ir visa 
salė. “Pamaskvio vakarai” 
liejosi anglų, prancūzų, ru
sų, lietuvių, ispanų ir kito
mis kalbomis. Salėje sužibo 
žiburiai, pakilo rankų miš
kas., jungiąs visas pažan
giausias moteris tvirtais 
draugystės ryšiais.

M. Macijauskienė
"Kauno Tiesos" korespondentė

—Ak, taip! — šūkteli V. 
Chmara. — Juk mudu bu
vome kartu tarybinės dele
gacijos s u dėty j e. Taip 
taip... Bet jūs tada, Pir
majame pasauliniame jauni
mo festivalyje, atrodėte to
kia jaunutė...

Rankų paspaudimai. Seni 
pažįstami apsikeičia suve- 
nirais.

Vėl skambutis. Šįkart Ie
vą Mizarienę kviečia atsi
lankyti “Izvestijų” redakci
joje. Čia viešnia, lydima 

. redaktoriaus, 
pavaduotojo A. Grebniovo 
ir fotokor e s p o n d e n t o S. 
S m i r novo, susipažino su 
skyrių ir spaustuvės darbu. 
Viešnią stebino puiki spaus
tuves technika, gausus skai
tytojų laiškų srautas.

Kongreso metu Ievos Mi- 
zarienės veikla muzikinia
me Amerikos lietuvių gyve
nime domėjosi Sovetskaja į dantyS rodo ką kitą. Seno- 
muzyka^ korespond^en te |paj ken£ėjo dėl daugelio li- 

Daugiausia kančių 
, suteikdavo 

artritas, sąnarių uždegi- 
i net

Kuo sirgo senovėje 
mūšy protėviai

Dažnai tenka išgirsti, 
kad visas ligas sukėlusi ci
vilizacija, kad senovės žmo
nės buvę nepaprastai svei
ki. Ar tikrai taip?

Deja, mūsų senovinių pro
tėvių skeletai, kaukolės ir

—Prisiminkit keturiasde- 
šim penktuosius metus... 
Londoną...

Tzabela Fadejeva bei žurna-igų 
10 “Za rubežom” korespon- jiems> atrOdO) 
dentė Sergejeva. artritas, : .

Vieną vakarą po kongre- mas. ši liga negailėjo 
so posėdžių I- Miarienę su- milžiniškų roplių —brontp- 
tiko dar viena maloni staig-1 
mena: išvykdami mėnesiui 
gastrolėms į Vokietijos. De
mokratinę Respubliką, jos 
atėjo aplankyti Vilniaus A- 
kademinio operos ir baleto 
teatro solistai—LTSR liau
dies artistė G. Sabaliauskai
te ir LTSR nusipelnęs ar
tistas H. Banys. G. Saba
liauskaitė papasakojo:

—Mes labai džiaugiamės, 
kad gastrolės sutapo su 
VVSP CK pirmojo sekre
toriaus ir VDR Valstybinės 
Tarybos pirmininko Valte
rio Ulbrichto 70-osiomis gi
mimo metinėmis. Tose iš
kilmėse dalyvauja ir mūsų 
Nikita Chruščiovas.

Artėjo ir kongreso darbo 
pabaiga, o su ja ir baigia
masis koncertas. Margari
tai Dvarionaitei pranešė, 
kad ji diriguosianti.

Jau vien žodžius “Diri
gentė — kongreso delegatė” 
visa salė sutiko katutėmis. 
Bet, kai kiekvienos dalyvės 
širdį užliejo Tarybų Sąjun-

■1

Ieva Mizariene “Izvestijų’’ laikraščio redakcijoje Maskvoje

Dešimties savaičių vieš-! 
kelių darbininkų streikas j 
pasibaigė, pakeliant 55 cen
tus valandai. Valandos mo
kestis $3 iki $4,69. Streikui 
vadovavo inžinierių loka
lus 542.

Lukens plieno kompanija j 
pasirašė 21 mėnesio sutarti I 
su plieno unija. Išdirbusie
ji 16-ką metų gaus 13-ką 
savaičių atostogų.

250 darbininkų paskelbė 
streiką Lee Tire Rubber 
kompanijai. Kompanija pa- 
simcjo numušti 20 centų 
valandai ir panaikinti se
niority teises bei kitus pa
gerinimus, iškovotus pir
miau. Streikui vadovauja 
CLP lokalus 227.

Dr. Baeham, prezidentas 
viešųjų makyklų, sako, kad 
mokyklose bus religinės pa
mokos, tik kita prasme, kad 
apėjus Aukščiausiojo teis-: 
mo nuosprendį. Dr. Beahm, ! 
matomai, yra katalikiško . 
nusistatymo žmogus ii’ pil
do dvasininkų įsakymus. 
Bet mokyklų tarybos turės 
jo pateiktą planą užgirti ar 
atmesti.

AFL - CIO valstijos pre
zidentas Boyer sako, kad 
gub. Scran tono planas dar
bini n k a m s nepriimtinas. 
Bus dedamos pastangos, 
kad nebūtų pravestas gyve
nimam Boveris kaltina 
Scrantoną nepildant rinki
minių pažadų nedarbą pa
naikinti ar jį sumažinti.

Scrantono planas bedar
bių apdrauda padidina iki 
45 savaičių, bet pasibaigus 
tam laikui daugiau negali 
gauti. Unijos šaukia masi
nius protesto susirinkimus 
prieš šį užmojį. Respubliko
nų kontroliuojamas seime
lis gali ši planą priimti. 
Priėmus, būtu nuostolis be
darbiams.

Seafarers International 
unija Philadelphijoje reika
lauja AFL-CIO tarybos pa
šalinti National Maritime 
prezidentą Curran. Reika
lavimą įteikė Philadelphi jos . 
skyriaus pareigūnas Dro- 
zak. Curran kaltinamas 
įvairiais prasižengimais.

Važiuotos kompan i j a i 
nepakanka pelno, reikalau
ja mokyklas lankantiems 
pakelti fėrą nuo 10 ikil2-os 
centų, perkant tokenus nuo 
penkiii iki šešių dolerių.

Pilietis

Brockton, Mass.
Liepos 17 d., ligoninėje, 

mirė Monika Yakavonis, 
laidotuvių direktoriaus mo
tina. Paliko nuliūdime sū
nų, dukrą Anna Patrick, 

____ 4 ir giminių. 
> Prie karsto buvo daug gra-

Trys paaugliai vaikai, 
žingeidumo apimti, įėjo į 25 
metus apleistą Shannan ka
syklą, pilną gazų, ir pakly- 
do-. Per dvi dienas patyrę | dZg'" anūku 
mamieriai jų ieškojo ir su- J 
rado gilumoje juos pusgy- į Ziiu?'l>Ziidota' Kalva- 

į V1US. rijos kapinėse.

zaurų, kurių stuburas siek
davo 20 metrų. Be vargo 
galima įsivaizduoti, kaip 
kentėjo dėl artrito žymusis 
neandertalietis, kurio ske
letas buvo aptiktas La Ša- 
pelosene, jei jo kaklo slank
steliai tiesiog buvo suaugę 
į ištisinį kaulą.

Akmens amž. pradžioje, 
maždaug prieš dešimt tūks
tančių metų, artritu sirgo 
kiekvienas ketvirtas suau
gęs žmogus. Šios ligos su
keltos kaulų deformacijos 
nustatytos daugelio senovi
nių Egipto ir Amerikos gy
ventojų skeletuose.

Neolito epochoje, labai 
buvo paplitusi kraujagysjių 
liga — aterosklerozė. Tai 
vaizdžiai rodo sklerotinės 
plokštelės, kurias pavyko 
aptikti indėnų mumijose, 
palaidotose dabar ti nes 
Kentukio valstijos JAV te
ritorijoje, taip pat Egipto 
faraonų mumijose.

Labai dažnai skeletuose 
pastebimi kaulų tuberkulio
zės sukelti pakenkimai, pa
vyzdžiui, stuburo iškrypi
mai. Neretai būdavo ir 
įvairūs augliai, apie ku
riuos galima daryti išvadą, 
pavyzdžiui, iš per daug su
storėjusių apatinio žandi
kaulio ir krūtinės ląstos 
kaulų.

Ir daug vargo, reikia ma
nyti, sudarydavo dantų 
skausmai, kuriuos įrodo ge
rai išlikusios plombos, įdė
tos maždaug prieš penkis 
tūkstančius metų daugeliui 
senovės egiptiečių.

šešiolika vaikų, lankan
čių biblijos klases Cham
ber bu rge susirgo typhoid 
liga. Daktarai sako, gyvy
bei pavojaus nėra, išski
riant du, kurių padėtis nė
ra lengva. Vasarvietė, val
dininkų įsakymu, uždaryta.

Aštuoni šimtai Carmi
chaels darbininkų paskelbė 
streiką liepos 18-tą. Lokalo 
6321 sekretorius Shotts ne
sako priežasties, bet, rodo
si, prieš kurį laiką šioje ka
sykloje įvyko eksplozija, 
kurioje žuvo keli darbinin
kai.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, rug- 
piūčio 5 d., Lietuviu Tau
tiško Namo kambariuose, 8 
Vine St. Prašome narius 
atsilankyti. Turime daug 
svarbiu reikalu. Reikės ap
tarti reikalus “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks rug- 
piiTčio 18 d.. Worcestervje; 
vaidinimo “Lietuvos Aidai” 
parengimo reikalai. Vaidi
nimas įvyks Liet. Tautiško 
Namo svetainėje. Montello- 
je, lapkričio 10 diena. Su
vaidins Aido choras iš New 
Yorko, vadovybėje Mildred 
Stensler.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje buvo pagaminta 1,- 
100,000 naujų automobilių 
—“Volkswagen”*

Tymsterių lokalo sekre
torius Cohen ir kiti penki 
lokalo pareigūnai teisėjo 
Ullman nuteisti iki dvejų 
metų kalėjimo už išeikvoji
mą $100,000 lokalo pinigų. 
Apeliuoja į aukštesi teis
mą. Prezidentas Hoffa yra 
pasakęs, kad jų iš lokalo 
pareigų neatleis, kol aukš
tesnis teismas išspręs, ar 
jie kalti.

Marinų inžinieriai laimė
jo algų pakėlimą ir $300 
pensijos. Paliečia 42 kom
panijas ir 2,500 inžinierių. 
Išdirbę 20 metu gali pasi
traukti į pensiją. Kontrak
tas baigsis 1965 metų birže
lio mėnesį.

Paskirta 14-ka naujų tei
sėjų valstijoje. Penki tenka 
Philadelphijai. Prasižengi
mai daugėja ir esami teisė
jai nepajėgia visų išspręsti.

Horn and Hardart kom
panija, kurioje dirba gero
kas skaičius lietuvių, sta
tys naują commissary (ki- 
Činą) arti North Philadel- 
phijos Airporto. Senoje vie-

Čionai savaite atostogų 
praleido “Laisvės” gaspa- 
dorius Pranas Buknys su 
savo žmona Naste. Jis buvo 
apsistojęs pas savo seserį 
Ievą Kavolienę, paskiau— 
pas A. Raila vasarnamyje 
Cape Cod. Trumpai pasi
kalbėjau apie spaudos rei
kalus. Po to Bukniai grįžo 
prie darbo.

Paulina Jasilionicnė, iš 
Binghamton, N. Y., viešėjo 
pas M. Gutauskienę. Pasi
kalbėjome apie automobilo 
nelaimę, kada jai buvo su
laužyta dešinioji r a n k a. 
Draugė dar ii’ dabar nesi
jaučia gerai. Kaip jau ži
nia. nelaimėn buvo patekęs 
“L.” platintojas ir kores
pondentas Vincas Žilinskas, 
kuris netrukus po jos mirė.

George Shimaitis

KUBOS PROTESTAS
Havana. —Per Čekoslova

kijos ambasadą Kubos vy
riausybė įteikė griežtą pro
testą Jungtinėms Valsti
joms prieš užšaldymą jos 
turto JAV bankuose.

3 pust Laisve (Liberty) Pentad., Liepos (July) 26,1963



VINCAS LAURAITIS " —

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
(Tąsa)

Apie tai, kaip vienuoliai išnaudojo pa
prastus darbo žmones, pasakoja žemaičių 
Kalvarijos vidurinės mokyklos valytojas 
Petras Jomantas. Kiekvieneriais metais di
džiųjų atlaidų metu vienuoliai aukščiausia
me bažnyčios bokšte iškeldavo buržuazinės 
valstybės trispalvę vėliavą. Tiems, kurie 
iškeldavo vėliavą, vienuoliai sumokėdavo. 
1937 m. jie kreipėsi į Petrą Jomantą, kad 
šis iškeltų vėliavą. Iš pradžių Jomantas jo
kiu būdu nesutiko. Buvo vėjuota diena. Be
lipdamas į bokštą, kiekvienu momentu ga
lėjo būti nublokštas vėjo žemyn. Pagaliau 
vienuoliai prikalbėjo Jomantą. Už vėliavos 
iškėlimą jie pažadėjo gerai atsilyginti. Pri
sirišęs vėliavą prie švarko atlapo, vėjo 
plaikstomas, jis iš lėto lipo aukštyn. Lipti 
buvo labai pavojinga, sutrūnijęs bokštas siū
bavo. žmonės, susirinkę šventoriuje, stebė
josi Jomanto drąsa. Jam pavyko įkelti vė
liavą ir lamingai nulipti žemyn. Vakare 
Jomantas nuėjo į vienuolyną ir paprašė už
mokesčio. Vienuolyno vyresnysis paaiški
no, kad tokiems reikalams dabar neturįs 
laiko, ir pasiūlė užeiti po atlaidų. Praslin
kus keletui dienų, Jomantas vėl nuėjo į vie
nuolyną. Buvo gražus liepos mėnesio va
karas. Baubė iš lankos į vienuolyno tvartus 
genamos gražios, dideliais tešmenimis kar
vės, mykė veršeliai ir bliovė avys. Vienuo
lyno vyresnįjį Jomantas sutiko bevaikščio- 
jantį šventoriaus takeliu. Jomantas vėl pri
minė, kad nori gauti atlyginimą už vėliavos 
iškėlimą. Vienuolis tartum labai nustebo ir, 
pečius patraukęs, iš pradžių nenorėjo Jo
manto pripažinti. Tik Jomantui pradėjus 
įrodinėti, kad tikrai jis iškėlė vėliavą, vie
nuolis lyg ir prisiminė, tačiau apie atlygini
mą visai nenorėjo kalbėti, siūlė uždirbtus pi
nigus paaukoti bažnyčiai. Jomantas su tuo 
nesutiko; tada vienuolis paprašė užeiti po 
savaitės. Jomantui nuėjus keletą žingsnių, 
vienuolis persižegnojo ir tyliai ištarė:

—Dieve, atleisk nusidėjėliui, jis nežino, 
ką daro.

Praėjus savaitei, Jomantas vėl užėjo į vie
nuolyną. Vienuolius rado beskaitančius pini
gus. Didelės sidabrinių litų krūvos buvo su
piltos ant grindų, popierinių banknotų pluoš
tai sukrauti ant stalų. Vienuoliai labai iš
barė Jomantą, kodėl jis nepasibeldęs įėjo, 
ir įsakė, kad daugiau jis kojos nekeltų į 
vienuolyno teritoriją.

Taip vienuoliai atsilygino paprastam dar
bininkui, kuris, rizikuodamas gyvybe, iškė
lė vėliavą į aukštą bažnyčios bokštą. Pa
našių faktų būdavo daugiau, žemaičių Kal
varijos vienuoliai sugebėjo lupikauti, išnau
doti paprastus Lietuvos artojus. Už laidoji
mą, mišias, jungtuves ir kitus bažnytinius 
patarnavimus jie lupo stambias pinigų su
mas.

Vienuoliai visokiais būdais reklamavo va
dinamąjį “stebuklingą kryžių’’ Kryžiaunin- 
kės koplyčioje. Ne vienas maldininkas to 
kryžiaus šventumu ir stebuklingumu buvo 
suviliotas. Tai paprastas ąžuolinis kryžius. 
Jis Kryžiauninkės koplyčioje kabėdavo 6-7 
metus. Kryžių padarydavo vienuolių pasam
dytas meistras iš seno apipuvusio ąžuolo, kad 
maldininkams nekiltų įtarimas, jog “stebuk
lingasis“ kryžius pakeistas nauju; Atlaidų 
metu dar ir dabar maldininkai piausto ir lu
pinėja tą kryžių. Jie su kryžiaus dalele iki 
kruvinumo trina sąnarius, krapštinėja žaiz
das ir t. t. Apie kryžiaus “stebuklingumą” 
Žemaitijoje yra keletas pasakojimų.

1939 m. Mažeikių apskrities Židikų vals
čiaus Juodekių kaimo buožė ruošėsi į žemai
čių Kalvarijos atlaidus. Buožės tarnaitei 
Onutei nepaprastai skaudėjo dantį. Pas 
gydytoją nuvykti paprastam samdiniui bur
žuaziniais metais buvo nelengva. Kartu su 
buožės šeima į atlaidus važiavo ir bernas 
Jonas. Onutė paprašė Joną, kad iš Kryžiau
ninkės koplyčios jis parvežtų nedidelį gaba
liuką “švento“ kryžiaus. Jonas pažadėjo, 
bet, nuvykęs į Kalvariją, pažadus užmiršo. 
Jonas buvo nelabai tikintis, todėl, išskyrus 
šokius ir kiną, niekur nenuėjo. Grįždamas 
iš atlaidų, prie pat namų atsiminė, kad Onu
tei neparveža kryžiaus gabaliuko. Niekam 
nematant nuo vežimo lentos nulaužė nedide
lį pagaliuką, o sugrįžęs į namus Onutei pa
sakė, kad tai Kryž i a u n i n k ė s koplyčios 
“švento“ kryžiaus dalelė. Onutė keletą kar
tų su tuo pagaliuku patrynė dantį, ir dantis 
nustojo skaudėti. Štai kaip paprastai sam
dinė mergaitė įtikėjo į tą paprastą pagaliu
ką. Kiekviename žingsnyje ji klaupėsi prieš 
jį ir meldėsi. Jonas, tą viską matydamas, 
tylėjo ir paslapčiomis šypsojosi. Vėliau jai 
viską papasakojo, bet neįtikino, kad tai 
Šiaip sau pagaliukas.

Štai kitas faktas. Viena senyvo amžiaus 
Akmenės gyventoja paprašė J. Norkų, kad 
šis, grįždamas iš žemaičių Kalvarijos atlai
dų, parneštų dalelę minėto kryžiaus. J. 
Norkus prieš pat Akmenę atsiminė, kad pa
miršo, ką pažadėjęs. Jis atpjovė pagaliuką 
iš liepto. Toji pamaldi moteris labai tikėjo 
į tą medžio gabaliuką.

Nors žemaičių Kalvarija kai kam atrodo 
labai stebuklinga, bet tas stebuklingumas 
nepasitvirtina. Nėra buvę atsitikimų, kad 
žemaičių Kalvarijoje kas nors stebuklingai 
būtų pagijęs. Yra tik kunigų sufabrikuoti 
pasakojimai apie staigius pagijimus. Prie 
didžiojo altoriaus klūpodavo ligų išvargin
ti seneliai ir senelės, kurie, bažnytinės ap
linkos veikiami, galvojo galėsią pasveikti. 
Ne vienas giliai tikįs žmogus mirė, pildyda
mas vienuolių nurodyus. Antai žarnelės 
kaimo gyventojos Remezienė ir Butkienė 
šventai vykdė vienuolių nurodymus. Jos 
bažnyčiai aukodavo įvairias gėrybes—laši
nius, sviestą, kiaušinius ir kt. Dievobamin- 
gos moterėlės pasninkaudavo, melsdavosi iki 
vėlyvos nakties, kiekvieną savaitę eidavo 
prie komunijos. Gyvendamos pusbadžiu ir 
neišsimiegodamos ,jos sublogo, pradėjo sirg
ti. Tačiau jos ir toliau vykdė vienuolių nu
rodymus, nėjo pas gydytojus ir nevartojo jo
kių vaistų, tik meldėsi. Galų gale abi iš
protėjo ir marė.

Ligoniai su įdubusiais skruostais ir ašaro
tomis akimis sėdėdavo įbedę akis į iškilmin
gais rūbais apsirengusius vienuolius, kurie 
skambinant bažnyčios vargonams ir daugybei 
skambaliukų, laimindavo ligonius. UŽ to
kius patarnavimus ligonių giminės ir arti
mieji vienuoliams atveždavo bekonų, žąsų, 
medaus, naminių audeklų ir kt. žemaičių 
Kalvarijos gyventojai, kurie parsisamdydavo 
vienuolynui dirbti, su pasipiktinimu kalba 
apie marijonų apgavystes. Jie pasakoja, kad 
vienuoliai iš Varduvos pasemtą vandenį pils
tydavo į buteliukus ir brangia kaina parda
vinėdavo kaip kažkokį “stebuklingą” vais
tą, atvežtą iš Romos. Visa tai Vienuoliai 
marijonai siūlydavo tikintiesiems. Tačiau 
patys vienuoliai susirgę greit kreipdavosi į 
gydytojus.

žemaičių Kalvarijos bažnyčioje prie die
vo motinos paveikslo yra 82 apžadų ženklai, 
kurie turi reikšti, kad šitiek žmonių prie to 
paveikslo stebuklingai pagijo. Bet nėra nė 
vieno voto, kuriame būtų nurodyta tiksli 
“stebuklo“ data. Pasirodo, kad votai kabina
mi ne tik pagijimo, bet ir prieš pagijimą, 
prašant “stebuklo.” Neseniai iš senesniųjų 
žemaičių Kalvarijos gyventojų teko girdėti 
įdomų atsitikimą, įvykusį prieš 24 metus. 
Buvo taip. Pas vienuolius marijonus atvyko 
dažytojas, kuris pigiai pasisiūlė perdažyti 
bažnyčios didįjį altorių. Vienuolyno vy
resnysis nuvedė dažytoją prie altoriaus ir 
graudingu balsu perspėjo, kad šis dirbda
mas, gink dieve, nepaliestų dievo motinos 
paveikslo, nes galįs įvykti “stebuklas.“ Da
žytojas, mušdamasis į krūtinę, pasisėdėjo 
dirbti atsargiai. Tą pokalbį girdėjo bažny
čioje buvusios miestelio pamaldžiosios mo
terėlės. Dvasios tėvui išėjus iš bažnyčios, 
dažytojas pradėjo darbą. Pertraukęs tep
tuku keletą kartų per altorių, jis staiga su
smuko ant grindų. Dažytojui vietoj akių 
vos laikėsi du kruvini mėsos gabaliukai, iš 
burnos žliaugė baltos seilės it muilo putos. 
Moterėlės pasileido bėgti į vienuolyną šauk
damos: “Stebuklas, stebuklas įvyko! Akys 
ant viršaus išsprogo!..” Greitai atskubėjo 
vienuolyno Vyresnysis ir šokosi laikyti mišių. 
Prieš pradėdamas laikyti mišias, jis, nuolan
kiai nukreipęs žvilgsnį į dievo motinos pa
veikslą, prašė pasigailėti nusidėjėlio. Pef 
mišias dažytojas pradėjo judėti. Akys pa
sidarė normalios. Pakilęs nuo grindų, muš
damasis į krūtinę, jis dėkojo dievo motinai 
už mielaširdingumą, stebuklingą regėjimo 
grąžinimą. Po šio įvykio jis greit išvyko iš 
miestelio . žinia apie naują “stebuklą”' grei
tai ir plačiai pasklido. Tik vėliau paaiškė
jo, kad “stebuklo” didvyris buvo perėjūnas 
Juozapas Kikilas. (Jis ir dabartiniu metu 
Telšių turgavietėje, apsuptas vaikų, senių ir 
suaugusių, demonstruoja įvairius “stebuk
lus0: išsisuka kojas, braškina kaulus, pride
da prie akių papirosą ir leidžia pro burną 
dūmus, išnarsto rankas, išsprogina akis ir 
t. t.) Praėjus kuriam laikui po to, kai Juo
zapas Kikilas “stebuklingai“ atgavo regėji
mą, prie dievo motinos paveikslo buvo pa
kabintas sidabrinis kryželis.

Už ką ir kaip būdavo kabinami votai prie 
“stebuklingų“ paveikslų, parodo toks atsi
tikimas žemaičių Kalvarijos bažnyčioje. 
Prieš ketverius metus, — pasakoja senelė 
Žemaičių Kalvarijos gyventoja Ona Miklu- 
vienė, — viena maldininke, vaikščiodama 
“kalnus,“ nusilaužė koją. Ji buvo nunešta 
į bažnyčią ir paguldyta prie “stebuklingo“ 
dievo motinos paveikslo. Uždegus visas žva
kes ir kunigams pradėjus kalbėti maldas 
už ligonės sveikatą, Visa bažnyčia apsipy
lė ašaromis, nes kiekvieną akimirką buvo 
laukiama stebuklo, kad ligonė staiga pakils 
ir pradės vaikščioti sveika. Bet stebuklas 
neįvyko, ir ligonė nepasikėlė nuo žemės. Ta
da ji buvo išnešta iš bažnyčios ir nugabenta 
į Pargaliausko namus. Koks buvo tolesnis li
gonės likimas, Mikluvienė nežino, žinoma 
tik tai, kad toji ligonė pries porą metų že
maičių Kalvarijos bažnyčiai prisiuntė Votą ir 
prašė pakabinti prie dievo motinos paveiks
lo. Praeis dar keliasdešimt metų, išmirs 

akivaizdūs “stebuklo“ liudininkai, o paka
bintas votas bylos apie neįvykusį “stebuklą.“ 

žemaičių Kalvarijos miestelio 65 metų 
gyventoja Bronė Armalienė žino daug tei
singų faktų, kodėl prie dievo motinos pa
veikslo buvo kabinami sidabriniai, auksiniai 
votai. Ji yra liudininkė, kaip prie paveikslo 
buvo pakabinta didžiulė auksinė širdis ir dvi 
sidabrinė akys. 1925 m. didžiųjų atlaidų 
metu iš Šilutės į žemaičių Kalvariją atėjo 
organizuota maldininkų procesija su kry
žium, altorėliais ir vėliavomis. 15 mergaičių 
nešė didžiulį baltos ir žalios spalvos rąžan
čių. Tą maldininkų procesiją vedė kunigas. 
Jų pasitikti išėjo žemaičių Kalvarijos bažny
čios procesija su kryžium, dviem vėliavom, 
kunigu ir būgnu priešakyje. Armalienė ėjo 
toje procesijoje. Susitikus maldininkams, 
Šilutės ir vietos kunigas pasakė po pamoks
lą. Po to vietos procesija atlydėjo Šilutės 
maldininkus į bažnyčią, o ten, atidengus 
“stebuklingą” dievo motinos paveikslą, iš 
atvykusiųjų tarpo išėjo gražiai apsirengusi 
moteris ir padavė vietos klebonui didelę 
auksinę širdį, padėtą ant mažos pagalvėlės. 
Kunigui bekabinant tą auksinę širdį prie 
paveikslo, maldininkai giedojo “Sveika 
Marija“ ir “Garbinkime švenčiausią 
sakramentą,” Tuo momentu moteris, 
kuri įteikė širdį, krito negyva. Jos lavoną 
bažnyčios tarnai išnešė lauk. Kur ta mirusi 
maldininke buvo nugabenta, B. Armalienė 
nesužinojo, tiktai klebonai per pamokslą 
pranešė, kad tos moters trys sūnūs buvę di
deli paleistuviai. Ji, norėdama dievo išpra
šyti, kad sūnūs sugrįžtų į dorą gyvenimą, 
paaukojo aukso širdį, bet dievas su aukso 
širdimi pasiėmęs ir motinos širdį. Miestelyje 
tada paplito įvairios kalbos. Buvo pasakoja
ma, kad moteris apalpusi, o išnešta į vie

Sheiiandoah-Maliaiioy City, Pa. Miami, Fla.
Piknikas pavyko

Na, tai jau ir po mūsų 
nelabai linksmo pikniko, 
įvykusio liepos 14 d. Ale 
tu man taip lyk nuo pat ry
to iki vakaro be nusišvieti- 
mo... Tik laimė, kad turė
jome daug pastogių, tai bu
vo kur suvažiavusiems nuo 
lietaus pasislėpti.

Kalbu su draugais ir drau
gėmis, suvažiavusiais į pik- 
ko vietą, ir nežinome, ką 
daryti. Nutariame susidėti 
daiktus į vietas ir laukti. 
Kas bus, tas, bet namo be 
vakaro nevažiuosime, lauk
sime vietinių ir svečių.

Pirmutinis karas iš toliau 
—tai A. Bimba su draugais 
atvažiavo, pilnas karas. 
Mums visiems pasidarė 
linksmiau. Biskį vėliau ir 
antras, ir trečias, ir priva
žiavo net iš daugiau kaip 
vienuolikos miestelių drau
gų aplankyti mūsų pikniką, 
nors ir tokiame ore, parem
ti mūsų spaudą, kuriai kiek
vienas doleris yra tikrai 
reikalingas visada-

Buvome prižadėję drau
gams, iš toliau atsilankiu
siems, vardus parašyti į mū
sų spaudą. Bet dalykai su
siklostė taip, kad prižado 
išpildyti negalime, nes bū
tų puslapis tik vardų, o vie
tos mažai. Dėl to minėsiu 
tik tuos, kurie atvežė do
vanų spaudos naudai. Zam- 
buseviČienė iš Beading Pa., 
gražų mezginį ir kvortą vy
no, surinkome $12, ir Joza- 

fina Augutienė iš Hamp
ton, N. J., gardų sūrį, su
rinkome $5. Tai vis mūsų 
gerų draugų aukos mūsų 
spaudai.

Liepos 16 d. susirinko 
rengimo komisija suvesti 
mūsų pikniko sąskaitą. Po 
valandos darbo radome ši
tokį stovį: Viso pajamų 
$196.00, išlaidų $94.03, pel
no liko $101.97, iš kurių nu
tarėme aukoti “Laisvei” ly
giai $100.00, o likę prisi
dės prie sekančio pikniko 
pajamų.

Po puikaus pasikalbėjimo 
nutarėme rengti pikniką toj 
pačioj vietoj rugpiūčio 25 d. 
Prašome draugus - drauges 
iš arti ir toli atvykti. Tikiu, 
praleisime laiką linksmai. 
Atvažiuokite!

Mes, rengimo komisijos 
nariai, norime atvažiavu
siems iš arti ir tęli tarti iš 
širdies didelį ačiū : Jūs ge
rai suprantate, kad be Jūsų 
šitokioj dienoj būtume to 
neatsiekę. Dar kartą taria
me Jums visiems širdin
giausią ačiū ir prašome 
mūsų nepamiršti ir ateityje.

Rengimo Komisija

Londonas. — Darbiečiai 
reikalauja, kad Anglija ves
tų nevaržomą prekybą su- 
socialistinėmis šalimis. Jie 
kritikuoja Anglijos vyriau
sybę, kuri ir prekybos rei
kaluose laikosi Washingto- 
no politikos.

Pasaulio moterų kongreso Maskvoje delegates. šioje nuotraukoje tarp kitų moterų yra ir 
Ieva Mizarienė bei Nina Chruščiovą.
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Madridas. — Virš 5,000* 
angliakasių paskelbė strei
ką. Asturijos mainieriak 
reikalauja algų pakėlimo; 
daugiau apmokamų šven
tadienių ir kitokių pageri
nimų. Kiti darbininkai reiš
kia jiems solidarumą.

nuolyno sodą, atsikėlusi ir išvykusi, kad ne
sukompromituotų kunigo pamokslo.

Kitais metais iš Kauno atvyko jauna mal
dininke ir atvežė pakabinti prie to paties 
“stebuklingo“ paveikslo dvi sidabrines akis. 
B. Armalienė pati su ja kalbėjosi ir štai ką 
išgirdo. Ta mergina pradėjo blogai matyti. 
Ji dėl to nesimeldė, tik vartojo vaistus. Lai
kui bėgant akys pasveiko. Jos pažįstamas 
kunigas pasiūlė žemaičių Kalvarijoje prie 
dievo motinos paveikslo pakabinti “stebuk
lo” ženklą. Todėl mergina padirbdino iš 
sidabrinių žiedų akis ir paaukojo tam pa
veikslui.

Klaikius ir šiurpius viduramžius primin
davo atlaidai žemaičių Kalvarijoje carizmo 
ir buržuaziniais metais. Procesija su karū
nomis, kurias nešdavo 6-8 vyrai, žygiuodavo į 
kalnus. Keturi raiti policininkai ir daugybė 
“šveicorių“ už baldakimo vos įveikdavo pa
laikyti tvarką. Už kelių žingsnių per dulkes 
matėsi ne žmonės, bet pilki šešėliai. Už 
miestelio kalnuose skambėdavo tikinčiųjų 
keliamas triukšmas: įkaitintais religiniais 
jausmais, religinio opiumo apsvaiginti, jie 
eidavo keliais apie bažnyčią ir koplyčias, 
šaukdami iki užkimimo giesmes, grūsdavosi 
su peiliais prie “švento“ kryžiaus atsipinu
ti nuo jo gabaliuką. Ne mažiau plušėjo ir 
kunigai. Jie kas valandą kalė tikintiesiems 
į galvą: “Nekraukite turtų žemėje, o krau
kite juos dangaus karalystėje.” Biznis iš
eidavo gana didelis ir puikus. Po atlaidų 
vienuoliai ,užsidarę vienuolyno celėse, išti
somis savaitėmis skaičiuodavo pinigus. Vie
nuolyno tvartai būdavo pilni gyvulių, ku
riuos atvesdavo maldininkai. Kas metai tur
tėjo ir plėtėsi vienuolyno ūkis.

(Bus daugiau)

Ne per seniai rašiau, 
kaip Miamės miesto cent
ras yra suspaustas — 
neturi kur plėstis- Didžiau
sia to priežastis, tai Flori
da East Coast geležinkelio 
kompanija, kuri nenori iš
kelti savo centrinę stotį iš 
miesto centro. Miestas jau 
per 30 metų to reikalauja, 
bet kompanija visaip išsisu
kinėja nuo to. Bet atrodo, 
kad šį sykį gal turės kas 
nors būti. Mat, šio mėnesio 
17 d. į tos kompanijos kie
mą įsiveržė šerifas su savo 
padėjėjais ir su “varantais” 
uždėti areštą ant kompani
jos turto dėl neužsimokėji- 
mo miestui taksų už 1962 
metus- virš $62,000.

Šerifas surašė trakus, 
mašinerijas, ofisų rakan
dus ir tt. — apie ketvirta
dalį milijono dolerių ver
tes, kad būtų gana išieško
ti miestui skolą.

Geležinkelio kompanijos 
advokatas tuoj pareikalavo 
šerifą nuimti areštą nuo 
kompanijos turto, bet šeri
fas atsakė: “Tik tada nu
imsiu, kai teismas tai įsa
kys ...”

Vasarėle
Su liepos mėnesio pra

džia mūsų saulutė nejuo
kais šildo — kasdien bū
na po 82, 88, o vieną dieną 
buvo net 90 laipsnių šilu
mos, o tai gerokai šilta. 
Lietaus labai reikia: žolė 
ruda, prėskas vanduo sen
ka; sako, net krokodylai ne-

rimsta... Everglades balos^ 
dega. Nekantrūs žmonės 
dejuoja, kad šilta; kiti va
žiuoja į Kanadą atsivėdinti, 
bet ir ten, matomai, ne kiek 
atvėsta.

Kitur juodi žmonės neri
mauja — demonstruoja, bet 
čia kol kas dar palyginamai 
ramu. Bet čia šiuo tarpu 
žmonės turi kitokių bėdų. 
Čia labai daug yra tuščių 
namų pardavimui, bet nėra 
pirkėjų—žmonės neturi pi
nigų. O taip yra. Yra ir 
lietuvių, norinčių parduoti 
savo namus, bet nėra kas 
juos pirktų. Sveikatai silp
nėjant, kartais p as i daro J 
per sunku didesnius namu^T 
ir daržus apžiūrėti, bet sun
ku jų ir atsikratyti.

Kai kurie sirginėju, o ki
ti ir gana drūčiai serga, bet 
gyventi vis dar norisi. Tai
gi, visur tie patys reikalai 
ir rūpesčiai. Bėgiojimu iš 
vietos į vietą nieko nepa
keičia, o tik dar labiau nu
vargsta.

Dar apie kubiečius
Kad ir nesinori apie ku

biečius berašyti, bet sunku 
išvengti. Mat, jų čia yra 
tiek daug ir jie čia turi vi
sokias pirmenybes ir pini
gų, na, tai jie visur landžio
ja ir jiems vietos laikraš
čiai ir TV duoda daug vie
tos—reklamuoja juos.

Kai jie susipyko su mū
sų valdžia, kam anoji neat
kariauja nuo Kastro jiems 
Kubos, dabar jie kasdien 
skelbia visokius planus at- 
kariavimui Kubos ir, žino
ma, vis už tiek ir tiek Ame
rikos dolerių. Bet po susi
pykimo su mūsų valdžia da
bar biskį atsargiau juos 
pradeda saugoti valdvietė- 
se ir šalpų skyriuose, daž
nai suranda, kad daug iš jų 
yra geri sukčiai — po skir
tingais vardais iši m d a v o 
daug pinigų iš valdžios ir 
šalpų įstaigų.

Prieš keletą dienų vietos 
TV paskelbė, kad suėmė 
kubiečių vadą, buvusį Ba
tistes armijos saržentą Jo
se Filiberto Cardenas, ku
ris nušovė žmogų. Ar jį nu
baus, tai dar matysime. 
Mat, dabar mūsų šalyje vi
sokie prasikaltėliai vis glo
bojami ir laikomi didvy
riais ...

žilas Juozas

Iš laiškų
Antanui Bimbai
Gerb. Drauge!

Šiame laiške rasite čekį 
$24 vertės. Tai mūsų auk^ 
“Laisvei.” Neseniai suka
ko 48 metai mūsų vedybinio 
gyvenimo. Tad aukojame 
po 50 centų nuo kiekviene- 
rių metų. Nors tai ir maža 
auka, bet teikiama iš šir
dies.

Ta pačia proga taipgi lai 
būna garbingas paminėji
mas pasaulinių didvyrių — 
Valerijaus Bykovskio ir 
Valentinos Tereškovos. Jų 
žygis tai didis šūvis už tai
ką prieš imperializmo už
mojus. Lai ramybė ir tai
ka gyvuoja ant visados!

Taipgi norime išreikšti 
didelį ačiū savo šeimai už 
dovanėles ir surengimą 
smagios sueigos mums mū
sų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.

John ir Katie 
Vaicekauskai 

Binghamton, N. Y.
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BOSTON, MASS.
Sugrįžo turistai

Su pora Lietuvą lankiu
sių turisčių kalbėjausi; jos 
labai pasitenkinę atlikta 
kelione. Petronėlė Žukaus
kienė sakė, kad ji buvusi 
Biržuose pas gimines ir va
žinėjusi po kitus šiaurinės 
Lietuvos miestelius. “Bir
žai labai smarkiai gražiais 
namais atstatomi,” sakė ji. 
Mat, tas miestas per karą 
buvo nacių smarkiai sunai
kintas. M. Kvetkauskienė 
sakė, kad labai plačiai po 
Rietavą važinėjo, daug ką 
matė ir girdėjo, vėliau pa
pasakosianti.

Klubo piknikas
Šį sekmadienį, liepos 28-ą, 

Olympia parke, Worceste- 
ry, South Bostono Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klu
bas rengia pikniką, kuria
me tik grįžę turistai žada 
būti. Iš trumpų su jais pa
sikalbėjimų sužinojau, kad 
turi daug įdomaus papasa
koti apie naujai besitvar
kantį mūsų gimtąjį kraštą-

South Bostono lietuvių 
klubas ruošiasi į šį gražų 
Olympia parką išvažiavimą 
ne tik tam, kad gautų klu
bui finansinės paramos; la
biau dėl to, kad mūsų na
riai bei simpatikai turėtų 
progą susitikti su kituose 
miestuose gyvenančiais se
nais draugais, linksmai die
ną praleisti pabuvojant 
gražioje gamtovietėje.

Aną dieną piknikui reng
ti komisija nutarė gaminti 
skanių kilbasų su kopūstais 
ir kitokiais priedais. Mūsų 
patyrusios šeimininkės ruo
šiasi visus atvykusius gar
džiai pavaišinti. Taigi šį 
sekmadienį matysimės ža- 
lum ynais pasipuošusiame, 
prie didelio ežero, Olyrnjiia 
parke.

Mūsų ligoniai
Rapolas Čiuberkis nese

niai trumpą laiką gulėjo li
goninėje. Buvo manyta, 
kad turės eiti po peiliu, bet 
šį kartą jį pagydė be jo. 
Dabar jis randasi namie po 
daktaro priežiūra, tik ret
karčiais patikrinimui į ligo
ninę nuvežamas.

Porą sykių lankiau Au
gustą Kazlauską, iš Haver- 
ill, Mass. Jis jau jaučiasi 
geriau. Kai lankiau jį ant
rąsyk, prieš savaitę, tai sa
kė, kad jeigu viskas bus 
taip, kaip daktarų numaty
tu tai gal už 10 dienų grį
šiąs į namus. Atrodo svei
koms ir smagesnis, negu 
prieš mėnesį laiko buvo.

Nuoširdžiai linkiu mūsų 
idėjos draugams greito ir 
gero sustiprėjimo.

Mirusieji
Nors jau buvo rašyta apie 

mums brangaus draugo Mo
tiejaus Kazlausko mirtį, ta
čiau norisi dar kai ką pa
sakyti. Aš “Miką” (taip 
buvo vadinamas) nuo seniai 
pažinojau, bet į asmeninį 
draugiškumą suėjome ne 
per seniausiai. Kai jis pra
dėjo mažiau matyti ir jau 
nebegalėjo spaudoje žinių 
skaityti, tuomet įsigijo 
tvirtą radijo imtuvą su 
trumpomis bangomis, kad 
būtų galima girdėti ir iš ki
tų pasaulio kraštų žinias.

Kadangi tarp Sovietų Są
jungos ir JAV eina šaltasis 
karas, tai iš Sovietijos plau
kiančioms žinioms kas nors 
bando pastoti kelią, negali
ni* aiškiai girdėti. “Mikas” 
dažnai mane prašydavo pa- 
gflrxm: surasti priedų prie 
radijo imtuvo, -kad apėjus 
tą trukdymą... Paskuti
niame pasikalbėjime jis sa
kė, kad didžiųjų valstybių 

politika jam pasidarė nebe
aiški. Sovietų “flirtavimas” 
su JAV jam keistai atrodė; 
abejojo, ar kas gero darbo 
klasei iš to išeis.

M. Kazlauskas gyveno pa
siturinčiai, nieko namuose 
netrūko; galėjo ramiai gy
venti ir sekti pasaulinius 
įvykius, kuriais jis domėjo
si. Bet staigi mirtis jam 
viską nutraukė, v

Keliomis dienomis anks
čiau negu M. Kazlauskas 
buvo palaidotas, “Keleivio” 
gaspadorius Jonas Januškis 
mirė. Prieš apie porą metų 
jis buvo mano “bosas.” Aš 
užvaizdų niekuomet nebijo
jau, o Januškio nereikėjo

San Francisco, Cal.
Piknikas rugpjūčio 11 d-

Liepos 14 d. įvyko mūsų 
malonus pobūvis bei pikni
kas Glen Allen, gražioje 
Zalogų rezidencijoje. Sve
čiu atsilankė nemažai ir vi
si buvo gražiai nusiteikę. 
Mūsų piknikai bei sueigos 
daugumoje būna sėkmingos 
ir pelno lieka dėl visuome
nės reikalų. Mūsų darbš
čios moterys ir šį sykį 
rūpestingai padirbėjo, ypa
tingai V. Sutkienė ir Nor
kienė. Tiesa, Telda King 
ir I. Kamarauskas dirbo pu
sėtinai.

Sekantis piknikas įvyks 
rugpiūčio (Aug.) 11 d. Los 
Altos, R. ir M. Mijatų gra
žių gėlių ir įvairių medelių 
apsuptoje rezidencijoje. Vi
si kviečiami atsilankyti, 
nes taipgi bus skanių patie
kalų pietūs.

Truputis iš atostogų
Atostogos visiems * žmo

nėms yra labai mielos, ypa
tingai tiems, kurie dirba 
kasdien. Tačiau dvi savai
tės atostogų greičiau pra- 
skrenda, negu tie mūsų 
greitieji lėktuvai “džetai.”

Birželio 30 d. su draugais 
B. ir V. Sutkais jų greitu 
automobiliu 99-uoju įlankos 
keliu pasileidome link Los 
Angeles. Šiandien tie Ka
lifornijos keliai atrodo to
kie, kuriais galima tiesiog 
skriste skristi. Tačiau pa
siekus Los Angeles ir Hol
lywood miestų “freeways,” 
tenka visiems akis ir ner
vus įtemptus laikyti dabo- 
jant tuos nuostabius kelius. 
Jie visaip kryžiuojasi, suki
nėjasi į visas puses. \Jei 
suklydai, pravažiavai kur 
reikia pasisukti, tai jau esi 
bėdoje, kol susirasi išvažia
vimą. O jau autombilių kal
bamuose keliuose — kaip 
prisėta. Tikriausiai niekur 
kitur JAV nerastumei tiek 
daug tų “freeways” ir tiek 
automobilių, kaip apie Los 
Angeles miestą.

Los Angeles pernakvojome 
pas senus gerus draugus 
Bernotus. Sekantį rytą, pa
siėmę Onutę Bernotienę, 
patraukėme link Yucaipos, 
70 mylių tolio. Yucaipa at
rodo kaip tikras lietuviškas 
kaimas. Veik visi buvę 
losangeliškiai ir daugumoje 
jau pensininkai, įsikūrę Yu
caipos klonyje. Gamtovaiz
džiai gražūs ir oras geras. 
Aš apsistojau pas savo se
nus gerus bičiulius Pukius, 
o Sutkai—pas Joną ir Ma
rytę Radus.

Liepos 4 d. įvyko jukei- 
piečių LDS kuopos susirin
kimas, o po jo A. ir D. Ša
tai pateikė tikrą puotą LDS 
nariams ir pažįstamiems. 
Tuo būdu ir mums sanfran- 
ciskiečiams teko skaniai pa
sivaišinti ir atnaujinti pa

bijoti, nes jis man buvo ge- 
r a s “bosas.” Asmeniškai 
mudu visuomet sutikdavo
me, o visuomeniniais reika
lais nesileisdavome į gilias 
diskusijas. Jis visada buvo 
užimtas, dirbo ilgas*valan
das, septynias dienas savai
tėje — buvo tiesiog vergas. 
Už mažą atlyginimą vargo 
žmogus, neva dėl garbingos 
idėjos. O gal jis ir buvo įsi
tikinęs į tai, kad socialfa- 
šistų programa kada nors 
išvaduos žmoniją iš dabar
tinės moderniškos individu
alinio kapitalizmo vergijos. 
Nors būdamas fašistų ver
gu, jis jautėsi esąs tikruoju 
socialdemokratu.

Lai įnirusiems būna leng
va šios šalies žemėje amži
nai ilsėtis.

A. Kandraška

fžintį su senais pažįstamais, 
į Didelis dėkui abiems Ša
tams nuo mūsų visų.

Liepos 7 d. keli jukeipie- 
čių automobiliai vyko į Los 
Angeles pikniką Arėjo Seco 
parke. Čia vėl buvo labai 
malonu ir miela susitikti su 
senais pažįstamais. Losan
geliškiai dar turi gražios 
publikos, nors jie dažnai 
nusiskundžia, jog jų eilės 
mažėja.

Buvo malonu matyti Le- 
vanus, Railus ir kitus, ku
rie jau buvo seniai matyti. 
Tik labai pasigedome Re- 
pečkų šį kartą. Sužinojo
me, kad P. Repečka serga 
ir randasi ligonbutyje. Tie
siog mus sukrėtė ta žinia. 
Rodos, netikėtina, nes Re
pečka buvo visuomet pilnas 
gyvumo, gažiai nusiteikęs.

Losangeliškiai turėtų bū
ti labai dėkingi S. Smithui 
už jo darbštumą, ypatingai 
maisto paruošime ir bend
roje veikloje. Taipgi G. ir 
A. Bernotams tenka didelė 
našta, kas liečia pobūvius 
ir bendą veiklą .

Sutkai iš Los Angeles, se
kantį rytą grįžo į namus, o 
aš dar likau pasižmonėti po 
Yucaipa, Desert Springs ir 
Palm Springs. Teko pavie
šėti A. ir K. Zixų dukros 
gražiame name Palm 
Springs, kur visi patogu
mai nuo šilumos randasi, 
net ir maudymosi baseinas 
yra. Čia vasaros metu tem
peratūra siekia iki 115-118°. 
Tačiau oras labai sausas, 
tai netenka daug prakai
tuoti.

Vienu žodžiu, esame labai 
dėkingi visiems draugams 
už viską. Lauksime jūsų 
atvykstant pas mus į mūsų 
pikniką, nes Alvinai, Šatai 
ir Radęs žadėjote atvykti.

S. F.

Brockton, Mass.
Liepos 4 d., Ramova Par

ke, Montelloje, įvyko “Lais
vės” piknikas.

Draugės Montell i e t ė s 
sunkiai dirbo virtuvėje prie 
pagaminimo valgių ir ap
tarnavimo svečių. Viskas 
pavyko labai gerai. Darbi
ninkės buvo: K. Kalvelienė, 
P. Sinkevičienė, K. Sireikie- 
nė, A. Markevičienė, A. 
Chestnut, K. Čereškienė, ir 
M. Grudzinskienė iš Rum
ford, Maine.

Montellietės aukojo val
gių: K. Kalvelienė 3 pyra
gus ir 2 sūrius, K. Čereš
kienė ir P. Sinkevičienė 3 
blėtas kugelio, A. Markevi
čienė kugelį ir pyragą, B. 
Lapinskienė 2 .pyragus,' R. 
Wallant kugelį, A. Chest
nut 2 svarus kumpio, K. Si- 
reikienė “cheese cake”, M.. 
Gutauskienė pyragą, M.

Valant 3 tuz. kiaušinių.
George Shimaitis buvo 

gaspadorius prie surengi
mo pikniko, Birutė Kašė
taitė sekretore. Pirminin
kui prie “stage” pagelbėjo 
S. Penkauskas ir viena 
draugė iš Lawrence, Mass.

Prie vartų dirbo J. Jas- 
kevičius iš Worcesterio. 
Prie gėrimų buvo: George 
Stepanauskas, John Smith, 
Walter Kelley, Frank Mar
kevičius, F. Čereška ir Le
na Smith. Barčekių parda
vėjais S. Rainard ir R. 
Niaura.

Prie įžangos prizus lai
mėjo : /

1- mą: M. Žilaitis, Nor
wood, Mass.

2- rą: ,Edw. Yurkevičia, 
Brocktoi);

3- čią: P. Petkus, Jamai
ca Plain.

4- tą: A. Jaskevičienė,
Worcester.

5- tą: M. Stashis, Camb
ridge.

6- tą: Ag. Cook,Brockton.
Viskas pasisekė gerai. 

Oras buvo kaip tik dėl 
pikniko. Ačiū visiems dar
bininkams, visiems atsilan
kiusiems į pikniką ir vi
siems aukotojams. Be jūsų 
visų pagalbos nebūtų galė
jęs įvykti toks piknikas. 
Jeigu kurio vardas praleis
tas, malonėkite pranešti, 
bus pataisyta.

Draugiškai,
K. čereškienč

LOS ANGELES, CALIF.
•’i

Mirusi

Petrui Repečkai
Mes reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 

Karolinai, sūnums Albertui ir Haroldui, broliui 
Viktorui ir jo žmonai ir artimiems draugams.

. O tau, brangus drauge,

F. ir F. Sakalai 
L. Peters 
E. Cable 
E. Pielis 
S. F. Smith 
A. Marcinkus
G. ir M. Lapes 
C. ir M. Lewis 
A. ir M. Bush 
J. ir M. Pupis 
J. ir M. Sraleckis

MIRUS

Petrui Repečkai
Reiškiu širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Karolinai ir sūnums Albertui ir Haroldui, 
broliui Viktorui ir jo žmonai ir visiems 
artimiems draugams. Tau, brangus drauge, 
amžinos ramybės.

—M. Jagmin
Palm Springs, Calif.

CAMBRIDGE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

JONAS GRICIUS
Mirė Liepos-July 27, 1961

Su pagarba ir liūdesiu prisimename mūsų 
mylimą vyrą ir tėvą. Tu pasilieki mūsų širdyse 
visuomet. Mes lankome tavo kapą ir sodiname 
gėles. Tą darysime kol gyvi būsime.

Ona Gricienė, žmona 
Edwardas, sūnus 
Amilija, duktė

Philadelphia, Pa.
Įspūdžiai iš kelionės į 
Massachusetts valstiją
Liepos 12 d. išvykom at

lankyti sūnų Charles, mar
čią Normą, anūkus Glen, 
David ir Mr. ir Mrs. Cha- 
ponius. Kelionę (300 mylių 
į vieną pusę) nuvažiavom 
per ne pilnai 7 valandas,— 
keliai labai geri. Žinoma, 
neskubėjom, norėjom pasi
džiaugti gamtos gražumu. 
Kalnai, miškai viliojančiai 
žaliuoja, negali atsidžiaug
ti, rodos, kad žmogaus ran
komis susodinta, sulyginta 
dėl geresnio vaizdo.

Išvykstant iš namų pa
stebėjau “Laisvėj” prane
šimą, iš Worcester, Mass., 
jog ten rengiama piknikas 
liepos 14 d. Olympia parke. 
Sakau: bus gera proga nu
vykti: taip ir padarėm, nu
vykom.

Tik priėjus prie svetai
nės, jau d. H. Žilinskienė 
sveikina ir duoda gerus lin
kėjimus pažįstamiem phila- 
delphiečiams draugams; aš 
jai taip pat atvežiau iš Phi- 
ladelphijos. Supažindino su 
marčia Januliene, su dukra 
ir žentu Mr. ir Mrs. Smith 
ir jųdviejų vaikais, savo 
anūkais.

Sveikinamės su d. M. Su
kackiene, kalbėdamosi, ei
name prie stalo—reikia pa
ragauti worcesterieciu ku- 

amžinos ramybes.

H. Davis
A. Dočkus
T. Talin
D. Pozer
G. Damušis
S. Kunskis
M. G erai t
A. A. Buddy
C. Pechulis
F. ir B. Sheling
G. ir A. Bemat 

gelio ir įsigerti moxie, nes 
šio gėrimo tik čia tegalima 
gauti. Ačiū d. Sukackienei, 
ji patarnavo, atnešė ska
nius pietus. Čia jau sutin
kam Lukus ir daugiau d.d. 
worcesterieciu. Tur ėjom 
smagų pasimatymą ir at- 
naujinom pažinčių. Proga 
sutikti šiuos gerus draugus 
pasitaikė tik sykį per me
tus.

Paviešėję pas vaikus, 
grįžom geroje nutaiko j. 
Kelionė buvo laiminga, tik 
grįžtant, liepos 18 d., taip 
buvo karšta, kad sustojus 
kur prie valgyklos tartum 
degi, namuose buvo 96 laip
sniai.

Turint laiko, yra smagu 
atlankyti gimines arba 
draugus vasaros metu.

P. Valantienė

Nauja statybinė medžiaga
Tai—didokos medžio pluoš

to plokštės, padengtos drėg
mei atsparia sintetine pasta. 
Kelios tokios plokštės, ir 
kambario grindys sudėtos.

Apie tokias įvairiomis 
spalvomis nudažytas, fabri
kiniu būdu pagamintas 
plokštes jau seniai svajoja 
statybininkai. Ir štai Ar
chitektūros ir statybos in
stitutas Kaune ir bandomo
ji medžio pluošto dirbinių 
gamykla Vilniuje ėmėsi kur
ti šią naują statybinę me
džiagą. Buvo sukurta sin
tetinės pastos receptūra, la
boratorinėmis sąlygomis pa
gamintos pirmosios plokš
tės.

Gamykloje jau prasidėjo 
naujosios statybinės me
džiagos laboratoriniai ban
dymai. Tiriamas jos pat
varumas ir atsparumas, 
drėgmės poveikis ir pana
šiai. V. N.

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
Iš visos Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 

ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIŪČIO 18 AUGUST
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
Shrewsbury (Worcester), Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA ____ _

Dalyvaus Laisvės Choras 
iš Hartford, Conn.

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai
&
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SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo

METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį Liepos 28 July
OLYMPIA PARKE, WORCESTER, MASS.
Mūsų gabios gaspadinės pagamins skanių val

gių. Rengimo Komisija kviečia visus jaunus ir se
nus dalyvauti, praleisti dieną gražiame parke ir pa
remti klubą.

—Rengėjai.
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5 p.-Laisve (Liberty)—Pentad., Liepos (July) 26,1963

Paieškojimas
Gyvenu vienas 4-se gražiuose 

kambariuose, dėl ramumo norėčiau 
gauti moterį arba vyrą pas mane 
gyventi. Yra daržas, galėtumėte 
užsiauginti daržovių. Norinčiuosius 
tąja proga pasinaudoti prašau šauk
ti telefonu šeštadieniais HA. 3-4862, 
arba šaukite Mrs. Gaidis VI. 7-3322.

(59-60)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, Rug- 
piūčio-August 5 d., Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass., pradžia 7:30 vai. va
kare.

Prašome visus narius kreipti dė
mesį į šį pranešimą ir kviečiame at
eiti į susirinkimą, nes turime -daug 
dalykų aptarimui. Būtent — Rug
piūčio 18 d. piknikas Worcestcry ir 
parengimas Montelloj, į kurį mano
ma pakviesti Brooklyn© Aido Cho
rą suvaidinti operete.

Geo. Shimaitis (61-62)

Wilkes-Barre, Pa. MMMM
Plymouth© 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.
Kviečiamo 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)

sss———ss—



Iš kelionės į angliakasių 
pikniką

Netikėtai įvykusiame,

Ko tūkstančiai moterų ► 
susirinko, ko reikalavo?

lietu v i ų pažangiečių są
skrydy mudu su draugu 
Pranaičiu nutar ėmė va
žiuoti į rengiama Shenan- 
doah’y liepos 14 d. pikniką. 
Vėliau sutiko kartu su mu
mis važiuoti S. Vaišvilienė 
iš Somerdale ir U r. Guzo- 
nienė iš Gloucester City, N. 
J., ir Elzb. Lietuvaitė iš Fi- 
ladelphijos.

Kelionė, kad pasiekt pik
niką, yra pusėtinai ilgoka, 
tai lyg ir baimijausi su vie
na diena suvažinėt. Tai šeš
tadienio pavakary, sėdu 
vienas į mašiną ir važiuoju 
pas Guzonienę ant nakvy
nės. Oras, nors trupučiuką 
buvo dušnus, bet buvo gra
ži ir saulėta diena, tai bu
vo gerai ir smagu važiuoti. 
Kelias geras ir visur va
žiuoju per lygumas. Gam
tos vaizdas nėra geriausias, 
nors medžiai ir krūmokš
niai pasidabinę gražiais ža
liais rūbais, daugely vietų 
matosi daug rožių žydinčių, 
bet vietomis, ant laukų, žo
lė nublukus, pageltus ir ne
simato gamtos tikro gro
žio. Taip ir važiuoju, dairy
damasis aplinkui, gerai nu
siteikęs. Bet pavažiavus 
apie 40 mylių, pradėjo ro
dytis debesėliai ir dangus 
apsiniaukė. Pradėjo krap
noti ir privažiavus Walt 
Whitman tiltą, pra dėjo 
smarkiai lyti, bet kada pa
siekiau Guzonienės namą, 
lietus nustojo lijęs.

Prie durų mane pasitiko 
S. Vaišvilienė. Mat ir ji čia 
atvažiavo ant nakvynės. 
Taip pat buvo diktokas bū
relis Guzonienės giminių 
jos atlankyti. Jiems namą

drūčiau, dar arčiau vienus 
prie kitų traukia. Nežiū
rint, kad čia susirinko dau
gumoj baltagalviai ir nupli
kę seneliai, kurių sveikata 
palaužta nuo ilgo ir sun
kaus darbo, nuo vargų ir 
rūpesčių, bet šiandien čia 
jie visi atrodo jaunuoliais. 
Šiandien čia jie visi bėgioja, 

apleidus, pasikalbę j o m e, visi greiti, visi skubrūs. Tas 
pasitarėme apie bėgančius paliečia ne tik vyrus, bet ir 
reikalus. Taipgi pasikalbė
jau, per telefoną, su savo 
vaikais, kurie netoliese čia 
gyvena ir nuėjome ant po
ilsio. Po nakties miego ir 
poilsio, oras nebuvo geriau
sias. Nakties laiku gerai 
palijo ir oras atvėso. Ryte 
dangus buvo apsiniaukęs. 
Gamta nerodė mums malo
numo dėl važiuotės.

Pasilsėję ir sočiai paval
gę pusryčiu, leidomės į ke
lionę. Pakely paėmėme Pra
naitį ir Lietuvaitę.

Kelionėje po Pennsylva- 
nijos valstiją reikia susi
durt su daugeliu gamtos 
įvairumų, čia žemė kalnuo
ta. Keliai vingių vingiais iš- 
siraitę. Čia gamta gyvento
jams daugiau žiauresnė, 
negu New Jersey valstijoj. 
Čia daugely vietų nuo dide
lės sausros žolė ir pasėliai 
labai išgeltę, saulės išdegin
ti. Bet protarpiais, tam tik
romis vietomis netik me
džiai ir krūmokšniai žaliais 
rūbais pasipuošę, bet žolė 
žaliuoja ir įvairiausios gė
lės žydi. Negali atsidžiaug
ti gamtos malonumu ir gra
žumu. Nors kely džiaugiesi 
gamtos malonumu, bet dan
gus apsiniaukęs, debesys 
apgaubia iš visų pusių, ar
tinasi lietus. Apie Allen
town pradėjo lynoti. Juo 
tolyn, tuo smarkiau lyja. 
Bet nežiūrint į tai, tam tik
romis vietomis mažai karų 
ant kelio, tai mano karas ne 
važiuoja, bet lekia. Nežiū
rint į tuos sunkumus, ku
riuos sutikome kely,nusimi
nimo nebuvo nei pas vieną. 
Visi gerame ūpe, tesėsi ma
lonūs pašnekesiai, visi juo
kauja, visi linksmi, ramino
si, sakydami: kada pasiek
sime pikniko vietą, ten lie
taus nebus. Tarp pašneke
sių ir juokavimų laikas

! greitai bėgo ir pasiekėme 
Tamaqua ir netoliese įva
žiavome į 45 kelią. Pasiekė
me pikniko daržą padarę 
lygiai 200 mylių kelio.

Kieme, kur piknikas bu
vo, stovėjo apie 15 automo
bilių. Kiemas mažuliukas, 
tai tik per vargą pasista
čiau (pasiparkinau) savo 
mašiną.

Pikniko daržas diktokas, 
kuriame matosi apie pustu
zinis didesnių ir mažesnių 
budinkėlių, pašiūrių, kurios 
nuo ilgų metų apšepę ir 
apgriuvę, bet pikniko dar
žą puošia įvairūs didesni ir 
mažesni lapuočiai. Vieta 
pusėtinai apleista, bet pasi
dengus žalumynais. Kadan
gi lietus smarkiai pylė, tai 
nebuvo galima visko paste
bėti, nes reikėjo stengtis 
pasislėpti nuo lietaus. Kada 
atvažiavome, tai jau rado
me didelį būrį lietuvių pa
žangiečių, kurie buvo pasi- 

! slėpę pašiūrėse nuo lietaus 
ir vaišinosi. Oras netikęs, 
nes buvo šalta ir lijo, bet 
publikoj nuotaika buvo kuo 
puikiausia. Nežiūrint, kad 
reikėjo visiems vaikščiot po 
dumblyną, ir braidžioti po 
vandenį, bet nusiminimo ir 
surūgimo nebuvo jokio. Vi
si linksmi, visi juokauja, su 
šypsą ant veidų, vieni kitus 
susitikę ir rodosi, kad tas, v q Bet ii taipgi labai norėjogamtos nemalonumas dari < .. 1 &. ,. . JriAT’o Izri hAmio rli nn MH'iio nn

moteris. Piknike dalyvavo 
ne tik vietinė publika, bet ir 
iš toliau.. Iš Bridgeport, 
Conn., dalyvavo J. Švėgžda. 
Iš Brooklyno —Waresonas, 
Sasna, Bimba, Sungailienė, 
Krunglienė. Iš Eastono— 
Katinienė ir Tilvikas. Iš 
Baltimorės — Paserskis ir 
Žemaitis. Iš Readingo — 
Zambusevičiai, Menčinskai 
ir Romikaitienė. Pasisveiki
nome ir pasikalbėjome su 
O. Žilinskiene, Motuzą, Na- 
ravu. Čizausku, Globičium, 
Mankausku, Kuržinsku ir 
kitais, kurių pavardžių ne
atsimenu. Susipažinau su 
Geniu ir I. Klevinsku, taip 
pat su Liudvise Rauduve; 
tai simpatiška, širdinga ir 
gilaus supratimo moteris.

Dalyvavo ir daugiau 
svietelio iš tolimesnių, vie
tų. Mačiau, station wagon 
atvažiavo su 9 žmonėmis iš 
Baltimorės, bet aš jų pa
vardžių nemačiau.

Nuotaika piknikierių bu
vo puiki. Apyvarta (biznis) 
ėjo visais garais. Visi link
sminosi, vaišinosi. Jeigu 
oras būtų buvęs geras, tai 
šis piknikas būtų buvęs 
vienas iš geriausių šioj 
apylinkėje. Rengėjai parin
ko labai tinkamą laiką pik
nikui, bet gamta nedaro su 
mumis jokios sutarties. 
Viskas, tai dėl lietaus liko
me nuskriausti šiek tiek fi
nansiniai, bet piknikas ne
buvo sužlugdytas ir jis, pa
gal susidėjusias aplinkybes, 
buvo pasekmingas.

Verti pagyrimo šenado- 
riečiai ir mahanojiečiai už 
surengimą šio pikniko. 
Lauksime daugiau tokių są
skrydžių.

Dėlei blogo oro, kaip dau
gelis, taip ir mes, kadangi 
tolima kelionė, anksti aplei
dome pikniką. Važiuotė ant

■■

B
Druskininkuose atidarytas įžymaus lietuviu dailininko ir 

muziko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejus. Name
lyje, kuriame kadaise gyveno ir kūrė M. K. Čiurlionis, įreng
ta jo paveikslų diapozityvų ekspoicija, gausūs eksponatai su
pažindina lankytojus su dailininko ir muziko kūrybine bio
grafija.

Nuotraukoje: M. K. Čiurlionio namas-muziejus Drus
kininkuose.

Ilzes Bimbienės įspūdžiai iš 
viešnagės Tarybų Lietuvoje
Kaip žinia, birželio 20 d. 

iš Niujorko lėktuvu išskri
do didžiulė estų, latvių ir 
lietuvių turistų grupė. Jų 
tarpe buvo ir mūsų aidietė 
Ilzė Bimbienė, kuri yra gi
mus ir augus Estijoje. Ji 
ten vyko aplankyti savo du 
brolius ir seserį, taip pat 
dar karta pamatyti savo 
gimtąją šalį, senąją tėvynę, 
kurią ji apleido prieš dau
giau kaip trisdešimt metų.

nors keliomis dienomis ap
lankyti ir Tarybų Lietuvą, 
bent jau jos sostinę Vilnių, 
apie kurį ji buvo tiek daug 
iš lietuvių girdėjusi.

Na, ir ta proga ir jos 
troškimui išsipildyti pasi
taikė. Tarybų Lietuvą ir 
jos sostinę ji aplankė ir iš 
jos sugrįžo kupina nepa
prastai įdomių, gražių įspū
džių. Man labai rūpėjo nors 
dalimi tų jos Įspūdžių pasi
dalyti su “Laisvės” skaity
tojais.

Ilzę sutikti ir parsivežti 
Lietuvon į Estijos sostinę 
Taliną atvyko mums ameri
kiečiams labai gerai pažįs
tamas Tarybų Lietuvos 
darbuot o j a s ir Kultūri
niams ryšiams su užsieniais 
draugijos pirmininkas Lau
rynas Kapočius. Jie iš Tali
no į Leningradą vykę trau
kiniu, o iš I eningrado į 
Maskvą ir paskui i Vilnių 
skridę lėktuvu. Maskvoje 
praleidę tik vieną dieną.

—Maskva, sako Ilzė/— 
tikrai nepaprastas, tikrai 
gražus miestas. Gatvės pla
čios ir neapsakomai šva
rios. Pastatai gražūs, dau
gumoje gana šviesios spal
vos. Na, o tas požeminis 
traukinys, “Metro” vadina
mas, tikrai neapsakomo 
grožio. Nieko panašaus ne
surasi ir nematysi mūsų 
Niujorko subvėse!

—O kokį įspūdį į jus pa
darė iš pirmo pamatymo 
mūsų senosios tėvynės sos
tinė Vilnius?—klausiu jos.

—Na, pasakysiu, Vilnius 
labai panašus į kiekvieną 
kitą tikrai gražų moderniš

kelio buvo bloga, nes lijo ir 
automobilio langų stiklai 
visa laiką šarmojo.

Nežiūrint į tam tikrus 
trūkumus ir nesmagumus, 
bet visi keliauninkai Jifcome 
patenkinti savo kelione ir 
esame nutarę važiuoti pas 
draugus Ramanauskus į są
skrydį, kuris atsibus rug
pjūčio 25 dieną. Bet, ar va
žiuosime kartu, ar išsiskir
stę, kol kas negalima pasa
kyti.

J. A. Bekampis
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ką miestą. Tik labai švarus 
miestas. Judėjimas gatvėse 
didelis—daug žmonių, daug 
automobiliu. Žmonės atrodo 
smagūs, gerai apsirengę, 
ne prasčiau kaip Taline, 
kaip Copenhagene, kaip 
mūsų Niujorke. — Vilniun 
Ilzė pribuvo liepos 15 d.. Iš 
viso Lietuvoje išbuvo tik- 
tris dienas. Apsistojus bu
vo gražiajame Neringos 
viešbutyje. Būdama Vilniu
je ii aplankė Antano sesu
tę Verutę, kuri gyvena pas 
sūnų Vytautą ir marčią, 
kurie, sako, abudu dirba, o 
Verutė prižiūri jų tris vai
kučius. Atrodo, kad jie gy
vena gražiai. Baigia staty
tis savo namą.

Vienai dienai Ilzė buvo 
nuvykusi į Kauną. Vyko' 
automobiliumi. Labai giria 
vieškelį nuo Vilniaus į Kau
na.

—O kaip jums patiko 
Kaunas? — klausiu jos.

—Neapsakomai. Tai gal 
vienas gražiausiu miestu 
visame pasaulyje! Jis stovi 
tiesiog ant didžiojo Nemu
no. Štai kas į mane tačiau 
padarė giliausią įspūdį, bū
tent, nepaprastai daug sta
tybos. Pasakysiu, ir visur, 
kur tik teko akimis pama
tyt, Lietuvoje matėsi be 
galo daug statybos. Nauji 
apartmentiniai namai, taip 
ir dygsta, taip ir auga!

Būdama Kaune Ilzė ap
lankiusi visą eilę idomių 
įstaigų bei vietovių. Buvusi 
nuvykusi ir į Devintąjį for
tą, kur naciai išžudė tūks- 
tančius nekaltų žmo n i ų. 
Įspūdis baisus.

—Tasai vaizdas, — sako 
Ilzė, —yra ir turėtų būti 
amžinu visiems žmonėms ir 
visiems laikams priminimu, 
kokia nelaimė, kokia baisi 
nelaimė buvo karas ir fa
šizmas! Kaip mes visi tu
rime atiduoti viską, kad 
niekados tos dvi pabaisos 
nebegrūmotų žmonijai ir 
ir jos civilizacijai!

Taipgi aplankiusi ir pa
mačiusi didžiąją Kauno 
elektrinę. Ir kas jai buvę 
nepaprastai įdomu, kad 
Kaune ji pietus valgiusi 
valgykloje, pavad i n t o j e 
garsiuoju Estijos universi
tetinio miestelio Tartu var
du. Irgi tas, kad toji labai 
graži valgykla, jai sakė, 
esanti pastatyta pagal 
dviejų architektų—vyro ir 
moters—planą. Architektas 
esąs lietuvis, o jo žmona 
estė. Patarnavimas ir val
gis esą labai puikūs.

Tuo trumpu laiku jai dar 
tekę aplankyti Pirčiupį ir 
pamatyti to įžymiojo Tary
bų Lietuvos skulptoriaus

Jokubonio sukurtą pamink
lą “Motina”.

—Tai tikrai nepaprastas, 
įspūdingas paminklas, —sa
kė Ilzė.—Jo sukūrėjas tik
rai užsitarnavo garsiosios 
Lenininės premijos.

Be to, jai tekę aplankyti 
ir gražiuosius Trakus, įlip
ti į pilį ir apžiūrėti pilyje 
esantį įdomų muziejų. Įdo
mu, kad Trakuose su ja bu
vęs ir Aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Justas Paleckis. ližė būtinai 
prašė manęs paminėti, kokį 
gilų, kokį gražų jai įspūdį 
paliko draugo Paleckio as
menybė. Savo nepaprastu 
draugiškumu jis tave užka
riauja iš pirmo su juo susi
tikimo. Ilzė labai didžiuojas 
ir tuo, kad jai teko susipa
žinti su drauge Paleckiene, 
labai gražiai išsireiškia 
apie susitikimą su kitais 
mūsų Lietuvos draugais bei 
draugėmis. Prašė ypač pa
minėti didžiojb dienraščio 
“Tiesos” redaktorių Henri
ką Zimaną, su kuriuo ji su
sipažino, kai jis anais me
tais lankėsi Jungtinėse Val
stijose. Kadangi d. Zima
nas gerai kalba ir angliš
kai, tai. aišku, jai jis daug 
kuo padėjo. Na, ir žinoma, 
niekados ji nepamirš Lau
ryno Kapočiaus, kurio juk 
rūpesčiu ir pasidarbavimu 
Ilzė gavo progą aplankyti 
Lietuvą.

Beje, labai gražų į ją 
įspūdį padare apsilankymas 
Vilniaus universiteto rū
muose ir studentų nepa
prastai gražioje vasarvie
tėje prie ežerų. Ten susiti
kus jauną mergaitę, tikrą 
gražuolę, kuri labai gražiai 
kalba angliškai. Buvę ma
lonu su ja pasikalbėti.

Žinoma, dar daug dau
giau įvairių įspūdžių Ilzė 
pasakojo apie savo lanky
mąsi Lietuvoje, bet tik vie- j 
ną kitą čionai tepaduodu.' 
Tikiu, kad mūsų Ilzė galės 
dar ir asmeniškai su aidie- 
čiais ir kitais laisviečiais 
pasidalyti savo gražiais 
įspūdžiais iš savo įdomios 
kelionės

Tik dar vieno dalykėlio ji 
mane labai prašė, būtent: 
nuoširdžiausiai padėk o t i 
Tarybų Lietuvos draugams 
ir draugėms, kurie ją taip 
gražiai sutiko, priėmė ir 
vaišino. Niekados ji jų ne- 
pamiršianti.

Rep.

AREŠTAVO 250 NEGRŲ
New Yorkas. •— Virš 1,- 

000 negrų ir baltųjų sėdėjo 
ir pikietavo Medical Center 
įstaigą. Policija nešte nune
šė apie 250 pikietininkų į 
vežimus. Juos areštavo už 
“netvarkos kėlimą”.

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadieni, liepos 29 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Netikėtai Vilniuje susitiko dvi Ievos—viešnia iš JAV Ieva
Mizarienė ir įžymi rašytoja Ieva Simonaitytė.

(Ieva Mizarienė apie tai pasakos Moterų klubo 
ruošiamame mitinge rugpiūčio 2 d. Schwaben salė 
je Brooklyne.)

Kas nežino, nepatyrė, 
koks sąjūdis ištinka šeimą, 
kurios šeimininkė ruošiasi 
ilgesnei išvykai iš namu. 
Kaip apsieiti 'be jos? Ne 
naujiena, kad moterų išvy
kos dažniausia teįvyksta 
tik į ligoninę, jai pačiai su
sirgus, kur kas rečiau vieš- 
nagėn, o už vis rečiau į ko
kius ten mitingus. Ką be
kalbėti, kai moteris pasike
lia iš namų į konferencijas, 
į kongresus užsienyje.

Ir štai į Tarptautinį mo
terų kongresą Maskvoj bir
želio 24—29 dienomis suvy- 
ko tūkstantis su virš atsto
vių iš 110 pasaulio šalių. 
Jos atidėjo tolimesnei die
nai šeimos valgių virimus, 
skalbinius, lopinius, išvyko 
i Maskvą atlikti ką svar
besnio.

Su vyko jos iš demokrati
nių, iš socialistinių ir iš fa
šistinių šalių. Vienos kelia
vo lėktuvais, kitos laivais 
ir traukiniais ar automaši
nomis.

Buvo ir tokių moterų, ku-

Jonui Rušinskui--70 mėty
Daugelis mūsų žmonių 

pažįsta brooklynietį Joną 
Rušinską—draugišką, kuk
lų vyrą, dalyvaujantį lietu
vių visuomeninėje veikloje. 
Liepos 20 d. sukako jam 70 
metų. Ir ta proga Jonas, at
vykęs į “Laisvės” pikniką 
(praėjusį sekmadienį) 
draugus pavaišino. O drau
gai jam sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Jonas Rušinskas gimė 
1893 m. liepos 20 d. Gižų 
valsčiuje Lietuvoje. 1913 
metais jis išvyko į Škotiją 
laimės ieškoti. Ten tais pa
čiais metais G1 a s g o v o 
mieste susituokė su Koste 
Rugienyte, dabartine savo 
žmona, ir jiedu susilaukė 
trijų dukrų ir sūnaus.

11921 metais Rušinskai at
vyko į JAV. Apsigyveno 
kietosios ^anglies kasyklų 
srityje, — Minersville, Pa. 
Čia abudu Rušinskai įsi
traukė į visuomeninę veik
lą. Jis buvo veiklus anglia
kasių unijos narys. Rlišins- 
kų durys buvo atdaros vi- 

rios turėjo keliauti slaptai, 
miškų takeliais ir tankumy
nais pereidinėjo uždraustas 
peržengti sienas, rizikavo 
kentėti sunkias bausmes už 
peržengimą drausmių.

Kas joms suteikė drąsos 
ir jėgos žengti tokius 
žingsnius? Ka jos tuo tikė
josi atsiekti? Kokie ju troš
kimai? Kokios viltys? Ko
kius reikalavimus įos Kon
grese iškėlė?

Tuos ir daugeli kitų pa* 
našių klausimų plačiai aiš
kins Ieva Mizarienė, kuri 
kongrese dalyvavo, tas mo
teris susitiko, jų kalbas 
girdėjo.

Pranešimo iš kongreso 
vakaras įvyks kitą penkta
dienį, rugpiūčio 2-rą dieną, 
Schwaben mažesniojoj sa
lėj, kampas Myrtle ir Kni- 
kerbocker Avės.. Brooklyne 
(Ridgewoode). Tikimasi ir 
dainų.

Rengia ir visus kviečia 
Liet. Moterų klubas. Įėji
mas nemokamas. Pradžia 
7:30. Valdyba

siems mūsų veikėjams; juos 
ir šiandien daugelis (net ir 
ne lietuvių) darbininkų vei
kėjų mielai prisimena 
kaip labai darbščius ir 
draugiškus žmones.

Angliakasyklose darbams 
sumažėjus, Rušinskai persi
kėlė gyventi i Niujorką, čia 
jis per ilgą laiką tarnavo 
dideliuose namuose super
intendentu. O šiuo metu 
Rušinskas jau pensininkas; 
abudu su žmona gyvena 
viename kooperatyviniame 
apartamente Coney Islan
de, Brooklyne. Būdamas 
pensininku, Jonas tačiau 
porą dienų kas savaitę pa
deda išsiuntinėti “Laisvę”.

Bet tai ne viskas. Jonas 
Rušinskas yra veiklus sce
nos mėgėjas—jis dalyvavo 
daugelyje scenos veikalų 
pastatymuose, atliko svar
bias roles. Ilgai priklausė 
Lietuvių Liaudies Teatrui. 
Be to, jis —Lietuvių Koope
ratyvės spaudos bendrovės 
direktorių tarybos pirmi
ninkas. O Koste Rušinskie- 
nė LLD 1-osios kuopos iž
dininkė, taipgi aidietė ir 
Aido choro moterų Kvarte
to narė.

Kaip matome, Rušinskjai 
laiko veltui neeikvoja.

Jų dvi dukterys ištekėju
sios, augina šeimas. Sūnus 
taipgi vedęs. Visi gyvena 
Niujorko mieste. O vienas 
Rušinskų anūkas—įžymus 
angliško dienraščio (Las 
Vegas mieste, Nevadoje) 
kolumnistas.

Linkime Jonui Rušinskui, 
peržengusiam 70 metų am
žiaus slenkstį, ilgiausių me
tu, sveikatos ir sėkmės!

R. Mizara

SERGA
Walter Keršulis ligoninėje

Prieš porą savaičių W. 
Keršuliui pradėjo skaudėti 
koją per pėdą. Vis laukė, 
manydamas, kad skausmas 
pereis, bet vieton mažėti, 
skausmas didėjo. Gydytojo 
patartas, Keršulis pasidavė 
į Lutheran ligoninę tyri
mui, kas atsitiko. Ligoninė 
randasi ant East New York 
Ave. ir Junius St. Lankymo 
valandos nuo 2 iki 8 vai. 4

Jei tyrimas neparodys 
rimtų komplikacijų, tai te
kančią savaitę Walter Ker
šulis grįš iš ligonės.

Linkime Walteriui greit 
pasveikti. P. B*




