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Iš bažnyčios į kalėjimą 
Gėda mūsų Niujorkui 
Ir gemblerių karalystėje 
Dvidešimt aštuntoji!
Kad nors dalis tos sumos 
Dorovė iš prievartos 
Gerai pavyko 
Nusipranašavo

Rašo A. Bimba

Praėjusį sekmadienį 
ville, Va

Farm-
grupė negrų nuėjo

O. Penkovskio susekimas ii 
šnipy isterija Vakaruose

Londonas. — Tarybų Są
jungos susekimas šnipo O- 
lego Penkovskio, jo nutei
simas ir sušaudymas sukė
lė Vakaruose isteriją.

Faktas yra, kad Penkovs- 
kis buvo žymus Vakarų

į Baptisty bažnyčią pasimels-į ®n’.PaS-v_J'? Tarybų Sąjun- 
ti. Dvidešimt du iš jų atsidū- g°je užėmė ^atsakingą vie
pė į kalėjimų- Jau ir bažny- j tą, turėjo pažinčių su aukš
čius virto kovos arena. | tais valdžios, o ypatingai 

gynybos pareigūnais. Ne
veltui po jo susekimo TSRS UIU41ČlU3ia įL&Mtį. XIUSUICU Vic- . 1 V • 1-1

sėtkais juodieji žmonės kem- įvykozymių pakaitų gyny-- 
šami į kalėjimus ir baudžia- bos jėgų komandoje. Kai 
mi. O jų nusidėjimas tik toks, kurie komandieriai artimai 
kad jie protestuoja prieš dis-' draugavę net buvo nuže- 
kriminaciją namų statyboje.

Mūsų Niujorkas užsitraukė 
didžiausią gėdą. Kasdien de-

Vienas geras draugas davė 
man pasiskaityti laikraštį iš 
garsiosios Amerikos gemble- 
rių karalystės iš Las Vegas, 
Nevada. Jame skaitau įdomią 
gabiai parašytą Jude Wannis- 
įįo kolumną. Pasirodo, 
ir ten verda kova prieš 

diskriminaciją.
Gembleriai išsigandę, 

pakenkti jų bizniui 
smarkiai sumažėti 
skaičius.

minti laipsnais. Per tre
jus metus Penkovskis teikė

Vakarams informacijų apie 
Tarybų Sąjungos gynybą ir 
jos svarbius atsiekimus.

Vakarai netekę jo labai 
susirūpino, ne vien, kad ne
teko žymaus šnipo, bet kad 
jo suėmimas atidengė eilę 
Vakarų šnipų ir ryšių ka
nalus.

Todėl Anglijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Prane ūzijoje, 
Švedijoje, Jungtinėse Vals
tijose prasidėjo šnipų iste
rija. Iš vienos pusės, tai 
bandymas apsisaugoti nuo 
užsienio šnipų, iš antrosios 
—bandymas pridengti nuo
stolį, kokį Vakarai gavo 
netekdami Penkovskio.

kad 
rasi-

Gali
Gali 

turistų

Rugpiūčio 28-ji bus istorinė 
diena. Prie jos ruošiasi visi 
civilinių laisvių šąlininkai. 
Demonstraciją Washingtone 
užgyrė ir prezidentas Kene
dis.

Kaip su lietuviais? Jie irgi 
turėtų turėti gerą atstovybę. 
Girdėtis, kad yra organizuo
jamas vykimas busais. Rei
kėtų ir lietuviams dalyvauti.

Ar žinote, kad federalinė 
valdžia per metus išleidžia 14 
bilijonų dolerių visokiems ty
rinėjimams ir ieškojimams, 
beveik išimtinai militari- 
niams?

Dabar praneša, kad bus siū
loma Kongresui iš federalinio 
iždo paskirti ir išleisti du bi
lijonus ir tris šimtus 
dolerių tyrinėjimui 
gelmių.

O kiek bilijonų iš
«io iždo skiriama kovai su vė
žio ligomis, su širdies ligomis, 
kurios be laiko į kapus pa- 
ftunčia šimtus tūkstančių ame
rikiečių? Nieko nesigirdi...

Apie arabų šalių 
vienybę

Kairas. — Sirija, kuri už
ima 72,234 kvadratines my
lias ir turi 5,500,000 gyven
tojų, tariasi vienytis su 
Iraku, kuris užima 172,000 
kv. mylių ir turi 7,500,000 
gyventojų. Abidvi šalys 
yra tarp Viduržemio jūros 
ir Persijos įlankos ir ru- 
bežiuojasi.

Elgiptas, kuris užima 
386,200 k v. mylių ir turi 
26,500,000 gyventojų, pla
nuoja jungtis su Jemenu, 
kuris užima 75,000 kv. my
lių plotą ir turi 3,800,000 
gyventojų.

Washingtonas. — Labai 
sumažėjo JAV plieno ga
myba.

Pavogė 170,850 
automobilių

New Yorkas. — National 
Automobile Theft biuras 
raportavo, kad 1963 m. per 
pirmus 6 mėnesius Jungti
nėse Valstijose buvo pa
vogta 170,850 automobilių.

Biuro vedėjas R. M. King 
sako, kad iki metų pabaigos 
bus pavogta apie 400,000 
automobilių, nes antroje 
metų dalyje jų daugiau pa
vagia, negu pirmoje.

1963 m. automobiliu va
gystės padidėjo 11 nuošim
čių lyginant su 1962 me
tais. Iš pavogtų 90 pro
centų automobiliu buvo at
gauta, bet 10% “dingo, kaip 
vandenyje.” “žuvę” auto
mobiliai sudarė $15,300,- 
000 nuostolių.

milijonų 
okeano

federali-

Su pasididžiavimu Lousiana 
valstijos Baton Ruge vysku
pas paskelbė, kad jis įsakė 
savo globoje keturias viduri
nes parapijines mokyklas in
tegruoti. Vadinasi, ikišiol tos 
mokyklos buvo segreguotos. 
Be to, visos kitos toje vysku
pijoje katalikų mokyklos ir 
įstaigos palieka segreguotos.

Aišku, kad tas vyskupas tą 
žygį daro iš prievartos. Jis 
bijo kylančios audros prieš 
segregaciją.

Praėjusį sekmadienį pietūs 
pas draugus Mureikus puikiai 
pavyko. Gražiai ir smagiai 
buvo praleista popietė.

Man sakė, kad panašūs ge
riems tikslams pietūs bus su
ruošti pas dr. Joną Stanislo- 
vaitį rugsėjo 22 d. Labai ge
rai. Neabejoju, jog kas nors 
nuvyks ir iŠ “Laisvės” pasto
gės.

Man patinka šenandorio ir 
Mahanoy City draugai. Nors 
dų ruoštą “Laisvės” naudai 
pikniką aną dieną labai suli
jo, bet, sako, jie nusitarė toje 
pūčio j e gražioje vietoje su
rengti kitą pikniką. Taip ir 
reikią.

Beje, dalyvaudamas praė
jusio sekmadienio parengime

IŠ VISO PASAULIO
New Delhi. — Indijos 

premjeras Nehru reikalau
ja daugiau armijos pasiųsti 
į Kinijos pasienį.

Cannes, Prancūzija.—Su
laukęs 84 metų amžiaus mi
rė mainų inžinierius E. Sen- 
gieris, belgas.

Balbo. — 1963 m. Jungt. 
Valstijos už kitų šalių lai
vų praplaukime Panamos 
kanalu jau gavo $9,500,000.

sužinojau iš New Haveno 
draugų, kad šiomis dienomis 
mirė labai geras laisvietis J. 
Rudmanas. Mirė staiga. Ne
tekome dar vieno susipratu- 
sio, laisvo ir veiklaus žmo
gaus. Mano užuojauta jo 
žmonai, jo draugams.

Su sadistiniu pasigardžiavi
mu Chicagos menševikų laik
raštis liepos 23 d. rašo: “Ira
ke pakorė 3 komunistų va
dus. . . Kolumbijoje nukovė 5 
komunistus. . .”

O tos pačios Chicagos kle
rikalų laikraštis tą pačią die
ną užpranašavo: “. . . ir opti
mistui atrodo, kad tiek bus 
naudos iš pasitarimų su So
vietais taikos klausimais, kiek 
norint gauti grūdų iŠ šiaudų”.

Betgi, kaip žinia, Maskvos 
pasitarimai davė visai puikių 
grūdų.

Vietname nesimato 
karo pabaigosu

I*

Viet- save tos religijos vadus, 
pasi-1 milijonus budistų ir sutvir- 

Rang

Saigonas. — Pietų 
namo armija turėjo 
traukti iš “Zonos D,” 
Rango srityje, žemutinėje 
dalyje prie Mekongo upės, 
kur labai dera ryžiai. Val
džios armija pasitraukda
ma paliko ir minų lauką, 
kuriame yra užkasta apie 
800 minų. Dabar partiza
nai tas minas išsikasa ir 
jomis papildo savo sprogs
tamosios medžiagos kiekį..

Jungtinių Valstijų milita- 
ristams labai nepatiko Viet
namo armijos pasitrauki
mas iš minėtos zonos, o dar 
daugiau palikimas minų.

Kitas nesusipratimas tarp 
JAV militaristų ir Pietų 
Vietnamo prezidento Ngo 
Dinh Diemo, kilo, tai dėl jo 
nusistatymo prieš budistus. 
Jis yra katalikas ir pulda
mas budistus sukėlė prieš : nistų santykius.

tino partizanų jėgas.
Jungtinės Valstijos jau 

du metai aktyviai dalyvau
ja kare prieš partizanus. 
Numatoma, kad per tą lai
ką partizanai kiekvieną 
mėnesį neteko po 1,000 
žmonių, bet jų organizuo
tos jėgos ne sumažėjo, o 
padaugėjo nuo 18,000 iki 
24,000 žmonių. Prie to, juos 
rėmia desėtkai tūkstančių 
darbininkų, studentų, žve
jų ir žemdirbių.

Prancūzija neprisidės prie 
atominių bandymų draudimo

Paryžius. — Prancūzijos tai ir Prancūzija nesusilai- 
prezidentas De Gaulle pa- kys nuo jų gaminimo, 
reiškė, kad Prancūzija ne- De Gaulle pasisakė prieš 
prisidės prie atominių bom-, NATO ir Varšuvos apsigy- 
bų bandymo draudimo su-, nimo sąungos nekariavimo 
tarties, kurią paruošė JAV, 1 sutartį, už kurią kietai sto- 
TSRS ir Anglija. Į ja Tarybų Sąjunga ir šis

Jis sako, kad sutartis ne- klausimas buvo plačiai dis- 
pašalina atominio karo pa- kusuotas Maskvos konfe- 
vojaus tol, kol nėra susitar
ta nevartoti atominių gink
lų, kol atominėmis bombo
mis užversti sandėliai ir kol ! nių Valstijų finansų sekre- 
nėra panaikintos priemonės torius D. Dillonas sako, 
tų bombų nunešimui į kitas kad skolų lubos bus pakel- 
šalis. | tos nuo 30D milijonų dole-

Jis sako, kad susitarti-I riu iki $316,500,000,000.

rencijos dalyvių.

Washingtonas. — Jungti-

1 I •Washingtonas. _  JAV sios valstybės nepasižadėjo i Tatai reiškia, kad palaips-
diplomatai veikia, kad negaminti atominių bombų, niui mažės dolerio vertė. 
TSRS duotų Indijai raketų 
prieš lėktuvus. Numato
ma, jeigu TSRS duotų, tai 
tas dar daugiau pablogin
tų TSRS ir Kinijos komu-

Sako, kad dabar jau sumažės 
“šaltasis karas”

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga, Čekoslovakija, Bulga
rija, Lenkija, R u m u n i j a, 
Rytų Vokietija, Mongolija 
ir Vengrija kreipėsi j Jung
tines Tautas su pasiūlymu, 
kad sušauktų tarptautinę 
konferenciją prekybos rei
kalais.

Socialistinės valstybės sa
ko, kad dabartinė Vakarų 
politika, visoki apribavimai 
p a r d a v i m ui “strateginių 
medžiagų” kenkia pasauli
nei prekybai.

Havana. — Proga 10-ties 
metų sukakties nuo pra
džios kovos nrieš Batistos 
diktatūrą kalbėjo premje
ras Fidelis Kastro.

Jis sakė? kad Kubos revo
liucija, darbo žmonių atsie- 

j kimai suteikė viltį ir kitų 
šalių žmonėms prie pasi- 
liuosavimo.

Kastro kaltino Jungtines 
Valstijas, kad jos už inva
zijos imtinius dar nesumo
kėjo $10,000,000. Buvo su
tarta, kad sumokės $53,- 
000,000, bet įvairių reikme
nų pristatė tik $43,000,000 
vertės.

Vientiane. — Ir vėl įvy
ko susirėmimų tarp Laoso 
kairiųjų ir dešiniųjų jėgų.

Londonas. — John M. 
Hightower, žymus kores- 
pondentas, kuris buvo 
Maskvoje metu susitarimo 
drausti atominių bombų 
bandymus, sako, kad dabar 
turės sumažėti “šaltasis 
karas.”

Nuo “šaltojo karo” ken
čia visa žmonija. Jis aksti
ną prie apsiginklavimo ir 
sunki taksų našta gula ant 
žmonių pečių. Jis kenkia 
prekybai ir apsikeitimui 
mokslo bei technikos paty
rimais. Jis auklėjo vieni 
kitais nepasitikėjimą.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
pareiškė, kad susitarimas 
drausti bombų bandymus 
atmosferoje ir vandenyje 
turės vesti prie pabaigos 
“šaltojo karo.” Šis susita
rimas iššauks pasaulyje
žmonių ir valstybių tokį di-1 nis prie taikos.

deli reikalavimą nusigink
lavimo, kad jokiomis pa
stangomis karo kurstytojai 
negalės palaikyti įtemptą 
atmosferą.

Žinoma, šis susitarimas— 
tai tik pradžia tautų ir vals
tybių linkui sugyvenimo, 
nes dar nesusitarta panai
kinti atomines ir branduo
lines bombas, kurių pilni 
sandėliai, dar nesusitarta 
eiti prie, nusiginklavimo.. 
Gi kol yra įsteigę šimtus 
karo bazių kitose šalyse, tai 
taika nėra užtikrinta.

Washingtonas.. — Prezi
dentas Kenedis kalbėdamas 
per radiją ir televiziją apie 
sutarti Maskvoje sakė, kad 
tai didelis žmonijos atsie- 
kimas. Jis sakė, kad susi
tarimas turės mažinti “šal
tąjį karą.” Jis sakė, kad 
sutartis tai svarbus žings-

Tarybą Sąjunga turi 
daugiausia durpių

Maskva. — Kiek dabar 
yra žinoma, tai Tarybų 
Sąjunga turi 92 procentus 
pasaulinio kiekio durpių. 
1962 metais TSRS buvp 
gauta 160,000,000 tonų dur
pių. TSRS yra pasistačius 
daug elektros jėgainių, ku
rioms kurui vartoja dur
pes.

Po TSRS seka Airija, ku
ri pereitais metais pasiga
mino 4,000,00.0 tonų durpių. 
Jungtinės Valstijos 1962 
m. savo durpių gavo tik 
572,000 tonų, o iš užsienio 
įvežė 267,478 tonus.

Rugpiūčio mėnesį TSRS 
šaukia tarptautinį suvažia
vimą Leningrade, kuris 
svarstys durpių gavimo ir 
jų naudojimo reikalus.

Indija ruošia jėgas 
prieš Kiniją

New Delhi. — Indijos Ka
ro ministras Čavanas tarė
si su armijos ir orlaivyno 
vadais dėl pasiuntimo dau
giau jėgų, prie Kinijos sie
nos. Jis, kaip paprastai, 
kaltino Kiniją, būk ji su-i 
traukus daugiau -armijos 
prie sienos ir “laužo 
militarizacijos liniją.”

de-

vy-
In-

Pekinas. — Kinijos 
riausybė pareiškė, kad 
dijos skleidžiamos pasakos 
apie tai, būk kinai “laužo 
sieną ir koncentruoja armi
ją prie sienos” — yra gry
nas melas.

Maskva. — Tarybų Są
junga jau turi 225,000,000 
gyventojų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Reikalauja baigti 
kolonializmą

Jungt. Tautos, N. Y.— 
Po penkių mėnesių Jungti
nių Tautų specialus komite
tas, iš 24-ių šalių, baigė 
darbą ir reikalauja — baig
ti kolonializmą.

Komitetas siūlo, kad Por
tugalija tuojau paliuosuotų 
Angolą ir Mozambiką, An
glija pasitraukų iš kolonijų 
Afrikoje, Pietų Afrikos 
Sąjungą iš, Pietvakarių Af
rikos ir Ispanija iš savo ko
lonijų Afrikoje.

IŠLIKO TILTAS
Belgradas.—Skoplės mies

tas baisiai nukentėjo nuo 
žemės drebėjimo, bet per 
Vardaro upę išliko tiltas, 
kuris buvo pastatytas 520 
metais, tai yra prieš 1,443 
metus.

Washingtonas.— Penkta
dienį, rugpiūčio 2 d., JAV 
Valstybės sekretorius Rus
kas ir eilė senatorių vyks
ta į Maskvą. Maskvoje 
rugpiūčio 5 d. Anglija, 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga pasirašys su
tarti, draudžiančią bran
duolinius bandymus atmos
feroje ir vandenyje.

Havana. — Šiemt Kubos 
premjeras F. Kastro apsi
lankys Alžyre.

Bucha ręstas. — Rumuni
ja ir šiaurės Vietnamo res
publika pasirašė dviejų me
tų prekybos ir techninės 
pagalbos sutartį.

Praga. — Čekoslovakija 
ir Jugoslavija uždarė savo 
konsulatus Pietų Afrikos 
Sąjungoje, kuri žiauriai 
persekioja negrus.

Bloomfield, Conn.—JAV 
karo laivyno malūnsparnis 
nukrito ant gatvės. Užsi
mušė abu lakūnai ir gat
vėje užmušė dar vieną žmo
gų-

Jakarta. — Indonezijos 
jūrų, oro ir sausumos gy
nybos jėgos daro pratimus.

Hudson, N. H.
Mirė

Liepos 30 d. mirė Juozas 
Egeris, gyvenęs Hudsone. 
Bus laidojamas penktadie
nį, rugpiūčio 2 d., Lietuvių 
kooperatyvo kapinėse, Na
shua, N. H.. 9 vai. ryto.

Žinią telefonu pranešė M. 
Lukas, iš *Worcesterio.

(Juozas Egeris buvč il
gametis pažangiųjų gretose 
veikėjas. Prašome draugus 
parašyti apie velionį pla
čiau. Mirusiojo šeimai, gi
minėms ir draugams, liūde
sio valandoje, reiškiame už
uojautą.—Redakcija)

Pekinas. — Kinija netru
kus pasigamins atominę 
bombą.

Bagdadas. — Irakas at
šaukė savo studentus iš Ta
rybų Sąjungos.

Teheranas. — Bandaro 
srityje buvo mažas žemės 
drebėjimas.

Madridas. — Į policijos 
stotį buvo mesta bomba, 
kuri sužeidė 20 policininkų.

Washingtonas.—JAV vėl 
užsakė penkis atominius 
submarinus.

Paryyžius. —Sulaukęs 80 
metų amžiaus mirė genero
las J. Vuilleminas.

Bona.—Atvyko JAV Gy
nybos sekretorius R. Mac 

i Namara aiškinti vokie
čiams Maskvos sutarties 
turinį.

Londonas.—sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė admiro
las W. Tennant.

Jakarta. — Indonezijos 
karo laivynas praktikavo 
raketas.

Karačis. — Pakistane ge
rai deri mišrios rūšies ku
kurūzai.

Buenos Aires. —Argenti
na išlaisvino 150 politinių 
kalinių.

Roma.—Sulaukęs 85 me
tų amžiaus mirė profeso
rius dr. Ugo Cerletti, spe
cialistas elektra gydymo 
smegenis .
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Maskvos sutartis — 
liaudies laimėjimas!

PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Londone (Trafalgar 
aikštėje) įvyko didžiulis masinis mitingas. Jame kal
bėjusieji reiškė džiaugsmą dėl Maskvos sutarties, dėl 
branduolinių ginklų bandymų sulaikymo. Kalbėtojai 
teisingai pabrėžė, jog Maskvos sutartis—pasaulio taikos 
šalininkų laimėjimas.

Tą pačią dieną Povilo katedroje (Londone) kalbėjo 
kanauninkas John Collins. Jis daugmaž taip sakė:

—Mes, kurie kovojome už branduolinių ginklų ban
dymų sulaikymą, buvome išjuokti, apšmeižti, vadinami 
visokiais būdvardžiais—kvailiais ir netgi melagiais. Ta
čiau, jeigu Maskvoje buvo prieita prie susitarimo, tai 
didžiausias už tai nuopelnas priklauso visuomenei, rei
kalavusiai, kad toks susitarimas būtų padarytas.

Tai, ką sakė anglai, labai tinka ir mums, amerikie
čiams. Kiek demonstracijų, kiek reikalavimų JAV žmo
nės, taikos šalininkai, padarė, reikalaudami, kad bran
duolinių ginklų bandymai būtų sulaikyti, kadangi jie, 
visųpirmiausia teršia orą, grūmoja žmonių sveikatai, 
o antra—tai veda vis arčiau link branduolinio karo.

Atsimenate, gerbiamas skaitytojau, t. v. Stockholmo 
peticijas, kurios reikalavo sulaikyti branduolinių ginklų 
bandymus? Atsimenate, kaip pas mus buvo puolami tie 
žmonės, kurie minėtas peticijas skleidė, kurie rinko po 
jomis parašus, kurie padėjo savo parašus?

Mes tai labai gerai atsimename, nes, kai šiuos žo
džius rašantysis buvo pašauktas pas kongresinį ra- 
gangaudžių komitetą inkvizicijai, vienas mūsų laikraš
čiui kaltinimų buvo tas: “Laisvė” agitavo, kad žmo
nės pasirašytų po “Stockholmo peticijomis...”

Amerikiečiai, ypatingai amerikietės moterys, daug 
jėgų įdėjo kovai dėl branduolinių ginklų bandymų su
laikymo. Šiandien jie gali didžiuotis savo darbais, savo 
žygiais. ; r

BET TAI, KAS BUVO sutarta Maskvoje, yra tik 
dalinis taikos šalininkų laimėjimas.

Būtinai turime reikalauti, kad būtų sulaikyti bran
duoliniai bandymai ir žemėje. Daugiau: mes remiame 
tą Tarybų Sąjungos siūlymą, padarytą Jungtinėse Tau
tose 1959 metais, kad visi branduoliniai—atominiai ir 
hidrogeniniai — ginklai būtų sunaikinti, kad būtų eita 
prie visuotinio nusiginklavimo. Tik tuomet, kai tai bus 
pasiekta, žmonija ramiau atsidus.

Tiek Chruščiovas, tiek prezidentas Kenedis, savo 
kalbose, pasakytose ryšium su Maskvos konferencija ir 
jos nutarimais, parodė, kokią baisią destruktyvią jėgą 
branduolinė bomba turi. Plaukai ant galvos stojasi, 
skaitant tas kalbas. Jeigu taip, tai kur protas, kur są
žinė jas gaminti, jas bandyti, jas laikyti “sandėliuose”? 
Kodėl jų nesunaikinti, kodėl neuždrausti jas gaminti?

— Jeigu tik viena branduolinė bomba būtų nu
mesta ant kurio Amerikos miesto, Rusijos ar kurio ki
to miesto,—nežiūrint, kas ir kaip ją numestų, atsitik
tinai, .ar koks pasiutėlis tyčia, ar priešas iš didelės ar 
mažos tautos, — toji viena bomba galėtų paleisti ant to 
bejėgiško miesto gyventojų daugiau naikinančios jėgos, 
negu visos bombos, numestos Antrojo pasaulinio karo 
metu...

Jeigu taip, tai kam tas bombas gaminti, kam jas 
laikyti? Kodėl nesusiprasti, nesusitarti, kad jos būtų 
sunaikintos, kad jos būtų uždraustos gaminti?!

Tuos pinigus, kurie eikvojami tokioms viską naiki
nančioms bomboms, jų gamybai, reikėtų išleisti mokslui 
ir žmonių gyvenimui gerinti. Reikia atsiminti, jog 
šimtai milijonų žmonių šiandien gyvena baisiame skur
de; vieni jų tiesiog badauja, kiti pusbadžiai;ja. Tai kur 
gi sąžinė, kur protas leisti bilijonus dolerių branduoli
nėms bomboms gaminti?

Š. m. liepos 18 d. sukako 
70 metų, kai gimė įžymusis 
tarybinis poė’tas Vladiihiras 
Majakovskis. Sukakties mi
nėjimą iškilmingai atžymė
jo visos tarybinės tautos. 
Vilniaus Akademiniame te
atre įvyko didžiulis poetui 
pagerbti mitingas. Savait
raštis “Literatūra ir me
nas” rašo:

Atidarydamas iškilmingą mi
nėjimą, respublikinio jubilie
jinio komiteto pirmininkas, 
Lenino premijos laureatas E. 
Mieželaitis plačiai apžvelgė 
Vladimiro Majakovskio poeti
nio balso poveikį Lietuvos vi- 
sumeniniam ir kultūriniam gy
venimui, lietuvių literatūros 
ryšius su didžiojo poeto kūry
ba.

Vladimiro Majakovskio bal
sas brangus ir savas visoms 
tautoms.

Savo poetinį darbą Maja
kovskis vertino kaip bendro 
partijos darbo dalelytę. Tik 
didis poetas galėjo parašyti 
tokį kūrinį, kaip “Vladimiras 
Ijičius Leninas.” šis kūrinys— 
tai poetinės Majakovskio kū
rybos viršūnė, ta i h i m n a s 
žmogui, kuris visą savo gyve
nimą paskyrė liaudžiai.

Poetinė geni alaus Maja
kovskio kūryba — sako baig
damas drg. Mieželaitis, — tai 
starto aikštelė, iš kurios kyla 
į dideles aukštumas mūsų po
ezijos raketa, iškeldama nau
jo žmogaus vardą.

—Prieš keturiasdešimt me
tų,—sako Lietuvos TSR liau
dies poetas T. Tilvytis, — 
Kaune pasirodė Majakovskio 
eilėraštis “Broliams rašyto
jams.’’ Iki tol nežinomas po
etas kvietė literatus eiti iš sa
lonų į gyvenimą. Mus, tuo 
metu dainavusius apie gėles ir 
mėnesienas, sis eilėraštis ne 
tik prablaivino, bet trenkė 
tartum perkūnas iš giedro 
dangaus.

— Vladimiras .Majakovskis 
neatskiriamai buvo susijęs su 

liaudimi, — kalba Kau’no 
“Drobės” fabriko darbininkė 
L. Zabotkaitė. — Visa, ką jis 
rašė, rašė širdies krauju, ti
kėdamas, kad tai reikalinga 
liaudžiai, partijai, tarnauja 
bendram komunizmo reikalui.

Kalba literatūros kritikas 
D. Judelevičius.

—Seniai žinoma, — pasakė 
jis, — kad pakartoti didelį 
menininką beveik neįmanoma, 
o jį mėgdžioti — be galo ne
dėkinga. Užtat juo didesnį 
vaidmenį Majakovskis suvai
dino, kai savo pavyzdžiu ska
tino kita menininką ieškoti 
nuosavo kelio.

—Majakovskio p a 1 i k i ma s, — 
baigdamas pabrėžė D. Jude
levičius, — gyvena ir gyvens.

Kėdainių chemijos kombina
to darbininkas A. Žukas kal
bėjo apie revoliucinę Maja
kovskio lyriką, kurioje atsi
spindi didieji humanizmo ide
alai, tarybinės liaudies verži
masis į šviesią ateitį.

Po iškilmingos dalies meno 
meistrai ir saviveiklininkai su
rengė koncertą.

KAI AUKŠČIAU IŠDĖSTYTA mūsų nuomonė buvo 
parašyta, gavome “Midweek Worker,” kuriame telpa 
JAV komunistų vadovo Gus Hali pareiškimas Maskvos 
sutarties klausimu.

Gus Hali sako, jog Maskvos sutartis — “milžiniška 
vises žmonijos pergalė,... Tai reiškia tuojautinį bran
duolinių bandymų sulaikymą, kurie, mokslininkų nuo
mone, nuodijo žemės atmosferą, žalojo visą žmoniją ir 
dar negimusią gentkartę.”

Gus Hali ragina visus amerikiečius stovėti taikos 
sargyboje, žiūrėti, kad JAV Senatas, einant šalies kons
titucija, užgirtų Maskvos sutartį. Nes, jei liaudis ko
vos, budės, tai visokie goldwateriai ir jiems panašūs, pa- 

■ sisakę prieš sutartį, nuleis savo snapus.
“Mes sveikiname,” sako komunistų vadovas, “mūsų 

šalies žmones, kovojančius už taiką, sveikiname viso 
pasaulio už taiką kovojančiuosius.. Mes esame įsitikinę, 
kad liaudis, padrąsinta šito laimėjimo, tęs savo kovą tol, 
kol karo pavojus bus panaikintas.”

Taip, Maskvos sutartis teikia taiką mylintiesiems, už 
v taiką kovo jautiesiems daug vilčių, kad jų pastangos, jų 

siekimai bus įgyvendinti.

DARIUI IR GIRĖNUI 
PAMINKLAS

Š. m. liepos menesį suka- 
■ ko 30 metų, kai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas 
perskrido Atlantą ir tragiš
kai žuvo Prūsijoje (sakoma, 
naciai jų lėktuvą bus nu
kirtę). Pas mus, Niujorke, 
“vaduotojai” ruošė tai su
kakčiai paminėti kaž kokią 
pramogą, , bet tą pramogą 
besmegeniai pavertė Lietu
vos šmeižimu. Tūlas paš- 
kudnikas-“pulkininkas” per 
radiją taip biauriojo lietu
vių tautą, kad šlykštu buvo 
klausytis.

Tarybų Lietuvoje, kaip 
žinia, gyvena S. Dariaus 
duktė—gydytoja ir komu
nistė. Ji, kaip ir kiekvie
nas doras žmogus, šlykšti- 
si “veiksnių” pliovonėmis.

O šių metų liepos 20 d. 
Vilniaus savaitraštis “Lite

r 2 p.-Laisvė (liberty)— Penktad., rugp. (Aug.) 2, 1963 ratūra ir rhenas” praneša:

Lietuviai — transatlantiniai 
lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas įvykdė savo 
metu labai drąsų skridimą per 
Atlantą — iŠ" JAV į Lietuvą. 
Sukako 30 metų, kai lietuviai 
lakūnai, tragiškai žuvo.

Šiuo ūietu architektai E. Če
kanauskas, A. ir V. Nasvyčiai 
bei LTSR Valst. Dailės insti
tuto skulptūros fakulteto stu
dentas V. Mačiuika ruošia 
antkapinio paminklo S. Dariui 
ir S. Girėnui projektą, šį me
morialinį paminklą numatoma 
pastatyti Kaune — Aukštųjų 
Šančių karių kapinėse, toje 
vietoje, kur pastatytas lakūnų 
atminimui skirtas akmuo.

Paminklas bus statomas iš 
granito. Jį puoš portretinis 
lakūnų bareljefas bei lietu
vaitės, laikančios rankoje ą- 
žuolo šakelę, figūra. Skulptū
rinė memorialinio paminklo 
dalis — V. Mačiuikos diplo
minis darbas.

MIRĖ GENEROLAS 
ALBINAS ČEPAS

Šių metų liepos 17 d. po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
atsargos generolas majoras 
Albinas Čepas.

Vilniaus “Tiesoje” tilpo 
tokis trumpas jo nekrolo
gas:

Albinas Čepas gimė 1898 me
tais Lietuvos TSR Kelmės ra
jone, Minupių kaime, valstie
čio šeimoje. 1940 metais, at
kūrus Tarybų valdžią Lietuvo
je, A. Čepas laisvanoriškai įs
tojo į Tarybinę Armiją ir gar
bingai vykdė savo karinę pa
reigą tarybinei Tėvynei, Ko
munistų partijai, į kurios eiles 
jis stojo.

Nuo 1946 m. iki 1959 m. A. 
Čepas, dirbdamas Lietuvos 
TSR eilėje aukštųjų mokyklų, 
atiduodavo visas savo jėgas ir 
sugebėjimus, ruošdamas ir 
auklėdamas 'jaunuosius kad
rus — vertus komunizmo sta
tytojus. ' ;

Visą savo aktyvų ir sąmo
ningą gyvenimą A. Čepas pa-, 
skyrė tarybinei Tėvynei.

■ Tarybinė vyfiaūsybė aukš
tai; įvertino A, Čepo nuopel
nus Tėvynei, apdovanojo jį 
“Darbo Raudonosios Vėlia
vos” ordinu ir medaliais.

Šviesus Albino Čepo, ištiki
mo mūsų tarybinės Tėvynės 
sūnaus atminimas išliks mūsų 
širdyse.

Antrojo pasaulinio karo 
metu generolo Albino Čepo 
vardas dažnai žėrėjo ir mū
sų laikraščio puslapiuose.

APIE KINŲ-TARYBINIŲ 
KOMUNISTŲ GINČĄ

S. J. Jokubka “Vilny” ra
šo:

Praeitą savaitę TSKP Cent
ro Komitetas paskelbė atvirą 
laišką Tarybų Sąjungos parti
nėms organizacijoms, visiems 
TSRS komunistams. Laiške 
aiškiną TSRS ir Kinijos kom
partijų savitarpio nesutiki
mus.

Iš laiško duodasi suprasti, 
kad svarbiausia nesutikimų 
priežastis yra taikos ir karo 
klausimai. Kinijos komunistai 
mano, jog tarptautinė socia
listinė ręvoliucija be karo var
gu bus laimėti. Tuo tarpu 
TSRS komunistai įsitikinę, jog 
tarptautinę revoliuciją galima 
laimėti ir per taiką.

Tarybų Sąjungos komunis
tai visais galimais būdais da
lyvauja tarptautiniame taikos 
sąjūdyje, siekia tautų sambū
vio,- daro viską, kad užkirtus 
kelią termobranduoliniam ka
rui. Nes jų supratimu, kiek
viena laimėta taikos diena ka
pitalizmo karstui yra vinis,

Kiniečiai komunistai sako, 
kad taikos šalininkų sąjūdis 
silpnina darbo žmonių revo
liucines nuotaikas, ryžtą, nu
versti kapitalizmą; tautų sam
būvis kelia proletariatui nusi
vylimą, kad kapitalistinė san
tvarka bus pakeista socialisti
ne.

Tarybų Sąjungos komunis
tai įrodinėja, jeigu kiltų ter
mobranduolinis karas, tai 
įvyktų baisus pasaulio sugrio
vimas ant žemės kamuolio 
liktų tik griuvėsiai, žūtų išti
sos tautos, valstybės... Ir gir
di, ar verta paaukoti šimtai 
milijonų darbo žmohių, šukei- 

ti jiems baisiausias kančias 
vien tik tam, kad suruošti 
anksčiau kapitalizmo laidotu
ves, jeigu kapitalizmas atsi
guls kapan ir be karo.

Kinijos komunistai mano — 
verta. Jie sako, kad nugalė
jusios tautos nepaprastai 
sparčiais tempais sukurs žlu
gusio kapitalizmo griuvėsiuo
se tūkstantį kartų aukštesnę 
civilizaciją, negu ta, kuri bu
vo sukurta kapitalizmo san
tvarkos sąlygomis.

Vadinasi, pagal kiniečių ko
munistų teoriją, tai kas kad 
žūtų Amerikos gyventojai, tai 
kas kad žūtų centrinės Euro
pos tautos, kad žūtų gal dau
giau kaip pusė TSRS, Azijos, 
Afrikos, Lotynų Amerikos 
kontinentų žmonių : tai kas kad 
būtų sugriauta tūkstančiai 
miestų, begalės fabrikų, kad 
būtų užnuodyti vandenys, au
galai, gyvūnija, bet už tai bū
tų nušluota kapitalizmo san
tvarkos sąlygomis sukurta ci
vilizacija ir sukurtas tyrų ty
riausias komunizmas.

Pasaulio komunistai ir visi 
klasiniai susipratę darbo žmo
nės visa tai svarsto, ar sutikti 
su šia kiniečių teorija, ar su 
TSRS komunistų teorija, kad 
kapitalizmą reikia įveikti per 
taiką, per socialistinio pasau
lio ir kapitalistinio pasaulio 
savitarpio ekonomines lenkty
nes.

San Antonio, Texas. — 
Sulaukęs 71 metų amžiaus 
mirė generolas E!. A. Noyes.

SUTARTIS
dėl branduolinio ginklo bandymų uždraudimo atmosferoje, kosminėje 

erdvėje ir vandenyje
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos, 

Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos Jung
tinės karalystės, Jungtinių Amerikos Valsti
jų vyriausybės, žemiau vadinamos “pirmai
siais dalyviais”,

skelbdamos savo svarbiausiu tikslu kuo 
greičiausiai susitarti dėl visuotinio iri visiško 
nusiginklavimo', griežtos Tarlpt&ųRųes kontro
lės sąlygomis, sutinkamai su Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos tikslais, kas padarytų 
galą ginklavimosi varžyboms ir pašalintų 
akstiną, gaminti ir bandyti visų rūšių ginklą, 
taip pat ir brahd’uolinį ginklą,

siekdamos’ Visiems laikams nutraukti vi
sus bandomuosius • branduolinio ginklo 
sprogdinimus, karštai pasiryžusios toliau 
tartis šiuo tikslu ir norėdamos nebeleisti 
teršti žmogaus aplinkos radioaktyviosiomis 
medžiagomis, susitarė:

I Straipsnis
1. Kiekvienas šios Sutarties dalyvis įsipa

reigoja uždrausti bet kuriuos bandomuosius 
branduolinio ginklo sprogdinimus ir bet ku
riuos kitus branduolinius sprogdinimus, už
kirsti jiems kelią ir jų nevykdyti bet kurio
je vietoje, kuri yra jo jurisdikcijoje arba jo 
kontroliuojama:

a) atmosferoje; už jos ribų, taip pat kos
minėje erdvėje; vandenyje, taip pat terito
riniuose vandenyse ir atviroje jūroje; ir

b) bet kurioje kitoje aplinkoje, jėigu dėl 
tokio sprogdinimo iškrinta radioaktyvių 
nuosėdų už tos valstybės, kurios jurisdikci
joje arba kuriai kontroliuojant atliekamas 
toks sprogdinimas, teritorinių sienų. Kartu 
turima galvoje, kad šio papunkčio nuosta
tai neturi daryti žalos Sutarčiai, kuria sie
kiama visiems laikams uždrausti visus ban
domuosius branduolinius sprogdinimus, taip 
pat visus tokius sprogdinimus po žeme, ku
rią sudaryti sieks dalyviai, kaip jie pareiš
kė šios Sutarties preambulėje.

2. Kiekvienas šios Sutarties dalyvis įsipa
reigoja ateityje neskatihtl, nekurstyti vyk
dyti arba kokiu nors būdu vykdant bet ku
riuos bandomuosius branduolinio ginklo 
sprogdinimus ir bet kuriuos kitus branduo
linius sprogdinimus, kur tai bebūtų, ir ku
rie būtų vykdomi bet kurioje aplinkoje, pa
minėtoje šio straipsnio I punkte, arba ga
lėtų sukelti minėtus šiame I punkte pada
rinius.

II Straipsnio
1. Bet kuris šios Sutarties dalyvis gali pa

siūlyti patąisų šiki Sutarčiai. Bet kurios pa
siūlytos pataisos tekstas pateikiamas vy- 
riausybėms-depozitorėms, kurios išsiuntinė
ja jį visiems Sutarties dalyviams. Po to, 
jeigu to pareikalauja vienas trečdalis arba 
daugiai! Sutarties dalyvių, vytiausybės-dė- 
pozitorės' šaukia konferenciją, į kurią jos 
pakviečia visus Sutarties dalyvius tokiai pa
taisai apsvarstyti..

2. Bet kuri pataisa šidi Sutarčiai turi būti 
patvirtinta visų Sutarties dalyvių balsų dau
guma, įskaitant visų pirmųjų Sutarties da
lyvių balšus. Pataisa įsigalioja visiems Su
tarties dalyviams po to, kai dauguma visų 
Sutarties dalyvių atiduos saugoti ratifikaci
nius raštus, įskaitant visų pirmųjų raštus, 
Sutarties dalyvi^ rėttfikąciniu$ raštus. •

III Straipsnis

1. Ši Sutartis bus atvira pasirašyti visoms 
valstybėms. Bet kuri valstybė, kuri šios Su
tarties nepasirašys, prieš jai įsigalioj^it, 
sutinkamai su šio straipsnio 3 punktu, aali 
prie jos prisijungti bet kuriuo laiku. *

2. šią Sutartį turi ratifikuoti Sutartį pa
sirašiusios valstybės. Ratifikaciniai raštai 
ir dokumentai apie prisijungimą turi būti 
atiduoti saugoti valstybių — pirmųjų Sutar
ties dalyvių — Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjungos, Didžiosios Britanijos ir Šiau
rės Airijos Jungtinės karalystės, Jungtinių 
Amerikos Valstijų — vyriausybėms, kurios 
šiuo skiriamos vyriausybėmis-depozitorėmis.

3. ši Sutartis įsigalios, kai ją ratifikuos 
visi pirmieji dalyviai ir kai jie atiduos sau
goti ratifikacinius raštus.

4. Valstybėms, kurių ratifikaciniai raštai 
arba dokumentai apie prisijungimą bus ati
duoti saugoti šiai Sutarčiai įsigaliojus, ji įsi
galios tą dieną, kurią bus atiduoti saugoti K 
jų ratifikaciniai raštai arba dokumentai 
apie prisijungimą.

5. Vyriausybės-depozitorės nedelsdamos 
informuoja visas šią Sutartį pasirašiusias ir 
prie jos prisijungusias valstybes apie kiek
vieno pasirašymo datą, kiekvieno ratifikaci
nio rašto ir dokumento apie prisijungimą 
atidavimo saugoti datą, apie šios Sutarties 
įsigaliojimo datą, apie bet kurių reikalavi
mų sušaukti konferenciją gavimo datą, taip 
pat apie kitus pranešimus.

6. Šią Sutartį užregistruos vyriausybės-tde- 
pozitorės sutinkamai su Suvienytųjų Na*jų 
Organizacijos Įstatų 102 straipsniu.

IV Straipsnis
Ši Sutartis yra neterminuota.
Kiekvienas šios Sutarties dalyvis, vykdy

damas savo valstybinį suverenumą, turi tei
sę Išstoti iš Sutarties, jeigu jis nuspręs, kad 
su šios Sutarties turiniu susijusios nepapras
tosios aplinkybės sukėlė grėsmę aukštie
siems jo šalies interesams. Apie tokį išsto
jimą jis turi prieš tris mėnesius painformuo
ti visus kitus Sutarties dalyvius.

V Straipsnis

ši Sutartis, kurios rusiškasis ir angliška
sis tekstas yra lygiai autentiški, bus atiduo
tas saugoti vyriausybių-depozitorių archy
vams. Reikiamai patvirtintus šios Sutai*ties 
nuorašus vyriausybės-depozitorės nusiųs val
stybių vyriausybėms, pasirašiusioms Sutartį 
ir prie jos prisijungusioms.

Tai patvirtindami, šią Sutartį pasirašė že
miau pasirašiusieji, reikiamu būdu tam įga- . 
lioti.

Surašyta trimis egzemplioriais, Maskvos 
mieste, tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt 
trečiųjų mėtų .... d.

Už Tarybų Socialistinių
'Respublikų Sąjungos vyriausybę jį

Už Didžiosios Britanijos .
ir šiaurės Airijos Jungtinės #•

karalystės vyriausybę
Už Jungtinių Amerikos Valstijų J

vyriausybę z

ROCHESTER, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo

Liepos 21-mą turėjom 
draugišką sueigėlę draugės 
Elzbietos Duobienės gra
žiam sodely. Helen Velikie- 
nė ir jos mamytė E. Duo- 
bienė surengė draugei Julei 
sueigėlę. Drg. Kontenienė 
to nesitikėjo, tad buvo labai 
nustebinta, džiaugsmo aša
ros riedėjo jos veidu kai vi
sos draugės uždainavo “Il
giausių metų” ir “Linksmo 
gimtadienio”.

Nagi, žiūrime, kad Helen 
Velikienės dukrytė Lailutė 
ateina su kitu gimtadienio 
kėku, tai del savo mamytės 
Helenos Velikienės, kuri ir
gi tapo maloniai nustebin
ta. Ir vėl dainuojame “Il
giausių metų”.

! Atžyr.iėjimui šios drau
giškos sueigėlės sudėjom 
$10.50 dėl tarptautiško apsi
gynimo. Pinigai jau pasiųs
ti, kur reikia.

Sueigėlėj turėjom skanių 
valgių ir kavutės. Visos 
draugės ir draugai turėjom 
gerus laikus.

Draugė Kontenienė yra 
labai visiems draugiška. 
Kas tik susirgo ar kokia 

kita nelaimė ką ištiko, 
draugai Konteniai visus ap
lanko ir suteikia pagalbą ir 
suraminimą. Mes esame 
jiem nuoširdžiai dėkingi.

Širdinga padėka E. Duo- 
bienei ir H. Velikienei už 
vaišes ir už daug įdėto dar
bo ir visom už aukas.

Rochestery yra įsikūrusi 
tarp tau tiška organizacija
Women Strike for Peace ir 
prieš fašizmą. Mes buvome 
pasiuntusios dvi moteris, 
ukrainų tautos, į Maskvos 
pasaulinę konferenciją kaie 
delegates nuo Rochesteįfo 
moterų, šiai organizacijai 
priklauso žydų, ukrainų, 
italų, indusų, lenkų ir lie
tuvių moterys. Organizaci
ja plačiai veikia. Svarbiau
sia tai, kad dauguma jau
nos moterys ir merginos 
rengia prakalbas ir bažny
čiose. kalba susirinkimuose. 
Tai yra labai pagirtinas 
darbas. Mūs Moterų klubas 
šiam svarbiam darbui au
kojo 55 dol.. Dabar jau su
grįžo iš Maskvos delegatės, 
tai rengia didelį susirinki
mą ir prakalbas (dar lai
kas nepaskirtas, pranešiu 
vėliau). L. BekiSv



Lietuviai pasaulyje
Kiek yra pasaulyje lietu

vių, kur jie gyvena, kokią 
vietą užima tarp kitų tautų, 
kokia tautinė Tarybų Lie
tuvos gyventojų sudėtis.?— 
šie ir panašūs klausimai, 
tu r būt, domina daugelį mū
sų tautiečių. Į šiuos klau
simus padeda atsakyti įvai
ri statistinė - mokslinė lite
ratūra, pasirodžiusi pasta
raisiais metais. Ypač reikš
mingą, kapitalinį leidinį 
apie pasaulio tautas—“Pa
saulio tautų skaičius ir pa- 

- siskirstymas”— išleido Ta- 
M’ybų Sąjungos Mokslų aka
demija.

1. Kiek pasaulyje tautų?
Pagal minėtą leidinį, šiuo 

metu pasaulyje yra apie
l, 300 tautų, tautelių, tauti
niu genčių. Apie 900 iš jų 
išskiriamos, kaip susifor
mavusios tautos.

Iš viso pasaulyje užpernai 
gvveno jau daugiau kaip 3 
bilijonus žmonių, iš jų: Azi
joje—apie 1,760.000,000, Eu
ropoje — 585,000,000, Šiau
rės ir Pietų Amerikoje — 
413,000,000, Afrikoje —262,- 
000,000, Australijoje ir Oke
anijoje — 16,000,000.

Įdomu, kad 1650 metais 
pasaulyje gyveno apie 545,- 
000,000 žmonių (Europoje 
—103,000,000, Azijoje—327,- 
000,000, Afrikoje—100,000,-j 
000, Amerikoje1—13,000,000, 
Australijoje — 2,000,000) ; 
1750 m. — 728,000,000; 1850
m. — 1,171,000,000; 1930 m.

2,013,000,000. Manoma, 
Lad 1975 m. pasaulyje bus 
apie 3,828,000,000 žmonių.

Keturios pasaulio tautos 
turi daugiau kaip po 100 mil. 
žmonių (1959 m. duomeni
mis) : kinai — 652,000,000, 
amerikiečiai — 137,000,000, 
rusai — 116,000,000 ir in- 
dustaniečiai (Indijoje) — 
109,000,000.

Dar šešios tautos turi 
daugiau kaip po 50 milijonų 
žmonių. Iš viso pasaulyje 
yra 26 tautos, turinčios po 
20 milijonų ir daugiau žmo
nių. Daugiau 10-ties mili
jonų žmonių turi 43 tautos, 
daugiau 5 milijonų — 99, o 
daugiau 3 milijonų — 125. 
Bet į šį skaičių dar nepa
tenka mūsų tauta.

2. Lietuviai tarp pasaulio
tautų

šiuo metu pasaulyje gy
vena apie 2,850,000 lietuvių.

Taigi pasaulyje yra apie 
130 tautų, didesnių už lie
tuvių. Tačiau iš pateiktų 
auomenų matyti, kad dar 
1,170 tautų yra mažesnės 
už mūsų. Juk tik 218 tau
tų turi milijoną ir daugiau 
žmonių.

Europoje didesnės, negu 
lietuvių, yra 30 tautų. Bet 
daugiau kaip 40 tautų šia
me žemyne mažesnės už 
mūsų.

Didžiausia dalis lietuvių 
gyvena Tarybų Sąjungoje— 
2,330,000 (Lietuvoje ir kai
myninėse respublikose). A- 
merikoje jų yra apie 500,- 
000, iš kurių apie 450,000— 
JAV-ose. Įvairiose Europos 
valstybėse lietuvių skaičiuo
jama 30,000. Australijoje— 
10,000. Visuose žemynuose 
ir daugelyje valstybių šian- 

‘ dien gyvena lietuviai, bet 
jie turi tik vieną tėvynę- 

. motiną—Tarybų Lietuvą.
3. Lietuviai Tarybų 

Sąjungoje
ta Draugiškų tarybinių tau
tų lietuviai gyvena jau 23 
įmetus. O ši šeima—didžiu
lė ir puiki. Per 1959 m. vi
suotinį surašymą paaiškėjo, 
kad Tarybų Sąjungoje gy
vena 109 tautos. Dvide

šimt dvi iš jų 1959 m. tu
rėjo daugiau kaip po vieną 
milijoną arba visai arti mi
lijono žmonių.

Tarybų Sąjungą sudaro 
penkiolika suverenių res
publikų, dvidešimt autono
minių respublikų, aštuonios 

! autonominės sritys ir de- 
i šimt nacionalinių apygar- 
I dų.

Devynios tautos Tarybų 
Sąjungoje yra didesnės už 
lietuvių: rusai, ukrainiečiai, 
baltarusiai, uzbekai, toto
riai. kazachai, azerbaidža
niečiai, armėnai ir gruzinai. 
Paminėtina, kad latvių Ta- 
rvbų Sąjungoje yra apie 1,- 
400,000 (iš 1,450,000 visų pa
saulio latviu), o estu—apie
l, 000,000 (iš 1,040,000).

Tačiau kokio dydžio bebū
tų tautos, jos visos Tarybų 
Sąjungoje lygiateisės, visos 
sėkmingai vysto tautinę 
kultūrą.

4. Lietuviai gimtajame 
krašte

Tarybų Lietuvoje 1959
m. gyveno 2,711,000 žmonių, 
t. y. 170,000 mažiau, negu 
1939 m. toje pačioje terito
rijoje. Iš to matyti, kokios 
sunkios buvo Lietuvai ka
ro pasekmės. Tačiau lietu
vių tauta, kurianti savo 
šviesią ateitį, sėkmingai už
gydo ir šią žaizdą. Juk na
tūralus Lietuvos gyventojų 
prieauglis (skirtumas tarp 
gimstančių ir mirštančių 
skaičiaus) yra labai padidė
jęs: jeigu 1940 m. 1,000 
žmonių pagausėdavo 8-8V2, 
1950 m.—11.6%, tai 1960 m. 
—14.7 M>. Pereitų metų pra
džioje Lietuvoje buvo 2,- 
852,000 gyventojų, t. y. per 
trejus metus jų skaičius pa
didėjo apie 140,000.

Lietuviai 1959 m. sudarė 
79.3% respublikos gyvento
jų (2,150,000). Didžiausios 
tautinės mažumos — rusai 
ir lenkai — po 230,000 (po 
8.5%), baltarusiai — 30,000 
(1.1 !4>) ir žydai — 25,000 
(0.9%).

Visuotinis respublikos gy
ventojų surašymas pateikė 
įvairių įdomių žinių apie 
Lietuvos gyventojų sudėtį. 
Štai kai kurios jų.

1913 m. miestuose buvo 
tik 13 procentų visų Lietu
vos gyventojų, 1939 m—23 
proc,, 1959 m. — 39 proc., 
1962 m.—41 proc. 1939 m. 
Lietuvoje buvo 51 miestas, 
kuriuose gyveno 659,000 
žmonių, o 1959 m.—83 mies
tai su 1,050,000 žmonių.

Vaikai iki 10 metų suda
ro 18.7 proc. Lietuvos gy
ventojų (507,000). Berniu
kų yra 8,000 daugiau, negu 
mergaičių. Iš viso 965,000 
gyventojų sudaro jaunimas 
ir vaikai (27.6 proc. visų 
gyventojų). Tuo tarpu 
žmonių, sulaukusių 70 ir 
daugiau metų, yra 127,000. 
Per surašymą buvo rasta 
451 žmogus, turįs 100 ir 
daugiau metų (iš jų — 369 
moterys). 35 žmonės yra 
sulaukę net 110 ir daugiau 
metų!

Vyrų yra 220,000 mažiau, 
negu moterų.

Iš kiekvieno 1,000 vyrų 
nuo 16 metų amžiaus 649 
yra vedę. Ištekėjusių mo
terų — 525 iš kiekvieno 
tūkstančio.

Tarybų Lietuvoje — 2,110 
šeimų, kurias sudaro po 10 
ir daugiau žmonių. Drauge 
pas mus yra 186,000 šeimų, 
kurias sudaro tik po 2 žmo
nes. Vidutinis šeimos dy
dis Lietuvoje <— 3.6 žmonės 
(mieste—3.4, o kaime—3.7).

Šie įdomūs skaičiai, be 
be abejo, daug padės mūsų 
skaitytojams susidaryti

Jack Londonas apie Uptono
Sinclario “Raistą”

Jack London
Nedaug yra JAV lietuvių, 

kurie nebūtų skaitę Upton 
Sinclairio romano “Raisto” 
(“The Jungle”). Lietuvoje 
jį vadina “Džiunglėmis.”

Tuojau, kai “Raistas”- 
“Džiunglės” pasirodė, kitas 
įžymus amerikietis rašyto
jas Jack Londonas 1906 me
tais parašė apie romaną at
siliepimą, kurį š. m. liepos 
6 d. Maskvos “Izvestijos” 
išspausdino.

“Kauno tiesa” pasiėmė 
kai kurias iš to atsiliepimo 
ištraukas, kurias mes pa
duodame mūsų skaityto
jams.—Red. •_•

Savo herojumi Eptonas 
Sinkleris išsirinko ne žmo
gų, gimusį Amerikoje, ku
ris ir per patriotinių kalbų, 
skirtų pažymėti liepos 4-ą- 
ją, miglą, vis dėlto aiškiai 
mato žiaurią darbo žmo
gaus gyvenimo tiesą. Epto
nas Sinkleris šios klaidos 
nepadarė. Jis pasirinko už
sienietį, lietuvį, p a b ė gūsį 
nuo europietiškos priespau
dos ir neteisybės, svajojan
tį apie laisvę ir visų žmonių 
laimę lygiomis teisėmis.

Šis lietuvis, jo vardas Jur
gis,—jaunas milžinas., įstri
žo sieksnio per pečius, iki 
kraštų pilnas energijos, jis 
iki pasiaukojimo myli dar
bą, atkaklus siekiant savo 
tikslo, darbininkas, kokių 
vienas—tūkstančiui.

Jurgis dirbo skerdyklos 
aukšte, jis vaikščiojo po ga
ruojantį kraują, aplaisčiusį 
grindis, ginkluotas gatvės 
šluota, ir sušluodavo į angą 
garuojančius vidurius, kai 
tik juos išimdavo iš jaučių 
skerdienos. Bet jis neliūdė- 
davo. Jis buvo kaip lauki
nis laimingas. Jam pasise
kė pirkti namą., išsimokė
tinai.

Kam mokėti už butą, jei
gu galima pirkti namą, ir 
pigiau? Būtent tokį klausi
mą jam pateikė reklama. 
“Iš tikrųjų, kodėl?” — pa
teikė klausimą ir Jurgis. 
Jungtinėje Jurgio ir Onos 
šeimoje žmonių buvo daug, 
jie ilgai ir kruopščiai tyrė 
klausimą dėl namo, o po to 
atidavė visus pinigus, ku
riuos sutaupė savo senojoje 
tėvynėje (300 dolerių), su
tikę mokėti po 12 dolerių 
mėnesį, kol neišmokės visų 
1,200 dolerių. Tada namas 
bus jų nuosavybė. Kol kas, 
pagal jiems įpirštą sutartį, 
jie pasiliks nuomininkais. 
Eilinio įnašo nesumokė j i- 
mas reikš praradimą viso 

vaizdą apie dabartinį lietu
vių tautos gyvenimą, jos 
aplinką.

V. Audrėnas 

to, ką jie iki šiol įmokėjo.
Tuo tarpu Jurgis dirbo ir 

mokėsi. Jis išmoko matyti 
faktus ir suprasti juos. Jis 
pamatė, kad “yra darbo ba
rai, diktuojantieji tempus 
visiems kitiems likusiems, 
ir kad į juos stato žmones, 
kuriems gerai moka ir ku
riuos greitai keičia. Tai bu
vo vadinama “suduoti pen
tinais,” o jeigu kas nors ne
išlaikydavo tempo, tai šim
tai žmonių gatvėje tik ir 
laukė, kad juos paimtų ban
dymui.”

Ir dar vieną dalyką matė 
ir suprato Jurgis iš to, ką 
jam pasakojo, — tai tauty
bių keitimas. Vienu laiku 
“visi darbininkai buvo vo
kiečiai. Po to, kai pribuvo 
daug pigesnė darbo jėga, 
šie vokiečiai išėjo. Sekan
tieji buvo aMai. Po to — 
Čekai, o dar po to—lenkai. 
Žmonės eidavo būriais, ir 
senasis Derhemas spaudė 

įjuos vis labiau ir labiau, iš
čiulpdavo iš jų visas sultis.”

O po to su Jurgiu atsitiko 
tai, kas neišvengiamai per
sekioja darbininkus — ne
laimingas atsitikimas. Jur
gis patempė sausgysles ko
joje. Jis dirbo, kol nepasi
darė bloga. Po to jis tris 
savaites gulėjo lovoje, per
daug anksti išėjo į darbą ir 
vėl gulė dviem mėnesiams. 
Tuo laiku jų darnioje šei
moje jau visi buvo privers
ti eiti dirbti. Vaikučiai gat
vėje pardavinėjo laikraš
čius. Ona ištisą dieną ap- 
siuvinėdavo patrumpini- 
mus, o pusseserė Marija da
žė stiklainius.

Dabar padėtis buvo bevil
tiška. Keletas šeimos narių 
prarado darbą, ir Jurgis 
ryžosi paskutiniam žings
niui: nusileido į pragarą — 
nuėjo dirbti į trąšų fabri
ką. O po to įvyko dar vie
nas nelaimingas atsitiki
mas, visai kitos rūšies. Jo 
žmoną Oną įžeidė meistras 
(per daug žiauriai įžeidė, kad 
būtų galima tiesiai pasaky
ti, kaip), ir Jurgis sumušė 
meistrą, buvo pasodintas į 
kalėjimą. Jis ir Ona prara
do darbą.

Pas darbo žmones viena 
neateina nelaimė. Praradus 
darbą, sekė namo praradi
mas. Už tai, kad sumušė 
meistrą, Jurgis buvo įtrauk
tas į juoduosius sąrašus vi
sose skerdyklose... Šeima 
iširo, o jos nariai nuėjo 
kiekvienas savo keliu į gy
venimo dugną.

Gavęs vilko bilietą, Jurgis 
samprotavo taip: “Nėra tei
sybės, nėra teisės, niekur 
nėra, yra tiktai viena jėga, 
tironija, savivalė ir bepro
tiška nežabota valdžia. Jie 

pažemino jį žemiau savo 
laiptų, surijo visą jo esybę, 
jie užmušė jo senuką tėvą, 
sulaužė ir sunaikino jo 
žmoną, jie sumušė ir terori
zavo visą jo šeimą. O da
bar jie pabaigė su juo. Jis 
daugiau jiems nereikalin
gas.”

Tačiau tuo “Džiunglės” 
nepasibaigia. Toliau gyve
nimas Jurgiui parodo pra
moninės ir politinės maši
nos supuvimą ir pakrikimą; 
ir apie visa tai, ką jis mato 
ir pažįsta, geriau už viską 
pasakojama knygoje.

Ji priklauso tų knygų 
skaičiui, kurias būtinai rei
kalinga perskaityti: ši kny
ga gali padaryti įtakos isto
rijai, kaip paveikė istoriją 
“Dėdės Tomo trobelė-” To
dėl labai tikėtina, kad jinai 
gali tapti samdomojo darbo 
“Dėdės Tomo trobele.” Ji
nai skirta ne Hantingtonui 
ir Karnegi, o Amerikos dar
bininkams. Joje tiesos jėga 
ir už jos Jungtinėse Valsti
jose stovi daugiau kaip 400 
tūkstančių moterų ir vyrų, 
kurie kovoja dėl to, kad 
apie šią knygą sužinotų 
daugiau žmonių, negu apie 
bet kurią kitą knygą per 
paskutinius 50 metų.

Nauji raštai
“LITERATŪRA IR KAL

BA — TOMAS VI”
Mus pasiekė Lietuvos 

Mokslų Akademijos ne
periodinis leidinys “Litera
tūra ir kalba” tomas VI- 
asis.. Kaip kiekvienas pir
mesnis, taip ir šis tomas 
(didelio formato, 496 pus
lapių) , kupinas įdomių 
mokslinių straipsnių apie li
teratūrą ir kalbą.

J. Lankutis rašo: “Lite
ratūra ir komunistinė visuo
menė”—apie šių dienų ta
rybinę lietuvių literatūrą ir 
jos uždavinius.

Įdomus J. Kaminsko 
straipsnis, liečiąs gyvybines 
problemas: “Naujos kolū- 
kinio gyvenimo problemos 
tarybinėje lietuvių literatū
roje.”

V. Kubilius rašo “apie 
novatorišką poeziją.”

K. Korsakas — “Giesmė 
mužikėlio” Autorystės by
la.”

L. Gineičio — “Pirmoji 
polemika lietuvių raštijos 
klausimais.”

A. Adikly tęs — “Nauji 
duomenys apie N. Nekraso- 
vo poezijos atgarsius Lietu
voje.”

K. Doveikos — “J. Kra
ševskio ryšiai su Lietuva ir 
lietuvių literatūra.”

A. Sabaliausko — “Janis 
Endzelynas” — apie įžymų
jį latvių kalbininką.

Pats stambiausias veikale 
raštas — P. Česnulevičiū
tės “Lazdynų Pelėdos kū
ryba iki pirmojo pasaulinio 
karo.” Tai plati, gili studi
ja apie įžymiąją Lietuvos 
rašytoją.

Aišku, ne viską suminė
jau, kas knygoje telpa.

Veikalą išleido Grožinės 
literatūros leidykla Vilniu
je 1962 m. Kaina 1 rb. 32 
kp.

Nespėjau šį tomą visą da
bar perskaityti; dedu į len
tyną ir laukiu, vis laukiu 
daugiau laisvesnio laiko...

R. M.

New Yorkas. — Penkios 
aliuminio kompanijos pa
sirašė kontraktą su darbi
ninkų unija. Darbininkai 
gavo prailginti vakacijų 
laiką ir kitų pagerinimų. 
Kontraktas liečia 30,000 
darbininkų.

PHILADELPHIA, PA.
William Ellis, 77 metų, 

dabar gyvenantis Philadel- 
phijoje, per 40 metų vers
damasis išmestų geležgalių 
surinkimu, išaugino šeimą 
vargingai. Georgia valstija 
reikalauja jį grąžinti už 
pagelbėjimą pavogti 10 do
leriu 27 c., už ka buvo 
nuteistas 20 metų kalėjimu 
ir pabėgo. Ramiai gyvenda
mas už mažmoži buvo areš
tuotas ir pirštų atspaudas 
jį išdavė. Valstijos proku
roras sako, nuo guberna
toriaus Scrantono priklau
sys Ellio grąžinimas į Ge
orgia valstiją ar palikimas 
gyventi Philadelphijoje.

Sellersville miestelio biz
nieriai kaltina uniją ir jos 
narius biznio boikotu, išė
mimu santaupų iš bankų. 
Unijos pareigūnai sako, jie 
nieko nežino, kodėl santau
pos išimamos ir kad jie ne- 
nusako, kur unijistai turi 
pinigus padėti ar išimti, tai 
jų dalykas.

Nesutikimai kilo, kuomet 
policija įteikė 96trafikoti- 
kietus U. S. Gauge darbi-
ninkams už sulaikymą ju
dėjimo. Policijos pasakymu, 
dabar važiavimas norma
lus ir dalis pasimoka baus
mes.

Tymsterių lokalo 107 ma
siniame susirinkime liepos 
21 opozicija reikalavo sekr. 
Cohen rezignacijos arba 
nusimušimo algas iki $120
savaitei ir pasimokėti tak
sus nelaimėje. Cohenas pa
sakė, kad jis eis sekreto
riaus pareigas iki 1964 m. 
gruodžio mėnesio rinkinių.

Šiame lokale opozicija 
prieš Coheną nemažėja, bet 
didėja. Tymsterių lokalas 
tankiai laikraščių pusla
piuose Cohenui primeta 
įvairius prasikaltimus, bet 
jį paliuosuoti iš sekreto
riaus pareigų nevyksta.

Philadelphietis Sonny 
Liston liepos 22 d. nugalėjo 
Floyd Patterson pirmame 
išstojime Las Vegas, Neva- 
doje. Listono su Clay Sas- 
sius už sunkiojo svorio 
čempionystę, sakoma, įvyks' 
rugsėjo 23 ar 30 Philadel
phijoje. Clay sako, kad ji
sai Listoną nugalės aštun
tame išstojime.

Teko nugirsti, kad drau
gai Ramanauskai rengia 
paskutinę išvyką pi r m ą 
sekmadienį rugsėjo mėne
sio. Jų parengimų lankyto
jai reikalavo kito parengi
mo ir šis tai daro savo ge
riems prieteliams. P r i s i- 
minkime, kad prieš Labor 
Day laikas visiems patogus. 
Pasižvmėkite dienną.

Philadelphiečiams gerai 
žinoma Ona Žalnieraitienė, 
kaip darbšti bitelė, •—mūsų 
parengimų gaspadinė. Ren
gia LLD kuopa, LLD šešto
ji apskritis, rengia Rama
nauskai ar Bekampis, ji vi
siem patarnauja dirbdama 
virtuvėje ir niekad nenusi- 
skundžia, neatsisako, visa
da su šypsena pasitenkinus 
atliktu darbu.

žalnieraitienė atsitikime 
nelaimės ar ligoninėje visus 
aplanko, paguodžia, nepai
sant, kad ji čia gimus ir at
vykus į Philadelphiją prieš 
keletą metų iš mainų sri
ties.. Ačiū jai už pasišven
timą. Philadelphiečiai ne
daug tokių moterų turi.

Lehigh Portland cemento 
kompanija, tarpininkaujant 
Conciliation service, bando 
išlyginti nesutikimus su 
United Cement Lime unija.
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Kontraktas pasibaigė lie
pos pirmą, paliečia 12 tūks
tančių darbininkų.

Uždraudimas važiuotės 
streiku, įvedimas Taft - 
Hartley įstatymo Pa. vals
tijoje, sakoma, šiais metais 
nebus svarstomas. Įstaty
mų leidėjai nesusitaiko ir 
nori vakacijų.

Sunkvežimių svorio padi
dinimas vieškeliuose nuo 
šešiasdešimt tūkstančių 
iki 73,240 svaru kabo ore. 
Geležinkelių kompanija 
priešinga padidinimui. Res
publikonai, turinti seimelio 
daugumą nesusitaiko.

McCartney ir DiFrizio 
rado $5,200. Iš karto many
ta, kad pinigai pavogti, bet 
FBI tyrinėtojai sako, pini
gai pamesti ii* neatsišau
kus, po keturių savaičių ra
dėjam bus pinigai atiduoti.

Mokyklų f inansav i m ą, 
atrodo, Harrisburgas paliks 
Philadelphijos miesto tary
bai. Valstija gal nesuteiks 
paramos.

Ačiū draugam Čiurliam 
už mūs aplankymą. Chur- 
liai sako, antrą sekmadienį 
rugsėjo mėnesio rengs 
“Laisvės” paramai išvyką 
savo ūkyje. Gero pasieki
mo. /

Praeitais metais/išvyka 
pas juts buV?/sėkminga.

Ačiū draugam Walantam 
už mūs aplankymą. Tai 
nuoširdūs prieteliai nelai
mei ištikus.

Pilietis

Wilkes Barre, Pa.
Kviečiame į pikniką

Kadangi mes netekome 
velionio V. Žilinsko, tad ne
tekome korespondento, ku
ris aprašydavo apie paren
gimus, visokias naujienas iš 
mūsų kolonijos. Jis taipgi 
aplankydavo draugus visa
me Wyomingo klony ir to
liau. Jis iš tikrųjų buvo or
ganizatorius viso veikimo. 
Visi žinojo, kad Žilinskas 
buvo tvirčiausias rėmėjas 
laisvo judėjimo.

O mes, likusieji, dedame 
pastangas, kad šiek tiek 
prisilaikyti prie velionio pa
siryžimo išlaikyti laisvąjį 
judėjimą mūsų kolonijoj.

Rugpjūčio (Aug.) 4 dieną 
Lietuvių Laisvų Kapinių 
Bendrovė bendrai su Ply- 
moutho LDS ir LLD kuo
pomis, rengia pikniką Kaz
lauskienės farmoje Har
veys Lake, Pa. Prasidės 12 
valandą.

Parengimo komitetan įei
na Alvina ir Wallace Mack, 
Aldona ir Vincas Grigaitis, 
P. ir M. Mankauskai iš 
Tunkhannock, O. Krutulie- 
nė, O. Žilinskienė, E. Kas
par ienė ir A. Globičius.

Mes turėsim valgių, kurie 
patiks visiems, bus gėrimo, 
taipgi muzika palinksmini
mui visų. Kurie myli dai
nas. galės padainuoti.

Mes nuoširdžiai kviečia
me iš kitų apylinkių —She- 
nandoh, Reading, Scranton 
ir toliau — atsilankyti.

Kelrodis
Važiuojant iš Wilkes- 

Barre važiuokite link Har
veys Lake iki Hansons Pic
nic grounds. Pravažiuokite 
tik biskį, už kampo Han
sons, pasukite i dešinę rou
te 415 (Kukle Rd.), važiuo
kite apie lį mylios tiesiog, 
rasite ženklus iki farmos.

Tad, draugai ir rėmėjai, 
nepamirškite mūsų užkvie- 
timo.

Komitetas



VINCAS LAURAITIS J. Kaškaitis

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA Mūsų kregždutės jau išskrido1

(Pabaigą)
Daug įvairių šunybių žemaičių Kalvarijos 

atlaiduose išdarinėdavo Antanas Norbis. Tai 
aukšto ūgio, stambus raudonais ūsais.vyras. 
Jis su savimi vedžiodavosi aklą motiną. At
ėjęs į atlaidus, galvą apsivyniodavo dvo
kiančiomis gyvulių žarnomis. . Visj. jo šalin
davosi, bet užtat ir daug išmaldos gaudavo. 
Susirinkęs nemažai pinigų, jis pasigerdavo. 
Būdamas girtas, visokiais būdais tyliodavosi 
iš savo motinos: išmaudydavo durpynuose, 
jai sėdant, patraukdavo kėdę, ir motina par- 
virsdavo ant žemės. Su savimi nešiodavosi 
didelį odinį maišą ir dvi geležimi kaustytas 
lazdas. Prie vienos lazdos pririšdavo lašinių 
gabaliuką, o ant kitos apvyniodavo ašutinę 
virvę su meškerės kabliuku. Eidamas per 
kaimą, jis prisiviliodavo šunį, numesdavo 
jam lašinių gabaliuką ir tuo pat metu jį su
laikydavo, įkirtęs jam į odą savo “meške
rę.” Tada su kita lazda gerai išvanodavo 
šuniui kailį. Kitą kartą Norbiui pasirodžius 
kaime, šunys cypdami slėpdavosi. Ne viską 
iš žmonių jis imdavo. Ne vieną kaimo mo
terėlę su lazda yra primušęs už tai, kad 
duodavo duonos, o ne lašinių. Dažnai že
maičių Kalvarijos miestelio gyventojai ma
tydavo, kaip Norbis, po atlaidų užlipęs ant 
Jono kalno, paridendavo žemyn pirma bal
tos duonos kepalą, o paskui juodos ir sa
kydavo: “Duonele, lėk, velnias vejasi!’’

Nepaprastu “pamaldumu” pasižymėjo Jo- 
selis. Jis, vaikščiodamas po kaimus, savo 
maldomis viliodavo iš gyventojų pinigus. 
Tyliai atidaręs duris, nusižeminęs krisdavo 
ant kelių prieš šventą paveikslą ir graudin
gu balsu maldaudavo namų šeimininkams 
geros sveikatos ir ilgų ilgų gyvenimo metų. 
Pasimeldęs persižegnodavo ir pradėdavo pa
sakoti, kad esąs žydelis perkrikštas, kad 
žydai jį labai mušdavę už tai, kam; jis per
sikrikštijęs. Jis rodydavo sumušimo žymes, 
ir kaimo moterėlės jo pasigailėdavo, atiduo
davo paskutinius centus. Tas Joselis ir že
maičių Kalvarijos atlaidų metu ne vieną 
stebindavo savo pamaldumu. Iš tikrųjų jis 
buvo ne perkrikštas, bet kažkoks perėjū
nas, tinginys, kuris melagingu pamaldumu 
pelnėsi iš tikinčiųjų.

Paskutiniaisiais buržuazijos valdymo me
tais į žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlai
dus atvažiuodavo po 12 porinių vežimų uba
gų su visais savo vaikais ir anūkais. Dau
giau pinigų susirinkdavo tie, kurie buvo be 
rankų ir kojų. Surinktus'pinigus padėdavo 
pragerti kažkokie įtartini skrybėlėti ponai ir 
damos. Dabartiniu metu į žemaičių Kal
varijos didžiusius atlaidus atvažiuoja Va
cys Liutikas. Tai moderniškas ubagas. Iki 
Rotinėnų kaimo jis atvažiuoja apsirengęs ge
ru kostiumu, su skrybėle. Išlipęs iš autobu
so nueina į krūmus, persirengia ubago skar
malais, pėsčias nueina į žemaičių Kalvari
ją ir ten pradeda ubagauti. Kai jo kišenės 
prisipildo pinigų, prie jo prisistato jauna 
mergina, lyg tai jo žmona, tik kiekvicneriais 
metais vis kita.

Daug nešvankių nedorybių žemaičių Kal
varijos atlaiduose yra išdarinėję ubagai 
Pranas Martinkus ir Elena Razmienė.

Štai kokie tie Žemaičių Kalvarijos atlai
dų ubagai, šiandien visiems seniems žmo
nėms yra teikiamas materialinis aprūpini
mas. Todėl tas ubagų “luomas” pagaliau 
vieną kartą turi būti sulikviduotas. Šitie 
veltėdžiai savo šlykščių elgesiu, vagystėmis 
piktina dorus darbo žmones.

Didelį vaidmenį katalikų religiniam fa
natizmui propaguoti, iš darbo žmonių pas- 
kutiniems skatikams traukti suvaidino že
maičių Kalvarija per 320 metų. Per visą tą 
laikotarpį vienuoliai domininkonai ir ma
rijonai apgaudinėjo plačiąsias liaudies ma
ses. Cariniais ir smetoninio režimo metais 
Žemaitijoje tebuvo vos keli gydytojai. Gy
dytojas paprastiems darbo žmonėms nebuvo 
prieinamas. Valstiečius ir darbininkus gy
dė šundaktariai, vienuoliai, kunigai ir bobu
tės. Dažnai jie aukšta kaina pardavinėdavo 
ramunėlių, liepų žiedų arbatą buteliukuose. 
XVIII amžiaus pradžioje dominikonai per 
atlaiddus pardavinėdavo popiežiaus Leono X 
išleistus atvirukus. Juose buvo atspausdin
tas kryžius ir parašyta, kad, jį pabučiavus, 
galima septynerius metus apsisaugoti nuo 
nuomario ligos ir staigios mirties. Taip pat 
jie pardavinėdavo vaško gabalėlius ir nėš
čioms moterims įrodinėdavo, kad tie gabalė
liai iš žemaičių Kalvarijos bažnyčios su avi
nėlio antspaudu gerai padeda moterims gim
dyti. Vienuoliai tokiais vaistais daugelį mo
terų nuvarė į kapus. Jie per pamokslus sa
kydavo, kad šventas Blažiejus yra gerklės 
ligų, šventas Erazmas—pilvo skausmų nura
minimo patronas, šventa Apolonija—dantų 
gėlimo sustabdytoj a . Susirgus atitinkama 
liga, reikia kreiptis ne į gydytoją, bet į 
tuos šventuosius, užpirkti mišias arba prie 
dievo motinos paveikslo pakabinti apžadų 
ženklą. Taip buvo žemaičių Kalvarijoje 
anksčiau. Visaip pasitaiko ir dabar. Bet 
darbo žmonės jau aiškiai mato, kad jokie 
šventieji ar apžadų ženklai ligonio nepagy- 
dys. Tarybinis medicinos mokslas demas

kuoja “stebuklingus” pagijimus.
Su didžiausiu skausmu sūnaus mirtį prisi

mena Engenija Pilibavičienė. Ji labai dė
kinga Telšių ligoninės gydytojams, kad 1950 
metais padarė jai labai sunkią ir sudėtingą 
operaciją ir išgelbėjo jos gyvybę. Apie tai, 
kiek nuoširdumo ii’ pasiaukojimo rodo tary
biniai gydytojai, gydydami kolūkiečius ir 
darbininkus, ir šiandien nuo širdies pasako
ja “Aušros” kolūkio kolūkietė Gintvainie- 
Karšti maldos žodžiai ir apžadai nepadėjo, 
nė. Ji 10 metų sirgo ir nesikėlė iš lovos. 
Tiktai tarybiniai gydytojai jai grąžino svei
katą. Už nemokamą medicinos pagalbą šir
dingai dėkoja “Varduvos” kolūkio kolūkietė 
J. Dobrovolskienė. Ji metus išgulėjo ligoni
nėje ir pagijo. Namuose buvo likę trys jos 
vaikai. ‘Varduvos” kolūkio valdyba pasi
rūpino jais: vaikai buvo priimti į žemaičių 
Kalvarijos vidurinės mokyklos internatą, o 
už visą jų išlaikymą sumokėjo kolūkio val
dyba.

—Aš taip pat sirgau,—pasakoja žemaičių 
Kalvarijos gyventoja Bronė Armalienė. ■— 
1955 metų žiemą jaučiausi labai blogai. 
Man buvo kažkas negerai su širdimi. Mies
telio pamaldžiosios moterėlės siūlė užpirkti 
mišias ar nupirkti apžadų ženklą ir paka
binti prie dievo motinos paveikslo. Aš jų 
nepaklausiau, — toliau pasakoja Bronė Ar
malienė, — neužpirkau mišių ir nepirkau 
apžadų ženklo. Daug kartų buvau girdėjusi 
per radiją, kad tarybiniai gydytojai išgy
do įvairias ligas, žemaičių Kalvarijos am
bulatorijoje tuo metu dirbo felčerė Julė 
Butkevičienė. Ji, turėdama nemažą darbo 
patirtį, ne vieną ligonį pagydė. Kreipiausi ir 
aš į ją. Ji mane kruopščiai apžiūrėjo, pri
rašė vaistų, ir pagijau. Aš šventai tikiu 
tarybiniu medicinos mokslu, o ne tokiais 
stebuklingais paveikslais, — susijaudinusi 
priduria Bronė Armalienė.—Aš gimiau, už
augau ir pasenau žemaičių Kalvarijoje, bet 
nieko stebuklingo nemačiau.

Tarybų Lietuvos liaudis nusikratė visų 
išnaudotojų, nebeliko ir žemaičių Kalvarijos 
vienuolių marijonų. Tik senesni žmonės at
simena ir savo vaikams pasakoja apie jų 
apgaules, gobšumą, amoralų elgesį.

Šviesus, naujas gyvenimas atėjo į žemaičių 
Kalvariją. Valstiečiai suorganizavo “Var
duvos” ir “Aušros” kolūkius, kurie ekono
miniais rodikliais pirmauja Sedos rajone. 
Buržuazijos valdymo metais žemaičių Kal
varijoje buvo tik 6 skyriij pradinė mokyk
la, o dabar visoje apylinkėje jau veikia vi
durinė mokykla, 3 pradinės mokyklos, kul
tūros namai, biblioteka, klubas - skaitykla, 
ambulatorija, ryšių skyrius. Kolūkiečių ir 
tarnautojų butuose sužibo elektra. “Vardu
vos” kolūkyje dideliu tempu vyksta visuo
meninių ir individualinių namų statyba. Kas 
penktas žemaičių Kalvarijos gyventojas turi 
radijo aparatą. Daugybė laikraščių ir žur
nalų kiekvieną dieną ateina į žemaičių Kal
varijos ryšių skyrių.

Buržuazijos valdymo metais žemaičių 
Kalvarijoje gyventojai didžiųjų atlaidų me
tu pamatydavo begarsį rankiniu būdu varo
mą kiną. Būdavo demonstruojami religi
nio turinio filmai. Dabar du kartus per sa
vaitę rodomi naujausi tarybiniai filmai. 
Dažnai žemaičių Kalvarijos gyventojai ma
to respublikos teatrų spektaklius. Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo draugija kiek- 
vieneriais metais žemaičių Kalvarijom apy
linkės gyventojams perskaito nemaža pa
skaitų įvairiomis temomis.

Turtingi šiandien “Varduvos” ir “Aušros” 
kolūkių kolūkiečiai. Už darbadienius gau
tais pinigais perkasi motociklus, statosi nau
jus namus. Pastaraisiais metais naujus gy
venamuosius namus pasistatė kolūkiečiai J. 
Petrauskas, Gricius, Taujenis, V. Rubinas, 
P. Motūzas, V. Vainauskas, K. Strazdaus- 
kas, V. Malukas ir kt.

Daugelis kolūkių vaikų’ mokosi respubli
kos aukštosiose mokyklose ir specialiose vi
durinėse mokyklose. Buvusių mažažemių ir 
bežemių valstiečių Barkausko, Grajausko, 
Senkaus ir kt. sūnūs ir dukros Tarybų val
džios metais baigė pedagogines mokyklas ir 
dirba mokytojais.

, Buržuaziniais metais Sedos rajone buvo 
tik vienas gydytojas ir viena akušerė,o šian
dien veikia 4 ligoninės, 3 gimdymo skyriai. 
Darbo žmonių sveikata rūpinasi 49 su aukš
tuoju ir viduriniu išsilavinimu medicinos dar
buotojai. Smarkiai sumažėjo mirtingumas. 
Todėl dabartiniu metu vis mažiau ir mažiau 
žmonių betiki žemaičių Kalvarijos “stebuk
lais.”

1959 m.

Deja, mūsų mielosios 
kregždutės jau išskrenda. 
Palakstė jos paskrajojo šen 
ir ten po savo mieląją, gra
žiąją tėviškę ir jau plasno
ja sparnais į tolimesnę ke- 
lioneę.

Tos kregždutės lengva- 
sparnės atskrido pas mus į 
mūsų gražuolį Vilnių šių 
1963 metų birželio 23 dieną. 
Vis daugiausia nuo pilkutės 
South Bostono padangės: 
Marytė Kvietkauskienė ir 
jos draugas vyras Pranas, 
Elęna Tamošauskienė, Ve
ronika Kvietkienė, Petronė
lė Žukauskienė, Barbora 
Macikaitė, Liucija Mockai- 
tienė. Visos jos pažangios 
veikėjos.

Man teko privilegija ir 
malonė su mielosiomis tu
ristėmis bent kelis kartus 
už stalo sėdėti puošniame 
Vilniaus viešbučio restora
ne, dažnai dalyvaujant ir 
visų svečių patronui ir va
dovui -—< brangiajam drau
gui Laurynui Kapočiui.

Iššišnekėjom išsikalbę jom 
su tolimos šalies viešniomis. 
Per išleistuvių pietus visi 
girdėjom spalvingą kalbą 
pačio mūsų šalies mylimojo 
prezidento Justo Paleckio. 
Savo būdingu žemaitišku 
nuoširdumu ir lengva skaid
ria, visiškai natūralia, sa
vaimingai iš jautrios sielos 
gelmių lengvai plaukiančia 
retorika, brangusis mūsų 
krašto vedėjas pavaizdavo 
Lietuvos pažangą, jos milži
niškus pasiekimus kelionėj 
į socializmą ir komunizmą. 
Tikrai malonu ir tikrai įdo- 

■ mu klausyti tokią atvirašir- 
•dišką, spontanišką, be jokių 
pastangų, vaizdingai kylan
čią sklindinčią šiltą kalbą. 
Tai retas talentas, gausi 
pačios gamtos dovana!

Mielosios turistės nušvi

NORĖJAU TAU
•Norėjau tau saulėlydį parodyt, 
Uždusę bėgome laukais vieni. 
Ir gėrėme saulėlydį mes godžiai 
Kažko palikom, rodos, pilnesnį.

Ir viskas buvo paprasta ir gera, 
Ir naujos mintys ūžė smilkiniuos. 
Rieškučiom sėmėm vakarinę žarą — 
Gailėjom prabėgančios dienos.

Rimgaudas Graibus

tusiais veidais ir raiškiom 
dalyvingom akim pasakojo 
esą patenkintos savo kelio
nėm po gimtąją tėviškę. 
Pats visų ekskursantų glo
bėjas, mūsų dinamiškasis, 
aiškiamatis draugas Lau
rynas Kapočius, vežiojo vi
są kuopelę, kur tik laikas 
leido, aprodė, demonstravo 
ir pačio mūsų Vilniaus dau
giaspalvius vaizdus, ir toli
mesnes vietoves, kaip didy
sis Druskininkų kurortas, 
Panerių istoriniai pamink
lai, žvėriškųjų nacių žudy
nės, Kauno IX forto pasi
baisėtini urvai, aprodė Kau
no sparčiai augančią di
dingą struktūrą, gintarinę 
Palangą, jos neigiamųjų 
ionų prisodrintą gaivinantį, 
gydantų orą, Klaipėdos uo
sto spurdančius gigantus, 
Panevėžio, Kapsuko, Že
maitijos miestų ir kolūkių 
didėjančią pažangą, gau
sius Lietuvos laukų ir miš
kų žavingus vaizdus...

Džiaugės mielosios turis
tės gražiai pasimačiusios 
su saviškiais, su giminėm, 
savo jaunų metų draugais, 
su neatpažįstamai pagrožė- 
jusiais vietovaizdžiais.. Mie
la buvę basom kojom pa- 
vaikštinėt po pievą, po ūks
mingą gojelį, pasimaudyt 
savo ežerėly, skaidrioj upe
lėj... Miela buvę prisimint, 
kur kadaise letendavo kū
dikio kojytės, tekšlendavo 
ežero bei upės paplūdimy... 
Pasakoja viena kita miela 
drauge ir atsidūsta, kad 
jau reikia atsiskirt nuo tų 
brangiųjų vietovių, nuo tų 
mielųjų giminių ir kaimy
nų < bičiulių-..

Pasisvečiupt taip miela,, 
taip malonu, bet persiskirt 
liūdna ir skaudu. Ir išsive
ža jos giliai širdin įsmigų- 

sius vaizdus, tuos jaudinan
čius šiltus įspūdžius. Jais 
džiaugiasi, jais gyvens ir 
gėrėsis nuolatai. Tai tėviš
kėlės išalkusią sielą gaivi
nantis penas, teikiantis 
įkvėpimo ir noro gyvent ir 
veikt, kovot už sambūvį ir 
taiką, už visos žmonijos lai
svę, už kūrybingą pažan- 
gą!..

Dar norėtųs ilgėliau pa
buvot, paviešėt savo gimtoj 
brangiojoj tėviškėlėj, bet 
jau reikia atsisveikint. Jau 
šįvakar, liepos 17 d. apie 8 
vai. mielasis turisčių būre
lis pasuks į broliškąją Lat
viją, paregės jos puikią so
stinę Rygą, gal pasieks ir 
broliškosios Estijos vieną 
kitą miestą. Sės vėl į lėktu
vą, į tolimą kelionę į ana
pus okeano...

— Taip, mes atpasakosi
me, ką mes pačios savo aki
mis matėm ir savo ausim 
girdėjom. Pasakosim ir pa
vieniui savo kaimynams ir 
bendruose sambūriuose, iš
vykose, sueigose. Tegul 
visi žino tą didelę džiugią 
teisybę, kaip sparčiai žen
gia pirmyn mūsų mieloji 
Tarybinė Lietuva, kaip au
ga ir klesti naujas nuosta.- 
bus gyvenimas, naujas pa
čių žmonių kuriamas didin
gas, gražus, malonus gyve
nimas — tikras įkvėpimas 
ir pavyzdys visai žmonijai, 
gyva viltis ir akstinas vi
siem siektis tokio pat nau
jo gyvenimo, darbuotis ir 
kovot dėl tokio gyvenimo, 
dėl socializmo, dėl komuni
zmo kilnaus idealo...

Vieni išvyksta — kiti at
vyksta. Ekskursantų, turis
tų visuomet pilni mūsų vie
šbučiai. Štai ir dabar čia 
pat Vilniaus viešbučio res
torane, kiek nuošaliau nuo 
išleistuvių grupės, pietauja 

Bostono lietuviai smagiai pasivažinėjo Galvės ežere kate 
riu. Tikrai puiki viešnagė istoriniuose Trakuose.

4 pusi. Laisvč (Liberty) Penjkt'ad., l’Ugp. (Aug.) 2, 1963
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| Borneo teritoriją.

Mirė Jonas Rudmanas

nosh n otes mo er f*. iu>, 
apžiūrėjo Vilnia’^. gel'- ■ ■<

Liepos 23 d. mirė Jonas 
Rudmanas, sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Tapo palaido
tas Beadverdale kapinėse. 
Liūdesy paliko žmoną Evą. 
Jie gyveno 106 Mechanic 
St.

Iš Lietuvos paėjo iš Žvi
rių parapijos, Skirsnemu
nės apylinkės. Į1 Ameriką 
atvyko jaunas būdamas ir 
visą laiką gyveno New Hia- 
vene.

Jonas buvo apsišvietęs ir 
draugiškas žmogus. Gra
žiai ir draugiškai sugyve
no, mokėjo tinkamai Iš
reikšti savo mintis kitiems 
žmonėms. Mylėjo apšvietą. 
Jis skaitė “Laisvę” ir “Vil
nį” ir užrašė savo gimi
nėms Lietuvoje sakydamas: 
“Aš myliu teisingus laikraš
čius, manau, kad ir Lietu- 

1 voje mano giminės mylės ir 
norės iš jų susipažinti su 
Amerikos lietuvių gyveni
mu.” Skaitydavo knygas, 
manau, perskaitė visas ku
rias išleido LLD. Jis labai 
jas įvertindavo. Rėmė dar
bininkų judėjimo reikalus, 
kada tik galėjo.

I Vietos pažangūs lietuviai 
išreiškia širdingiausią už
uojautą velionio žmonai E- 
vai, jo broliams Juozui. Jur
giui ir Augustui bei vi- 
^ms riminėms ir d”°" 
gams. Užuojautą reiškia 
ir visi LLD 32 kuopos na
riai.

Lai būna Jonui amžina 
’’amybė!

J. Kuncrjt

draugas J. Vaineikis, tik 
keliom dienom čia atskri
dęs iš Binghamtono, N. Y., 
JAV. Įžymusis dainininkas, 
fotografas vaišina savo 
brolį, mane ir draugo Lau
ryno Kapočiaus bendradar
bį. Mielasis Vaineikis ge
raširdiškai, gausiai nusitei
kęs, ir man atvežė malonų 
siurprizą — vertingą vita
minų praparatą.

—.Tai už gerus sveikatos 
patarimus. Aš juos pildau, 
nerūkau, negeriu — ir jau
čiuos sveikas kaip agur
kas!.. Ir vitaminus imu.

Na ir atrodo mielasis 
draugas kaip pilnaviduris 
agurkas!

— Neseniai buvau Ročes- 
tery: Gedemino salėj mus 
linksmino brukliniškiai ai- 
diečiai. Šauniai, puikiai pa
sirodė! Jūsų brolis Tadas 
Kaškiaučius šauniai atrodo 
ir balsą tebeturi gerą! Pa
sikalbėjom mudu trupučiu
ką, prašė nuvežt gerų die
nų. Choristės irgi.

Draugas Vaineikis keliau
ja pavieniui. Taipgi pavie
niui atskrido įstabioji mie
loji draugė Ilsė Bimbienė. 
Apsistojo Neringos viešbu
ty — mačiau “Tiesoj”. O 
štai tik ką gavau laiškutį 
iš Kanados, iš Montrealo.

Rašo ana patvarioji, ga
bioji, nepalyginamoji Pet- 
rytė Kisielienė, savo ir mie
losios Marytės Šarskienės 
vardu perteikia gerus lin
kėjimus, taipgi perteikia 
įdomią žinią: iš Kanados sa
vo gimtosios šalelės aplan
kyt vyksta dvi moterys ir 
4 vyrai iš Montrealo, dar ir 
iš kitų kolonijų. Bus Vil
niuje liepos 20 d. Petrytė 
pataria susitikt su kanadie
čių grupele, su Ona Strėlie- 
ne montrealiete, su drauge 
Masiene torontiete.

Smagi žinia. Bandysįj 
susitikt su mielais kaimy
nais kanadiečiais. Juk 
nada man būdavo kaimynė, 
prieš keliolika metų. Būda
vo kupina tokių malonių, 
tokių įdomių, nuoširdžių 
draugų, energingų, veiklių 
pažangiečių.

O štai visai neseniai pas 
mus lankėsi, irgi pavieniui, 
ta pastabiai gabioji, dau- 
giapusiškai veiklioji drau
gė Ievutė Mizarienė, viena 
pačių žymiųjų moterų pir
mūnių. Visi skaitėm laik
raščiuose, kaip ji pastebi
mai dalyvavo Pasaulinėj 
moterų konferencijoj Mas
kvoj, matėm jos atvaizdį, 
skaitėm pranešimus, vaiz
dingus kelionių įspūdžius. 
Iš Maskvos šaunioji veikė
ja vėl atskrido Lietuvon, 
plačiai čia apsuko, apvaži
nėjo — ir sudieu ir nebėr 
mūsų mielosios Ievutės!.. 
O jai tebėra giliai dėkingi 
gydytojas ir rašytojas J. 
Skliutauskas ir jo tėvas 
universiteto prof esorius, 
turįs silpnoką širdį. Geroji 
Ievutė pasiskubino jam pa
dėti-

Kartkartėmis susitinku 
mūsų toliaregį, aiškiamatį, 
dinamiškąjį draugą Laury
ną Kapočių. Per jį sueina 
visi siūlai. Su turistais, su 
visokiais keleiviais jis nuo
lat turi ryšių, teikia jiems 
nurodymus, patarimus. 
Prieš kurį laiką viešėjo Lie
tuvoj grupė žydų iš JAV. 
Tai pirmiau buvę Lietuvos 
gyventojai. Gabusis kultū
rinių ryšių su užsieniais 
palaikytojas supažindė jįjos 
su jų tėvyne, su jos taly- 
džiais sieksniniais žings
niais pirmyn ir pirmyn...

Be galo įdomi mūsų Ta
rybinė Lietuva ir visa Ta
rybų Sąjunga, visos jos ly
giateisės seserys respubli
kos.

New Haven, Conn.



BINGHAMTON, N. Y.
* “Peace Marchers”

Prieš keletą dienų vietinė 
anglų kalbos rytinė ir va
karinė spauda plačiai rašė, 
kad į Binghamton, N. Y., 
ateina “peace marchers”. 
Miesto meras John J. Burns 
pakartotinai perspėjo juos- 
maršuotojus: “...jeigu jie 
sukels kokį nesmagumą, 
susėdę ant kelių sulaikys 
automašinų važiavimą ir 
dėl tos priežasties įvyktų 
sužeidimų bei užmušimų, 
jie bus areštuoti-..”

y Sekmadienį, liepos 14 d., 
lirakarėjant, “peace march- 
ėrs” atėjo į Binghamtoną. 
Susitikę su spaudos repor
teriais papasakojo jiems 
savo siekius. Jie pasiruošę 
keliauti tūkstančius mylių 
su nusiginklavimo idėja, 
kad panaikintų karus ir 
įvykdytų taiką, laisvę ir ly
gybę visiems laikams. Prie 
to, dar pridėjo, kad jie čia 
bus 4 dienas. Jų planas ro
do, kad jie pikietuos Gene
ral Electric Co., Westover, 
kur ginklai yra gaminami 
ir kitas vietas.

Pirmadienį, liepos 15, iš 
rytinės spaudos vietos ir 
apylinkės gyventojai suži
nojo, kad “peace march
ers” nuo 7:30 iki 9:30 prieš 
Broome County Courtrouse 
turės mitingą, o po to, tęsis 
budrus vaikštinėjimas iki 6 
valandos ryto, prisiminimui 
William L. Moore, kovotojo 
už pasaulinę taiką ir rasinę 
lygybę, kuris buvo nužudy- 
įįis pereitą balandžio mėne- 
a\ Alabama valstijoj. Moore 
našlė prisijungė sykiu bu
dėti naktiniame vaikštinė
jime.

Vakare reporterių ap- 
skaitliavimu buvo susirin
kę 500 žmonių pasiklausyti 
kalbų ir pamatyti 29 taikos 
maršuotojus, kurie tęsia 
savo kelionę nuo Quebec, 
Canada iki Guantanamo, 
Cuba.

Taikos maršuotojų vadas 
Bradford Lytte kalbėjo 
apie jau atliktą kelionę, ku
ri tęsėsi nuo San Francisco 
iki Maskvos, padarydami 
kelis tūkstančius mylių. O 
dabar dar yra pasiruošę 
nukeliauti 3,500 mylių iki 
pasieks Kubą. Kalbėjo ir 
pora jaunuolių, kurie tarp 
kito ko pareiškė, kad jų gy
venime nėra svarbesnio da
lyko, kaip būti maršuoto- 
jais už taiką. Klausytojai 
keliais atvejais jiems gau
siai plojo. Programos eigo
je taikos maršuotojai sėdė
ja ant Courthouse laiptų ir 
laike dideles iškabas su 
įvairiais šūkiais. Pasibai
gus kalbų programui kelio
lika jaunuolių ir kolegijų 
studentų susigrupavo su 
keliais maršuotojais ir tęsė 
pasikalbėjimus. Keli mar- 
maršuotojai išdalinėjo lite
ratūrą, o likusieji vaikšti
nėjo dainuodami priešais 
Courthouse. Šis vaikštinėji
mas tęsėsi iki 6 valandos 
ryto.

Skersai gatvės ant Court 
ir Chenango gatvių kampo 
ukrainiečių grupė turėjo 
savo piketą prieš “peace 
marchers”, bet jokio ne
smagumo nedarė- Tiktai 
ant didelio plakato buvo už
rašyta, kas jie tokie ir ko 
jie nori.

Antradienį, liepos 16, pen
kiolika didelius plakatus 
nešini “peace marchers,” 
kėli jų nemiegoję iš nakti
nio vaikštinėjimo ant 
Tourthouse skvero, stovėjo 
ęrie šaligatvio priešais Ge
neral Electric Co., West- 
over dirbtuvę, kurioje dir
ba apie 2,500 darbininkų, 
su kuriais ‘peace marchers’ 

turėjo pasikalbėjimą, šios 
dienos vakare “peace mar
chers” turėjo susirinkimą 
Harpur kolegijoje su vasa
riniais studentais. “Peace 
marchers” studentams pa
liko savo literatūros.

Trečiadienį, liepos 17 d., 
maršuotojai v a i k š ti nėjo 
miesto gatvėmis ir kalbėjo
si su žmonėmis. “The Eve
ning Press” įtalpino 12 
žmonių paveikslus, su ku
riais maršuotojai kalbėjosi 
ir jų (tų žmonių) pareiški
mus, kaip jie supranta šį 
taikos maršuotojų žygį. 
Didžiuma jų gana palan
kiai pritarė taikos maršuo
tojų žygiui. Tas labai svar
bu mūsų miesto gyvento
jams.

Ketvirtadienį, liepos 18, 
“peace marchers” ruošėsi 
palikti Binghamtoną su 8 
naujais prie jų prisidėju
siais jaunuoliais, kurie 
maršuos su grupe per ke
lias dienas. Susidarė 35* 
maršuotojai.

Taikos maršuotojai pra
dėjo kelionę nuo Court
house Square apie 10 minu
čių prieš 10 valandą ryto, 
keliaudami Route 11 link 
Halstead, Pa.

Buvo susirinkę žingeiduo- 
lių būrelis stebėti, kaip pa
sibaigs taikos maršuotojų 
buvimas mūsų mieste. Ir 
aš ten buvau. Visų akys 
buvo nukreiptos į motiną, 
kuri taip rūpestingai pri
rengė savo mergytę ilgai 
kelionei, užkabino ant tėvo 
pečių, kad ją neštų. O mo
tina pasiėmė didelį plakatą 
su šūkiu ‘HELP the POOR, 
not War’ (gelbėkite bied- 
nus, ne karą.) Russell God
dard iš Norwich, Conn., 
8'/2 mėnesio mergytės' tė
vas. Ši mergytė yra jau
niausia taikos maršuotoja- 
Taikos maršuotojai daugu
moje Committee Non-Vio
lent Action (CNVA) na
riais. Maršuotojų vadas— 
spoksmanas B. Lytte pa
reiškė, kad maršuotojai 
apie vidurį rugpiūčio mė
nesio bus Washington, D. 
C., ir pavieniai įsijungs į 
integracijos demonstraciją, 
o apie vidurį gruodžio mė
nesio jie mano būti Cuboje.

Per 6 dienas vietinė spau
da labai plačiai-perpildytai 
rašė apie šiuos taikos mar
šuotojus. Talpino jų nuo
traukas. Tas leidžia many
ti, kad taikos maršuotojai 
neperžengė miesto taisyk
lių, o vietos spauda, atsi
žvelgdama į tai, labai pa
lankiai aprašė jų veiklą ir 
buvimą mūsų mieste.

Daugelis svečiuojasi
Prieš keletą dienų LDS 6 

kuopos nariai Jonas ir Ona 
Uogentai, Antanas ir Hele
na Pagiegalai išvyko į pla
tesnę apylinkę pamatyti 

MIRUS

PETRUI REPEČKAI
Inglewood, Calif.

Mirus mano mylimam pusbroliui Petrui Repeč- 
kai, aš ir mano šeima reiškiame giliausią užuojau
tą velionio žmonai Karolinai, sūnums Albertui, 
Haroldui; broliui Viktorui ir jo šeimai. Taipgi 
kitiems giminėms ir draugams.

Nors labai toli nuo viens kito—negalime sueiti 
asmeniškai, visvien esame kartu jūsų liūdesio va
landoj.

Frances ir Danatas Mažiliai 
ir šeima,—Brooklyn, N.Y.

dar nematytus šalies vaiz
dus ir pasidžiaugti, pasi
grožėti vasariška gamta. 
Pirmas sustojimas buvo 
Brockton, Mass. Aplankė 
draugus., pažįstamus ir įsi
gijo naujų pažinčių. Geros 
sėkmės gražiai praleisti lai
ką.

Kai kurie binghamtonie- 
čiai turėjo svečių. Pas L. 
Čeponienę lankėsi jos duk
tė Janny su savo šeima. 
Motina buvo labai linksma, 
kad turėjo tokius brangius 
svečius. Pas Juozą ir Ed- 
ną Strolius lankėsi jų duk
tė Janette, jos vyras .Stan
ley Žvirblis ir jų šeima. 
Taip pat pas Juozą ir Joną 
Strolius lankėsi jų sesutė 
Bartulienė, jos vyras ir du
ktė, iš Kanados. Visi buvo 
labai linksmi susitikę arti
muosius.

Onytė Welhis

Pittsburgh, Pa.
Agotėlė Kudieno 

ligoninėje
Sunkiai serga Agotėlė 

Kudienė. Dabar jinai ran-1 
dasi West Penn ligoninėje į 
Pittsburghe. Aš ir mano I 
draugas J. Miliauskas at
lankėme ją liepos 23 d. ir 
radome sunkiai sergančią. 
Ji sakė, kad pakviesti ketu
ri, specialistai daktarai pa
gelbėti jos sveikatai. Liga, 
rodos, yra rimta, bet drau
gė turi gerą ūpą-pasiryži- 
mą ir, rodos, ji ligą nuga
lės, ko ir mes jai linkime, 
kad susveiktų ir vėl su mu
mis darbuotųsi darbininku 
judėjime.

Agotėlė Kudienė susirgo 
1962 metų lapkričio mėn. 
Jai padarė operaciją, bet 
mažai ką pagelbėjo. Kiek 
pabuvus namuose, dažnai 
turėjo sugrįžti į ligoninę, 
kad pagelbėjus skausmus 
sustabdyti.

Labai gaila draugės, kad 
ją liga taip kankina. Jinai 
sveika būdama buvo Lietu
vių Moterų Klubo finansų 
sekretorė ir kitose organi
zacijose dirbo kiek galėjo, 
dalyvavo parengimuose ir 
susirinkimuose.

Malonėkite ją aplankyti, 
draugės ir draugai. Jos 
adresas: Mrs. Agnes Ku- 
dis, West Penn Hospital, 
Pittburgh, Pa. Namų ad
resas: 3658 Perrysville 
Ave., Pittsburgh 14, Pa.

Ona Miliauskienė

Brockton, Mass.
Jau buvo “Laisvėje” skelb

ti vardai, kurie aukojo Mo
terų stalui piknike liepos 4 
d., bet kai kurių buvo pra
leista...

Virtuvėje dirbo ir pyra
gą aukojo Agota Kukaitie- 
nė, aukojo pyragą ir Beat
rice Navickienė. Julia Žu- 
lis aukojo “kvartūkėlių.” 
Tiketukus dėl “kvartūkėlių” 
išleidimo pardavinėjo Julia 
Žulis ir A. Radzevičienė..

K. čereškienė

Yucaipa, California
Liepos men. įvykiai

Apie vidurį liepos mėne
sio LLD Yucaipos kp. turė
jo skaitlingą narių susirin
kimą. Buvo pateikti geri 
valdybos raportai. Kp. pir
mininkė įrašė du naujus 
narius.

Pirmininkė apgailestavo, 
kad dėl silpnos sveikatos 
mažai galėjo veikti su pra
mogomis, bet išplatino du 
pundelius “Vilnie^” rudeni
nio pikniko tikietų ir sten
gėsi atlikti kuopos parei
gas, kiek buvo galima.

Kuopa finansiniai neblo
gai stovi, esant svarbiam 
reikalui, visados aukoja vi- 
suomenininiams reikalams.

Šiuo syk nutaria užsaky
ti tuziną knygučių, kad na
riai susipažintų ir žinotų, 
kaip kovoti prieš fašizmą.

Nors pavasaris buvo vė
sus, bet dabartiniu laiku 
oras gerai įšilo, tai daugu
ma nenori turėti parengi
mų, todėl pramogų veiki
mas atidėtas iki vėlesnio 
laiko. Kuopos susirinkimas 
įvyks spalio mėn. antrą sek
madienį, pas Onutę Šir- 
vinskienę, apie 2 v. popiet.

Vakacijų laikas
Kaip žinoma, patogiau

sias laikas vakacijoms yra 
vasara. Dirbtuvų darbinin
kai gauna poilsio laiką iš
naudoti ir šiaip kurie nedir
ba, gauna pasigėrėti gam
tos grožybėmis ir savo arti
mus aplankyti.

Mūsų gera draugė Mary
te Dementienė iš Redlands, 
Calif., džiaugiasi linksmai 
praleidus savo vakacijas 
pas sūnaus šeimą, Viscon- 
sin valstijoje, taipgi nepa
miršo sustoti pas senos pa
žinties čikagiečius.. Jos ar
timos draugės surengė jai 
išleistuves prieš vakacijas, 
tad d. Dementienė grįžda
ma atvežė gražių dovanė- 
lių-lauktuvių iš tolimesnių 
valstijų. Tai ačiū jai.

Valerija ir Benadas Sut
kui, sykiu ir Marytė Baltu- 
lionytė, buvo atvykę porai 
savaičių praleisti atostogas 
pas mus Yucaipoje. Malonu 
buvo su visais pasikalbėti ir 
pasimatyti.

Gaila, kad mūsų mylimi 
svečiai ne ilgai viešėjo pas 
mus. V. Butkienė labai 
daug veikia pramogose ir 
organizacijų darbe, tai bu
vo susirūpinus greit grįžti 
atgal. M. Baltulionytė bis- 
kelį ilgiau pasiviešėjo. Ma
žai turėjo progos d. Sutkai 
svečiuotis Los Angelėse pas 
draugus.

Pirm grįžtant Sutkam į 
San Francisco, sykiu buvo 
nuvykę į Los angeliečių 
pikniką. Buvo skaitlingas ir 
sėkmingas jų piknikas. Tai 
buvo gera proga su senos 
pažinties draugais pasikal
bėti. Tai nors viena gera 
proga, pasinaudojome L. A. 
vių parengime L. A.

Mirtys it ligoniai
Liepos 17 d. Los Angeles 

mieste palaidojom mūsų 
gerą draugą Petrą Repęč- 
ką.. Buvo ilgametis Ingle- 
woodo gyventojas, organi
zacijų ir spaudos platinto
jas, rėmėjas. Palaidotas la
bai puošniai. Palydovų bu
vo labai daug. Laidotuvių 
direktorius Alfonsas Cas
per pasakė puikią prakalbą 
angliškai ir lietuviškai. Pa
laidotas Inglewoodo kapi
nėse.

Čia Yucaipoje mirė Kazi
mieras Labanas liepos 26 d. 
Eilę mėtų jis gyveno Los 
Angeles, dabar keletą metų 
gyveno Yucaipa, Calif. Tu
rėjo puikią rezidenciją ir 
gyveno pasiturinčiai. Jis sa
ve mėgdavo vadintis Doc

tor Laban. Kadangi jis ne
buvo parodęs daktaro pro
fesijos darbo, ta mažai kas 
kreipdavo domės į jo dak
tarystę. Buvo rėmėjas vadi
namos “vidurinės” srovės. 
Liko liūdesyje jo žmona, 
šeimos neturėjo.

Marytė Radienė turėjo 
daug nesmagumo dėl dantų 
skaudėjimo , dabar lankosi 
pas daktarą ir džiaugiasi, 
kad dantų skausmas pra
šalintas. -

Kastancija Budvidie n ė 
dar randasi Happy Hill Sa
natorijoje ant 2-ros gatvės. 
Ji su sveikata nėmaž nesi
džiaugia. Gaila jos.

Pas mus Yucaipoje oras 
nuo pusės birželio mėn. ge
rokai sušilo, veik kasdien 
šiluma siekia virš šimto 
laipsnių. Bet vakarais ir 
rytais esti iki 60, vėsu, ga
lima ramiai miegoti ar 
lauko pusėje sėdėti

Alvinas

So. Boston, Mass.
Piknikas ir turistai...

Liepos 28 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubas lai
kė savo metinį pikniką 01- 
ympijos parke, Worceste- 
ryje. Kaip jau visiems yra 
žinoma, kad jau trečia sa
vaitė mus kamuoja 90 laip
snių karštis ir nesimato at
mainos. Rengimo darbuoto
jai pradedant pikniką neri
mavo, nes publika iš lėto 
rinkosi į parką. Tik apie 
trečią valandą po pietų par
kas pavirto į gegužinę ir 
darbuotojų veidai nušvito, 
jog nebūsime “skylėj”. Juk 
tai nuo pavykusio parengiu 
mo sustiprėja mūsų vietinė 
organizacija, mūsų spauda 
ir abelnas p žangus judėji
mas.

Čia noriu pademostruo- 
ti mūsų patrijotizmą arba, 
kitais žodžiais tariant, savo 
tėvynės meilę. Anksti iš ry
to mes susikrovėm So. Bos
tone piknikui maistą, pasiė
mėm darbuotojus ir kartu 
su mumis Joną Barišauską, 
kuris turėjo nusipirkęs 
degtinės bonką dovanom. 
Padaviau jam 100 tikietų ir 
jis pradėjo juos pardavinė
ti nuo darbuotojų ir nepra
leido pro vartus nei vieno 
žmogaus nepasiūlęs tikieto. 
Kada piknikas jau buvo 
įpusėjęs, parke pasirodė 
mūsų laukiami tik ką grį
žę iš tėvynės turistai. Ma
rytė Kvietkas paprašė ma
nęs dovanų tikietukų par- 
veštai Lietuvoj dirbtai kri
stalinei. Už valandos lai
ko Marytė sugrįžo išpurda
vus 100 bilietų.

Nesvarbu, šalta, karšta, 
mūsų darbuotojai niekad 
nesiskundžia sunk ūmais. 
Jie nuoširdžiai ir aukštai 
iškėlę pergalės vėliavą ne
ša iki jėgų turi. Už šio pik
niko pasisekimą priklauso 
didelis ačiū: Reinardams, 
Naurams, E, Žakonis, K. 
Kazlauskienei, J. Butkui, o 
didžiausias ačiū E. Bėleke- 
vičienei, kuri taip sunkiai 
dirbo, kaip padavėja. Ačiū 
aukautojams, jie savo auka 
visuomet padaro mūsų pa
rengimus sėkmingais.
Pasimatykime su turistais

Rugpiūčio 3 d., 7 vai. va
kare, Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo salėj, 318 W. 
Broadway, So. Bostono, su
tiksime asmeniškai tik ką 
grįžusius iš Lietuvos Bos
tono apylinkės turistus. Mes 
juos pavaišinsime skaniais 
amerikoniškais valgiais, o 
jie mums papasakos apie 
vėliausius Lietuvos įvykius 
ir savo kelionę.

Man jau teko su turistais 

Worcestery persimesti iče* 
liais žodžiais. Ar žinote, 
kad jie įdomiai kalba apie 
Lietuvą. Net P. Žukauskie
nės pasikalbėjimas su Pa- 
leckiu mane giliai sujaudi
no. Tai natūralu, nes jie 
daugiau laiko praleido gy
vendami su valstiečiais, o 
mažiau progų turėjo su 
valdymo organais. Kitais 
žodžiais, jie daugiau progų 
turėjo su Lietuvos gyveni
mu susipažinti.

Kam sveikata leidžia, at
eikite rugpiūčio 3 d. į turis
tų priėmimo pobūvį, o iš
girsite tą, ko dar negirdė
jote.

Džiugi žinia
Šio laikraščio skaitytojai 

žino, kad haverhillietį Au
gustą Kazlauską palietė 
skaudi liga. Jis į ligoninę 
atgulė gegužės 17 d., o ją 
apleido liepos 26.

Nors ligonis silpnas, bet 
kalba apie gyvenimą. Mūsų 
visa pažangi visuomenė lin
ki draugui Kazlauskui vi
siškai pasveikti ir ilgai gy
venti ir vėl kartu su mumis 
darbuotis.

Jaunutis

Haverhill, Mass.
Liepos 7 d. atlankiau B. 

Mizarą, 17 Park St. Atro
dė gerai, su lazduke pasi
ramstydamas vaik š č i o j a. 
Sakė, kad šiuo tarpu jau
čiasi neblogai.

Čia yra septyni lietuviai— 
5 vyrai ir dvi moterys, o 
viso 18 asmenų. Yra tele
vizorius, tai galima pasi
žiūrėti ir naujienų pasi
klausyti. Lauke vieta graži 
pasėdėti, tyru oru pakvė
puoti, nes čia Hiašinos oi^o 
neteršia ir nesibaladoja — 
labai rami vieta.

•

Jaunamečiai vaikėzai pa
daro daug visokių piktada
rysčių. Liepos 22 d. penki 
jauni vyrukai —vienas 15 
metų, o kiti jaunesni — bu
vo atvesti pas teisėją. Pa
sirodė, kad per trumpą lai
ką jie padarė 10 apiplėji- 
mų, įsilauždami į įvairias 
vietas, daugiausia tai atlik
davo tarp 11 ir 12 vai. va-

HELP WANTED MALE

CARPENTERS WANTED

Good starting rates. 
Camden—Jersey area.

Please call 609-R07-2452 
After 7 P. M.

(60-66)

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

5 p.--Laisvė (Liberty)— Penktad., rugp. (Aug.) 2, 1963

karais.
Buvo įsiveržę ir į Jacins- 

ko valgyklą, tik neteko su
žinoti, kiek padarė blėdies. 
Šiuo tarpu Jacinskai ato
stogauja, valgykla uždara.

Liepos 26 d. po sunkios 
ligos ligoninėje Bostone A. 
S. Kazlauskas parvažiavo 
namo, 74 N. Main Street. 
Jo žmona Marijona išmoko 
vairuoti mašiną, gavo lei
dimą, nuvažiavo ir parsive
žė. Kazlauskai turi gražią 
mašiną, bet reikėjo prašyti, 
kad kas nuvežtų į ligoninę, 
o dabar Kazlauskienė jau 
pati važinėja.

Linkiu Kazlauskui grei
tai ir gerai pasveikti ir vėl 
vežioti žmones, norinčius 
važiuoti į piknikus ir kito
kius parengimus.

Western Electric Co. 9,- 
400 darbininkų, po dviejų 
savaičių atostogų, užkurias 
gavo $2,000,000, liepos 29 d. 
grįžo darban.

Darbininke

Pekinas. — Į Kiniją at
vyko Anglijos prekybos de
legacija.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

"Laisvės” paramai piknikas įvyks 
Rugpiūčio-August 18 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass. LLD 6-ta 
kuopa pasisamdė busą važiuoti į tą 
pikniką. Norintieji važiuoti busu 
tuojau užsisakykite vietas buse pas 
kuopos narius: K. Cereškienę, K. 
Ustupą, A. Kukaitienę, M. Gutaus- 
kienę, Geo. Šimaitį ir pas kitus kp. 
narius. Kaina busu $2.00 į abi pusi.

Busas išeis 12 valandą dieną nuo 
Lietuvių Tautiško namo. Ant buso 
bus vietos ir dėl Stoughtoniečių.

Programoje dalyvaus Laisvės Cho
ras iš Hartfordo, Ieva Mizarienė sa
kys kalbą ir bus svečių iš NewYor- 
ko, Hartfordo ir iš kitur.

George Shlmaitis
(61-63)

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 Worcestery ir 
parengimas Montelloj, j kurį mano
ma pakviesti Brooklyn© Aido Cho
rą suvaidinti operetę.

Geo. Shimaitis (61-62)

WILKES-BARRE, PA

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

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

Prasidės 12 vai.
Kviečiame visus narius ir drau

gus dalyvauti. Komitetas (58-61)

WORCESTER, MASS.



AVALON, N.J.
Kai kas seno ir nauja
Liepos 7 dieną mūs rezi

dencijoj ALDLD 6-ta ap
skritis surengė proga mūsų 
50 metų vedybinio gyveni
mo pokyli. Pokylis buvo 
surengtas mums nieko ne
žinant ir jeigu būt prašy
ta vietos tam pokyliui, tai 
vargu mes būtumėm sutikę 
duoti vietą, nes dėl dides
nio skaitliaus žmonių, ka- 
da mūs namas išnomuotas, 
nėra pakankamai vietos ir 
nėra visų patogumų, kokie 
tokiuose parengimuose rei
kalingi- Bet pasidėkojant 
rengėjų drąsai ir pasiryži
mui, tas parengimas buvo 
labai sėkmingas. Tai ren
gėjai verti pagyrimo, kad 
jie, be jokio garsinimo, 
prie esamų aplinkybių, ga
lėjo sutraukt tokį skaitlin
gą būrį pažangiečių. Poky
lis tikrai gerai ir gražiai 
pradėtas, bet jis neužbaig
tas. Prie jo užbaigimo mu
du su Elzbieta prisidėsime 
ir tada tik jis bus pilnas. 
Tas pokylis bus mudviejų 
50 metų gyvenimo džiaugs
mo diena. Mūsų džiaugs
mas — bus kartu ir visų 
kitų lietuvių pažangiečių 
džiaugsmas.

Pradiniam pokyly drau
gai suteikė mums pinigiškų 
dovanų, bet lauksime triuk
šmingos užbaigos, dovanų 
bus ir daugiau, tada visų 
vardai bus paskelbti ir tos 
dovanos bus perduota mū
sų “Laisvu tei”.

Mūs gyvenimo žymės po
kylis įvyks, kada mano 
nuomininkai ji apleis—sek
madienį, rugsėjo 15 dieną.

Draugas Lipčius, iš Eddy
stone, Pa., yra tankiausias 
mūsų lankytojas ir štai, be
rašant šiuos žodžius, liepos 
28 dieną, jis atvažiavo į pa
jūri mus atlankyti, tiiom 
pačiu tarpu ir pasimaudyti 
Atlantiko vandenyne. Kar
tu su juo atvažiavo ir jo 
“karnarotai” — Pov. Šlajus, 
Alb. Grigas ir Mike Cono- 
unt. Diena buvo graži, sau
lė skaidriai šutino, vėjo ne
buvo beveik jokio, tai buvo 
gera proga svečiams eit 
prie vandenio. Tą jie ir pa
darė.

Man buvo nesmagu, kad 
aš negalėjau su jais palai- 
kvt draugiškumo. O kaip 
aš myliu paplaukioti po jū
rų vandenį! Bet mano pa
tirta, kad man negalima sū
riam vandeny maudvtis, 
nes kaip tik maudausi jūrė
se bile dieną, tai sekančią 
naktį man miego nėra. 
Skausmai nuo artrito pasi
reiškia ir mane kankina. 
Todėl, jūrių vandens aš tu
riu vengti. Svečiai nega
lėjo ilgai paplūdvmy būti, 
nes už valandos laiko dan
gus apsiniaukė ir pradėjus 
lyno t, tai turėjo grįžt į 
mūs “palivarką”.

Jiems sugrįžus, su drau
gais teko pasikalbėti apie 
gyvenimo įvykius, o su An
tanu tarėmės apie pradėtą

rengiasi važiuoti rugpjūčio 
25 dieną į išvyką pas Ra
manauskus, tai jis man sa
ko: jie rengiasi važiuoti pas 
Ramanauskus, bet ta išvy
ka pas juos bus ne rugpjū
čio mėnesį, bet rugsėjo 1 
dieną. Tai bus sekmadie
nis prieš Labor day. Atsi
prašau visų apie mano pa
daryta klaidą, nes aš taip 
buvau informuotas..

Tai pasimatysime su 
draugais ir draugėmis pas 
Ramanauskus.

J. A. Bekampis

nią, kad išvežtas ligoninėn, 
ten gyvybės paskutinė liep
snelė užgeso. Ilsėkis, Juo
zai, šioje gražioj medžiais 
ir žolynais apžėlusioje vie
telėje, o mes prisiminsime 
tave patol, pakol ir mūsų 
gyvenimo kelonė užsibaigs.

Jerry ir Susan šukaitis

liepos 7 d. pokylį, bet neuž
baigtą. Tą dieną draugai- 
draugės surengė mums

Miami, lla.
Mirė J. Milleris

Liepos 26 d. skaitlingas 
būrelis draugų palydėjome 
Juozą Mieliauską (Miller) 
į amžino poilsio vietelę— 
Woodlawn Park kapinyną.

Juozas gimęs Lietuvoj, 
Suvalkų srity, Mauručių 
apylinkėje.

Amerikon atvažiavo 1907 
metais ir dirbo anglių ka
syklose, kur tais laikais ka
syklų karaliams darbininko 
gyvybė buvo pigi. Juozas 
ten tapo sužeistas, bet vis 
dar liko darbingas ir ang
lių kasyklose užėjus nedar
bui, jis susirado darbą miš
kuose. Su Juozu dažnai su
eidavau ir pasikalbėdavau, 
bet neteko sužinot, kaip il- 

i gai miškuose jis dirbo. Jis 
tūlą laiką buvo apsistojęs 
Waterbury, Gonn. Vėliau 
persikėlė į New Haveną, 
kur dirbo popierinių dėžių 
dirbtuvėje (box shop), kur 
išdirbo iki pensininkų am
žiaus.

Pabaigoj 1935 metų apsi
vedė su Amile, 1955 atkelia
vo į Floridą ir apsistojo Mi- 
amyje, kur įsigijo savo na- 

I mėlį ir liuosai leido senat
vės dienas. Bet neilgai Juo
zui teko džiaugtis “auksi
nėmis dienomis”. Iš jaunys
tės sunkių darbų pažeista 
sveikata sparčiai puolė že
myn. Gyvenimas darė s i 
miglotas, nes regėjimas ėjo 
silpnyn, tas, žinoma, pablo
gino jau ir taip puolančią 
sveikatą, ir privertė baigti 
gyvenimo kelionę.

Juozas buvo darbštus, ra
mios nuotaikos žmo g u s, 
kaip apie namus, taip ir or
ganizacijų parengimuose. 
Jį vis matei su baltu žiurs
tu, tai prie valgių, tai prie 
gėrimo patainaujant.

Priklausė LDS ir LLD 75 
kuopoje. Skaitė ir rėmė 
“Laisvę” ir kitus mūsų laik
raščius.

Dažnai su žmona nuva
žiuodavom pas Amilę ir 
Juozą aplankyti ir pasikal
bėti. Keletą dienų prieš 
mirtį nuvažiavom aplanky
ti, bet sakant jam “Sveikas, 
Juozai!”, jis jau mudviejų 
nebepažino.

Pasikalbėjom su Amile 
valandėlę ir suraminę ją, 
grįžom namo neištardami 
nei žodžio viens į kitą. 
Už poros dienų gavome ži

DĖKOJU DRAUGAMS
Dėkoju draugams, kurie 

mane atjautė ir prigelbėjo 
laike laidotuvių. Ačiū Su
san šukaitienei ir Sofijai 
Masionienei už pasidarba
vimą prie valgių. Ačiū La
kams, Kaučiams ir visiems, 
kurių vardai čion nesumi
nėti, kurie prigelbėjo LSK 
svetainėj pavaišinti laido
tuvių dalyvius. Ačiū visiem 
laidotuvių dalyviams ir J. 
Šukaičiui už pasakytą kal
bą šermeninėje ir prie ka
po.

Amile Mieliauskienė 
(Miller)

Fairfield, Conn.
Aplankiau sergantį 
Petrą Baranauską

“Laisvėj” jau buvo pra
nešimų apie Bridgeport© 
Jaunų vyrų Draugijos klu
bo vedėją Petrą Baranaus
ką. Praėjusį pirmadienį ir 
man teko proga jį aplanky
ti.

Radau jį kieme. Iš pa
žiūros atrodo sveikutėlis, 
nesublogęs. Bet jis yra 
labai pavojingai sergantis. 
Liga—gal sudėtinga. Sako, 
labai aukštas kraujospūdis. 
Tūla arterija nepraleidžian
ti pakankamai kraujo į gal
vą. Gal dėl to ligonis yra 
dalinai paraly žinotas — 
veik nevaldo dešiniosios 
rankos ir kojos. Vaikšto 
lazdele pasiremdamas bei į 
tvoreles įsikibdamas. Kal
bėti jam sunku, dažnai pu
siau sakinio sustoja ir tik 
kiek palaukęs kalbą tęsia. 
Pasilaiko tūlomis piliulė
mis. Kai jų vartojimą bu
vo nutraukęs, tuoj vėl ta
po pavojingai pritrenktas- 

i Skausmų jokių neturi. Val- 
I go ir miega gerai.

Dabar tenka girdėti apie 
plastinę chirurgiją. Ar 
Petrui ją galima pritaikyti, 
tą gali pasakyti tik chirur
gijos specialistai.

Jei kol kas pagalba ne
galima, dėkime viltį į laiką 
ir gydytojų nustatytą už
silaikymą.

Ligonis jau dukart po 
mėnesį išbuvo ligoninėje. 
Abiem atvejais jam kaina
vo bemaž po tūkstantinę.

Petro vietą klube dabar 
užima jo vikrioji žmonelė 
Elena, pagalbininkų pasi- 
samdydama. Ji dabar ir 
valdinį leidimą tam turi iš
siėmusi—kaip klubo vedėja.

Jų sūnus Albertas — pui
kus vyrukas. Lanko aukš
tąją mokyklą, o vasariniu 
mokslo pertraukos metu 
dirba kaip sunkvežiminin- 
kas ir gerai uždirba. Al
bertas—tėvu džiaugsmas ir 
skaisti viltis. SV

Bridgeport, Conn.
Piknikas pavyko

Sekmadienį, liepos 28 d., 
pas Mureikus įvyko L D S 
74 kuopos piknikas. Jis pil
nai pavyko. Žmonių pri
važiavo daugiau, kaip buvo 
tikėtasi. Todėl Turėjome 
maisto trūkumo, bet alkanų 
neliko. j

Dalyvavo iš New Yorko 
Jonas Gasiūnas, Antanas 
Bimba, Stefanija Sasna, 
J. Weiss, viešnia iš Ar
gentinos ir daugiau sve
čių. Visi gėrėjosi gra
žiu i š v a ž i a v im u, nors 
giau svečių. Visi gėrėjosi 
gražiu išvažiavimu, nors 
oras buvo labai karštas ir 
tvankus. Girdėjau besitei
raujančių, kada kitas toks 
išvažiavimas įvyks. Kiek 
žinia, tai rugsėjo 22 d. bus 
daktaro Stanislovaičio ūky
je. Nežinau, gal kas su
rengs ir anksčiau. Piknike 
buvo svečių, kurių per il
gą laiką neteko matyti.

Mūsų gaspadinės ir gas- 
padoriai sunkiai dirbo. Di
delis jiems ir joms ačiū:

Trumpai kalbėjo J. Gasiū
nas, LDS prezidentas, apie 
organizaciją, A. B. — apie 
negrų kovą už civilines lais
ves, Mockaitienė—apie Lie
tuva, iš kurios tik buvo 
grįžusi. Ji sakė, kad Lie
tuvos žmonių gyvenimą ra
dusi daug geresniu, negu 
tikėjosi jį rasti. Dabar Lie
tuvoje žmonės kultūriškes- 
ni, geriau gyvena, negu se
niau. Ji sakė, kad apie sa
vo patyrimus parašys į 
spaudą.

J. Strižauskas

Rochester. N. Y.
PRANEŠIMAS

Rugpjūčio 25 dieną Gedi
mino draugystės įvyks me
tinis piknikas savoje sve
tainėje, 575 Joseph Ave. 
Bus skanių valgių ir gėri
mų. Visus nuoširdžiai kvie
čiame. atsilankyti: roches- 
teriečius ir iš kitų miestų 
draugus ir drauges mes 
maloniai p'riimsime, visų 
laukiame. Kviečia

Rengėjai

Philadelphia, Pa.
Padėka

Širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie ir kurios aplankė ma
ne ligoninėje, suramino te
lefonu arba prisiuntė atvi
rukų linkėdami pasveikti. 
Gaudamas tokių suramini
mų jaučiausi tvirtesnis ligą 
nugalėti. Didelis visiems 
ir visoms ačiū!

Petras Puodis

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Bostono apylinkėje

“Laisvės” 57 numeryje, 
užuojautos skelbime dėl ve
lionio Motiejaus Kazlausko 
šeimos įvyko klaida. Kur 
pasakyta E. Beleckienė, 
turėjo būti Eleanora Beli- 
kevičienė. Atsiprašome. R. 
Niaura.

Jie dainuos masiniame mitinge penktadienį,

Rugpiūčio 2 dieną būkime 
Schwaben salėje prakalbose

Svečiuose pas poetės Salomėjos Nėries šeimos narius. Kairėje 
poetės sūnus Saulius, dešinėje—skulptorius B. Bučas

Šiandien, rugpjūčio 2 d., 
Lietuvių Moterų klubas ren
gia dideles praaklbas, ku
rios įvyks Schwaben salėje, 
474 Knickerbocker Ave. 
(palei Myrtle Ave.), Brook- 
lyne. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kalbės neseniai iš Lietu
vos ir iš Tarptautinio Mo
terų kongreso Maskvoje 
grįžusi Ieva Mizarienė.

Taipgi kalbės tik neseniai 
iš Estijos* grįžusi Ilzė Bim- 
bienė. Ilzė buvo užsukusi 
keletui dienų ir į Lietuvą.

Bus įdomi koncertinė pro
grama, kurią atliks:

Augustinas Iešmantą 
Elena Brazauskienė 
Viktoras Bekeris 
Mildred Stensler 
Moterų klubas širdingai 

kviečia visus atsilankyti, 
susipažinti su Tarptautinio 
moterų kongreso eiga ir 
nutarimais, taipgi išgirsti, 
kas dabar dedasi mūsų tė
vų žemėje Lietuvoje ir bro
liškoje respublikoje Estijo
je.

Jet oras p a s i t a ikytų ir 
karštokas, tai salėje, kur 
prakalbos įvyks, bus vėsu.

Nesivėluokite susirinkti.
Įėjimas nemokamas.

Pradėjo vogti iš 
sodo medžius *

Keistų dalykų atsitinka
Niujorko mieste. Štai ne
seniai du “džentelmenai” 
ryžosi išvogti iš Brooklyno 
Botanikos sodo japonišką 
“medį nykštuką” (japoniš
kai: Bonsai).

Jau prieš kurį laiką iš mi
nėto sodo dingo toks “me
dis nykštukas,” dirbtiniai 
išaugintas mažu, panašus į 
duši, spygliuotas, kreivas. 
Kadangi jis taip išaugintas, 
tai — brangus, vertas tūks
tančių dolerių. Policija 
suko galvą, mislydama, k^s 
gi jį galėjo pavogti? f"

Dabar, štai, sučiupo va
gius, vagiant kitą panašų 
“medį nykštuką.” Tūla de
tektyve kažkaip sužinojo ir 
nurodė į busimuosius va
gius kitiems detektyvams. 
Ir vieną naktį detektyvai, 
pasislėpę krūmuose, vagių 
laukė.

Taip, prieš saulėtekį va
gys persirito per aštuonių 
pėdų aukščio sodo tvorą, 
na, ir, pasigrobę dvejų pė
dų didumo “medį nykštu
ką,” vilko per tvorą. De
tektyvai vagilius suėmė, ir 
įvardijo: David L. Barsky, 
21 m. amžiaus, ir Tracey S. 
McCullum, 23 m. amžiaus.

Abudu “medžius nykštu
kus” Botanikos sodui buvo 
dovanojusi tūla pora—Mr. 
ir Mrs. Howard Phipps, iš 
Waterbury, Conn.

siurprizo pokylį, jis buvo 
surengtas ant greitųjų ir 
suvažiavo 40 mūsų nriete- 
lių. Tuom mudu su Elzbie
ta patenkinti ir dėkingi vi
siems už išreikštas mums 
simpatijas. Aš pasakiau 
Antanui, kad mudu su Elz
bieta manome užbaigt pra
dėtą pokylį rugsėjo 15 die
ną. Antanas su mumis pil
nai sutiko ir sakė, kad jis 
tame reikale turės pasikal
bėjimą su filadelfiečiais ir 
bus apie tai mums praneš
ta.

Paklausus Antano, ar jie Augustinas Iešmantą Mildred Stensler Elena Brazauskienė

Iš laišką
Sveikinu didžiai gerbia

mą Ievą Mizarienę sugrį
žusią iš Lietuvos ir linkiu 
jai ilgiausių metų ir laimės.

Noriu tarti širdingą ačiū 
draugei Mizarienei už raš
tus iš jos kelionės po Tary
bų Lietuvą ir iš Pasaulinio 
Moterų Kongreso, kuris 
įvyko Maskvoje- Buvo la
bai malonu skaityti Jūsų 
įspūdžius iš kelionės po tas 
vietoves, kur aš dvieji me
tai atgal lankiausi.

Malonu buvo skaityti a- 
pie jūsų suėjimą su mums 
gerbiamu ir neužmirštamu 
daktaru Kaškaičiu ir ki
tais pažįstamais ir didžiai 
gerbiamais draugais.

Štai įdedu $3.00 dovaną 
“Laisvei” ir prašau perduo
ti linkėjimus visam “Lais
vės” štabui ir skaitytojams.

Blanche Kalusis, 
Fitchburg, Mass.

P. S. Dėkoju už dovaną. 
Ji perduota “Laisvės” ad
ministracijai.

Ieva Mizarienė

Dovanos “Laisvei”
Z. R. Yuska, East Gran

by, Conn., dovanojo “Lais
vei” vieną Liet. Namo B- 
vės šėrą.

Waterburietis dovanojo 
“Laisvei” vieną Liet. Namo 
B-vės šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū!

rugpiūčio 2 d.

Viktoras Bekeris

Padėka
Jau matėme “Laisvėje,” 

kad liepos 21 d. įvykęs pik
nikas Cliffsidėje “Laisvės” 
paramai buvo sėkmingas. 
Tuo džiaugiasi visa pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė.

To pikniko sumanytojas 
buvo clifsadietis veikėjas 
Geo. Stasiukaitis. Jis pui
kiai pasidarbavo piknikui, 
supirkdamas visą maistą ir 
gėrimus. V. Venckūnas 
karštoj dienoj prie ugnies 
kaito ištisą dieną, virdamas 
maistą ir juo aptarnauda
mas publiką. P. Venta ir 
A. Nevinskas puikiai dirbo 
prie išdavimo maisto ir gė
rimų publikai. Cliffsaidie- 
čiai A. ir J. Bakūnai dir
bo prie visokių darbų, kur 
tik trūko darbo rankų. M. 
Stakovas pardavinėjo bar- 
čekius ir Geo. Waresonas 
pardavinėjo įžangos bilie
tus. Prie išleidimo kai ku
riu maisto produktų ant 
bilietų puikiai pasidarbavo: 
V. Bunkienė, O. Kazlauskie
nė (su savo kaiminka), A. 
Juškevičienė ir A. Buknie- 
nė.

Lillian Kavaliau skaitė 
sunkiai dirbo ir akuratnai 
išvedė busu atvežimą iš 
Brooklyno pasažierių į pik
niką. Ji turėjo didelio var
go su pasažierių pervir- 
šium, bet ji sumobilizavo 
privačias mašinas ir atvežė 
į pikniką visus, norėjusius 
važiuoti.

Širdingai dėkojame vi
siems pikniko darbininkams 
už gražiai atliktą piknikui 
darbą. Dėkojame ir publi
kai už gražų atsilankymą. 
Tačiau lietus publikos ne- 
nugązdino, atsilankė į pik
niką gražus skaičius žmo
nių.

P. Buknys

WALTERIS KERŠULIS 
GRĮŽO Iš LIGONINĖS
Rugpjūčio 1 d. WaltAds 

Keršulis, po dviejų savaįįių 
gydymosi Lutheran ligoni
nėje, grįžo namo. Jis bu
vo niksterėjęs koją. Ligo
ninėje jo koja gerokai pa
sitaisė, tačiau daktarai pa
tarė jam namie ilsėtis lo
voje dar ilgoką laiką — kol 
jaus skausmą.

Walteris Keršulis yra ge
ras veikėjas. Linkime jam 
greitai sustiprėti ir stoti į 
veiklą. P. B.

New York as. — Tarybų 
Sąjunga pasiūlė Iranui pirk
ti 35,000 tonų cukraus.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugpiūčio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės“ salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Vldyba
(61-62)

ARGENTINA DIDINS 
NAFTOS GAVYBĄ>

Buenos Aires. — Argen
tinos ir JAV naftos kompa
nijos susitarė plėsti jos ga
vybą. Numatoma, kad dar 
šiemet bus pramušta 350 
naujų šulinių. 1962 metais 
Argentinoje buvo gauta 98 
milijonai bačkų naftos.

Seulis. — Pasienyje šiau
rės Korėjos kariai nušovė 2 
JAV karius ir 1 sužeidė.

Paieškojimas
Aš su malonumu skaitau Ameri

kos lietuvių laikraštį “Laisvę". La
bai norėčiau susirasti savo giminių, 
Mėlynio Kazimiero, Trumpienės Te
klės, šiaučiulio Bolio, arba Šiaučiu- 
lienės Nastės, gyvenančių Brazilijo
je, Sau Paulo mieste. Prašau pra
nešti šiuo adresu: Domicėlė Mėly- 
nienė, Anykščių rajom, Debeikių 
apyl., Medinių km., Lithuania, USSR.

RUGPIŪČIO 3 D., ŠEŠT. 
Pagal populiarų pageidavimą!

Chekhov’o 
“MOTERIŠKĖ 
SU ŠUNIUKU” 

4* 4* 4* 
— ir — 

“ALEXANDER 
NEVSKY”

Muzika S. Prokofieff’o

CAMEO TEATRE * 
8th Avė., prie 44 Gatvės 
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6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 2, 1963




