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METAI 49-ji

KRISLAI
Sveiki, broliai!
Kaip čia suderinsime?
Gražia* R iškilmingai.
Nors ir lordas, bet protingas. 
Atsibodo būti mulkinamais. 
BJūdo apsėstasis.

— Rašo A. Bimba —

“Vkaip gražiai ir draugiškai 
mes ekskursantus į Lietuvą 
išlydėjome, taip dabar .juos, 
.jau sugrįžusius, norime nuo
širdžiai ii- draugiškai pasvei
kinti.

Jūs atlikote ilgą ir garbin
gą kelionę. Savo akimis dar 
kartą pamatėte savo senąjį 
gimtąjį kraštą. Lietuvoje su
sitikote su saviškiais. Visur 
ten buvote gražiai sutikti ir 
priimti. Jūsų gyvenimas pasi-
darė brandesnis, pilnesnis.

Su kai kuriais jūsų susi
tiksime ir apie tai pasikalbė
sime ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 11 dienos LLD pik
nike Great Necke. Bet kaip 
su kitais miestais ir kitomis 
vietomis? Jų žmonės irgi no
rėtų išgirsti jūsų įspūdžius, j 
įgytus Lietuvoje. į

Ypač gal galėtų į vieną ki-j 
tą vietą pasisukti mūsų gabio
ji veikėja iš San Francisco 

^fetyera Karosienė?
^5 Karščiuose su mitingais sa

lėse sunku. Bet dar bus visa
• - eilė piknikų. Gal juose ir bus 

geriausia proga su jau sugrį- ! 
žusiais ekskursantais pasikal- 
būti.

Beje, pastebėjau, kad rug- i 
piūČio 21 dieną mūsų drau-| 
gai Bekampiai savo gyvenvie
tėje Avalon, N. J., rengia 
šaunų pokylį. Rengia darbi
ninkiško judėjimo paramai. 
Gal ten pranešimėlį galėtų 
padaryti jei ne Karosienė, tai 
kitas kuris ekskursantas.

Kaip ir buvo tikėtasi: Ta
rybinės santvarkos dvide
šimtmetis visoje Lietuvoje bu
vo atžymėtas nepaprasto 
džiaugsmo ženkle. Nieko pa- į 
našaus mūsų senoji tėvynė 
■niekados nebuvo mačiusi. Su- 
klestėjęs naujasis gyvenimas 
plačiausiai atidarė duris visai 
lietuvių tautai į tikrai laisvą, 
tikrai kultūringą, tikrai šviesų 

^ojų.

Už visokius pasižymėji
mus Anglijos karališkoji val- 

j, džia anais metais filosofą 
Bertrand Russellį aptitulavo 
lordu. Paprastai, panašiais ti
tulais apdovanoti, anglai kala- 
kutiškai pasipučia ir pavirsta 
niekam nebevertais gyvais 
lavonais.

Lordas Russel lis gi nenuėjo 
tuo “slidžiu” keliu. Jis tebe
galvoja, tebefilosofuoj.a, te
bekalba už tiesą ir šviesą. 
Dabar jis užsispyrusiai įtiki
nėja anglus, kad jiems nesvei
ka ir neapsimoka šokti pagal 
Amerikos muziką. Jie turi 
pasitraukti iš NATO ir laikytis 
neutrališkai tarpe Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos. Jis bijo 
naujo karo ir kovoja prieš jį.

Visi ženklai rodo, kad dau
geliui naujųjų imigrantų (di
pukų) jau visiškai atsibodo 
būti Amerikos Lietuvių Tary- 

VLIKo mulkinamais ir 
nosies vedžiojamais. Labai 

jau atsibodo jiems ir prana
šystės, kad Tarybų Lietuva ir 
net visa didžioji Tarybų Są
junga laikosi tik kaip ant viš-

(Tąsa 6-tam pusi.)

įvyko pasaulinis kongresas 
prieš atominius ginklus

Tokio. — Čionai įvyko 
šeštas Pasaullinis Kongre- 

i sas Prieš Atominius gink
lus, kuriame dallyvavo 106 

[ dellegatai iš 28 valstybių ir 
150 japonų delegatų.

Kongresą atidarė Dr. Ka
oru Jasui, Japonų Tarybos 

I Kovai P r i e š Atominius 
[ginklus pirmininkas. Jis 
j sakė, kad Japonijos liaudis 
i protestuodama prieš Jung
tinių Valstijų ir Japonijos 
ikaro sutartį, ir prezidento 
Eisenhowerio norą atsilan-

Kuba ir vėl kaltina 
jungtines Valstijas

Washingtonas. — Kubos 
vyriausybė įteikė Amerikos Argentinos vyriausybė ima- 
Valstybių organizacijai 50 si griežtų priemonių kovai 
puslapių dokumentų, kai- [ prieš galvijų ligas. 1959 me- 
tindama Jungtines Valsti- tais ji turėjo $180,000,000.
jas.

Kuba sako, kad JAV da
ro viską nuvertimui dabar
tį n ė s kubiečių valdžios. 
Skunde sumini seka mus 
JAV žingsnius: JAV atsi
sakė pirkti cukrų Kuboje, 
iš JAV teritorijos lėktuvai 
atskrenda į Kubą, mėto la
pelius, bombas ir šaudo į 
žmones, JAV savo teritori
joje leidžia veikti Kubos 
priešams, JAV karo lėktu
vai ir laivai dažnai įsiver
žia į Kubos teritoriją. Ir 
nurodė visą eilę kitų žings
nių prieš Kubos respubliką.

TSRS ragina tuojau 
uždrausti A-ginklus

Geneva. — Tarybų Sąjun
gos delegatas atom i n i ų 
ginklų konferencijoje ragi
no Vakarų delegatus grei
čiau eiti prie susitarimo ir 
uždrausti atominius gink
lus.

Yra manoma, kad jeigu 
ilgiau bus atidėliojama, tai 
vėliau bus dar sunkiau su
sitarti. Dabar atominių 
ginklų turi Tarybų Sąjun
ga, Jungtinės Valstijos ir 
Anglija. Francūzija jau iš
bandė atominę bombą. Nu
matoma, kad už pusantrų 
metų atomines bombas ga
mins ir Kinija.

Kuba gaus pagalbos, 
jeigu bus užpulta

Havana. — Lotynų šalių 
Jaunimo Kongrese kalbėjo 
Raul Castro^ Kubos gyny
bos ministras, kuris tik grį
žo iš Europos ir Afrikos. 
Jis sakė, kad jeigu užsienio 
imperialistai užpuls Kubą, 
tai Kuba gaus pagalbos iš 
Lotynų Amerikos ir iš so
cialistinių šalių.

“Jeigu nebus ant Kubos 
užpuolimo, tai nebus ir 
TSRS raketų smūgių, o jei
gu bus užpuolimas, tai bus 
ir raketų smūgiai”, sakė 
Raul.

Ikyti į Japoniją, uždavė 
| smūgį karo kurstytojų po- 
■ Ii tikai.

Kongresas gavo iš daugy- 
| bės valstybių ir masinių or- 
[ ganizacijų sveikinimų. Jų 
tarpe sveikino N. Chruščio
vas, TSRS premjeras, pa
reikšdamas, kad Tarybų 
Sąjunga kovojo ir kovos 

į už nusiginklavimą, už taikų 
visų valstybių sugyvenimą, 
už uždraudimą atominių 
ginklų irpagalba kolonijų 
ir atsilikusių kraštų žmo
nėms.

Argentina kovoja 
prieš gyvulių ligas

Buenos Aires. — šiemet

nuostolių, nes iš priežasties 
galvijų sirgimo šviežios mė
sos įvežimą buvo sulaikę 
Jungtinės Valstijos ir eilė

• kitų šalių.
• Interūatioiiąr Pack ė r s, 
kurie veikia JAV Armour 
ir Swift Co. mėsos gavybai' 
Argentinoje, dar įdeda $10,- 
000,000 į konservavimo ma
šineriją.

Amerikiečiai nušovė 
du komunistus

Saigonas. — Pietiniame 
Vietname trys Jungtinių 
Valstijų piliečiai “medžioto
jai” nušovė du partizanų 
vadus komunistus. Jie “me
džiojo” išvien su francūzų 
plantacijų savininku. Gi
rioje susidūrė su partiza
nais ir nušovė pastarųjų 
vadus.

JAV ambasada nutyli 
medžiotojų vardus ir pa
vardes, nes bijosi, kad viet
namiečiai gali jiems keršy
ti.

BAIMĖ VIS TURI 
DIDELIS AKIS

Manila. — Filipinų pašto 
viršininkas E. Palomar pa
sakoja, kad užsienio komu
nistai veda propagandą per 
paštą. Jis sako sulaikęs apie 
50,000 komunistų siuntinių. 
Bet sunku pastoti kelią, nes 
komunistai įrašo obalsius 
po pašto ženkleliais, o visų 
laiškų ženklelius atplėšti ir 
obalsius užtrinti, tai jau 
“perdidelis darbas”.

NAUJA VALSTYBĖ 
AFRIKOJE

Paryžius. — Vakarinėje 
Afrikos dalyje atsirado 
nauja nepriklausoma vals
tybė, tai Valtajaus respub
lika. Ji užima apie 100,000 
ketv. mylių plotą ir turi 
3,500,000 gyventojų. Bėgyje 
vienos savaitės laiko jau 
trečia Francūzijos kolonija 
gavo nepriklausomybę.

Pasaulinė cukraus 
gamyba ir Kuba

Londonas. — Tarptauti
nė Cukraus Gamybos Kont
roliavimo Taryba nutarė 
178,780 tonų pakelti Kubos 
metinę cukraus išvežimo 
kvotą. Dabdr Kuba į užsie
nius galės’išvežti 3,340,420 
tonų cukraus.

Tuo pat kartu paaiškėjo, 
kad 1960 metais pasaulinė 
cukraus gamyba bus 55,- 
000,000 tonų, tai yra 600,000 
tonų mažesnė kaip buvo 
pereitais metais.

Loji lietuvių turistų grupe 
atsisveikina su Lietuva

Mieli broliai ir sesės!
Mūsų malonaus v i z it o 

gimtinėje laikas baigiasi. 
Nelengva bus mums palikti 
gimtinę, po to, ką mes čia 
matėme ir širdyje pajautė
me.

Po daugelio metų emi
gracijoje Lietuvą mes rado
me kaip tą tik prežydusių 
gėlių lietuvaitės darželį. 
Dar, daugiau: <Ąūs- • atvėrėte 
mums savo žirdį ir parodė
te tikrą lietuvišką vaišingu
mą. Už tai męs liksime am
žinai jums dėkingi ir sko
lingi.

Širdingas ačiū Jums, 
draugai Tarybų Lietuvos 
valdžios pareigūnai, fabri
kų, kolūkių, kultūrinių 
įstaigų vedėjai ir liaudies 
sveikatos saugotojai, o dar 
daugiau Jums, gražiosios 
sesės lietuvaitės, kurios taip 
maloniai sutikote mus vi
sur, kur tik mes lankėmės, 
ir taip gausiai apdovanojo

Kinija kviečia pasirašyti 
nekariavimo sutartį

Pekinas. — Šveicarijos 
ambasadoje įvyko banke
tas. Kalbėjo Chou En-lai, 
Kinijos premjeras. Jis sa
kė, kad Vakarų spauda, di
plomatai ii* vyriausybės 
skleidžia daug neteisybės 
apie Kiniją. Jis sakė, kad 
jie primeta Kinijai “agresi- 
jąs” ir būk “ji nenori taiko
je sugyventi su kitokios 
sistemos valstybėmis”.

Chou En-lai sakė: “Mes 
kviečiame visas Azijos vals
tybes, jų tarpe ir Jungtines 
Valstijas, kurios prieina 
prie Ramiojo vandenyno, 
kad tuojau pasirašytų ne
kariavimo sutartį, ir Ra
miojo vandenyno kaimynai 
paskelbtų, kad jie atsisako 
nuo atominių ginklų”.

Kas dėl Kinijos noro tai
koje sugyventi su skirtingų 
sistemų valstybėmis, Chou 
En-lai sakė: “Yra melas, 
būk Kinija atsisako nuo ko
egzistencijos ir taikaus su
gyvenimo. Faktai kalba už 
mus, nes mes turime padarę 
nekariavimo sut a r t į su 
Burma, taikos ir draugiš

TSRS daugiau gamina 
kasdieninių dalykų

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Tary
bų Sąjungoje numušta kai
nos ant daugelio pragyve
nimo reikmenų.

TaipgL “Pravda” rašo, 
kad dabar yra daugiau ga
minama tokių dalykų, kaip 
radijo, televizijos imtuvai, 
skalbiamosios mašinos, 
elektriniai šaldytuvai, dra
bužiai, rakandai ir kiti kas- 

! dieniniai žmonių reikme- 
1 nys.

te gėlėmis iš savo darželių!
Turėję nepaprastą progą 

dalyvauti Jūsų Dainų šven
tėje minint dvidešimtąją 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje sukaktį, mes dar 
giliau įsitikinome, kokie 
menkystos yra tie tautos 
atplaišos, kurie, parsidavę 
dievaičiui - doleriui, šmeižia 
savo Tėvynę.

Grįžę namo, mes dėsime 
4ąr didesnes pastangas, kad 
perduotume tą vaizdą, kurį 
matėme gimtinėje, ir dirb
sime,1 kad pasaulyje vieš
patautų pastovi taika, ko 
taip trokšta visa doroji 
žmonija.

Dar kartą ačiū visiems 
Tarybų Lietuvos piliečiams 
ir —

Iki pasimatymo!
Už JAV turistų grupę: 

Ieva T. Mizarienė 
Ks. B. Karosienė 
J. Pauliukas 
L. Jonikas

Vilnius, liepos 27 d., 1960 m.

kumo sutartį su Nepalio 
karalyste. Su jomis susita
rėme ir taikiai išrišome sie
nų reikalus. Kinija turi ge
rus santykius ir su eile ki
tų Azijos valstybių, kaip 
tai Afganistanu, Ceilonu ir 
Kambodija. Kinija siekia 
susitarimo su Indija ir In
donezija. Mes norime gerų 
santykių ne tik su Azijos ir 
Arabų valstybėmis, bet ir 
su kapitalistinėmis viso pa
saulio valstybėmis”.

NIKSONAS SAKĖ 
GRĄSINIMŲ KALBĄ 
Honolulu. — Į Havajaus

salas atskrido R. Niksonas 
ir pradėjo kampaniją už jo 
išrinkimą Jungtinių Valsti
ją prezidentu. Jis sakė pik
tą kalbą, puolė komunistus, 
Tarybų Sąjungą ir grąsino 
socialistiniam pasauliui.

Washingtonas. — Kon
gresinis Finansų Komite
tas kaltina militaristus iš 
Pentagono, kad jie bereika
lingiems tyrinėjimams išlei
dę $147,000,000.

Lotynų Arnerik. laivakrovių 
suvažiavimas stoja už Kubą
Havana. — čionai įvyko 

laivakrovių unijų suvažia
vimas ir pasisakė už Kubos 
respubliką. Dalyvavo dele
gatai iš Kubos, Čilės, Brazi
lijos, Argentinos, Venezu- 
eics, Urugvajaus, Hondura-
so, Costa Ricos, Perų ir 
Jungtinių Valstijų nuo In
ternational Longshoremen’s 
& Warehousemen’s unijos.

Suvažiavimas išleido pa
reiškimą, kuriame sako: 
“Jeigu JAV imperialistai 
puls Kubos respubliką, tai 
mes paskelbsime ,
nevešime ir nekrausime ža- apie 100 bombinių lėktuvų.

TSRS delegatas vėl 
kritikavo H. Lodge

New Yorkas. —Po to, kai 
JAV delegatas Henry Ca-| 
bot Lodge pareiškė, kad jis 
atmeta TSRS pasiūlymą, 
idant susirinktų vadai į 
Jungtinių Tautų Asamblėją 
ir svarstytų nusiginklavi
mo reikalą, tai P. Morozo
vas, 'fŠRŠ delegatas, kietai 
jį kritikavo.

Morozovas sakė, kad Lod
ge nori patsai dalyvauti JT 
nusiginklavimo komisijos 
posėdyje ir sakyti kalbą, 
kad geriau išgarsinus savo 
ir Niksono kandidatūrą.

TSRS rado didelius 
geležies lobius

Maskva. — Tarybiniai ge
ologai atidengė Kursko sri
tyje labai didelius geležies 
lobius. Profesorius P. I. An
tropovas raportavo, kad ten 
yra ne mažiau 30,000,000,- 
000 tonų labai geros gele
žies rūdos.

Kursko srityje geležies 
rūda kasama nuo 1784 met- 
tu ir su kiekvieneriais me
rais vis jos daugiau suran
dama.

MOTINA NUŽUDĖ 
TRIS SAVO VAIKUS
Copake, N. Y. — Baisi 

tragedija įvyko jugoslavų 
Vucetesų šeimoje. Mrs. Te
resa Vucetes, 30 metų am 
žiaus, peiliu nužudė tris 
vaikus: Lindą—7 metų, Ste
pą—17 mėnesių, Zoraną—7 
savaičių amžiaus, ir pati 
bandė nusižudyti. Vaikų tė
vas sako, kad jo žmona vė
lesniu laiku labai prastai 
jautėsi.

ARGENTINA IR 
IZRAELIS JAU 

SUSITAIKĖ
Buenos Aires. — Jungti

nių Valstijų diplomatijai 
tarpininkaujant, Argenti
na ir Izraelis jau baigė ne
sutikimą dėl išvogto nacių 
vado Adolfo Eichmanno. 
Argentina protestavo, kad 
Izraelio agentai, išvogdami 
Eichmanną, paneigė jos ne- 
paliečiamybę.

liųjų ;r karo medžiagų, ma
šinų ir kitokių siuntinių”.

Nuo JAV laivakrovių ir 
sankrovų uni j o s kalbėjo 
Harry Bridges, kuris sakė, 
kad: Kubos revoliucija, tai 
šalių išsilaisvinimo iš po
imperializmo, tai pradžia 
Lotynų šalių kovos už pil
ną tautinę laisvę.

Washin g tonas. — Karinis 
laivynas siunčia lėktuvnešį 
“Saratoga” į Viduržemio 

‘jūrą. Šis lėktuvnešis yra 
boikotą: 60,000 tonų įtalpos ir veža

Sako: Ryty vokiečiu 
kantrybė baigiasi

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos viršininkai paskel
bė, kad Bundestag (parla- , 
mentas) planuoja susirink
ti posėdžiui į Vakarinį Ber
lyną. Vokiečių Demokrati
nės Respublikos } užsienio 
.ministras Boltz pareiškė, 
kad jie tam neturi teisės ir 
pėrsergėjo prieš provokaci
ja.

Bolz sakė, kad Vakarai 
netuti teisės būti Vakari
niame Berlyne, nes jie jau 
seniai sulaužė Potsdame 
padarytą susitarimą.

Boltz sakė, kad lai Vaka
rai nežaidžia su ugnimi, nes 
rytų vokiečių kantrybė jau 
baigiasi. ; .

Ekstra
Vilnius. — čia viešinti 

JAV lietuvių turistų grupė 
rugpjūčio 4 d. lankėsi uni- 
versisete. Viešnia Valerija 
Butkienė įteikė Universite
to Mokslinei bibliotekai po
eto Juliaus Janonio motinos 
laiškus. Laiškai rašyti 1942 
—1946 metais. Beveik visi 
jie yra adresuoti Butkienei. 
Janonienės laiškai bus sau
gomi Universiteto Moksli
nes Bibliotekos rankrašti
nėje ir jais domėsis ne vie
nas literatas bei visuomeni
ninkas.

A. Vaiv.utskas

Tokio. — Sukako 15-ka 
metų, kai Jungtinių Valsti
jų karinis orlaivynas nume
tė atominę bombą ant Hiro-, 
shima miesto ir užmušė 70,- 
000 civilinių.. Japonai su
kaktį paminėjo masinėmis 
demonstracijomis ir reika
lavimu panaikinti atomi
nius ginklus.

Buenos Aires.. — Sulau
kęs 65 metų amžiaus mirė < 
kumštininkas Luis Angel 
Firpo. 1923 metais jis 
kumščiavosi su Jack Demp
sey.

Cedar Rapids, Iowa.
Auto nelaimėje užsimušė J. 
S. Russell, “The Des Moi
nes Register & Tribune” 
redaktorius.
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Kubos laivas Lietuvoj
VILNIAUS “TIESOJE” skaitome, kad liepos mė- 

nėšio gale į Klaipėdą buvo atplaukęs Kubos laivas “Rio 
Džibako”, gabenąs apie 5 tūkstančius tonų cukraus. 
Cukrus ir buvo iškrautas ten pat.

Laikraštis pažymi, kad tarybiniais metais, kai 
Klaipėda buvo grąžinta Lietuvai, ligi šiol nė vienas Ku
bos laivas nebuvo pasirodęs šiame uostamiesty. Tik da
bar, kai Tarybų Sąjunga padarė su Kuba prekybos su
tartį, pagal kurią TSRS pažadėjo pirkti iš Kubos daug 
cukraus, Kubos laivai pradeda atplaukti į Lietuvos uos
tamiestį.

Tarybų Sąjunga užsakė iš Kubos daug cukraus po 
to, kai JAV valdžia paskelbė Kubai savotišką ekonomi
nį boikotą.

Apie kubiečius jūrininkus, pirmą kartą kojas įkė
lusius į Klaipėdą, “Tiesa” rašo:

“Tuo tarpu, kai uostininkai iškrovė garlaivį, laivo 
įgula apžiūrėjo Klaipėdą, domėjosi uostamiesčio žmo
nių darbu ir buitimi. Svečiai liko patenkinti šiltu klai
pėdiečių priėmimu.”

Kas darosi Turkijoje
TUOJAU PO TO, kai fašistinė Mendereso valdžia 

buvo nuversta, Amerikoje stambiojoje spaudoje buvo 
paduota iš Turkijos nemažai žinių. Bet pastaruoju lai
ku tų žinių matosi vis mažiau ir mažiau. Sunku pasaky
ti, kas ten iš tikrųjų darosi, kuria kryptimi gen. Carnal 
Gurselio valdžia ryžtasi vesti savo politiką.

Šiomis dienomis iš Ankaros “New York Times” ga
vo neilgą žinelę, kuri, mūšį nuomone, turi nemaža 
reikšmės. Žinelėje skelbiama, kad dabartinė Turkijos 
valdžia paleido iš kariumenės 235 aukštus karininkus: 
generolus, admirolus, leitenantus.

Kodėl tai padarytą? ?Aiškinama tuo, kad jie jau per 
seni, girdi, turį užimti jų vietas jaunesni, gajesni.

Gal būt taip, o gal yra ir kiti sumetimai, gal dabar
tinė Turkijos valdžia bandys nors kiek pasukti politį-, 
,kos dišelį į kitą pusę. Galima net prileisti, kad ši val
džia rengiasi Turkiją pastatyti toliau nuo NATO, į 
neutralumo poziciją.

Reikia žinoti, kad Turkijos liaudis karo nenori; ji 
nori su Tarybų Sąjunga ir su kitomis socialistinėmis 
respublikomis gyventi taikoje.

Kadangi Mendereso valdžia Turkiją ruošė karui 
prieš Tarybų Sąjungą, tai aukštieji kariuomenės vado
vai buvo tam labiausiai paruošti.

O gal yra kitas tam paleidimui “išrokavimas”?

Mirė du įžymūs lietuviai
LIEPOS 28 DIENĄ Vilniuje mirė Konstantinas Ja

blonskis, Lietuvos Mokslų Akademijos narys, taipgi 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto 
profesorius. Jis gimė 1892 metais. Tai buvo žymus 

į mokslininkas, istorikas.
K. Jablonskis buvo redaktorius ir bendrautorius 

“Lietuvos TSR istorijos” 1-jo tomo. “Tarybų valdžią K. 
Jablonskis, būdamas senosios inteligentijos kartos at- 

i stovas, pasitiko kaip savo Tėvynės patriotas”, rašo Jab- 
i lonskio draugai jo nekrologe.

LIEPOS 29 DIENĄ Vilniuje mirė įžymus Lietuvos 
dailininkas, Lietuvos Valstybinio dailės instituto pro
fesorius Justinas Vienožinskis.

J. Vienožinskis gimė 1886 m. Rokiškio apskrityje, 
d Obelių valsčiuje. Už dalyvavimą 1905—1907 metų revo

liucijoje caro valdžia buvo nuteisusi jį trejiems metams 
1 kalėti. Vėliau išvyko į Krokuvą ir ten mokėsi paišybos 
i meno.
I Tarybiniais metais J. Vienožinskis dirbo Dailės In

stitute Vilniuje—dėstė paišybą, o vėliau buvo pasitrau- 
j. kęs į pensiją.

Kaip matome, abu mirę asmenys buvo gražiai pasi
žymėję lietuvių tautos kultūros plėtojime. Abiejų mir- 

į tis—nuostolis mūsų tautai.
J Lai ilsisi jiedu ramiai!

- _

| Afrika yra Afrika
f • • KONGO RESPUBLIKOS premjeras Lumumba, grįž

damas iš Amerikos buvo sustojęs Tunisijoje. Būdamas 
ten, kalbėdamas apie Afrikos ateitį, Lumumba pareiškė: 

“Afrika nėra komunistine, Afrika nėra amerikinė 
ir Afrika nėra francūziška — Afrika yra Afrika... Mes 
nenorime šaltojo karo. Mes norime, kad Afrika būtų 
neutrali ir gyventų savo gyvenimą...”

Ten pat Lumumba pridėjo: .“Kiekvieną kartą, kai 
tik Afrika ątsisako nusilenkti prieš Vakarus, ją apšau

ti ’ fcia komunistine!..”
t- Lumumba turėtų suprasti, kad “Vakarai” ne tik 

tąip elgiasi su Afrika—jie panašiai daro ir su kitomis 
valstybėmis, kurios atsisako doleriui vergauti. Tik pa- 
žvelkime, ką šiandien ‘Vakarai” daro su Kuba!.,

Į KAS KĄ RAŠO IR SAKO |
-- . • - ——

GENEROLO VINCO 
VITKAUSKO 
ATSIMINIMAI

Generolas Vincas Vitkau
skas, šiuo metu gyvenąs 
Kaune, rašo savo memua
rus (atsiminimus), kurie, 
be abejojimo, neužilgo išeis 
knygoje. Jie labai įdomūs, 
kaip įdomus ir pats jų au
torius.

Turime suprasti, kad 
prieš 1940 metus gen. Vit
kauskas buvo Lietuvos ka
riuomenės vadas. J i s 
dalyvavo ministrų tarybos 
posėdžiuose; jis labai gerai 
pažino visas smetonines 
“viršūnes” ir patį Smeto
ną. Gen. Vitkauskas, atsi
mename, , įvedė Lietuvos 
kariuomenę į Vilnių, kai jį 
Tarybų Sąjunga Lietuvai 
grąžino.

Jo atsiminimų paskyri 
straipsniai telpa žurnale 
“švyturyje”. Mes čia pa
duosime kai kurias gen. 
Vitkausko vieno straipsnio 
ištraukas, parodančias, kas 
privedė Lietuvos liaudį 

'prie fašizmo nuvertimo ir 
Lietuvos paskelbimo tary
bine respublika.

Skaitome:
Klaikus Smetonos laikų bur

žuazinės Lietuvos vaizdas. Be 
paliovos skiepijamas ir ugdo
mas importinis fašizmas. Sme
tona — “tautos vadas’’. Visa 
tai — pigi, žalinga butafori
ja, už kurios absoliutinė tuš
tuma, apgaulė ir niekšišku
mas. Prie valdžios vairo go
džia minia telkiasi įvairūs nie
kšai, garbėtroškos, palaižū
nai, spekuliantai, karjeristai, 
kurie kovoja dėl valdžios ir 
šiltų vietų. Įvairaus' plauko 
sukti biznieriai, kaip plėšrūs 
rykliai, ryja, ką tik' nutveria. 
Liaudies turtai plaukte plau
kia į savųjų ir užsienio kapi
talistų kišenes. Plinta korup
cija, įvairios aferos, vagystės, 
spekuliacija. Naujai išaugusi 
diduomenė smaguriauja, lė
bauja, pasisavindama liaudies 
sukurtąsias vertybes, ciniškai 
jas eikvodama ir skendėdama 
tuštybėje bei prabangoje.

Valstiečiai neapsak o m a i 
skursta, nepajėgdami išsilai
kyti savo varginguose ūke
liuose. Pamečiui milžiniškai 
auga jų menkučio turto var
žytinių skaičius, o to pasek
mėje tunka buožės, atsiranda 
nauji dvarininkai. Darbinin
kus smaugia nedarbas.

Buržuazija įvairiais bliz
gančiais niekniekiais maskuo
ja liaudies vargą, skurdą, so
cialines žaizdas. Tačiau jokia 
kaukė negelbsti. Liaudis visa 
tai mato ir nerimauja. Komu
nistų partijos vadovaujamas, 
darbininkų ir valstiečių revo
liucinis judėjimas sparčiai au
ga.

Lietuvos nepriklausomybė 
—absoliute fikcija. Hitlerinės 
Vokietijos Įsigalėjimas — di
džiausias pavojus Lietuvai. 
Tuo tarpu buržuazinės Lietu
vos valdžia gėdingai meilina
si klastingiems ir įžūliems hit
lerininkams, o tai tik dar la
biau skatina juos brautis į 
Lietuvą, nešant jai baisius hit
lerinės vergijos pančius.

Liaudžiai buvo aišku, kad 
vienintelis teisingas kelias 
Lietuvai, vienintelė galimybė 
išvengti vokiškųjų fašistų 
okupacijos — pasiremti vi
suomet mums draugiška Ta
rybų Sąjunga, prašyti jos pa
galbos. Buržuazija tai matė 
ir suprato, Ji pabūgo liaudies, 
kuri vis’ aktyviau ėmė kovoti 
dėl parsidavėliškos buržuazi
jos nuvertimo.

Beviltiškai stengdamosios 
su Vokietijos pagalba išsilai
kyti prie valdžios vairo, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos fašis
tinės vyriausybės sudarė slap
tą santarvės sutartį prieš Ta
rybų Sąjungą. Smetonos vy
riausybė ėmė slaptai vesti de

rybas su hitlerine Vokietija 
dėl Reicho kariuomenės įvedi
mo į Lietuvą ir mūsų krašto 
okupavimo. Tokiu būdu sme
toninė vyriausybė sulaužė Ta
rybų Sąjungos—Lietuvos savi
tarpio pagalbos sutartį ir, 
siekdama palengvinti hitleri
nei kariuomenei įžengti į Lie
tuvą, ėmė šnipinėti tarybines 
įgulas Lietuvoje.

Šis generolo Vitkausko 
pasakymas ypatingai įsi
dėmėtinas. “Veiksniai” dar 
ir šiandien tebebliauja, būk 
Tarybų Sąjunga sulaužiusi 
sutartis su Lietuva. Bet V. 
Vitkauskas, buvęs tuometi
nėje valdžioje, aiškiai pa
rodo, kas laužė sutartis!

Kiekvienam aišku, jei 
Lietuvos liaudis nebūtų nu
vertus! fašisitnės Smetonos 
diktatūros, pastaroji būtų 
pasikvietusi į Lietuvą hit
lerinę armiją. Toliau:

Skučo-Povilaičio žvalgybi
ninkai tiek suįžūlėjo, jog 
ėmėsi atvirų provokacijų prieš 
atskirus tarybinius karius. 
Kadangi strateginiu požiūriu 
aišku kaip diena, kad Vokie
tija, ruošdamasi pulti Tarybų 
Sąjungą, imasi visų priemo
nių kaip galint greičiau už
valdyti Lietuvą ir visą Pabal
tijį, kaip patogų placdarmą 
būsimam puolimui, tai, savai
me suprantama, kad ryšium 
su tokiu buržuazinės valdžios 
elgimosi kilo didžiulis pavo
jus tiek Lietuvai, tiek Tarybų 
Sąjungai.

Lietuvos Komunistų parti
ja, veikdama sunkiomis po
grindžio sąlygomis, puikiai 
suprato susidariusią padėtį. 
Komunistų vadovaujami, dar
bo žmonės, siekdami apginti 
tautos laisvu, s stojo prieš bur
žuazijos išdavystę. '

Po Visą Lietuvą vis:garsiau 
skambėjo baisau ( reikalaujan
tieji nuversti fašistinę dikta
tūrą ir sukurti naują vyriau
sybę, kuri atstovautų plačio
sioms darbo žmonių masėms. 
Buržuazinę valdžią apima zo
ologinė baimė. Ji mato, kad 
smarkiai auga liaudies masių 
nepasitenkinimas jos politika 
ir simpatijos Tarybų Sąjun
gai. Tatai jai primena ne vie- 

1 nas įvykis. Masinės Kauno 
darbininkų ir inteligentų dė
kingumo Tarybų Sąjungai de
monstracijos dėl Vilniaus grą
žinimo 1939 m. spalio 11—12 
dienomis ir susirėmimas su 
policija, Kauno darbininkų ir 
bedarbių 1940 m. vasario 8 
d. demonstracija, perėjusi į 
kovą su pėsčiais ir raitais po
licininkais, Kauno ir kitų Lie
tuvos miestų darbo žmonių 
protesto streikas — tai vis po
litinės kovos prieš pražūtingą 
Lietuvos vadeivų politiką ak
tai, kuriems vadovavo Lietu
vos Komunistų partija.

Visa tai pagaliau nulėmė 
sutrūnijusios buržuazinės val
džios likimą, ir ji buvo nu
versta. Dauguma ministrų su 
“tautos vadu” Smetona gė
dingai išsilakstė.

Kaip gi į visa tai žiūrėjo 
pats gen. V. Vitkauskas? 
Ką jis veikė, kaip orienta
vosi? .Jo paties žodžiais:

Tiek prieš griūnant, tiek ir 
jau bebyrant. Smetonos val
džiai, mano, kaip kariuome
nės vado, padėtis buvo labai 
sunki- Tarnaudamas bužuazi- 
nėje Lietuvos kariuomenėje, 
buvau giliai nepatenkintas 
tuometihe.santvarka, ypač po 
1926 metų perversmo. Palaip
sniui vis labiau įsigalint fa
šizmui,. aš nenustojau tikėjęs, 
kad ta pati kariuomenė, kuri 
tam tikromis aplinkybėmis 
gali patarnauti kaip buržua
zinės santvarkos ramstis, ki
tomis aplinkybėmis, būtent, 
pakilus karių politiniam są
moningumui, veikiant jų tar
pe liaudies interesus ginan
čiai revoliucinei organizaci
jai, pažangaus,. sąžiningo var
do drąsiais, ryžtingais spren

Rojus Mizara

dimais1- gali būtį nukreipta 
prieš pačią buržuazinę san
tvarką. Iš liaudies kilę ka
riai, savaime suprantama, le
miamu momentu pasuktų ten, 
kur jiems kelią parodytų Ko
munistų partija, kur būtų gi
nami jų tėvų, paprastų darbo 
žmonių interesai. Kareivių su
dėtis man iš seniau buvo aiš
ki.

Apie 70 procentų jos suda
rė darbininkų ir darbo vals
tiečių sūnūs. Kas kita kari
ninkų ir liktinių . puskarinin
kių sudėtis. Taikos meto ap
linkybėmis buržuazinė val
džia stengėsi išugdyti sau kuo 
ištikimesnius kadrus, net ne
paisant jų moralinės vertės. 
Todėl įvairiausiomis progomis 
aš ypatingai kruopščiai studi
javau karininkų ir liktinių 
puskarininkių sudėtį, kas iš 
jų visai neabejotinai eitų už 
liaudies interesus. Tokių kad
rų aš buvau numatęs nemažą 
procentą.

Bet greta to buvo vienas 
sunkumas. Gyvenimiškas pa
tyrimas man sakyte sakė, kad 
reikia laikytis išimtinai griež
to konspiratyvumo. Mažiau
sias neatsargumas ar kiek per 
ankstyvas veiksmas gali at
skleisti priešams ir niekais pa
versti visus gerus sumanymus 
ir ištisas dešimtmečiais puo
selėtas mano viltis. To kons
piratyvumo aš labai griežtai 
laikiausi. Laukiau tinkamo 
momento, kai užtikrintai gali
ma bus parblokšti priešą.

Antra vertus, konspiraty
vumas man padėdavo leng
viau sužinoti priešų sumany
mus. Tatai gali patvirtinti 
sekantys pavyzdžiai. Vieną 
dieną (dar prieš birželio 15 
d.), neva atsisveikinimo tiks
lu, prieš išvykdamas į Vokie
tiją, pas mane atvyko vokie
čių karo atašė pulk. Justas, 
kuris paskiau karo metu, jau 
kaip geiierolas-majoras, buvo 
vyriausiasis Lietuvos karo ko
mendantas (Oberfeldkomen- 
dantas).

Vos spėjus pasikeisti kelio
mis nereikšmingomis etiketo 
frazėmis, jis man pareiškė, 
jog, jei tik reikalinga, jam 
tarpininkaujant, vokiečiai ga
li man padėti. Iš pradžių gali
ma buvo pamanyti, kad jis 
teiraujasi, gal aš norėsiąs “re
patrijuoti”. Bet iš kelių mano 
žodžių supratęs, kad aš iš sa
vo tėvynės nemanau niekur 
trauktis, jis žodis po žodžio, 
nors kiek miglotomis frazė
mis, davė suprasti, kad Vo
kietija galėtų kiek reikiant 
duoti prancūziškos artilerijos, 
atimtos iš lenkų, ir tankų su 
reikalingu skaičium tankinin- 
kų — specialistų, kurie turė
tų gauti lietuvišką uniformą.

Matyti, norėdamas išlaiky
ti “diplomatiškumą”, Justas 
nė vienu žodžiu neprasitarė, 
kad visa tai norima nukreipti 
prieš Tarybų Sąjungą. Pavir
šutiniškai imant, atrodė, tar
tum visa tai liečia ne kokius 
klastingus karinius sumany
mus, bet grynai prekybinius 
santykius.

Norėdamas greičiau atsi
kratyti neprašytu svečiu, 
trumpai atsakiau, kad gink
lavimo klausimų aš vienas ne
galiu spręsti, kad pasiūlymai 
būsią apsvarstyti. Justas ke
liais žodžiais palietė pasta
rųjų dienų Lietuvos santykius 
su Tarybų. Sąjunga. Išeidamas 
kurstomai pasakė, kad Lietu
vai, žinoma, ne pakeliui su 
Tarybų Sąjunga.

PRAŽUVO DU GYNYBOS
Užsienio šnipai

Washingtonas. — JAV 
gynybos departam e n t a s 
praneša, kad pražuvo du 
šnipai, Bernon Mitchell ir 
William Martin. Sakoma, 
kad jie turėjo rastis Meksi
kos srityje.

Maskva. — Rugpiūčio 17 
dieną prasidės JAV lakūno 
F Powers teismas.

Atsakau į klausimus
. ... .^1tuoją gyvenamieji namai, 

statosi fabrikai. Rūbsiuvys- 
tės fabrikas jau prieš kele
tą metų veikia. O miškai, o 
girios, o pušynai! Čia taip
gi, sakoma, bus įtaisytas 
kurortas. Net ir Kurortų 

—Ar Lietuvoje pakelėse 
dar vis yra kryžių?

Taip, kryžiai, kurie sto
vėjo, tebestovi. Bet jie šian
dien jau neturi (tikintie
siems) tos reikšmės, kokią 
turėdavo seniau. Seniau, 
žmogus važiuodamas ark
liu, turėdavo laiko iš tolo 
kryžių pamatyti. Ir jei jis 
tikintysis, tai galėdavo ir 
kepurę nusiimti ir “Garbi
nu tave, viešpatie” sukalbė
ti.

Dabar jau kas kita. Au
tomobiliu, autobusu b e i 
sunkvežimiu važiuojantysis 
pralekia pro kryžių jo visai 
nepastebėdamas, tarytum 
jo ten nebūtų.

Tarybine Lietuva rūpina
si ne kr; žiu statymu, o gy
venamųjų namų, fabrikų, 
gerų tiltų, mokyklų, kultū
ros namų, etc.

Tas pats klausėjas klau
sia, ar visokie paminklai pa
minklėliai, kurie buvo pa
statyti provincijoje seniau, 
tebestovi.

Taip tebestovi. Mačiau, 
rodosi, porą paminklų, pa
statytų Šaulių Sąjungos. O 
Perlojoj (Varėnos rajone) 
tebestovi gan įdomus kuni
gaikščio Vytauto pamink
las.

...-Jei jūs būtumėte Lietu
voje, kur norėtumėt apsi
gyventi ?

Savaime suprantamas da
lykas: Vilniuje daugelis 
žmonių norėtų apsigyventi, 
norėčiau ir aš, jei galėčiau. 
Vilnius — šalies sostinė. 
Vilnius—šajįes( nervų cent
ras, didžiulis ‘ kultūros ir 
mokslo centras.

Bet yra labai akį trau
kiančių vietų ir provincijo
je. Labai gražų įspūdį daro 
senieji Trakai — toks gro
žis! Arba Druskininkai, 
Merkinė, Alytus, Palanga.

Tiesa, Merkinė, kuri bu
vo labai sugriauta karo me
tu, dar nespėjo užgydyti vi
sas savo žaizdas. Bet gam
tiniu atžvilgiu šis miestelis 
yra vienas dailiausių Lietu
voje. įsivaizduokite: Merki
nė stovi prie Nemuno ir 
Merkio, ten pat, per Merki
nę teka ir kita sriauni upė 
— Stangė. Tarp Stangės, 
Merkio ir Nemuno — gar
busis piliakalnis; ten pat 
raudonuoja Merkinės ligo
ninė. Merkinė stovi ant Ne
muno kranto — nuo čia 
matyti toli siekiančios su- 
valskinės Dzūkijos lygumė
lės. Aplink Merkinę pušy
nai. Kai kurie žmonės ma
no, kad su laiku Merkinė 
bus padaryta kurortiniu 
miestu. Nesistebėčiau.

Alytus taipgi daro mielą 
įspūdį. Statosi nauji, bal-

gatve ten yra, palei Nemu
ną. c-

Apie Druskininkų grožį 
kadaise aš rašiau. Galima 
būtų daug daugiau prirašy
ti, bet tai padarys kiti, la
biau sugebą gamtą vaizduo
ti. Druskininkų mies tas 
Lietuvai mažai dar tėra 
ir žinomas. Seniau apie jį 
ir pas mus nedaug tebuvo 
rašyta dėl to, kad jis per 
ilgus metus buvo sulenkė
jęs, -o tuojau po pirmo pa
saulinio karo buvo lenkiškų 
ponų okupuotas. Tai mies
tas, stovįs didžiuliame mifį^ 
ke, tik iš vakarų jį saugjo 
Nemunas. A

Justas Paleckis man pa
sakojo įdomių dalykų apie 
tai, kaip dėl Druskininkų 
likimo Lietuvos vyriausybė 
tarėjo ginčų su Baltarusi
jos vyriausybe. Baltarusiai, 
mat, norėjo, kad Druski
ninkai priklausytų Balta
rusijos respublikai. Miestas 
stovi netoli Baltarusijos ru- 
bežiaus. Prie vieškelio stie
biasi 2 mūriniai stulpai, pa
sakoją, jog čia eina tarp ši
tų draugiškų valstybių sie
na. '

Apie Palangą nėra reika
lo čia daug ką sakyti — tai 
pats didžiausias Lietuvos 
kurortas. Jis plačiai žino
mas ir Latvijoje, ir Balta
rusijoje, ir Rusijoje — ži
nomas savo žavingu pliažu, 
savo įdomių, sveikaįanr*^ 
klimatu. Čia nemaža žmo-< 
nių gyvename tik .vasarą, o 
ir žiemą. Čia, palei Baltijos 
jūrą, gyventi tikrai būtų 
smagu.

Suminėjau tik keletą vie
tų, kur gyventi būtų labai 
smagu, bet gražių vietų 
Lietuvoje yra daug — pav., 
Zarasų, Anykščių rajonuo
se, o taipgi ir Žemaitijoje.

Pagaliau, visa Lietuva 
graži ir miela. Net ir Su
valkijos lygumos.

Tačiau ne visur, kur gra
žiausia ir mieliausia, žmo
gus gali apsigyventi. Pir
miausia visuomet turi rū
pintis gyventi ten, kur turi 
darbą, kur pelnaisi duoną.

Washingtonas. — Demo
kratas senatorius M’ike 
Mansfield stoja už tai, kad 
Jungtinės Valstijos siųę^j 
savo korespondentus į Ki
niją, d Kinijos įsileistų į 
JAV. Jis sako, kad pradžia 
padaryta, nes JAV išlei&ęi 
E. P. Snow, Cowles Publi
cations ir “Look” magazino 
korespondentą į Kiniją, o 
Kinija sutiko jį įsileisti.

Liaudies Seimo pirmininkas Liudas Adomauskas 1940 
metų liepos 21 d. pasirašo deklaraciją apie Lietuvos 
įstojimą į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

(Nuotrauka paimta iŠ Vilniaus Istorijos-revoliucijos 
muziejaus archyvo)
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pusėmis. Važiuojant, pa
dangėse matai labai įdomių 
vaizdų. Važiuojant 11 -tuo
ju keliu privažiuoji gamti
nį tiltą “Natural Bridge” 
ir Lexington miestelį. Tas 
naturalis tiltas, tai tikras 
gamtiškas stebuklas. Geolo
gai tvirtina, kad didelis ak
mens pertvaras buvo van
deniui ant kelio, kurį van
duo pramušė ir atidarė sau 
kelią.. .

Trylika mylių nuo Lex
ington yra generolo Stone 
Wall Jacksono, dalyvavusio 
Amerikos piliečių kare, na
mai paversti į muziejų. 
Yra kapai, kur generolas 
ir palaidotas.

Už 60-ties mylių yra ste
bėtini gamtos tvariniai, tai 
akmeniniai kaminai (“Na
tural chimneys). Jie geolo
gų tyrime turi didelės reik
šmės.

Sakoma, kad prieš pusę 
bilijono metų Shenandoah 
klonyje buvę jūros dugnas, 
bet susidarė naujų medžia
gų ir vulkanai sutvėrė Al
legheny ir Blue Ridge kal
nus.
NEW YORKO VALSTIJA

Įdomūs yra požeminiai 
urvai, vadinami “caverns”. 
Jie interesingi New Yorko 
valsitjoje. Iš New Yorko 
miesto važiuojant keliu No. 
9 Kanados pusėn, pasieki 
stebėtinus mineralinius Sa-' 
ratoga šaltinius. Toliau pa
važiavus yra dideli ir gra
žūs George ir Champlain

Žmonėse vaikšto gandai, 
kad kapitalistai tai tik ba- 
liavoja, o darbo nedirba — 
pasitenkina gerų laikų tu
rėjimu. Bet ve, Čikagoj, 
republikonai turėjo savo 
konvenciją — tęsėsi ji ke
turias dienas. Buvo suva
žiavus ten kapitalistų kla
sės Smetona — milijonie
riai ir bilijonieriai. Oi, 
kaip jie ten dirbo, prakai
tavo! Net nevienam bied- 
niokui, net paskutiniam 
dvasios ubagui į. smegeni
nę ponevalia prašėsi min
tis: “kam jiems taip neap
sakomai buvo vargti; sto
ka net miego buvo, savo 
sėdynes vargino — trynė, 
ant paprastų medinių suo
lų, kėdžių. O maistas vėl 
— paprasti “šuniukai” (so- 
siskės), net 6 tūkstančiai, o 
tų “hamburgerių”, gal apie 
10 tūkstančiu sumaumota. u

Policija, detektyvai bu
dėjo dieną-naktį, kad ap- 

i saugotų “vargstančių” mi
lijonierių kišenius nuo va-i 
Įgių ir šiaip padaužų. Ir | 
i reikia tiesą pripažinti, kad 
inei vienam iš tų ponų-po- 
nių-panelių ne tik pinigi-

i ............ --

* we Governs”. Ten požemy-! 
ije teka ir upeliukas, kuria- 
;me plaukioja laiveliai ir 
lankytojus pavažinėja.

Toje srityje yra iš Arno-, 
rikos revoliucijos istorinių 
vietų, kaip tai Fort Ticon- 
daroga, Mohican, William 
Henry ir kitos, ir muziejų,

Atostogos, reiškia—atsto- 
(<^imą nuo kasdieninio dar

bo, nuo savo metinių parei
gų. Darbininkui, tai reiš
kia atitrūkimą nuo sun
kaus kasdieninio darbo, 
profesionalui, verslininkui 
ir namų darbo žmonėms— 
nuo jų pareigų. Žiednam 
reikalinga nors viena sa
vaitė per metus poilsio.

Turėti pasekmingas ato
stogas, tai reikia iš anksto 
pasidaryti tam planas, kad 
paskui nereikėtų gailėti 
sugaišto laiko ir praleistų 
pinigų. Tiesa, vien? mėgsta 
pamarį—pasimaudyti, tas 
yra gerai. Bet pajūryje yra 
visada tas pat ir nuobodu. 
Važinėjant po šalį pamatai 
daugiau įvairių ir gražes
nių vaizdų, gamtos stebuk
lų. Suplanavus atostogas 
reikia ne tik pakeisti kas- 
(įįeninį gyvenimą, bet ir 
taip padaryti, kad praplėsti 
s^,vo žinojimą. Jeigu atos
togos bus gerai suplanuo
tos, tai kiekviena valanda 
teiks naudos.
VIRGINIJA VALSTIJJA

Vi r g i n i j a valstija yra 
turtinga gamtos vaizdais ir 
istoriniais įvykiais. Paim
kime, kad ir “ S k y line 
Drive” važiuotės kelią, ku
ris eina padangėse virš 
Blue Ridge kalnų, jis turi 
150 mylių ilgio. Jis prasi
deda prie Fron-Rexal mies
telio ir baigiasi ties Rock
fish miesteliu. Jis yra iški
lęs 4,000 pėdų virš Shenan-
doah klonio. Shenandoah ežerai. Įdomūs požeminiai kareivių kapų ir tt.
klonis yra abiejomis kelio1'urvai, kurie vadinasi “Ho- John Balsys
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nės, bet nei vienas plaukas 
nenukentėjo — nebuvo nu
rautas. O yra svietui žino
ma, kad Čikaga yra va
gių, žmogžudžių, prievar
tautojų lizdas, kur die
nos šviesoje, jau nekalbant 
apie nakties laiką, užpuo
limai, apiplėšimai, moterų 
ir net mažų mergaičių iš
prievartavimai ir užmuši
mai—tai kasdieniniai nuo
tykiai.

Multimilionierius Rokfe
leris išgindamas p. Nikso- 
ną, piršdamas jį mūsų ša
lies prezidento vietai, sakė: 
aš geisčiau, kad Rusijos 
žmonės su savo Chruščiovu 
pamatytų mūsų šią kon
venciją, kaip mes laisvai, 
vieningai ir sunkiai dirba
me, kad pastatyti geriau
sią žmogų prezidentu. Jo 
pareiga būsianti žiūrėti, 
kad individual laisvė šioj 
šalyje ir visame pasaulyje 
neiškryptų nuo įsigyvenu
sių vėžių; atseit, kad mili
jonieriai sėdėdami vežime 
ant aukso pakrovos vairuo
tų padėtį taip, kad vežimą 
amžinai vilktų be murmė
jimo darbo liaudis — tie 
beteisiai vabalėliai — netu
rintieji savo reprezentaci
jos valdžioj.

Nominuotasai į preziden
tą, ponas viceprezidentas 
Niksonas daugiausia gyrė 
tokius ponus kaip buvusį 
bado prezidentą Hūverį, 
vakarinės Vokietijos da
bartinį diktatorių Adena- 
uerį ir kt. Esą, nebūsią ga
lima ilgai nusileisti Kubos 

ir Vokietijos klausime. Mū
sų šalis militariai ir kitaip 
yra galinga, vienok ji sto
vinti prieš du pavoju: 1) 
kare ji galėtų būti sunai
kinta, ir 2) jeigu nusileis
tame visuomet komuniz
mui. Chruščiovas, esą, sako: 
jog amerikiečių vaikai gy
vens komunizme, o mes tu
rime ir sakyt ir daryt, kad 
net Chruščiovo vaikai būtų 
“laisvi”. Niksonas nesigai
lėjo Chruščiovo, komunizmo, 
demokratų ir pastarųjų 
į prez. kandidato Kennedy. 
Niksonas su malda dievui 
priėmė kandidatūrą.

Prezidentas Eisenhoweris 
savo kalboj siūlė Chruščio
vui leisti socialistinių šalių 
žmonėms nusibalsuoti, ko
kios tvarkos jie nori. Bal
savimai turėtų būti prie
žiūroje J. V-jų, atseit Su
vienytų Nacijų, kurias J. 
V. kontroliuoja. Tai būtų 
lyginai tokie balsavimai, 
kaip laike Trumano prezi
dentavimo buvo vykdomi 
Korėjoje. O kas ten įvyko, 
viso pasaulio žmonės labai 
gerai atsimena.

Iš anksto galima tvirtin
ti, kad tų ponų norai ir su
gestijos nesirealizuos. Visų 
šalių dirbantiesiems jau at
sibodo matyt milijonierių 
laisves. Apie 13 šimtų my
lių į pietus nuo Čikagos ke
li milijonai žmonių neturi 
teisės balsuoti net renkant 
šalies prezidentą. Neatro
do, kad mūsų gerbiamas 
prezidentas dar nei to ne
žinotų, jog Rusijos žmonės 
1917 metais lapkričio 7 d. 
visuotiname balsavime nu
spendė priimti tą sistemą 

ir tokią valdžią^ kurią Jie. 
turi ir dabar. Jie tai padan 
re lyginai taip, kaip 1776 
metais liepos 4 d. Amerikos 
žmonės padarė, nubalsuo
dami už naują sistemą, 
naują valdžią. Ar būtų 
protinga, kad kas nors da
bar, už kelių tūkstančių 
mylių nuo mūsų šalies 
krantų pradėtų siūlyti A- 
merikos žmonėms naujus 
balsavimus už grąžinimą 
senosios socialės draugiji
nės sistemos ir senobinės 
karališkosios valdžios su 
jos gubernatoriumi Ameri
kai ?!

Hartietis

Nebuvo taip...
Bėgyje pastarųjų kelių 

šimtų metų tur būt nebuvo 
pasaulyje tokių įdomių ir 
tiek daug įvykių, kaip šiais 
1960 metais. O tie įvykiai 
rutuliuojasi neapsakoma 
sparta ir beveik vidutiniam 
piliečiui nesuprantamai ir 
neįtikėtinai.

Tiktai bėgy kelių savai
čių Afrikoje ir Azijoje įvy
kę keli nuotykiai atidarė 
akis šimtams tūkstančių ir j 
lyg sakyte žmonėms paša-! 
kė: nebegali būti taip, kaip 
iki šiolai kad buvo. Reikia 
skubių ir žymių pakaitų, o 
jei ne, tai senoji trunyjan- 
ti kapitalistinė bastilija 
bus į dulkes subombarduo
ta. Ne juokais Jungt. Val
stijų milijonieriams kinkos 
konvulsiškai pradėjo dre
bėt. Jie suvažiavę pradėjo 
tartis, kaip irstančias siū
les sulopyt. Savo progra
mose vienok jie neatsižada 

militarizmo, ir aiškiai ne- 
pasizada nekariauti, ir ne
pasižada taikos principo 
laikytis.

Akyvaizdoje tokių sukre
čiamų įvykių imperialistų 
pavergtose šalyse ir karo 
grėsmės namie, liaudžiai 
prisieina budėti dėl savo tei
sių, dėl savo laisvės. Dar
bininkų organizacijos ir 
spauda būtinai privalo bū
ti stiprinama. Šalia savo 
lietuviškų organizacijų ir 
laikraščių auklėjimo, ne
turėtų būti pamiršta ang
liškai kalbančių žmonių 
organizacijos ir spauda.

Pasvališkis

SLŪGSTA MIESTAI
Neseniai matavimais nu

statyta, kad kai kurie Me- 
kskos sostinės rajonai da
bar yra 7 m žemiau negu 
prieš 70 metų, 6 metrų jų 
lygis nuslūgo per pastarąjį 
trisdešimtmetį.

Specialistų nuomone, šio 
reiškinio priežastis yra 
greitas Meksikos gyvento
jų skaičiaus augimas. Žino
ma, gyventojai per daug 
nesveria. Padidėjęs miestas 
sunaudoja labai daug van
dens. Vandeningieji sluoks
niai, esantys po miestu, ta
po išsemti, ir gruntas ėmė 
slūgti. '

Analogiškas reiškinys ne
seniai užregistruotas To
kio mieste, kuriame grun
tas per labai trumpą laiką 
nusėda trečdaliu metro... 
Grunto slūgimas Japonijos 
sostinėje — nekontroliuoja
mo vandens pompavimo 
būties ir pramonės reika
lams išdava.

VYT. MISEVIČIUS

Pagal bažnyčios principą: tikslas pateisina priemones
šiurpus įvykis

Pasvalį aplėkė žinia: už 
miestelio, netoli plento, run
kelių lauke rastas nuogai 
išrengtas, išniekintas mer
ginos lavonas. Jos širdis 
perverta peiliu, gili žaizda 
kakle. Netoli matėsi su
pjaustyti drabužiai, sąsiu
viniai, knygos.

Prokuratūros darbuoto
jas įvykio vietoje atidžiai 
apsidairo.
- Jie šviežiai mėlyni, tie są
siuviniai, septynetas iš vi
so. Jų žydrumas dar labiau 
slegia aplinkumą...

Ant jų rūpestinga ranka 
užrašyta savininkės pavar
dė. '

—Birutė Ramanauskaitė, 
—garsiai skaito tardytojas, 

f—darbo jaunimo mokyklos 
VMtuntos klasės mokinė.

—Taip, atsidūsta milici
jos leitenantas, jo rankos 
virpa, — tokia jaunutė... 
I • ,

Kas paslaptingasis 
žudikas ?

Visus kankino mintis: iš 
tikro,’ kas jis? Kas tas bai
susis žvėris, pasikėsinęs į 
merginos garbę, į vos pra
žydusią jaunystę, į jos gy
vybę?

Žmonėse pasipiktinimas 
augo kas valandą. Bet žu
dikas savo darbą žinojo, 
sunku bus jį surasti: per 
mažai pėdsakų, nėra liudi
ninkų. Nužudytosios mer
ginos motina, “Atžalyno” 
kolūkietė Ramanauskienė, į 
įvykį neįnešė naujos švie
sos. Ji tik be perstojo rau
dojo, minėjo vargšės dukros 
vardą:

—Kiek var£°> kiek vargo 
r^bko pakelti, — liejo ašarų 
upelius Ramanauskienė, — 
kol išauginau dukras... Iš 
šeimos, dar Birutei mažai 

k esant, baltaraiščiai žudikai 
vokiečių okupacijos metais

išplėšė tėvą... Grįžo tary
bos, vėl gyvenimas prašvi
to... Išaugo ir Birutė... 
Kaip gėlė pražydo... Jai tik 
aštuoniolika metų. Ne, ne, 
ji priešų neturėjo... Darbšti 
buvo, mylima visų... Vaka
rinę pradėjo lankyti... Mo
kytoja vis norėjo būti... vi
siems tik gero norėjo ... 
Vargeli mano, kaip išėjo tą 
vakarą, išėjo ir... negrįžo.

Motina buvo nepaguodžia
ma: o ir kas paguos moti
nos skausmą?

Areštas
Dabitiškai apsirengęs jau

nuolis sukinėjasi autobusų 
stotyje. Prie kojų nedide
lis lagaminėlis, garbanoti 
plaukai rūpestingai sušu
kuoti. Jis linksmai šneka
si su konduktore.

—Gaila,—sako jaunuolis, 
—kad ne į Kauną vyksti—> 
pavežtum.

—O iš kur žinai, jog vež- 
čiau? — koketuodama šyp
sosi mergina.

—Nereikia, nevežk!—įsi
žeidžia dabita.—Adjū!

— Palauk, atsisveikink, 
išdidėli, — šaukia konduk
torė.

—Tikrai, jaunuoli, — pa
sigirsta šalia jo griežtas 
vyriškis balsas, — atsisvei
kink, gal neteks daugiau 
susitikti...

—Kodėl? — išbąla dabi
ta.

—Jūs areštuojamas!
Konduktorė aikteli ir sku

biai dingsta.'
Dabita įbedė klaikų žvilgs

nį į milicijos pareigūną.
—Kokia teise jūs taip? 

A?
—Štai, prokuroro sankci

ja, leidžianti sulaikyti pilie
tį Vytautą Kėkštą, įtaria
mą Birutės Ramanauskai
tės nužudymu.

Prie autobuso stoties su
sirinko būrelis žmonių.

Ką parodė krata
Prokuroras nuvargęs iš

gėrė stiklą vandens ir vėl 
įsigilino į bylą. Tardymo 
duomenys rodė — nusikal
timo pėdsakų reikia ieškoti 
vietinių miestelio gyvento
jų Kėkštų namuose. Irena 
Kėkštienė, pagarsėjusi sa
vo pamaldumu, fanatišku
mu religijos klausim u o s e 
moteris, pirmoji dvasinin
kijos pagalbininkė ir vieti
nio davatkyno organizato
rė, išgirdusi beldži antis, 
pravėrė duris.

Krata užtruko. Pagaliau 
pasirodė pirmieji rezulta
tai.

—Kieno šis žalsvas liet
paltis?

—Vytuko...
—Iš kur ant jo kraujo 

dėmės? Kodėl jos bandy
tos išvalyti?

Kėkštienė nunarino gal
vą:

—Vytukui dažnai iš no
sies bėga kraujas... Ar vis
kas? — šaukia moteriškė.

Ne, tai nebuvo viskas. 
Ties serbentų krūmu pasi
girsta balsas: “Dar vienas 
įdomus radinys!” Visų 
žvilgsniai nukrypsta į tik 
ką rastus batus. Batai kaip 
batai. Nieko ypatingo, bet 
ko išbalo namų šeimininkė?

...Tyliai surašomas kra
tos protokolas. Irenos Kėkš- 
tieriės kambaryje nuo sienų 
liūdnai žiūri nukryžiuota
sis, šventieji iš savo rėmų 
abejingi spokso. Stiklas nuo 
šventojo kunigo Bosko re
likvijos rūpestingai nuvaly
tas, žvilga, bet kažkaip šal
tai.

Šventasis kunige Bosko, 
juk Vytukas taip pat ruo
šėsi pasekti tavo pėdomis!

Pilieti tardytojau, 
prisipažįstu

TARDYTOJAS. — Papa
sakokite, ką veikėte tą va
karą?

—Ak, šiaip! Tu, rodos, iš 
tų komjaunuolių!? Še tau. 
—sušvokščia žvėris, kumš
čio smūgiu apsvaigina Bi
rutę. Vienas, du — iš ki
šenės ištraukiamas aštrūs 
kaip skustuvas peilis, per
plaunami drabužiai, sąmo
nės netekusi mergina išnie
kinama.

Naktis juoda, bet išauš 
diena. Išauš, bet ne Biru
tei... Kėkštas seniai viską 
apgalvojo. Išsitraukė peilį, 
smogia merginai į širdį, į 
kaklą, ten, kur arterija... 
Taip, naktis juoda, dabar 
ramu... Dabar namo, vėlo
ka jau, o ir valgyti norisi. 
Štai ir namai. Praevria du- 
Štai ir namai. Praevria du
ris motina. Jos žvilgsnis 
įtaringas: ar ne girtas grį
žo? Ne, ačiū dievui, ne! 
Bet ko jis toks keistas? Ko 
kraujuotas paltas? Ko ba
tai kraujuoti? Kam plėši 
padus? Kulnus ko plėši 
nuo batų? Ką padarei, Vy
teli, tu mamos pagirtas, ku
nigų myluojamas, dievobai
mingasis berniuk, kunigėli 
busimasis?

—Tylėk, motin, dievas 
atleis.

—Taip, taip, dievas at
leis, o batus paslėpsimu.. 
Paltą praskalbsiu, kad tik 
bėdos nebūtų... O puspa
džius įmesk į plytą; kai 
pusryčius pašildysiu, su
degs...

Skani vakarienė, šilta, 
skanu praalkusiam. Busi
mojo šventojo žvilgsnis nu
krypsta į šakutę, j peilį... 
Krūpteli... Ak, tiesa, peilis. 
Peilį, su kuriuo nužudyta 
nepažįstamoji, jis įmetė į 
srutų duobę stotyje...

—Mama, pažadink, kad 
ryt pamaldoms nepavėluo
čiau...

Vaitoja varpelis, skun
džiasi tuščioje bažnyčioje. 
Ne, nevisai tuščia. Prie 
klausyklos klūpo Vytautas 
Kėkštas, žudikas dievo tar-

nų akordas. Bažnyčia iš
tuštėjo, užgeso žvakės. 
Kėkštas su kitu bažnyčios 
tarnu R a g a ž i n sku senu 
įpročiu nutarė:

—Didesnei dievo garbei 
ko nors išmaukti užkandi
nėje...

Bonka alaus, degtinės 
truputis neapsvaigino baž
nyčios tarnų. Būtų malonu 
pratęsti. Bet... skambančių
jų kišenėje pritrūko.

—Tai sudie, — burbtelė
jo Ragažinskas, — nevykęs 
vakaras...

—Taigi...
Naktis tamsėjo, žmonių 

beveik nematyti. Ir vieniša 
figūra slenka namo. Ech, 
nuobodu, nors pasiusk... 
Kas ten? A! Vakarinę mo
kyklą namo paleido... Nuo 
vėjo, nuo tamsos susigūžu
si skuba namo mergina. 
Viena, visai vienintelė. Štai 
čia ir pasilinksminsiu... — 
“Mergaite! ‘Mergaite!”

Mergina, nieko neatsa
kiusi, skuba tolyn... Tegul, 
tegul! Išeisi iš miesto, tada, 
brangioji, aš pagrosiu iškil
mingą vestuvių maršą, 
cha... cha... Štai ir plentas... 
Tylu ir tamsu... Toliau pie
voje arklys prunkščia, žibu
rėliai tolumoje, o naktis 
tamsi kaip degutas... Kas 
tai? Apuokas_ ūkia... Te
gul ūkia... “Ėi, mergyte! 
Palauk, sakau...”

Mergina sušunka, jos 
balse girdėti nerimas:

—Eikite šalin!
—Na, na, nebūk pikta, 

mergužei. Žiūrėk, kokia tu 
graži. Iš kur tu? Kodėl aš 
tavęs nepažįstu? Susipa- 
žinkim? Ateik pas mus į 
bažnyčios chorą giedoti, a?

—Šalin, leiskite man ei
ti...

—Pala, pala, gražuole... 
Ne tokių mačiau... Nėra ko 
riesti nosies. Na j buciniu- 
ką . . .

Mergina pradeda bėgti. 
Kėkšto rankos nutveria, ap
kabina ją.

■—-Gelbė * *«

KĖKŠTAS:—-Po... Po pa
maldų užėjom į užkandinę, 
kur išgėrėm po bonką alaus. 
Po to aš... grįžau į namus. 
Spalio šeštą dieną iš ryto 
buvau nuėjęs pagroti į baž
nyčią ir pusę devintos va
landos išvažiavau į Biržus...

TARDYTOJAS: — Tai 
jau kelintas parodymas, ku
riame jūs neigiate savo nu
sikaltimą. Ar nemeluoja
te?

KĖKŠTAS: — Aš neme
luoju. Esu giliai tikintis, o 
dievo įsakymas moko: ne
meluok !

TARDYTOJAS: — Kiek 
aš žinau, ten pat sakoma 
ir: NEŽUDYK!

KĖKŠTAS: — Taip, tai 
tiesa...

TARDYTOJAS grįžęs pa
deda ant stalo kaltės įrody
mus: rodo paltą su kraujo 
dėmėmis.

KĖKŠTAS, jau pamatęs, 
išblykšta: — Man bėgo 
kraujas iš nosies.

TARDYTOJAS:—Anali
zės rodo ant palto jūsų nu
žudytos aukos kraujas...

KĖKŠTAS:—Netiesa...
TARDYTOJAS:—O čia 

kas? Kieno šitie batai?
KĖĘŠTAS — Mano...
TARDYTOJAS:—Kodėl 

nuo jų nuplėšti puspadžiai. 
O štai,'rasti jų likučiai/ati
tinka pėdsakų gipso nuo
spaudą.

KĖKŠTAS išbalęs klau
sosi įrodymų. Jie logiški, 
nepaneigiamai krenta vie
nas po kito... Kėkštas nulei
džia galvą. Vos girdimai 
sako: ' .

—Duokite atsigerti. Aš 
prisipažįstu... Aš žudžiau, 
aš prievartavau...

Kaip tai įvyko?
Nutilo paskutinis vargo

■nui nuodėmes išpažįsta: 
į juk ar neatleido viešpats 
atgailojančiam ant kryžiaus 
latrui? Atleidžia ir jam!

Skamba bažnyčioje var- 
' gonai, veržiasi giesmė die
vui, spaudo baltus klavišus, 
kruvini žmogžudžio pirštai.

Prie Birutės kapo, širdie^, 
sopulio išvarginta sukniubę, 
motina.

žvilgsnis atgal *
Žudikui vos dvidešimt tre

ji metai. Kokios aplinky
bės privedė jį prie šio bai
saus, žvėriško nusikalti
mo!? Pakelkime šio išga
mos jaunuolio gyvenimo už
dangą.

Tėvo — policijos vach
mistro, Vytautas Kėkštas- 
beveik neprisimena. Jisai 
pabėgo į Vakarus... Nuo 
pat mažumės, nuo vaikys
tės, ^religingai Vytauto 
Kėkšto motinai pritariant, 
berniūkštį augino, auklėjo 
kunigai Biržuose. Štai ma
tome jį patarnaujant, puo
šiant bažnyčią, meldžiantis, 
giedant chore... Matome 
jau išaugusį į jaunuolius, 
religingą fanatiką, atsida
vusį kunigams, aklai klau
santį jų pamokymų, skai
tantį tik dvasiškių reko
menduojamą literatūrą.... 
Juo buvo rūpinamasi, di- 
dižuojamasi: “Tai mūsų 
kūrinys, mes parodysime, 
koks skirtumas tarp religi
nio ir bedieviško auklėji
mo!” Jam buvo įkvepiama 
neapykanta viskam, kas yra 
tarybiška. Vėliau Vytautas 
Kėkštas Biržuose buvo su
laikytas už antitarybinių 
lapelių ruošimą ir platini*, 
mą. Atsižvelgiant į jauną 
amžių, į jo atgailą ir paža
dus, nusikaltėlis nebuvo 
baudžiamas. -

Ilgai netrukus, jis su mo
tina atsiduria Pasvalyje. 
Čia Vytautas Kėkštas vėl 
giliai pasineria į bažnytinį 
gyvenimą. Pasvalyje dva-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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r Kaip atsirado pragaras 
krikščionių religijoje

skaistyklos. Tik kai XIII a. 
Europoje prasidėjo revoliu
ciniai valstiečių baudžiau
ninkų sąjūdžiai ir miestų 
varguomenės sukilimai, nu
kreipti prieš dvarininkus ir 
popiežių, vyskupus, abatus 
ir klebonus, katalikų baž
nyčios viršūnės Laterano 
bažnytiniame suvažiavime 
1215 m. įvedė privalomą 
velykinę išpažintį ir komu-, 
n i ją, įsteigė specialius baž- 

'nytinius teismus — inkvi
ziciją ir pradėjo gyvus žmo- 

• Ta
da ir buvo sukurtas specia
lus bažnyčios mokymas apie 
pragarą ir skaistyklą.

Vienuolių dominikonų or- 
j d i no teologas Tomas Akvi- 

... ... . . i metis ir pranciškonu ordi-clziamos ir deginamos svi- no vjcnuo\is _ karįino]as 
Imamos) materialine (tik- Bonaventūra XIII amžiaus 
ra) ugnimi Vatikanas net 
uždraudė kunigams duoti;1 . J •. ii - r - mokymą apie pragara ir nuodėmių atleidimą zmo-, skais\yk^ Pkad ^usidgjgiių 
nems, a ejojan i ms piagaj j. pragare kankinamos 
ro materialine ugnimi. Bet L. . -1. . ,. .i 4. c ..5. m u;., fizinėmis ir moralinėmiskur tas pragaras ir kaip , _ . XT , .- - - - ; bausmėmis. Netrukus po

to popiežius Benediktas XII 
paskelbė naują dogmą, pa- 

I gal kurią šventųjų vėlės 
mirties valandą einančios 
tiesiog į dangų, o nusidėję- 

Reikia pasakyti, kad j !il-’ vėlės tą pačią mirties va- 
krikščionių religijos moky- !landi* einančios } pragarą, 
mas apie pragarą nėra nau-Į Velniai kaip ponai 
jas ir originalus. Kriksčio-1 Katalikų bažnyčios šu
nybės dar nebuvo, o jau E- įkurtas pragaras ir atspin- 
gipto ir Babilono religijos I cĮe jo baudžiavinės visuome-/ 
turėjo sukūrusios neblogą ; n^s santykius, papr o č i u s 
pragarą. . _. bei tradicijas. Kaip dvari-

Egipto religija turėjo po- njnkai mušė lazdomis vals- 
mirtinį Ozirio teismą. Ozi- j tiečius bandžiau n i n k u s , 
rio pomirtinis teismas buvo;Įajp jr velniai po mirties 
aprašytas “Mirusiųjų kny-i^ms daužė galvas lazdo- 
gos” ........................ ....
duojamas Egipto šventove- j 
se bei piramidėse.

Salėje, kurioje yra dievo i 
Ozirio sostas, stovi didelės j 
svarstyklės. Dievas Anubis 
su šakalo galva ir dievas 
Totas su paukščio galva 
stovi šalia svarstyklių ir 
sveria numirėlio širdį. Į 
vieną svarstyklių lėkštę die
vai deda numirėlio širdį, 
apsunkintą nuodėmių, o į 
antrą — teisybės deivės fi
gūrėlę. Čia pat prie svars
tyklių sėdi baisus žvėris, 
tykojąs praryti numirėlio 
širdį. Jei nuodėmių maža, 
leidžiama vykti į dausas.

Kaip vaizduojams po
mirtinis teismas krikščio
nių religijoje?

Įdomus panašumas
Štai katalikų bažnyčios 

vyskupo De Segūros para
šyta knyga “Pekla arba 
amžinas pragaras,” išspaus
dinta Vilniuje 1879 metais:

Dešinėje krėslo šalyje sė
džios stovi Žynė, viską ži
nanti, su dviem knygom: 
viena žalia, antra juoda. 
(Kairėje pusėje yra Teisybė 
su šalkomis (vogomis). Už 
sosto stovi Gėrybė ir Miela- 
širdystė . . . Dešinėje anio- 
las sargas, kairėje pusėje 
šėtonas, o viduryje stovi dū
šia. Sūdžia pamoja—knygos 
atsįdaro. Aniolas sargas pa
duoda žalią knygą, o šėtonas 
juodą. Pirmoje užrašyta už
pelnai dūšios, antroje anos 
kaltės . . .

Amžina bėda dūšiai, kai 
kairioji pusė nukrinta že
myn. Aniolas, užsidengęs 
veidą, verkia, šėtonas džiau
giasi. Visagalinti tvirtybė, 
mojuodama botagu, rodo ka
linio vartus. (“Pekla arba 
amžinasis pragaras,” 42 pus
lapis.)

Įdomu, kad krikščionių 
religija ir bažnyčia per tiek 
metų nesugalvojo nieko 
gudresnio už Ozirio teismą.

Kai pragaro dar nebuvo
Iki XIII amžiaus katali

kų bažnyčia dar nebuvo su
kūrusi savo pragaro ir

kas jį

ir vie- 
žmogų, 

kažkur iš

—Ar iš tikrųjų nėra pra
garo, apie kurį pasakoja ku
nigai? — klausia J. Ado
ni aitis iš Radviliškio rajo
no. — Jei taip, tai 
išgalvojo?

Bažnyčia, kunigai 
nuoliai nori įtikinti 
kad pragaras
tikrųjų egzistuoja. Vysku
po K. Paltaroko parašyta
me “Kate k i z m o pradžia
mokslyje” vaikams nuo pat į 
mažens kalama į galvą, kad i 
• . i ZJ1V A l '’e x x Iz X w fe <7 v VI k.is tiki uju esama velnių n |nes c|egjnįį anį laužo.
angelų sargų, kad ponas 
dievas už gerus darbus žmo
gui dangumi moka, už blo
gus—pragaru baudžia.

Bažnyčia moko, kad nusi-

kinti ir svilinti “nemirtin
ga
kinti ne pats popiežius.

vėlę, to negali paaiš- >

' nes santykius, papr o e i u s 
bei tradicijas. Kaip dvari-

125 skyriuje ir vaiz-’mjs, badė šakėmis, pylė 
verdančią smalą į gerklę. 
Kaip “šventieji” inkvizito
riai kankino ir gyvus žmo
nes degino ant. laužo, lygiai 
taip pat velniai ugnimi svi
lino nusidėjėlius pragare ir 
skaistykloje.

Būdinga ir tai, kad vys
kupo De Segūros knyga 
“Pekla arba amžinasis pra
garas” Lietuvoje buvo iš
spausdinta 1 8 7 9 m., t. y. 
spaudos draudimo metais, 
kada už lietuviškų knygų 
skaitymą ir platinimą ca
ro žandarai gaudė knygne
šius ir grūdo į Sibiro ka
torgą. Bet ši knyga cariz
mo buvo palankiai sutikta, 
nes ji buvo geriausia prie
monė tikinčiųjų masėms te
rorizuoti ir atitraukti nuo 
revoliucijos. Šimtai ir tūks
tančiai kunigų ir vienuolių 
per pamokslus grasino žmo
nėms vyskupo De Segūros 
pramanytu pragaru.
Vyskupo iškepta skaistykla

Bet didžiausias vyskupo 
De Segūros nuopelnas ka
talikų bažnyčiai ir visai bau
džiavinei santvarkai buvo 
tas, kad jis atrado ir nu
rodė, kur yra katalikų baž
nyčios skaistykla. Savo 
knygoje jis rašo, kad ka
talikų bažnyčios skaistykla 
yra Airijoje, Uultono pro
vincijoje, vieno ežero salo
je, apdengtoje aukštais kal
nais. Toje saloje, kaip ra
šo vyskupas De Segu ra, 
kiekvienas žmogus gali sa
vo akimis pamatyti skais
tyklos kančias ir įsitikinti 
skaistyklos buvimu.

Galimas dalykas, kad 
“pekliškose” knygose, skir
tose Airijos katalikams, tie 
patys “šventieji tėvai” vys
kupai ir arkivyskupai rašė 
ir mokė, jog pragaras arba 
skaistykla esanti ne Airijo
je, bet kur nors Platelių 
ežero saloje.

Krikščionių religijos ir 
katalikų bažnyčios sukurtas j

mokymas -apie > pomirtinį 
dievo*' teismą, apie baisias 
kančias pragare ir skais
tykloje yra sąmoningas me
las ir apgaulė, kurios tiks
las įbauginti liaudies ma
ses, kad nesipriešintų iš
naudojimui.

Visos engėjų ir išnaudo
tojų klasės sukūrė sau ro
jų žemėje, palikdamos en
giamosioms klasėms praga
rą ir dangų pomirtiniame 
gyvenime.

Tikro, realaus pragaro 
niekur nėra. Pragaras yra 
tik mintyse tų žmonių, ku-

riė dreba iš baimes, įsivaiz
duodami jį po mirties.

Religingas, tikintis žmo
gus bijo velnio, bijo praga
ro, nes jam nuo pat ma
žens buvo įkalta į galvą 
pragaro baimė. Palaikyda
mas ryšius su religija ir 
bažnyčia, žmogus įsikalba 
sau pragaro baimę. Jis nie
kada neatsikratys pragaro 
baimės, kol pats neišmoks 
tiesos skirti nuo melo, tik
rovės nuo iliuzijos, kol ne
supras klasinės religijos es
mės. M. Mozūraitis

(Iš “Vaisi, laikraščio”)

Lietuva paveiksluose

Šeduvos rajono “Draugo” kolūkio 
jauna veršelių prižiūrėtoja A. Puo- 
džiūnaitė. Kiekvienas iš 74 jos 
prižiūrimų veršelių per parų priau
ga po 750-800 gramų.

T

ir R. Kapočiūnas.

Ši nuotrauka padaryta Liukonių (Širvintų rajono) septyn
metėje mokykloje. Liukoniečiai turi savo triušių fermą.. Juos 
prižiūri penktokai II. Petronis

DAINUOK, JAUNYSTE!
Šiais met a i s tradicinę 

liaudies šventę Jonines res
publikos darbo žmonės pa
žymėjo kartu su Tarybinio 
jaunimo diena. Žili senovės 
papročiai, susipynę su šių 
dienų gyvenimo vaizdais, 
šventę darė ypatingai džiu
gią, prasmingą. Argi nieko 
nesako pasakų “paparčio 
žiedo” ieškotojams kilnoja
mojo plačiaekraninio kino 
pasirodymas Rambyne, ar
ba įspūdingas tautų drau
gystės koncertas prie tradi
cinio Joninių laužo?

Padavimas sako, kad se,- 
novėje du jaunuoliai — Al
gis ir Saulutė — visą savai
tę keliavo nuo Sartų ežero 
iki tolimojo Rambyno. Da
bar gi “Volgomis”, “Pobie- 
domos”, “Moskvi Čiais”, 
sunkvežimiais ir autobu-

sais per keletą valandų čia 
suvažiavo tūkstančiai žmo
nių iš tolimiausių respubli
kos rajonų.

Gili praeitis žavi mus 
puikiais liaudies papročiais, 
pasakomis, padavimais, bet 
ji taip pat byloja ir apie tų 
laikų sunkią darbo žmonių 
dalią, priespaudą ir betei
siškumą. Tą milžini š k ą 
skirtumą tarp praeities ir 
tarybinio gyvenimo dienų, 
Tarybų Lietuvos dvidešim
ties metų kovų ir pergalių 
kelią ryškiai pavaizdavo 
šventinis karnavalas Pagė
gių rajone Rambyno kalne.

Senovės Joninės ir lais
vo, laimingo tarybinio jau
nimo diena ne tik Rambyne 
tapo puikia . jaunystės, 
džiausmo ir draugystės 
švente. Ilgai negeso laužų 
ugnys tą naktį ir daugelyje 
kitų respublikos rajonų.

f®

Nuotraukoje: Vienas seniausių Jiezno rajono ko
munistų Kr Monkevičius uždega šventinį-aukurą.

Kukuruzai-stebukladariai
Nedidelė, liekna šviesia

plaukė mergina karštai 
kalbėjo:

—Reikia daugiau galvi
jų, karvių. Reikia didinti 
bandą, kelti karvių produk
tyvumą. Bet šito nepasiek
sime be gerų pašarų. Ge
riausi, žinoma, yra kukurū
zai .. .

— Kukurūzai, kukurū
zai!—metė kažkuris iš su
sirinkusiųjų. — Darželyje 
sodinkite savo kukurūzus, 
su rūtom-mėtom!..

Tačiau mergina nesutri
ko. Ji praleido pašaipą ne
girdomis ir kalbėjo toliau: 
galima gauti gerą kukurū
zų derlių, reikia tik parink
ti dirvą, gerai patręšti . . .

Jauno j i agronome - lauki
ninke Stasė Vitkauskaitė į 
Jonavos rajono “Gintaro” 
kolūkį atvyko kaip tik ta
da, kai kolūkiečiai labiau
siai ginčijosi dėl kukurūzų. 
Tada, prieš dvejus metus, 
kolūkyje pirmą kartą buvo 
pasėti keturi hektarai ku
kurūzų ir užderėjo kaip 
ant juoko—po 80 centnerių 
žaliosios masės iš hektaro.

Tačiau Stasės nesėkmė 
nepalaužė, ir ji nenusilei
do. Kukurūzams buvo iš
skirti septyni hektarai. Ag
ronome pati parinko saulė
toje vietoje gerai įtręštą 
priesmėlį, kur anksčiau bu
vo pasodintos bulvės. Še
fuoti kukurūzus agronome 
pasiūlė k o m j a unuoliams. 
Buvo sudaryta komjauni
mo grandis, kuriai vado
vauti ėmėsi komjaunuolė 
Jadvyga Provilionytė.

Merginos nesigailėjo dar
bo. Ypač daug teko padir
bėti prižiūrint pase liūs. 
Stasė dažnai dirbdavo kar
tu su grandimi. Merginos 
pasiskirstė sklypais ir 
lenktyniavo, kurios pasėliai 
bus švaresni. O rudenį nu
ėmė po 350 centnerių ža
liosios kukurūzų masės iš 
hektaro. Derlius, tiesa, ne 
toks jau didelis, bet svar
biausia buvo ne tai. Svar
biausia buvo įdiegti žmo
nėms pasitikėjimą kukurū
zais, įrodyti, kad jie mūsų 
dirvose auga gerai ir duo
da didelę naudą.

Ir grandis šio tikslo pa
siekė. Pernai, kai agrono
me pareikalavo padidinti 
kukurūzų pasėlius, priešta
raujančių jau nebebuvo, 
Stasės iniciatyva buvo su
darytos trys grandys. Jau
nimui labai pravertė įgytas 
patyrimas. Pasėlius dar 
geriau tręšė ir prižiūrėjo. 
Ir štai! Kukurūzai visame 
plote iškilo žalia keturių 
metrų miško siena. Augalai 
visiškai užgožė vieno kol
ūkiečio sodybą, atsidūrusią 
tarp pasėlių. Rudenį buvo 
gautas rekordinis derlius— 
iš kiekvieno hektaro 30-ies
hektarų plote po 1,130 cent- Paukščiai skrido. Nuklyke 
nerių žaliosios masės. O gervės ir grįš pavasarį at- 
Jadvygos Provilionytės 
grandis aštuoniolikoje hek
tarų išaugino net po 1,430 
centnerių!

Visiškai nebrangiai kolū
kiui atsiėjo kukurūzai: po 
1.70 rb. centneris žaliosios 
masės, o jaunimo auginti 
dar mažiau: po 1.45 rb. Po 
21 toną maistingo siloso te
ko kiekvienai karvei.

Palyginti su tuo pačiu 
praeitų mėtų laikotarpiu, 
karvių produktyvumas per 
mėnesį padidėjo5 vidutiniš
kai po 30 litrų pieno iš 
k i e k v ienos. Pirmaisiais 
metais kolūkis iš gyvulinin
kystės gavo daugiau kaip 
milijoną rublių pajamų. 
Dabar kolūkiečiai kukurū
zus jau vadina stebuklada
riais.

Aukštai įvertintas ir ku
kurūzų augintojų triūsas. 
Stasei Vitka uskaitei su
teiktas garbingas Socialis
tinio Darbo Didvyrės var
das, o jaunoji grandininkė 
Jadvyga Provilionytė apdo
vanota Lenino ordinu.

Jonavos rajono “Gintaro” 
kolūkio kolūkiečiai peržiū
rėjo savo septynmečio pla
ną. Jie apskaičiavo, kad 
augindami kukurūzus, sep
tynmečio planą gyvulinin
kystės produktų gamyboje 
gali įvykdyti per penkerius 
metus, ir įsipareigojo jau 
1963 metais 100 hektarų 
žemės naudmenų pagamin
ti po 450 centnerių pieno 
ir po 100 centnerių mėsos. 
Šiemet kolūkio jaunimas 
pasižadėjo gauti po 1,450 
centnerių žaliosios kukurū
zų masės iš hektaro! Ir 
savo žodį ištesės!

B. Krasauskas 
J onava

PAGAL BAŽNYČIOS 
PRINCIPUS

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

DARBO VETERANŲ 
KLUBAS

Vilnius. Užmiršti nega
lavimai, metų našta.
tais į klubą be perstojo ei
na pagyvenę žmonės. Gaila 
praleisti susitikimą su ra
šytoju, ekskursiją į gamy
klą, įdomią paskaitą.

Antri metai • sėkmingai 
dirba šešios Vilniaus pensi
ninkų tarybos sekcijos.

sekcija 
rajonuose

Kultūros-švietimo 
visuose miesto 
jau subūrė nemažą pensi
ninkų būrį. Pensininkams 
daug padeda miesto įstai
gos, visuomenė. Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
draugijos nariai skaito pa
skaitas, pirmoji biblioteka 
aprūpina klubą laikraš
čiais ir žurnalais. .

Miesto pensininkai kolek
tyviai lankosi teatruose, 
Valstybinėje filharmonijo
je, muziejuose, vasarą iš
kylauja prie Žaliųjų ežeyu 
bei kituose gražiuose gam
tos kampeliuose.

M. Valachas

diką. Teismo metu paaišr 
kėjo, kad buvo sumanyta 
papirkti liudininkus, jog

sininkijos, tikinčiųjų vėl di-!^uvo dalomą viskas spagai 
džiuojamasi bažnyčios auk-‘^n^ 
lėtiniu Kėkštu, tuo daug ža-, 
dančiu jaunuoliu, juo gėri
masi, jis pavyzdžiu stato
mas...

Kratos metu pas šį šven
tuolį rasti dvidešimt trys 
merginų laiškai. Rašo jam, 
prisipažįsta meilėje, skun
džiasi neviltyje mokytoja 
Irena N. iš Vilniaus, Van
da N. iš Panevėžio, ateina 
laiškai iš Kauno, Linku
vos... “Vytai, jei manęs ne
mylėsi, aš nusižudysiu,” ra
šoma viename. “Laimingai 
nusisukti sprandą” randa
me Kėkšto ranka įrašą pa
raštėse. Tokie, o ir necen
zūriniai, ciniški parašai pa- i 
lydi kiekvieną apkvailintos 
merginos laišką.

“Kas dėl merginų, tai 
Vytukas, susipažinęs su 
viena mergina, ją greit me
ta, tuojau ieškodamas nau
jų ir naujų pažinčių. Ži
nau, kad turi mylimą mer
giną Kaune. Jos pavardė 
V... Regina...” Nerausda
ma, nuodėme neskaityda
ma, pasakojo apklausos me
tu Irena Kėkštienė.

Štai ji, krikščioniškoji 
moralė! Auklėtinis pateisi
no tokių mokytojų, kaip 
klebono Bagdono, kaip ka
nauninko Krikščiūno, kuris 
visaip atsidėkodamas rašė 
padėkos įrašus Kėkštui, vil
tis...

O kokie patys auklėtojai? 
Gal ši iškarpa iš pereitų 
metų birželio mėnesio Pas
valio rajono laikraščio pa
rodys jų dvasinį veidą...

Neramios buvo rudens 
dienos. Lietus, vėjas, vėjas 
ir Ramanauskienės ašaros.

galios, o jos dukrelė jau 
niekados nepravers trobos 
durų. Aimanavo našlė, kol 
kartą kieme pasigirdo 
žingsniai. Kažkas pasibel
dė.

Įėjo nepažįstamos mote
rys. Malonios tokios. Už
jautė nelaimę, guodė ir baž
nyčią minėjo, pašalpą, pa
ramą siūlė, jei teisme ji, 
Ramanauskienė, galėtų...

—Ką, papirkti mane no
rite ! Dukters atminimą su
teršti. 1 Niekados! Nešdim 
kitės...

Ir ne vieną šlykštų ban
dymą atliko bažnytininkai, 
norėdami suteršti, suklai
dinti tardymo organus, bet 
kokia kaina “išteisinti” žu-

1 tikslas pateisina priemones. 
Buvo sumanyta ir toliau 
daroma, norima įrodyti, 
kad žudikas neatsakingas 
už savo veiksmus! Norima 
nuimti kruviną dėmę bet 
kuriuo būdu...

Nesivaržoma buvo net ki
tus visai nekaltus žmones 
įvelti į šią baisią bylą, at
metant bet kokias morali
nes normas.

Teismas eina
Atėjo teismo diena. Prieš 

Lietuvos TSR Aukščiausia 
jo teismo išvažiuojamąją se
siją Pasvalyje stovi žudikas. 
Salė pilnutėlė žmonių. Visi 
su neapykanta žiūri į žmo
gaus vardo nevertą išgamą, 
bažnyčios tarną Vytautą 
Kėkštą. Po teismo forma
lumų pirmininkau j a n t i s 
klausia. “Ar teisiamasis 
prisipažįsta kaltu?”

KĖKŠTAS: — Kuo kalti
namas, suprantu, kaltu pri
sipažįstu.

Jis atpasakoja žudymo ir 
prievartavimo sceną. Atsa
ko į prokuroro klausimus, 
nurodo, kad, norėdamas nu
slėpti nusikaltimą, nuo ba
tų nuplėšė puspadžius, o 
motina gi juos sudegino...

Teisiamasis į teismo eks
perto klausimus atsakė:

—J aučiuosi sveikas ir 
viską supratau, ką rodė liu
dininkai;

Suteikiamas paskutinis žo^ 
dis teisiamajam. Jis išblyš
kęs, balsas dreba, nenuval-

1 do rankų: ' • $
—Prašau bausmę sušvel

ninti ir palikti gyvybę...
BALSAI IŠ SALĖS. “O 

tu, žmogžudy, ar gailėjai
si!”

Teismo nuosprendis rūs
tus, bet teisingas—žudikas 
nuteisiamas aukščiausiąja 
bausme — mirti. Ir kuo 
karštesni aplodismentai pa
sigirsta iš salės, tuo žemiau 
nulinksta nusikaltėlio gal
va.

...Vėl tyliai tekės Lėvuo, 
baltos lelijos žydės ir ajerai 
šnarės pakrantėse. Sauks 
bažnyčios varpai tikinčiuo
sius į pamaldas, garsiai 
gaus vargonai. Bet niekas 
nenuplaus nuo bažny č i o s 
vargonų klavišų, nuo ba^-j 
nyčios durų rankenų, nuo 
varpų virvės nekalto kraujo 
lašų...
Pasvalys “Švyturys”
I. . n ....... * .......................... - ■»■■■
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San Francisco, Cal
( . Pramogos ir kitokios

žinutės
i ^Pabaigoj liepos mėn. mū

sų bendras LD kuopos pa
rengimas pavyko gerai, ries 
turėjom labai skaitlingą 
būrį dalyvių ir visi labai 
užganėdinti pietais, ir link- 

I smu laiko praleidimu drg.
Mozūraičių sodyboj. Mums 
publika padidino atvykę 
dvi šeimynos latvių. Ka
dangi latviai ir estai netu
ri savo organizacijų, ir ne
turi parengimų, tai jie la
bai prielankiai atvyksta į 
mūsų parengimus, jeigu 
juos pakviečiame. Užbaigoj 
parengimo latviai labai gė
rėjosi mūsų parengimu.

Detroitiečiai svečiai W. 
ir V. Measels dar tebevieši 
Alameda saloje, ir jau an
trame mūsų parengime da- 
ly&tuja. Teko nugirsti, kad 
drg. Measels žada apsigy
venti mūsų kolonijoj, taip 
sakant, Kalifornijoj, nes 
jiems čia viskas patinka. 
Violet Measels aukojo gra
žią dovaną dėl parengimo, 
taipgi d. Erika Winup (la
tvių šaimos) aukojo šam
pano butelį. Kitos dovanos 
buvo aukotos vietinių 
draugų.

Liepos 24 d. vėl turėjom 
keleto mūsų organizacijų 
narių gimtadienius, kurie 
buvo atžymėti su skaniais 
tortais, buvo sudainuota 
dainelė ”Linksmaus gim
tadienio”. Draugai Alekas 
ir Connie Mugianiai, nors 
jau pagyvenę draugai, bet 
visuomet su šypsą ant veido, 
tas rodo, kad jie pilni ener
gijos ir draugiškumo. Šio 
parengimo pabaigoje drg. 
Mygiamai atmokėjo tos 

^ •įifenos išaidas, kas padarė 
parengimą pasekmingų. Už 
tai verta tarti didžiai ačiū 
drg. Mugianiams. Drau
gėms moterims didelė pa
garba už jų sunkų darbą 
prirengiant maistą. Taip 
pat ačiū drg. Mazuraičiam 
už duotą veltui vietą jų 
puikioj stuboj ir sodelyje.

Ta diena buvo tikrai pa
žymėtina, nes ant rytojaus 
rengėsi išvykti į Lietuvą 
Valeria ir B. Sutkai, Vin
cas Burda ir Vladas Jacob- 
Jakubauskas. Visiems bu
vo duota proga išreikšti 
gavo mintis, ir mes dalyviai 
palinkėjome visiems lai
mingos kelionės ir sveikiem 
atgal sugrįšti.

Mūsų ligoniai
Liepos 13 d. U. of C. li- 

- šoninėje d. Augustui Ba
liui padaryta ant vidurių 
Operaciją. Ligonis džiaugia
si, kad operacija buvo pa
sekminga, ir pabuvęs apie 
dfcsėtką dienų, parvyko į 
namus gydytis. Drg. Baro
nų gyvenimo vieta 1726— 
45th Avenue, San Francis
co, Kam laikas pavėlina, 
aplankykime 
draugus.

• '‘Antanina 
atsisveikinus

’ rele Sonia Karosiene, 
važiuojant į Lietuvą, buvo 
labai susijaudinus, dėl to ir 
prisiėjo lovoj pagulėti kiek 
laiko. Dabar ji vėl sųstip-

rėjo ir atrodo gana links
ma.

Teko aplankyti d. Palio
nį ją Vaivodiennę Redwood 
City, Calif. Kurį laiką ji 
buvo sunkiai susirgus au
sų diegimo liga, daug sy
kių negalėdavo nei galvos 
pasukt ar pasilenkti. Da
bar jau skausmas sumažė
jo ir ji pilnai atlieka stu- 
bos ir darželio priežiūrą. 
Taipgi ji yra sugabi siuvė
ja. Paulina visados link
sma ir draugiška.

Apie mūsų draugus
Karolius Mičiulis, čia 

vietiniams gerai žinomas, 
per eilę metų mylėdavo ge
rokai įsigerti ir savo drau
gus pavaišinti. Nuo to jis 
buvo pradėjęs sirgti. Gavęs 
nuo daktaro gerus vaistus, 
susveiko, sustojo gėręs, ir 
dabar pilnai sveikas ir pil
nas energijos. Tuom tik 
galima gėrėtis. Jis liepos 
mėnesį buvo išvykęs ketu
rioms savaitėms atostogų į 
Mass, valstiją, vėliau buvo 
nuvykęs į Toronto, Kana
dą. Sugrįžo iš vakacijų la
bai patenkintas.

Pradžioj liepos mėn. čia 
lankėsi iš Cleveland, Ohio, 
Franas ir Alvira-Ella Stri- 
peikai, sykiu važinėjo ir 
jų jaunas apie 10 metų sū
nelis Viktoras. Stripeikai 
laike savo vakacijų lankėsi 
po įvairias gamtines vie
tas ir valstybinius parkus. 
Labai džiaugėsi, kad gavo 
pamatyti, tiek daug įvairu
mų, kurių neužmirš per ei
lę metų. Kadangi Ella 
Stripeikienė yra baigus 
mokytojos mokslą ir užima 
pažangią mokslą šaką mo
kykloj, todėl jai toks žino
jimas gamtinių šaltinių ir 
įvairumų yra reikalingas. 
Stripeikai laimingai sugrį
žo į namus po ilgos kelio
nės. Franas Štripeika dir
ba jau eilę metų busų vai
ruotoju, Cleveland, Ohio.

Ignas Kamarauskas iš
vyko į Chicagą aplankyti 
savo sesutę Čeplinskienę ir 
eilę kitų savo artimų. Pa
buvęs porą savaičių mano 
sugrįšti atgal į San Fran
cisco. .Laimingos kelionės, 
drauge:

sergančius

Balčiūnienė, 
su savo duk- 

jai

Kajetonas Rekašis, kuris 
gyvena San Mateo, Calif, 
kiek laiko atgal, buvo rim
tai susirgęs, bet dabartiniu 
laiku jo sveikata sustiprė
jo ir atrodo gerai. Jo gy
venimo žmona Anna taipgi 
pilna “baikų” ir moka sve
čius priimti ir vaišinti.

Pastabos
Pirmiausia atsiprašau 

Raymond Machulį, oakląn- 
dietį, kad aš, rašydamas, 
pažymėjau, kad drg. Ma- 
chuliai davė veltui savo va
sarnamį dėl mūsų parengi
mų. Iš tikrųjų vasarnamis 
yra jauno draugo Ray
mond Machulio ir jis ne 
tik mums duoda vasarna
mį naudoti veltui, bet pra
eitais metais Raymondas 
daug prisidėjo prie lėšų ap
mokėjimo buvusio parengi-

mo. Taipgi bendrai daug 
darbuojasi Franas ir Da- 
ratėlė Mačiuliai visuose 
parengimuose.

Mūsų lietųyjų^. kolonija 
vėl rengia šaunų parengi
mą rugpjūčio 14 d. d., Šle- 
gerio rezidencijoj, 2136 
Lonoaks St., Napa, Cailf. 
Tikimės, kad jau bus su- 
sugrįžę iš Lietuvos turis
tės d. Karosienė ir Marytė 
Strauss-Baltulionytė. Įdo
mu bus su jomis pasikalbė
ti ir įdomių dalykų užgirsti 
apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje.

TO NETURI BŪTI!

ir

Alvinas

Haverhill, Mass.
Liepos 18 d., Haverhillio 

lietuvių kapinėse Bradfor- 
de, tapo palaidota Marijo
na Barišauskienė-Česnule- 
vičiūtė, gyvenusi Arling
ton, Mass.

Velionė M. Barišauskie- 
nė paliko nuliūdime savo 
mylimą vyrą, dukterį, žen
tą ir pusseserę Mičeliūtę- 
Jurkiaučienę, gyvenančią 
Haver hilly j e.

Velionė Lietuvoje paėjo 
iš Dzekcionių kaimo, Valki
ninkų parapijos. Buvo su
laukusi 66 metus amžiaus.

Barišauskienės palaidoji
mui patarnavo laidotuvių 
direktorius Vaitkus, iš 
Cambridge, Mass.

Į kapines velionės karstą 
atlydėjo 15 automašinų pa
lydovų. Daug ir Haverhil
lio lietuvių dalyvavo laido
tuvėse. Po palaidojimo 
varde velionės šeimos, visi 
buvo pakviesti nuo kapų 
sugrįžti į Haverhillio Lie
tuvių Piliečių Gedemino 
klubo svetainę, 324 River 
St., kur buvo pagaminti ge
ri pietūs ir visi dalyvavę 
laidotuvėse tinkamai pa
vaišinti. '■

Po vaišių man teko trum
pai pasikalbėti su velionės 
vyru Barišausku. Mūsų pa
sikalbėjime buvo prisimin
ta apie reikalingumą mate
rials paramos laikraščiui 
“Laisvei”. J. Barišauskas, 
būdamas “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas, paaukojo 
10 dol..

Reiškiu gilią nuojautą 
velionės 
landoje, 
poilsio.

Baltimore, Md.
Sezoniniai daržovių ir 

vaisių d'arbininkai
Sezoniniai daržovių

vaisių darbininkai yra ne
paprasti ir jų darbo sąlygos 
vertos dėmesio. Tenka pa
sakyti, kad seniau daugelis 
ir ateivių vykdavo prie to
kių darbų. Naujai atvykę į 
Ameriką beturčiai eidavo 
prie daržovių, farmų ir vai
sių darbų. Šiandien tokių 
nėra. Dabar jau nebeliko 
baltųjų “grinorių”, kurie 
važiuotų į ūkių darbus. At
eiviai jau prasilavino dar
bų ir industrijoje turi ge
resnius darbus ir geresnes 
gyvenimo sąlygas.

Dabar šimtai negrų susi
renka į Foilsway ir Madi
son gatves laukdami auto
busų, kada juos nuveš į 
laukų darbus. Vakaro 9 vai. 
jie jau ten renkasi. Kiekvie
nus su savim turi maišelį ar 
ryąulėlį. Vierii iš jų susėdę 
ant šaligatvių, kiti sugulę 
ant cementinio gatvių grin
dimo, o dar kiti atsirėmę į 
tvoras snūduriuoja.

Aš klausiau jų, kodėl' jie 
renkasi apie 9 vai. vakaro, 
kuomet busas išvežimui at
eina tik apie trečią valandą 
ryto. Dauguma jų atsakė, 
kad namie būdami bijo pra
miegoti, nes taip galėtų 
prarasti ir tą sunkų ir ma
žai apmokamą darbą.

Atvykęs bosas ne visus 
susirinkusius ima į darbą. 
Jis pasirenka. Tie, kurie 
pasilieka, policininkų išva
romi iš susirinkimo vietos. 
Autobusai ateina anksti, 
apie 3 vai. ryto, kad auštant 
tuos darbininkus pristačius 
į darbo vietą* Vieni iš jų 
važiuoja visam laikui ir ten

PREKYBA VAIKAIS
Po antrojo pasaulinio ka

ro Amerikos vyriausybė 
oficialiai leido turtingoms 
bevaikėms šeimoms per me
tus atsigabenti... 80,000 
vaikų iš Europos kraštų. 
Netrukus paaiškėjo, kad ši 
savotiška rinka vaikų rei
kalauja daug daugiau.

Bet jeigu būtų pasiten
kinta ir “kukliu” 80,000 
vaikų skaičiumi, vis tiek 
bevaikės šeimos pačios jų 
atsigabenti negali. Reika
lingi tarpininkai, kurie 
pristatytų šią “gyvąją pre
kę” ir net duotų už ją ga
rantiją.

Tuo' būdu Europos vai
kams supirkinėti susidarė 
keletas oficialių bendrovių, 
kurių savininkai surado 
apsukrių agentų ir, -tinka
mai juos pramokę specia
liuose kursuose, ‘paleido į 
darbą.

Prasidėjo vaikų supirki
nėjimo akcija Portugalijo
je, Ispanijoje, Graikijoje. 
Pagal dėsnį “biznis yra 
biznis” bendrovių suvinin- 
kai nustatė ir vaiko kainą 
nuo 200 iki 800 dolerių. 
Vaikų supirkinėtojai šiuo
se kraštuose lanko prie
glaudas ir renkasi gražius 
ir sveikus vaikus, derasi 
su prieglaudų vedėjais, pa
sirašo sutartis, moka sude
rėtą kainą, veža supirktus 
vaikus į iš anksto paskir
tas vietas ir, susodinę į lai
vus, gabena į Jungtines A- 
merikos Valstijas.

Pasirodo, kad išprusę 
agentai vaikus supirkinėja 
ne visada legaliai ir kar
tas nuo karto dėl to turi 
nuostolių. 1950 metais Ne-

jos į Ameriką buvo “eks
portuota” 2,579 vaikai.

Spaudos pranešimu, mi
nėtų pietinės Europos val
stybių atstovai kreipėsi į 
Vašingtono 
reikalaudami 
prekybą vaikais, tačiau tai 
nedavė jokių rezultatų. 
Vaikai toliau supirkinėja
mi ir vežami į Ameriką. 
Dalis vaikų vežami tiesiog 
į Jungtines Amerikos Val
stijas. Kita dalis (virš nu
statytos normos) vežami į 
Kanadą, o iš čia — į Ame
riką. Kol vaikai patenka į 
pirkėjų rankas, jų kaina 
žymiai pakyla. Prie užmo
kėtos už nupirktą vaiką 
kainos prisideda aprangos, 
maisto, sudėtingos trans
porto išlaidos. Be to, dar 
turi uždirbti ir vaikų su
pirkinėtojai. Negali neuž
dirbti ii’ “labdaringų” 
(taip vadinamos Europos

vyriausybę, 
nutraukti

vaikų supirkinėjimo orga
nizacijos) firmų savinin
kai. Apskaičiuota, kad XX 
amžiaus legalūs “gyvųjų 
prekių” vertelgos nuo vie
no vaiko gauna 500—800 
nuošimčių pelno ir už par
duotus vaikus per metus į 
savo kišenes įsideda milijo
nus dolerių.

Ir taip XX amžiuje pa
čiame pasaulinės kultūros 
centre — Europoje klesti 
vaikų prekyba. Tai dar vie
na, pernelyg dvokianti ka
pitalistinio sodo “gėlė”.

“Tarybinė moteris”

JAV KATALIKAI TURI 
7,800 MISIONIERIŲ

Washingtonas. — Katali
kų viršininkai skelbia, kad 
dabartiniu laiku jie turi už
sienyje 7,800 misionierių, 
kurių tarpe yra 2,830 mote
rų. Jie “platina katalikišką 
tikėjimą ir užsiima moky
mu žmonių”. Nemažai jų 
patenka į kalėjimus už šni- 
pavimą.

Pokilis pas Bekampius
Rugpiūčio 21 dieną, sekmadienį.

tradicinis pokylis, į kurį kviečiame visus. Tai 
sąskridis iš penkių valstijų. Turėsime keletą

Tai 
bus 
svečių-turistų, sugrįžusių iš Tarybų Lietuvos.

Valgis, vaišės ir nakvynė veltui. Visų lauksime. 
Kviečia Bekampiai,

147 13th St., Avalon, N. J.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

šeimai liūdesio va- 
o mirusiai amžino

Vienas iš Dalyvių.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam vi
siems už pareikštą užuojau
tą liūdesio valandoj, už gė
les, kurios puošė veilonės 
karstą. Dėkojam Arlingto- 
no ir Cambridge’iaus lietu
viams už palydėjimą velio
nės karsto į Haverhillio lie
tuvių kapines Bradford, 
Mass. Dėkojame už patar
navimą karsto nešėjams.

Taipgi nuoširdi padėka 
Haverhillio lietuviams už 
dalyvavimą laidotuvėse. Ir 
esame didžiai dėkingi Ha
verhillio moterim už paga
mintus pietus-dėl palydovų 
ir- vyrams 
prie stalų.

Jonas

už patarnavimą

Bari^anskas, 
vyras 

duktėEdna, 
Stakliūnas, žentas *

Irklavimo sportas Trakuose. Vasarą toks vaizdas labai dažnas gra
žiuose Trakų ežeruose.

m

į&fe:-:

gyveną':paruostose kempė- apolio uoste italų policija 
se,"b Kiti, padirbę, grįžta į i sulaikė 100’supirktų vaikų 
namus.. Galima sakyti, kad transportą ir visą paliko 
tai vargingiąusi, biedniau- Italijoje. Supirkinėtojai tu
si žmonės, kapitalistinės 
santvarkos padugnės.

Vieni iš jų gauna mokėti 
nuo dienų po $5 per dieną, 
gauna kavos, atvežimo ir 
grąžinimo kelionę, kiti 
gauna mokėti už suriktas 
daržoves ar vaisius nuo 
svarų. Už šabalbonų surink
tą svarą moka 2 centus ir 
panašiai. Kada pasibaigia 
sezoniniai darbai prie dar
žovių ir vaisių, jie grįžta į 
miestą ir gyvena iš labda
ringų įstaigų “almūžnos”. 
Kuomet lavintų, industrinių 
darbininkų yra be darbo, 
tai šiems sezoninių darbų 
darbininkams nėra vilties 
gauti darbo.

Yra ūkio darbams maži
nu, kaip tai daržovių ir vai
sių surinkimui, bet daržo
vių augintojams yra pi
giau samdyti sezoninių dar
bų darbininkus, negu 
įsigyti mašinas, o antra, 
mašinos subraižo daržoves, 
padaro jas ne taip tinka
mas rinkai, kaip žmogaus 
rankomis surinktos.

Tenka kai kada išgirsti 
pareiškimų,, kad negrai esą 
apsileidę, tinginiai. Tai šo
vinistiniai išsireiškimai, ku
rie nieko bendro neturi su 
teisybe. Negrai dirba sun
kiai, dažnai sunkiausius 
ir mažiausiai apmokamus 
darbus. Darbo rankų rinko
je jie paskutiniai gauna 
darbo, o krizės metu patys 
pirmutiniai yra paleidžiami 
iš darob.

J. Balsys

Baltimore, Md. — Beth
lehem Steel Co. laivų fabri
kas baigė statyti tankerį 
“Gulfoil”, 30,000 tonų įtal
pos, kuris galės vienu kar
tu gabenti 250,000 bačkų 
aliejaus.

rėjo didelį nuostolį.
1958 metais iš Graikijos 

buvo išvežti 562 vaikai. 
Pažangioji graikų visuo
menė griežtai protestavo 
prieš tokią prekybą. Supir
kinėtojams buvo iškelta 
byla, tačiau nieko nelaimė
ta. Vaikų supirkinėtojai ir 
toliau verčiasi savo amatu. 
Jį dargi išplėtė. Nepasiten
kindami prieglaudomis, iš 
kurių, po sukelto bylos me
tu triukšmo, sunkiau su
pirkinėti vaikus, jie pradė
jo vaikščioti į neturtingas 
priemiesčių gyventojų šei
mas, supirkinėdami vaikus 
individualiai.

Italų spauda plačiai apra
šė, kaip Palermo mieste 
vienoje šeimoje buvo nu
pirktas vaikas. Neturtinga 
šeima turėjo 8 vaikus. Tė
vai ilgai svyravo, bet, pa
siūlius už vaiką 800 dol., 
vieną pardavė. Tokia suma 
skurdžiai gyvenančiai šei
mai — dideli pinigai. Ką 
pergyveno parduodami vai
ką tėvai, o ypač ' motina, 
paliekame spręsti patiems 
skaitytojams.

Drauge amerikiniai agen
tai savo “veiklą” palčiai iš-' 
vystė ir kitose Europos val
stybėse. Visų pirma Vaka
rų Vokietijoje, iš kur kas
met superkama ir išveža
ma į Ameriką po kelis tūk-. 
stančius vaikų, daugiausia 
iki vienerių metų amžiaus. 
Šių metų pradžioje Vakarų 
Vokiet. žurnalas “Štern” 
pateikė ne tik žinių apie 
^aikų supirkinėjimą, 'bet 
tas žinias pailiustravo gau
siomis nuotraukomis, vaiz
duojančiomis, kaip, deran
tis dėl vaiko, apžiūrima 
“prekė” vežimėlyje. To 
žurnalo žiniomis, vien 1957 
metais iš Vakarų Vokieti-

Prošvaistės
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
> gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 56c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasipaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

■, Laisve ~
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y. [j
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Montello, Mass, r”
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad sunkiai serga W. Juod- 
deikis. Džiugu pranešti, 
kad šiuo tarpu jo sveikata 
po biskį taisosi. Tikimasi, 
kad draugas nugalės ligą 
ir vėl darbuosis kartu su 
mumis meno srityje.

Taipgi smagu pranešti, 
kad jau pilnai pasveiko Al
bertas Potsius ir 
Wallan.

Bet jau seniai 
serga “Laisvės”
jas W. Gačius. Jis gyvena 
184 Ames St., Montello, 
Mass.

Antanas

sunkiai i 
skaityto-

Geo. S kiniai lis

Philadelphia, Pa.
Vengras dipukas, Gyula 

Sonogyl, 29 metų, gyvenęs 
po 1427 N. 5th St., Phila
delphia, negaudamas dar
bo, sumanė užbaigti savo 
gyvenimą.

Liepos 31 d. užlipo ant 
paties vidurio Benjamin 
Frankiln tilto ir nušoko į 
Delaware upę, apie 150 pė
dų gilumo, kur ir prigėrė. 
Jo kambario gaspadinė pa
sakoja, kad jis vaikščiojo 
nusiminęs, neturėdamas 
kuom užmokėti jai už kam
barį.

Vietinė spauda apgailes
tauja, kad šitas “didvy
ris”, “Hungarian freedom 
fighter”, nusižudė.

Camdenietis

įsi- 
mela-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

tos kojos. O ypač jiems 
karto per metų metus
ginga ir apgavinga apie Lie
tuvą propaganda. Kai 
nujieji inteligentai jau 
slepia savo kantrybės 
mimo.

kurie 
nebe- 
iššlsė-

Tik tuo galima “pateisin
ti” klerikalinės ir menševiki- 
nės spaudos paaštrintą pro
pagandą prieš bile kokius ry
šius su Lietuva, prieš net pa
galvojimą apie kultūrinį ben
dradarbiavimą su Lietuva. 
Toje spaudoje jau visiškai už
trenktos durys tiems, kurie 
buvo pradėję kelti balsą už 
susisiekimą su tėvyne.

Atsimenate 
galvočių J. 
Kairį) ? Prieš 
viešai skelbė

tik 
‘iš-

seną menševikų 
Kaminską (A. 
metus kitus jis 
naujo atominio

karo idėją. Jis sakė, kad 
toks karas mūsų Lietuvą 
vaduos”.

Dabar jis vėl prabilo.
Bostono “Keleivyje” (rugp. 3 
d.) jis sakosi nebegalįs ilgiau 
tylėti. Jis pats gerai žinąs, 
kad —

“Pas jaunuosius socialistus 
ir socialistuojančius yra įsiti
kinimas, kad socializmui bazę 
yra sukūrę bolševikai — So
vietų Sąjunga”.

Tokia nuomonė esanti išda
vystė. Nors, girdi, tiesa, “Ta- 

' rybų Rusija, palyginus su ca
rų Rusija, yra padariusi mil
žinišką pažangą, kurdama 
automatizuotas įmones net 
Sibiro tyruose”, bet joje jis, 
Kaminskas, nerandąs jokios 
socializmo bazės.

Taip kvailai galvoti, žino
ma, niekas Kaminskui negali 
uždrausti. Bet jis elgiasi la
bai negražiai, tiesiog kiauliš
kai, kai tokius savo draugus 
vadina “ b 1 ū d o apsėstais” 
žmonėmis. Ne jie blūdo apsė
sti, bet nelaimingas J. Ka
minskas. Tiktai blūdo apsės
tas žmogus juk gali šiandien 
teigti, kad Tarybų Sąjungoje 
nė su žiburiu negalima suras
ti socializmo, arba kad “so
cializmo bazė” randasi Vaka
ruose, tai yra Amerikoje ir 
kitose kapitalistinėse valsty
bėse.

• p.—LaisvS (Liberty)— Antrad., rugp. (Aųg.) 9, 1960
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Juozui Jeskeviciui-Esque

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Aldonai, 
seserims Emilijai Jeskevičiūtei-Young ir Elenai Jes- 
kevičiūtei, taipgi Purėnams ir kitiems giminėms.

Margaret ir Al Valiliomai
Ft. Lauderdale, Fla.

įvairios Žinios
Per 11 metų slėpė 

tris savo vaikus
Tecumseh, Canada. —Per 

vienuolika metų Mrs. S. 
Leach slėpė tris savo vai
kus. Jie ouvo gyvenimo na
me, galėjo žiūrėti televizi- 
ją, klausytis radijo, bet ne
galėjo iš namų išeiti.

Moteris aiškino polici
jai, kad, pasibaigus jos pir
mai ženatvei ir jai persikė
lus iš Detroito į Windsor 
gyventi, sunku buvo gauti 
gyvenimo namas su daug 
mažų vaikų. Tai ji juos ir 
slėpė.

Vėliau ji vedus su kitu 
vyru. 1953 metais nusipirkę 
nuosavą namą, bet jie ne
norėjo žmonėms atidengti 
tą savo slaptybę. Konstan
co dabar yra 16-kos metų, 
Gordon — 14 ir Glenda 13 
metų. į

Vaikai sveiki, tik maži į
ūgiu. į Miesto viršininkai sutiko

 j pakelti švaros (sanitation)
darbininkų algas $450 me
tams per trejis metus laiko. 
Dabartiniu laiku švaros 
darbininkų mažiausia meti
nė alga yra $4,050, o 
trejų metų bus $5,350.

H. C. McNerlin, 21 metų 
amžiaus, pasakojo, kad jis 
savo draugą John Setarį, 20 
metų amžiaus, nušovė, “ne
tekęs proto”. Jie baliavojo 
karčiamoje ir susipyko. Mc
Nerlin nuėjo, atsinešė šau
tuvą, Setarį nnušovė, o kelis 
kitus žmones sužeidė. Tei
sėjas Scileppi patvarkė, kad 
McNerlinas turi būti teisia
mas, kaip pirmo laipsnio 
žmogžudys.

Albany, N. Y.—NewYor- 
ko valstijoje per šešis mė
nesius 1960 m. buvo 26,000 
areštų už kriminalius pra
sikaltimus. New Y o r ko 
mieste jų yra daugiausia. 
Vien birželio mėnesį buvo 
3,660 areštų.

Praga. — Čekoslovakija 
Įteikė protestą Vakarų Vo
kietijos valdžiai prieš šni
pų veržimąsi per sieną. Ge
gužės ir birželio mėnesį bu
vo 20 tokių bandymų.

Bonna. — Paliuosavo iš 
kalėjimo Hitlerio Fieldmar- 
šalą F. Schoernerį, kuris 
buvo nuteistas už kareivių 
žudymą.

Helsinkis. — Tarybų Są
junga, Jungtinės Valstijos 
ir Japonija susitarė bendrai 
veikti informavimui apie 
jūrų audras.

New Yorkas. — Gana 
respublikos delegatas pra
nešė, kad jo šalis vartos jė
gą išvarymui belgų iš Kon
go. Gana turi 5,000 karių 
Kongo respublikoje.

Per septynias savaites 
miesto policija areštavo 
103 narkotikus.

Baigėsi streikas
Pagaliau, įsikišus

bu-

i r

tie-

guber
natoriui Rockefelleriui, 
vo baigtas Long Island 
ležinkelio darbininkų 
tarnautojų streikas.

Darbininkai laimėjo,
sa, ne viską, ko buvo reika
lavę, bet laimėjo algų pakė
limą ir darbo valandų su
trumpinimą.

Streikas tęsėsi apie tris 
savaites, ir tai sudarė daug 
nesmagumo tiems, kurie 
Long Islande gyvena, o 
Niujorke dirba. Tokių žmo
nių yra apie 260,000.

Motor Vehicle Bureau pa
tu ria automobilių 
ru o to jams patikrinti savo 
vairavimo leidimus (licen
ce). Rugsėjo (Sept.) 30 die
ną mūsų mieste 332,300 lei
dimų laikas pasibaigia.

v a i-

uz

Teisėjas I. D. Davison 
nuteisė Anthony Durantą 
nuo 10 iki 20 metų kalėji
mo. Durant požeminių trau
kinių stotyje išprievartavo 
protestantų kunigo žmoną.

prieEina pasiruošimas 
1964 metų Pasaulinės Pa
rodos. Vien tik vieškelių 
pravedimui ir pagerinimui 
bus išleista $95,000,000. Nu
matoma, kad per metus lai
ko parodoje lankysis apie 
70,000,000 žmonių.

Mary Ellen Coyle, 7 metų 
mergaitė, gyvenus 614 2nd 
Avė.,, Manhattane, naktį 
per miegus iškrito pro lan
gą nuo penkto aukšto 
užsimušė.

ir

New Delhi. — Indija 
teikė Nagos provincijai 
vivaldybę.

£U-
sa-

vy-Ankara. — Turkijos 
riausybė paleido iš tarny
bos 235 senus generolus.

Briuselis. — NATO ko
manda reikalauja, kad Bel
gija pasitrauktų iš Kongo.

Havana. — Kubos vy
riausybė išvarė W0R ko
respondentą Charles Wiley.

Atlanta, Ga. ■— Mirė Ku- 
Kluks Klano vadas E. L. 
Edwards.

Manila. — Laike didelių 
tropiškų lietų jūrų vanduo 
užliejo žemesnes vietas ir 
žuvo 40 žmonių.

Apie sugrįžusius mūsų 
mielus turistus

Praė j u s į ketvirtadienį, 
vakare, į Idlewild aerouos
tą nusileido didžiulis 
sprausminis Skandinavijos 
linijos lėktuvas. Iš jo išėjo 
dešimt mūsų lauktų draugų 
ir draugių, grįžusių iš Lie
tuvos.

Kaip žinia, mes juos lie
pos 7 dieną išleidome. Tuo
met jų buvo 28.

—Kur kiti ? — klausiame.
—Kiti atskris penktadie

nio rytą, — buvo mums at
sakymas. ■— Jie, mat, lėks 
ne sprausminiu; daugiau 
laiko kelionėje reikės pra
leisti.

Penktadienio rytą nusi
leido kiti du Skandinavijos 
linijos lėktuvai, ir juose bu
vo likusioji dalis — 17 as
menų. (Iš tų 28, beje, vie
nas asmuo dar kuriam 
kui pasiliko Lietuvoje 
Ieva Mizarienė).

Sugrįžo visi sveiki
Mes labai džiaugiamės, 

kad visi sugrįžusieji gra
žiai atrodė, nors po ilgokos 
kelionės truputėlį pavargo. 
Jų veidai saule apdegę.

—Pavargome mes dau
giausia pačioje Lietuvoje, 
—mums pasakojo. — Pa
vargome iš per didelio mus 
pamylėjimo, iš nuolatinio 
keliavimo. Važinėjome mes 
po visą Lietuvą, po miestus 
ir po kaimą. Mus visi labai 
mielai priėmė, vaišino ir 
pamylėjo. Žinote, kaip esti. 
Nuvyksti pas gimines—vai
šės, džiaugsmas, dainos. 
Miestuose — žmonės, bičiu
liai ir draugai, apspinta, 
vaišina, džiaugiasi. Miegoti 
tegalėjome tik po keletą va
landų. ; :

—Ar buvo susirgimų ?
—Taip,, buvo.- Gal dėl 

dėl. ūmios klimato atmai
nos, gal dėl ko kito. Bet vi
si grįžtame, į kaip matote, 
sveiki ir linksmi.

Mes klausėme:
—Gerai, Lietuva

lai-

jums 
patiko, o kaip Maskva?

Į tai atsakė Ks. Karosie
nė:

—Maskvoje esu buvusi 
prieš arti 30 metų: dabar 
ją vargiai beatpažinau. To
kia statyba, toks miesto 
augimas...

Kalifomietės
Minėjome Ks. Karosienę. 

Jinai su savo drauge Ma
riutė Baltulioniūtė nakvojo 
pas draugus Ventus, tai 
penktadienį Ventai ir atve
žė jiedvi į “Laisvę”. Mes 
apipylėme jas klausimais, 
o jiedvi nepatingėjo mums

Paieškojimai
Ieškau mylimo brolio Jono Pet

kaus, gyvenančio ; New Haven, Conn. 
Yra muzikantas. ', Kilęs iš Kauno, 
Šiaulių apskr., Kuršėnų parapijos. 
Prašau jo paties arba kas žino 
apie jj, pranešti ■ man, už ką būsiu 
dėkinga. Julia Jurkšaitis, 951 Col
lege Ave., c/o Mrs. S. Andrijauskas 
Bronx 56, N. Y.

lieškau sekančių giminių, gyve
nančių Chicagoje: Čyžas Mikolas, 
Jono, jo žmona Rozalija, sūnus Er- 
nistas. Pusbrolis čyžas Ramutis, 
Igno, jo žmona Marijona, sūnus 
Franciškus, turėjo ir vieną dukterį, 
vardo nepamenu; Pusbrolis čyžas 
Apolitas, Petro, ir Bagavičius Ste
ponas. ' .į;

Būsiu dėkingas', jei patys, arba 
apie juos žinantieji, praneštų man 
sekamu adresu: čyžas Juozas, Jono, 
Kuršėnų rajonas, Kuršėnų geležin
kelio stotis, Lithuania, USSR.

Ieškau savo tetos Kamarauskie
nės, Efroze, d. Antano, gyvenančios 
Brazilijoj. Jeigu jos gyvos nėra, 
tai gal atsilieps, jos vaikai, sūnus 
ir duktė, vardų nežinau. Rašykite: 
Elena Pušinskienė-Leonavičiūtė, — 
(Kosto), Klaipėdos m., Minijos g-vė 
Na. 135a, b. 7„ Lithuania, USSR.

Is anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisvių vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

, atsakinėti.
Ksavera yra gimusi Lie- 

■ tuvoje, bet mažytė buvo at
vežta į Ameriką. Taigi jai 
teko tarytum pirmą kartą 
Lietuvoje būti. Ji 
si jos ekonomika 
ra, stebėjosi tuo 
Tarybų Lietuvos 
kilimu, koks ten šiuo metu 
vyksta.

—Radau ten ir kontra
dicijų, priešginybių. Vie
name miestelyje mano gi
minaitė, jau senutė, gyvena 

dar iš buržuazijos laikų už- 
silikusioje dūminėje pirke
lėje. Pirkelė dūminė, o joje 
jau šviečia elektros šviesa! 
Pagalvokite, koks kontras
tas! Stubelę tuoj griaus ir 
jos vieton atsistos mūrinis 
namas.-

M. Baltulioniūtė — ki
toks pasakotojas. Ji dzūkai- 
tč nuo Merkinės. Gimusi 
Jononių kaime, skersai Ne
muno nuo Merkinės. Baltu- 
lioniūtė Lietuvoje buvo 
prieš pat Antrąjį pasauli
ni karą, rodosi, 1939 me
tais.

—Ar yra koks skirtu
mas? — klausiame mes jos.

>—Nei neklauskite! — at
sako ji. — Žmonės daug ge
riau pavalgę, negu tuomet, 

■—maisto kiekvienas turi vi
sokio, lengviau dirba, negu 
seniau. Gražiau atrodo. Ir 
daug linksmesni!.. O Lietu
vos valdininkai! Patys 
aukščiausi valdžios žmonės 
su tavim kalbasi, su tavim 
sveikinasi kaip lygūs,— jie 
tokie patys, kaip ir mes. Ne 
taip, kaip buvo 1939 metais.

—Prašo me pasakyti 
mums, kokia vieta Lietuvo
je jums padarė gražiausį 
įspūdį? -

Pagalvojusi, M. Baltulio
niūtė atsakė:

— Turbūt Druskininkai. 
Kokia tai vieta! Bet galiu 
pasakyti, kad ir Alytus la
bai gražiai atrodo. O Ne
ringa! Neringa, lyg stebuk
linga šalis.

■—Maskvoje buvote? — 
klausėme viešnių.

—Buvome visi. Gaila, 
kad negalėjome įeiti į Leni
no mauzolėjų — jį dabar 
ten truputėlį remontuoja, 
tai vizitorių neleidžia. Bu
vome Kremliuje, po miestą 
važinėjome plačiai; įdomiai 
laiką praleidome. Bet pats 
fantastiškiausias Maskvoje 
dalykas — Didysis (Bolšoi) 
teatras. Matėme operą “Gy
lys”. Bet nereikėtų nei ope- 
ręs — pats tearo vidus žmo
gų žavėte žavį. Amerikoje 
nėra nieko panašaus.

Abidvi draugės kalifor- 
nietės žadėjo savo 
džius parašyti mūsų 
raščiui.

M. Baltulioniūtė, 
paaukojo “Laisvei” $20.

■—Kaip gi jūs juos per vi
są kelionę išlaikėte?

—Taupiau “Laisvei”. At
simenate, prieš išvykimą į 
Lietuvą aš juos jums siū
liau. Jūs tuomet neėmėte— 
sakėte, taupykit kelionei. 
Tai aš juos ir taupiau.

Sekmadienį viešnios su 
Jonu Grybu buvo nuvyku- 
sios į Worcesterį dalyvau
ti piknike. O pirmadienį 
abidvi išvyko į San Fran
cisco, į namus. Tiesa, Ksa
vera gyvena San Leandro 
mieste, bet jis yra netoli 
San Francisco. Karosienė 
pažymėjo gavusi žinių, kad 
jos motina vėi sergaliuoja, 
skubėjo. į namus. O Baltu- 
lioniutė San Franciske turi 
grožio salioną, — vadinasi, 
jos laukia svarbios parei
gos.

džiaugė- 
ir kultū- 

sparčiu 
gerbūvio

įspu- 
laik-

Aplankėme A. Linky Aido Choras
Savaitė atgal, tai buvo 

liepos 31 d. mudu ir W. Mi
siūnai patraukėm į Ilgąją 
salą, kur gyvena senas pa
žangietis Antanas Linkus, 
senasis. Mat, prieš keturias 
savaites jam buvo padaryta 
sunki operacija ant vidurių. 
Pasirodo, kad po gerai pa
vokusios operacijos liepos 
28 d. drg. Linkus grįžo na
mo. Kai mes važiavome jį 
aplankyti, monėme Antaną 
rasti sunkioje padėtyje. Ta
čiau jį radome linksmą ir 
geroje nuotaikoje. Sakė, 
kad jo sveikata eina geryn. 
Tad mums buvo labai links
ma matyti, kad mūsų drau
gas taip greitai sveiksta.

Mes nuvažiavę pas jį jau 
radome didelį būrį draugų 
bei giminių. Visi svečiai bu
vome su sūnaus Antano 
Linkaus pagalba gražiai pa
vaišinti. Visi palinkėjome 
draugui kuo greičiausiai 
pasveikti. Drg. Linkus dė
kingas tiems, kurie jį ap
lankė ligoninėje imamuose.

Drg. A. Linkus yra nuo
širdus darbininkų judėjimo 
rėmėjas ir visų mūsų orga
nizacijų narys. Kuriems 
draugams sąlygos leidžia, 
raginami jį tą gerą draugą 
aplankyti. Jis bus visiems 
nuoširdžiai dėkingas.

A. Linkaus adresas:
71 Vanderbilt Ave., 
Central Islip, L. L, N. Z.

V. ir V. Bunkai

Pastaba K. D.
‘^Laisvės” laidoje iš liepos 

29 d. tilpo K. Dj vieno fil
mo apžvalga, bet nebuvo 
pažymėta, kada to filmo 
rodymas baigsis. Perskai
tęs apžvalgą, aš nuvykau 
filmo pamatyti, bet jo jau 
nerodė; rodė visai kitą fil
mą,, kurio aš nenorėjau ma
tyti. Sakė, jog to filmo ro
dymas, apie kurį buvo 
“Laisvėje” rašyta, buvo su
laikytas jau liepos 22 d.

Vadinasi, apsigavau aš, 
apsigavo ir kiti, ir dėl to 
kaltina “Laisvę”. Reikėtų, 
kad tokių filmų apžvalgi
ninkai, kaip K. D. ir kiti, 
rašydami apie juos, parady
tų, kada baigsis jųjų tame 
teatre rodymas.

M. Simon

Asuncionas. — Paragva
jaus kariniai daliniai sumu
šė sukilėlius, kurie buvo įsi
veržę iš Argentinos.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 21 
d., Olympia Parke įvyks Aido Cho
ro metinis piknikas. Kviečiame vi
sus dainos mylėtojus iš Worcester 
ir apielinkčs atsilankyti į šį gražų 
pikniką. Jau žinote iš praeities, kad 
Aido Choro piknikuose yra labai 
graži dainų programa. Gi šiemet 
bus labai įspūdinga programa, nes 
dalyvaus ir Hartfordo Laisvės Cho
ras. Atsilankykite, išgirskite gražią 
programą ir pasilinksminkite gra
žioje vietoje — Olympia parke. Čia 
taipgi būsite pavaišinti gerais val
giais ir gėrimais.

Aido Choras
- (65-66)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino (Klubo piknikas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio (August) 21 
d., Bay View Grounds. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

Rengėjai
(65-66 )

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. rugpjūčio (August), sve
tainėje 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Prašomi visi na-, 
riai susirinkti, nes turėsime aptar
ti svarbius reikalus apie mūsų to
limesnę veiklą ir išgirsti komisijų 
raportus iš praėjusio LLD suvažia- 
vim'o. Turime daug ir kitų svarbių 
reikalų aptarti.

Valdyba
- (63-64)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, rugpiūčio 10, Lai
svės salėje, 7:30 vai. vakare. Visi 
kuopos nariai dalyvaukite.

Valdyba -
/ (63-64)

Aido Choro speciali pa
moka įvyks šio trečiadienio 
vakarą, rugp. 10 d, 8 v.W 
Privalome pasiruošti sku
biam ir svarbiam reikalui, 
čia aptarsime ir tą visą 
reikalą. Lauksime visų cho- 
riečių. Aido Valdyba

Susitiksime rugpiūčio- 
14 dieną piknike

Sekmadienį, rugp. 14, bus 
grįžusi iš Lietuvos pirmoji 
turistų rupė. Tai bus gera 
proga su turistais pasima
tyti piknike Kasmočiūtės 
sode, Great Neck, N. Y.

Šį pikniką ruošia LLD 
2-roji Apskritis.

Piknike galėsime skaniai 
pasivaišinti, pasilinksminti 
ir tuo pačiu metu išgirsite 
turistų kalbas, ką jie dabar 
matė Lietuvoje.

Iš Williamsburgo busas 
išeis nuo Lituanica sk\4ero 
12:30 valandą.

O tie, kurie vyksite auto
mobiliais, prašomi tuo lai
ku sustoti Lituanica skve
re ir paimti tuos, kuriems 
buse jau nebebus vietos.

Taigi, visi pasižymėkite 
rugpiūcio 14 dieną. Daly
vaukite piknike.

Rep. ,

Suėmė tris laksią 
užpuolikus

Policija suėmė Edvardą 
Kehoe, 22 . metų amžiaus, 
kada i is bėgo su $45, atė
męs nuo taksio vairuotojo 
H. Kaplano.

Ten pat Bronks miesto 
dalyje areštavo J. Cabrerą, 
19-kos metų ir R. Tori^fį, 
2 metų .amžiaus, kada jie 
mušė taksio vairuotoją E. 
Leoną. Trečias plėšikas pa
bėgo.

1960 metais . New Yorke 
jau apie pustuzinis taksių 
vairuotojų buvo apiplėšti ir 
nužudyti, o taip apiplėšimų 
labai daug įvyko. Policija 
tyrinės suimtus: ar jie ne
turi ką bendro su pirmes
nėmis taksių vairuotojų žu
dynėmis, t*

VANDALAI DARO 
NUOSTOLIŲ

New Yorko mokyklų vir
šininkai praneša, kad tik 
per vienerius metus vanda
lai padaro mokykloms 
$500,000 nuostolių. D a u- 
giausiai mokyklos nukenčia 
nuo sudaužytų langų. I960 
metais per pirmuosius pen
kis mėnesius tik Junitr 
High mokykloje nr. 71, ^Rt 
B Avė. ir 6th St., Manhat
tane, išdaužė virš 600 lan
gų. Net ir vielų pintinei . 
negali langų apsaugoti.

Gaisras iškilo 186 
Beach St., Queens, apart- 
mente, kuriame buvo 4 me
tų mergaitė ir 2 metų jos 
broliukas Durantai. Kai
mynai pašaukė policiją, bet 
kol duris išlaužė, vaikučiai 
užtroško. Motina buvo iš 
namų kur tai išėjus.
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