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KRISLAI
Sugrįžo.
“Laisvintoje” darbeliai. 
Atsilikimas kaime.
Atmetė.

— Rašo R. Mizara —
Šie metai, kaip žinia, Tary

bų Lietuvai—jubiliejiniai, me
tai. Dėl to ir mūsų laikraštis 
<fcpie Lietuvą šiuo metu talpi-' 
na daugiau raštų ir paveiks
lu negu kada nors pirmiau.

Šiemet daugiau Amerikos 
lietuvių aplankė savo tėvų 
kraštą kaip pernai. Apie šim-< 
tą žmonių ten buvo ir jau I 
sugrįžo. Bet dar viena gru
pė lietuvių turistų išvyks į 
Lietuvę rugpjūčio 31 dieną.

Praėjusį antradienį geroka 
mūsų grupė nekantriai žiūrė
jome į padangę, laukdami 
nusileidžiant Sabena linijos 
sprausminio lėktuvo. Sulaukė
me.

Tarp kitų keliauninkų išeina 
iš jo .‘<9 lietuviai turistai, ap
lankę Lietuvą.

—Sveiki, draugai!
—Sveiki! — atsako mums, 

nors kelionėje kai kuriems te
ko ir pasirgti. Visko pasitai
ko.

Kalbamės. Vieni pradeda 
pasakoti apie milžinišką pa-i 
žangą, daromą Lietuvoje. Ki
ti pradeda nuo dar užsilikusių 
Ufrn trūkumų—kaime, kur jie 

v lankėsi.
Viskas įdomu. Mes gerai ži

nome, kad Lietuvos upėmis 
dar nebėga pienas, o kalnai— 
ne iš medaus.

Čikagos “Sandara” prakei-; 
kia grįžusius iš Lietuvos tu
ristus. Ragina saviškius skųs
ti valdžiai, kad neleistų jiems 
pasakoti, ką matė savo tėvų 
žemėje.

Visiškai išsigimė sandarie- 
čių organas! Bet jo balsas, 
kaip to keturkojo, į dangų 
neis.

Man pasakojo vienas as
muo, glaudžius ryšius palai
kąs su “vaduotojais,” kaip jie 
“darbavosi,” kad JAV lietu
viai turistai nebūtų leidžiami i 
vykti Lietuvon.

— Jūs neįsivaizduojate, — 
sakė jis, — kiek jie rašalo ir 
popieriaus išeikvojo, rašyda
mi Valstybės departamentui, 
kad jis uždraustų pažangie
siems vykti į Lietuvą!..
b-Matot, kaip jie “laisvina” 
Lietuvą!

•
Amerikietis pianistas Van 

Cliburn, gastroliuodamas Ta
rybų Sąjungoje, uždirbo ne
maža pinigų. Na, tai jis 80,- 
000 rublių paaukojo babtistų 
bažnyčiai Maskvoje.

Toks “žygis” virtuozo vardo 
tarybinėje visuomenėje nepa
kels.

Rašant šiuos krislus, į re
dakciją atėjo kalifor n i e t i s 
Burda, tik ką grįžęs iš Lietu
vos.
i —Kaime, kur aš lankiausi,- 
sakė jis, — dar yra nemaža 
atsilikimo. Blogiausia su tais, 
kurie neskaito ne tik knygų, 
o ir laikraščių. Kai kurie jų 
dar vis galvoja senoviškai... 
Mūsų kelionei po Lietuvą ir 
Maskvoje labai pakenkė lie
tus, kurio šiemet ten buvo per 
daug...

Demokrato Kennedžio su
manymas, kad dabartinė JAV 
Kongreso sesija pravestų įsta- 

lįty/ną, pagal kurį seno amžiaus 
žmonės būtų aprūpinti medici
nine pagalba, senate buvo at
mestas.

Jis atmestas dėl to, kad 
paties Kennedžio partijos na
riai (pietiečiai) senatoriai bal
savo kartu su respublikonais.

Tautos laisve ir Amerikos 
valstybių konferencija

Prekyba, politika ir
"cukrinė lazd

Laosas, Japonija, Kambodija 
ir J. Valstijų politika

San Jose, Kosta Rika. — 
Amerikos valstybių užsie
nio ministrų konferencija 
parodys, ar ir ant toliau 
Lotynų valstybės seks 
Jungtinių Valstijų politiką, 
ar kai kurios eis keliu, ku
rio pageidauja tų šalių žmo
nės.

JAV delegacija išdalino 
kitų šalių delegatams raš
tišką kaltinimą prieš Kubos 
respubliką. Sako, kad “Ku
ba užsiima lavinimu komu
nistinių agentų, partizanų 
ir komunistų revoliucijos 
platinimu Lotynų Ameriko
je”. Kaltina, kad tarų vado
vauja Pasaulinė Demokra
tinė Jaunimo Federacija.

Raul Roa, Kubos užsienio 
ministras, pareiškė,, kad 
niekas kitas į kitų šalių vi
daus reikalus nesikiša, kaip 
tik Jungtinių Valstijų val
dančioji klasė... Jis sakė,

Sukamo uždare dvi 
priešų partijas

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo įsakė 
uždaryti dvi priešų parti
jas, tai musulmonų “Maš- 
jumi” ir Socialistų partiją. 
Jos prieštaravo naujai že
mės reformai ir Sukamo 
pravedamai ‘‘demokratijos 
linijai”.

Abi partijos visomis jė
gomis kovojo prieš Indone
zijos Komunistų partiją, 
kurstė gyventojus ir silpni
no šalies pajėgumą.

Indonezija nutraukė di
plomatijos ryšius su Hol
land! j a. Ji reikalauja Va
karinės Naujosios Gvinė
jos, kurią yra pavergus 
Hollandija. V. N. Gvinėja 
užima 15,000 ketv. mylių 
plotą ir turi milijoną gy
ventojų.

Laoso žmonių armija 
pradėjo veikti

Vientiane. — Reakcinės 
jėgos su pagalba iš užsienio 
vis dar bando nuversti Lao
so naują valdžią. “Nežino
mi lėktuvai” skraido virš 
miestų ir kaimų, barsto la
pelius, kurstančius prieš 
naują valdžią.

Aukšti armijos koman- 
dieriai bandė vesti karių 
pulkus naujos valdžios nu
vertimui, bet daug karių 
atsisakė, kiti išbėgiojo į 
miškus.

Pathet Lao (Liaudies ar
mija) paėmė į savo kontro
lę šiaurvakarinę Laoso da
lį ir pastojo reakcijoj pul
kams kelią linkui sostinės.

Seulas. — Valdžios įsaky
mu nugriautas didelis pa
minklas, kuris buvo pasta
tytas pagarbai Syngman 
Rhee. Kaip žinia, kobėjie- 
čiai nuvertė jo valdžią, o 
Rhee pabėgo į JAV. 

kad JAV iki dabar diktavo 
Lotynų Amerikai ne tik po
litiką, bet ir ekonominį gy
venimą. Tuogi kartu Loty
nų Amerikos žmonės siekia 
reformų, kaip žemės reika
luose, taip industrijoje ir 
politinės laisvės.

Lotynų Amerikos kai ku
rie delegatai pasitiko JAV 
kaltinimus kaip neparem
tus faktais. Jiems nėra pa
slaptis, kad ne Kuboje or
ganizuojamos jėgos JAV 
valdžios nuvertimui, bet 
Jungtinėse Valstijose prieš 
Kubą.

Konferencija apkalti n o 
Dominikos vyriausybę, kad 
ji kišosi į Venezuelos vi
daus reikalus ir nutarė var
toti prieš respubliką ekono
mines ir diplomatines sank
cijas. Dominikos delegacija 
pasitraukė iš konferenci
jos.

Pabėgo JAV karys- 
šnipas i TSRS

Maskva. —Iš Vakarų Vo
kietijos pabėgo į Tarybų 
Sąjungą Jungtinių Valstijų 
karys šnipas Vladimir Slo- 
boda, kuris veikė šnipų gru
pėje 513. Jis sako, kad pa
sipiktino karo ruošimu ir 
lakūno Powers šnipavimu.

Sloboda buvo pokarinis 
pabėgėlis. Jis gimęs Lvovo 
srityje. Į JAV armiją įsto
jo Bremene 1953 metais, 
buvo atgabentas į Jungtines 
Valstijas ir Fort Bragg, N. 
C., paruoštas šnipinėjimui.

įvyko labai baisus 
miškų gaisras

Reno, Nev. — Aukštųjų 
Sierra kalnų srityje įvyko 
baisus miškų gaisras. Per 
porą dienų sudegė apie 70,- 
000 akrų miško.

Nuo gaisro nukentėjo ir 
artimesni miestai ir mies
teliai. Gaisras sunaikino 
elektros laidus 15,000 ket
virtainių mylių plote. Mies
tai neteko šviesos ir kito
kio elektros patarnavimo.

Gaisro gesinimui stojo 
tūkstančiai žmonių. Armija 
ir laivynas prisiuntė 1,400 
lakūnų, kurie iš lėktuvų 
mėtė gesinančią chemišką 
medžiagą.

Peru studentai vėl 
demonstravo už Kubų

Lima. — Apie tūkstantis 
universiteto studentų de
monstravo reikalaudami, 
kad imperialistai paliktų 
ramybėje Kubos respubliką. 
Tai jau ne pirmosios jų de
monstracijos.

Studentai priėmė rezoliu
ciją kurioje pasisakė už na
cionalizavimą užsienio ka
pitalistų įmonių Peru res- 
publikoje.

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį prezidentas Eisen
howeris patvarkė, kad ne
pirkti cukraus iš Kubos. 
Todėl Kuboje pasiliko 700,- 
000 tonų cukraus, kuris tu
rėjo būti išvežtas į mūsų 
šalį.

Po to JAV vyriausybė 
pareiškė, kad ji cukraus 
daugiau pirks iš kitų Ame
rikos valstybių. Buvo pa
siūlyta, kad Dominikos res
publikai būtų leidžiama, 
vieton 1960 metų 130,000 
tonų cukraus, įvežti į Jung
tines Valstijas 1961 m. 452,- 
000 tonų.

Dabar Eisenhoweris atsi
kreipė. į Kongresą prašyda
mas leidimo sulaikyti cuk

Senatas jau atmetė
senatvės bilių

T

Washingtonas. — Sena
tas svarstė senatvės bilių. 
Dabartiniu laiku virš 70,- 
000,000 Jungtinių Valstijų 
žmonių mokh į < Social Secu
rity. Demokratas senato
rius Anderson davė pasiū
lymą, kad žmonėms, kurie 
paeina po Social Security 
apdrauda, po 68 metų am
žiaus, būtų iš to fondo ap
mokėta ligoninių ir namuo
se sirgimo išlaidos.

Pataisymas siūlė, kad iš 
Social Security būtų apmo
kama 120 dienų ligoninėje, 
arba 240 dienų sirgimas na
muose ir 360 daktaro apsi
lankymų į namus.

Kadangi šiemet bus pre
zidentiniai rinkimai, tai se
natorius Javits, respubliko
nas iš New Yorko valstijos, 
davė kitą pataisymą, kad 
Social Security padengtų 
medikales išlaidas virš 65

Pastarieji įvykiai 
Kongo respublikoje

Leopoldville. — Prasidėjo 
mūšiai Katanga provincijo
je, Albertville srityje. Sa
koma, kad mušasi belgų ar
mijos daliniai prieš Jungti
nių Tautų prisiųstus Mali 
respublikos kovotojus.

Tarybų Sąjungos didžiu
liai lėktuvai “Iliušin-80” 
kiekvieną dieną atveža į 
Kongo maisto, medikamen
tų ir Jungtinių Tautų siun
čiamų karių.

Atvyko Čekoslovaki jos 
atstovybės 25 nariai.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Eisenhoweris grasi
no Kubai, bet sakė, kad gal 
ten “reikalai pasitaisys”.

Ciudad Trujillo. — Virš 
100,000 žmonių laikė mitin
gą ir protestavo prieš Ame
rikos valstybių užsienio mi
nistrų nutarimą bausti Do
minikos respubliką. ,

raus įvežimą ir iš Domini- 
ikos respublikos, nes Ameri
kos valstybių ambasadoriai 
nutarė prieš ją vartoti po
litines ir ekonomines sank
cijas (baudos priemones).

Prieš kiek laiko JAV vy
riausybė patvarkė, kad ša
lys, kurios gauna mūsų pa- 

• galbą, neturi pirkti cukraus 
iš Kubos.

Aišku, kad tai “lazdos 
politika”. Daugelis ekono
mistų numato, kad ji yra 
žalinga ir mūsų šaliai. Jau 
paaiškėjo, kad “cukrinė 
lazda” prieš Kubą nepatai
sė JAV ir jos santykių. Ku
ba cukraus išvežimui susi
rado rinką socialistinėse ša
lyse.

v

metų amžiaus tų žmonių, 
kurie turėjo iki $4,500 me
tinių įplaukų.

Senato nąriai abudu pa
taisymus atmetė/ JaVits pa
taisymas buvo atmestas 67 
balsais prieš 28,. prieš jį bal
savo 62 demokratai senato
riai, o Andersono pataisy
mą atmetė respublikonai ir 
pietinių valstijų demokra
tai 51 balsu prieš 44 balsus.

Jeigu būtų priimtas An
dersono pataisymas, tai po 
įstatymu būtų paėję 8,500,- 
000, senelių, o jeigu Javits, 
tai 11,000,000

Senatorius John Kenne
dy, Demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus, 
kuris rėmė Andersono pa
taisymą, sako, kad jeigu jis 
bus išrinktas JAV prezi
dentu, tai 1961 metų pra
džioje eis į žmones ir juos 
mobilizuos už tai, kad se
natvės bilius būtų priimtas.

Abu šunys grįžo iš 
erdvių linksmi

Maskva. — Tarybų Są
jungos du šunys, kurie sa
telite apskrido aplinkui Že
mę 17-ką kartų, sugrįžo 
pilnai sveiki ir linksmi. Ta
rybiniai ir užsienio kores
pondentai jais domėjosi ir 
apžiūrėjo.

Satelite buvo įrengtas te
levizijos siųstuvas. TSRS 
mokslininkai per televiziją 
sekė šunų elgesį. Sako, kad 
pradžioje jie nerimavo, bet 
vėliau apsiramino, žaidė ir 
ėdė.

Detroitas. — Viceprezi
dentas Niksonas sakė, kad 
JAV bile kada gali nuvers
ti dabartinę Kubos valdžią.

Washingtonas. — Atomi
nis submarinas “Seadra- 
gon” iš Atlanto vandenyno, 
po ledu, pro Šiaurinį Žemės 
ašigalį, nuplaukė į Ramųjį 
vandenyną.

Washingtonas. — “Jung
tinių Valstijų dolerio politi
ka nepavyko Laose, Kam- 
bodijoje ir Japonijoje”, ra
šo H. Petzal ir P. Meskill. 
Jie dėsto, kad JAV į pietry- 
tų Azijos šalis jau sudėjo 
bilijonus dolerių palaiky
mui senos santvarkos, bet 
įvykiai vystosi kita krypti
mi.

Laose kairieji valdė dvi 
šiaurių provincijas prie Ki
nijos sienos. Jie bandė susi
tarti su buvusia Laoso val
džia, bet nepavyko. Reakci
ja paskelbė jiems karą. 
Jungtinės Valstijos pasiun
tė ten apie 750 karo specia
listų mokyti Laoso armiją, 
nėr metus davė už $30,000,- 
000 ginklų ir kitokios pa
galbos. Bet senąją valdžią 
nuvertė parašiutininkai ka
pitono Kong Le vadovauja

Sako: “Su melu toli 
negalima nueiti”

Dopdonas. .— Kai kurie 
amerikinės spaudos kores
pondentai skelbė,, ir tą rė
mė Tito prasimanymais, 
kad tarpe “TSRS ir. Kinijos 
yra didelių nesutikimų”. Jie 
tvirtino, kad iš Kinijos ta
rybiniai inžinieriai su savo 
šeimomis išvažiuoja.

Anglų korespondentai ir 
užsienio agentūra patyrė, 
kad iš Kinijos išvažiuoja 
tie inžinieriai, kurių buvi
mo laikas pasibaigė ir tas 
nrnko neturi su politika.

/ 1

TSRS ambasadorius 
užtikrino pagalbą

Havana. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Ser
gėjus Kudrevcevas įteikė 
savo įgaliavimus Kubos 
prezidentui Osvaldo Dorti- 
cos. Ambasadorius atvyko 
uniformoje, su garbės me
daliais, lydimas TSRS am
basados narių.

Jis pareiškė, kad TSRS 
teiks Kubos liaudžiai viso
kią pagalbą jos sunkioje ko
voje už geresnį gyvenimą. 
Kudrevcevas sakė, kad pa
saulyje taikos šalininkų jė
gos auga ir karo kurstyto
jai vargiai išdrįs karą pra
dėti.

Powers seserys apie 
brolio bausmę

Falls Church, Va. — 
Spaudos koresponde n t a i 
matėsi su lakūno F. Powers 
seserimis ir kalbėjosi apie 
bausmę.

Mrs. Veril W. Melvin sa
kė, jog ji medžiasi ir dievui 
dėkavoja, jog jos brolis ga
vo nesunkią bausmę.

Mrs. Joyce Stallard sakė: 
“Aš labai linksma, kad bro
lis nebuvo daug sunkiau nu
baustas.”

mi, o naujoji vyriausybė už
ėmė neutrališkumo pozici
ją. Kapitonas Kong Le iš
mokytas Fort Benning, Ga., 
JAV lėšomis.

Kambodia reika 1 a u j a, 
kad JAV priverstų Pietinį 
Vietnamą ir Thailandą pa
sitraukti nuo jos teritori
jos. Pietinis Vietnamas įsi
veržė į Kambodija “naiki
nimui komunistų”. Jeigu 
JAV neišpildys Kambodijos 
reikalavimo, tai Kambodija 
išeis iš pietrytu Azijos karo 
sąjungos (SEATO).

Japonijoje lankėsi Kini
jos delegacija priešakyje su 
Lju - Ning-I. Japanija nori 
platesnių rinkų prekių iš
vežimui. Numatoma, kad 
Japonija ir Kinija padarys 
plataus prekiavimo sutar
tį. o ią seks ir diplomati
niai ryšiai.

“Pravda” paaiškino 
apie koegzistenciją

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” pateikė ilgą 
straipsnį apie koegzistenci
ją, tai yra, taikų sugyveni
mą tarpe skirtingų socialių 
sistemų.

Dienraštis nurodė, kad 
klaidą daro tie žmnės, 
kurie mano, kad taikus su
gyvenimas tarpe socialisti
nių ir kapitalistinių valsty 
bių susilpnina darbo žmo- 
njų kovą kapitalistinėse 
šalyse už socialistinę san
tvarką. Laikraštis nurodė, 
kad kiekvienoj^-šalyje so
či alis pakeitimas yra tos 
pačios šalies žmonių reika
las.

“Pravda” rašo, kad impe
rializmas bijosi koegzisten
cijos, todėl imperialistai ir 
daro karo provokacijas.

Francūzija prieš 
Vakarą provokaciją

Paryžius. — Herve Alp- 
hand, Francūzijos ambasa
dorius Washingtone, pa
reiškė JAV vyriausybei, 
kad reikia neleisti vakarų 
vokiečiams provokuoti Ber
lyno incidentą.

Vakarų Vokietijos valdo
vai ruošiasi rudenį sušauk
ti parlamento posėdį vaka
riniame Berlyne. TSRS 
prieš tai pareiškė protestą 
ir sakė, kad jeigu tą vakarų 
vokiečiai darys, tai Rytai 
padarys taiką su Rytų Vo
kietija.

Ekstra
NEW YORKAS. — Šiuo- 

mi pranešame, kad rengia
moji vakarienė susitikimui 
su svečiais iš Lietuvos ati
dėta. Atsiprašome tų, ku
rie jau buvote pasirengę į 
rugpiūčio 27 dienos vaka
rienę atvykti.

Rengėjai
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Kas ką rašo ir sako Iš Panamos Respublikos

Poivers teismui pasibaigus
U-2 LAKŪNO FRANCIS POWERS teismas bai- 

gosi greičiau negu buvo tikėtasi. Jis tęsėsi tik tris die
nas. Teisiamasis nuteistas trejiems metams kalėti ir 
septyneriems metams būti nelaisvėje,—gal pataisos na
muose, kur asmuo, einant tarybiniais įstatymais, dir
ba ir už savo darbą gauna užmokestį tokią pačią, kokią 
gauna laisvėje gyveną darbininkai, dirbą tokį pat dar
bą. Vadinasi, pataisos namuose buvimas skiriasi ntio eili
nio piliečio tik tuo, kad asmuo nėra laisvas kada nori ir 
kur nori eiti, važiuoti.

Dauguma “Vakarų pasaulyje” gyvenančių žmonių 
sako, kad Powers gavo labai lengvą bausmę, palyginti 
su jo nusikaltimu; sako, tarybinis teismas parodė jam 
pasigailėjimo. Bet yra ir tokiu, kurie sako, būk Powers 
“bausmė per didelė”.

Powers prisipažino prie kaltės ir buvo nubaustas 
dešimčiai metų laisvės atėmimu, na, o pas mus Julius ir 
Ethelė Rosenbergai neprisipažino prie jiems primesto 
kaltinimo, bet jie buvo nuteisti mirti elektros kėdėje! 
Kiekvienas galvojąs žmogus tai ima dėmesin...

PO POWERS TEISMO Amerikoje reiškiama viso
kiu nuomonių. Nemaža buržuaziniu laikraščių kaltina 
Powers už tai, kam jis prisipažino!

Bet kaipgi jis neturėjo prisipažinti, kuomet mūsų 
šalies prezidentas ir Valstybės sekretorius viešai buvo 
pareiškę, kad U-2 su Powersu buvo pasiųstas į Tarybų 
Sąjungą šriflnnėjimo tikslais?!

Yra ir tokių pas mus žmonių, kurie sako: Powers 
turėjo su savimi nuodų, tai kodėl jis nenusinuodijo? 
Pagalvokite, gerbiamas skaitytojau, koks lakūnui pri
metamas kaltinimas. Galime būti tikri, kad tie, kurie 
tokius kaltinimus stato, patys būdami Powerso vietoje, 
kitaip nebūtų pasielgę! ....

Powerso byla,'jo’teismas—smūgis ne tiek jam, kiek 
mūsų kraštui, mūsų storakakčiams šaltojo karo palai
kytojams,1 siunčiantiems į Tarybų Sąjungą šnipus, ; di
versantus ir kitokius elementus tam, kad erzintų tary
bines tautas.

Powerso byla sakyte sako: lai ateityje tokių daly
ku nebūva! u

PAMINKLAS BABĖNŲ 
MIŠKE

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome J. Vainausko kores
pondenciją iš Kėdainių:

Tyliai šlama Babėnų miš
ko pušys, dūzgia bitelės lan
koje, o rytais suokia lakštin
galos.

Tačiau prieš devyniolika 
metų buvo kitaip... Nerami 
kėdainiečiams buvo liepos mė
nesio 28 diena. Automatų 
salvės nutraukė Babėnų miš
ko tylą. Tada hitleriniai oku
pantai, lietuviškų buržuazinių 
nacionalistų padedami nužudė 
pirmuosius tarybinius ir parti
nius darbuotojus. Sužvėrėję 
budeliai per savo šeimininka
vimo laikotarpį sušaudė kelis 
tūkstančius tarybinių žmonių.

Laisvės pasmaugti hitleri
niams žudikams ir jų lietuviš
kiesiems buržuaziniams naci
onalistams nepasisekė. Kėdai
niečiai lenkia galvas geriau
sioms liaudies sūnums, kurie 
savo gyvybės kaina iškovojo 
mums laimingą gyvenimą. Ir 
čia, tylioje pušų paunksmėje 
pastatytas paminklas visados 
primins pralietą nekaltų žmo
nių kraują.

Smagu skaityti apie tai, 
kaip Tarybų Lietuvos liau
dis pagerbia savo sūnus ir 
dukras, žuvusius dėl lais
vės, dėl šviesaus rytojaus 
liaudžiai.

Ar tai gražu?!
JAU KELETAS JAV turistų Tarybų Sąjungos vy

riausybė išprašė laukan pirmiau negu baigėsi jų oficia
lus buvimo laikas.

Ųž ką juos išprašė? Už tai, kad nesilaiko' nustaty
tos tvarkos. Kiekviena šalis, kiekviena valstybė atvyks
tantiems pas ją į svečius užsieniečiams pasako, kur jie 
gali eiti, ką gali daryti, o ko nedaryti.

Pavyzdžiui: atvykusieji iš Tarybų Sąjungos į JAV 
turistai tuojau esti informuoti, kad jie galį keliauti tik 
tam tikrose vietose. Sakysime, tarybinis turistas, būda
mas Niujorke, gerai žino, kad jam uždrausta koją įkel
ti į Brooklyną (Kings County). Ir jis to laikosi. Jei ne
silaikytų, tuojau nusižengtų mūsų šalies potvarkiams 
ir būtų paprašytas tuojau grįžti ten, iš kur atvyko.

Panašios restrikcijos yra Tarybų Sąjungoje. Bet 
kai kurie amerikiečiai, nuvykę ten gal būt provokacijų 
tikslais, tuos nuostatus laužo. Na, ir už tai jiems įsako
ma tuojau išvykti, iš tos šalies.

Kai kurie amerikiečiai avantiūristai, mums atrodo, 
tai daro tik dėl to, kad galėtų pasigarsinti,- kad sugrįžę 
namo galėtų pasakyti: “Žiūrėkite, ir aš nukentėjau nuo 
komunistų”. Bet toks “garbės ieškojimas” yra labai’pi
gus, tiesiog kvailas!

APIE KUBOS 
DVASININKIJĄ

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Aukštoji Kubos katalikų 
dvasiškija pakėlė galvą. Ji 
grūmoja uždarymu bažnyčių, 
jeigu Kastros vyriausybė ne
nustosianti kooperuoti su ko
munistais. Įdomu tas, kad ji 
atsiliepė viešai kaip tik tuo 
metu, kąi prezidentas Eisen- 
howeris užat'akvo Kubos vy
riausybę; kai Amerikos Vals
tybių* Organizacija n wt a nė 
griebtis priemonių. prieš ko
munistų “infiltraciją.”

Nei Kubos, nei kitų Lotynų 
Amerikos šAlių- katalikų dva
siškija piršto nepakelia prieš 
diktatorius, feodalinius darbo 
žmonių išnaudotojus, prieš 
J.AV kapitalistus, kurie siur
bia Lotynų Amerikos žmonių 
prakaitą. Batistos ir kitokį 
diktatoriai buvo gerai. Bet ka
da susidaro vyriausybės, ku
rios nori pravesti žemės refor
mas atsipalaiduoti nuo svetimų

Apsilankėme Lietuvoje

Išmintingas nusistatymas
Iš ŠKOTIJOS ATĖJO tokia žinia: Pasaulinės Baž

nyčių Tarybos Centro Komitetas atsikreipė į visus savo 
pasekėjus, kad jie veiktų, kad jie darbuotųsi Kinijos pri
ėmimui į Jungtines Tautas.

Šiai Tarybai priklauso 172 anglikonų, protestantų 
ir stačiatikių tikybų bažnyčių.

Savo pareiškime CK, be kitko, sako, kad be Kini
jos buvimo Jungtinėse Tautose pasaulis negalės nusi
ginklavimo klausimo išspręsti. Argi ne teisybė?!

CK posėdyje dalyvavo i90 asmenų. Prieš rezoliuciją 
tebalsavo tik vienas asmuo, prof. Georges Florovsky iš 
Harvardo universiteto.

Bet kitas amerikietis, Dr. O. Frederick Nolde, iš 
Philadelphijos, pareiškė, kad Kinija turi 650 milijonų 
gyventojų, kad tokio milžiniško skaičiaus žmonių neįsi- 
leidimas į Jungtines Tautas, sudaro pavojingą situaciją 
visam pasauliui.

Nežiūrint karo šalininkų didžiausių pastangų, ju
dėjimas už taikų tautų sambūvį plečiasi. Ir jis plėsis! Jo 
nesulaikys jokie varžymai, jokie puldinėjimai.
U_.______ _ .... ..... ...... . ----- ------- -- K. ..........
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Binghamton, N. Y.
Prieš kelias savaites su

grįžome iš savo vakacijų, 
kurias leidome Tarybų Lie
tuvoje ir Tarybų Sąjungo
je. Man bus per daug metų 
smagu prisiminti, kad ten 
buvau ir daug, daug visko 
mačiau.

Mačiau nebe tą Lietuvą, 
kurią man teko matyti 1935 
metais, tai yra, Smetonos 
viešpatavimo laikais. Da
bar jau nebe tas ir Panevė
žys, nebe tas Kaunas, Pan
dėlys ir nebe tie Kvetkai. 
Nūujų ir didelių gyvenimo 
apartmentinių namų prista
tyta. Kur buvo rinka-tur- 
gai, tai dabar parkas. Jis 
gėlėmis apsodintas, suolų 
pristatytas, tik sėsk ir žiū
rėk į visokias gražias gėles, 
gražiausių spalvų, įvairiau
sių vardų. Labai gražu, ne
galima ir aprašyti.

Taip ir prie įmonių-fab- 
rikų, kur darbininkai dir
ba. Prieš duris dideli žemės 
plotai palikti gely n a m s. 
Įrengti fontanai, vanduo 
švirkščia į visas puses, tei
kia drėgmės kvietkams, tik 
žiūrėk ir gėrėkis.

Kalbėjausi su įvairių įmo
nių darbininkais - darbinin
kėmis. Niekas mums ne
draudė, niekas mūsų neper
sekiojo — galėjome kalbė
ti, ką norime, klausti ko 

jungo ekonominiai, tai katali
kų dvasiškija greitai pakelia 
galvą.

Jungtinės Valstijos palaiko 
prekybinius ir diplomatinius 
santykius su visomis komuni- 
tinėmis šalimis, išskyrus Ki
niją, šiaurės Korėją ir šiau
rės Vietnamą. Pas Eisenhowe- 
rą viešėjo pats N. Chruščio
vas. Lankėsi Amerikoj dauge
lis komunistinių valstybių ly
derių. Lankosi Tarybų Sąjun
goj, Lenkijoj ir kitose šalyse 
Amerikos valstybės lyderiai. 
Pats Eisenhoweras ruošėsi 
vykti Maskvon. Tad kodėl gi 
Kubai nevalia prekiauti ir pa
laikyti normalius santykius su 
socialistiniais kraštais ?

Katalikų tikėjimas mokina, 
kad katalikas mylėtų ir savo 
priešus. Komunistai net nėra 
Kubos priešai. Priešingai, ka
da Amerika nori pasmaugti 
Kubą ekonominiai, tai komu
nistai padeda Kubai ekonomi
niai, pirkdami Kubos cukrų, 
parduodami jai aliejų ir kita.

Kubos katalikų dvasiškija 
pasirodo, kad jai rūpi ne Ku
bos žmonių interesai, jos eko
nominė ir politinė nepriklau
somybė, o JAV korporacijų 
interesai.

KODĖL JIE JUOS 
SLEPIA ?

L. Prūseika “Vilnyje” 
primena:

Per dešimtį metų nuo to 
laiko, kada dipukai pradėjo 
bėgti iš Vokietijos Amerikon, 
ligi šiol nesurasta nei vieno 
karo kriminalisto. O juk bu
vo šimtai ir gal net tūkstan
čiai, kurie žudė žydus ir gro
bė jų brangenybes.

Ligi šiol nei “Draugas,” nei 
“Naujienos,” nei kuris kitas 
“vaduotojų” laikraštis nepa
skelbė nei vieno plėšiko pa
vardės. Nejaugi tie barbarai 
yra nekalti avinėliai!

“Drauge” A. Gimantas šven- 
tablyvai ginasi, k a d “išeivių 
masė sąmoningai slepia savo 
tarpe kokius nors žmogžu
džius.’,’i ) . • : !•■

Eikit jau eikit, su tokiais 
melais. Neloškite' durneli^ ro
lės.

Kas yra, tai labai gili lie
tuviškų reakcininkų ir fašistų 
konspiracija neišduoti nei vie
no prasižengėlio. ..

Mes niekad nesm.erkėm di
džiumos dipukų ir neįtarėm 
jų kriminaliuose prasižengi
muose. Bet jeigu jie, tiesio
giniai ar netiesioginiai deda
si prie slėpėjų, tai nedovano
tina.

norėjome. Tie, kurie pasa
koja, būk turistų neleidžią 
po vieną atsiskirti ir nuei
ti, tai skleidžia didelį melą.

Lietuvoje darbin inkai 
dirba su norių ’ su ukvata. 
Teko kalbėtis 'su tokiais, ku
rie dirba po 7 valandas į 
parą, ten dirba dviemis pa
kaitomis.

John Vaicekauskas

Lietuvos žiedai
žaliuok, lelijėle,
Darže Lietuvos, 
Žaliuok, bijūnėli, 
Ir tu šalia jos.

Žaliuokit, žydėkit 
Abudu gražiai! 
Lai daržą dabina 
Jūs puikūs žiedai.

Jums šviečia saulelė 
Kasdien iš rytų, 
Ir daržas aptvertas, 
Kad kas neskintų.

Nereik jum drebėti, 
Bijoti audros, 
Nes augot pastogėj 
Motulės drūtos.

Ji nuolat maloniai 
Jus vis prižiūrės 
Ir ateitį šviesią 
Jums rengs iš širdies.

Tad augkit, žydėkit 
Abudu laisvai!
Nes esate gražūs 
Lietuvos zi-gdai.

Jonas* Juška

Paskutiniame rašinėlyje 
balandžio 30 d., išvakarėj 
Gegužės Pirmosios, rašiau 
įspūdį apie Panamos gam
tos ir klimato ypatybes. 
Sakiau, kad Gegužės Pir
mąją pasidairysiu ir, jei 
bus kas svarbaus matyta, 
parašysiu. Nusivyliau, bet 
tik dalinai. Man nereikėjo 
jums rašyti, kad taip va
dinamo “laisvojo pasaulio” 
Gegužės Pirmoji yra igno
ruojama, ypač Jungtinėse 
Valstijose Panamoj Labor 
Day švenčiama Gegužės 
Pirmąją, bet ir čia reakci- 
jonieriai bandė ją neigti.

Kadangi jau nemaža lai
ko praėjo nuo Gegužės Pir
mosios, tai dabar pervėlu 
apie ją daug kalbėti. Anks
čiau neparašiau apie ją dėl 
dviejų priežasčių. Viena, 
sveikatos pašlijimas buvo 
paguldęs mane keletui die
nų ligoninėje, o antra — ji 
visgi nebuvo tokia sensa
cinga, kad skubotai apie ją 
rašyti. Tačiau ne pro šalį 
keletu žodžių ją prisiminti.

Kadangi tuo pačiu laiku 
negalima būti dviejose vie
tose, tai nutariau važiuoti 
į Atlanto pakraštį Colon. 
Pacifiko pakraštyje ap- 
v a i k š č i o j imas irgi bu
vo rengiamas, bet maniau, 
kad Colon mieste bus svar
besnis. Panamos mieste ir 
Colono mieste apvaikščioji- 
mas prasidėjo po pietų.

Colono Centrinėje gatvė
je laukiu parado. Gatvė 
plati. Viduriu tęsiasi par
kas. Šalimis asfaltu grįs
tos gatvės. Trafikas sustab
dytas. Parkas užplūdęs mi
nia. Na, ve ir maršuotojai 
artinasi iš pietų į šiaurę, 
Atlanto pakraščio link. Ka
dangi 1 Panamoj tik apie

Laiškas iš Punsko
Punsko vidurinės mokyk

los mokytojas Jonas Kar
čiauskas rašo:
Brangus R. Mizara! .

Jau daug laiko praėjo nuo 
tos dienos, kai Jūs su V. 
Zenkevičių m aplankėte 
mus, punskiečius.

Tas Jūsų apsilankymas 
manyje paliko giliausius 
jausmus, didžiausią įspūdį. 
Buvau pasiryžęs ta tema 
parašyti eilėraštį, bet kaž
kodėl neišėjo. Savo greito
mis sukurtą eilėraštį Jūsų 
atvykimo proga radau 
“Laisvėje.” Tas mane su
jaudino, nes tai pirmas ma
no tos rūšies kūrinėlis, iš
spausdintas laikr a š t y j e . 
Siunčiu kitą eilėraštį “O, 
kad aš galėčiau.” Ne, tur 
būt, siųsiu visus eilėraš
čius, skirtus palikusiems 
tėvynę lietuviams bendru 
pavadinimu “Pasauly išsi
blaškiusių lietuvių tėvynės 
ilgesys.”

Man labai norėtųsi Jūsų 
pagalbos dėka susirasti sa
vo gimines, gyvenančius A- 
merikoje. Siunčiu jų adre
sus.

Pirmasis adresas yra iš 
1926 metų:

K. VALIUS
16, Hubbard Rd.
Dorchester, Mass.
Tai mano tėvelio sesers 

vyro adresas. Aišku, kad 
dabar tik jti vaikai bėra.

Antras adresas — tai tė
velio brolio dukters. Šis ad
resas yra iš 1946 metų:

FLORENCIJA
KARČIAUSKAITĖ

4 Carson St.
Dorchester 25, Mass.
Aš nežinau, kokiu būdu 

juos surasti: ar parašyti į 

vienas nuošimtis tėra tikrų 
baltųjų žmonių, tai maršuo
tojai susidėjo beveik iš vie
nų juodveidžių arba indėnų 
ir juodveidžių mišinio.

Pirmoji iškaba sako: 
“Pasaulio darbininkai, vie
nykitės. Nieko neturite 
pralaimėti, jei bent rete
žius.” Antroji primena: 
“Mažiau mėsos turčių šu- 
nyčiams, daugiau duonos 
bedarbių vaikučiams.” Tre
čioji skatina valdžią Colono 
miesto darbininkams mini- 
malę algą 25 centų į valan
dą. Ir taip toliau visokių 
šūkių, kurie man vargiai 
suprantama ispanų kalba 
nepilnai buvo aiškūs. Galu
tinai: “Yankees Go Home!” 
Šio šūkio jau man jau ne
reikėjo “suslebizavoti.” Jis 
buvo r'v,kus. Maršuotojų 
buvo apie trejetą tūkstan
čių. Žiūrėtojų minios — 
keleriopai daugiau.

“Yankees Go Home’’ 
smigtelėjo man į širdį ir 
pasidarė nejauku. Kodėlgi 
mus amerikiečius tie žmo
nės varo namo?

Asmeniškai tie žmonės 
amerikiečiams technikams 
ir ekspertams yra dėkingi, 
jie mus myli. Bet jie bijo 
mūsų diplomatų, kurie pasi- 
moję visose svetimose šaly
se steigti karines bazes. Jie 
žino, kad tas veda prie ka
ro ir pasaulinės civilizaci
jos žlugimo, ir kaip tokių 
jie mūsų nemyli. Visi lau
kė viršūnių konferencijos 
ir susilaukė didžiausio nu
sivylimo jos žlugime. Pa
saulis manė, kad kanuolės 
ir kdlnai, karo pabūklų bus 
pradėti perlieti į žagres ir 
kitus ūkio įrankius; kad 
tūkstančiai milijonų; išlei
džiamų ginklams, bus pa- 

laikraštį, ar mėginti rašyti 
tais adresais laiškus?

Jūs, tur būt, man padė
site.

Gal reikia truputį jiems 
duoti žinių apie save, apie 
jų gimines.

Aš esu Karčiausko Sta
nislovo, gyvenusio Šiaulių 
apskrityje, Kuršėnų vals
čiuje, Padvarninkų kaime, 
sūnus. Tėvelio broliai, ma
no dėdės, gyveno Pašiužmės 
kaime. Iš to kaimo išvyko į 
Ameriką ir jo brolis Kazi
mieras, kurio duktė Floren
cija atsiuntė savo adresą, o 
taip pat ir sesuo Ieva, ku
rios vyro adresą čia para
šiau.

Dėdė Jonas, mano krikš
to tėvas, dar ir dabar gy
vena Pašiužmės kaime, o 
kitas brolis — Juozas, jau 
mirė, tik jo žmona gyvena 
su vaikais Pašiužmės kai
me.

Dabartinis mano adresas 
yra:

Poland
wo j. Bialystok
pow. Šeiny
poezta Punsk
szkola podstawowa

i liceum w Punsku 
Jonui Karčiauskui
Mano tėvelis mirė 1959 

m. vasario mėn.
Būčiau Jums be galo dė

kingas, jeigu Jūs padėtute 
surasti nors vieną iš mano 
giminių!

Žadu savo kūrinėliais ben
dradarbiauti Jūsų laikraš
tyje “Laisvė,” tik nežinau, 
kokiu būdu jį užsiprenume
ruoti. Gal ir čia Jūs man 
patartute?

Su gilia pagarba, 
Jūsų išsiilgęs 
Jonas Karčiauskas

Punskas. I960. VI. 30. 

skirti kovai prieš skurdą, 
ligas ir badą. Bet viršūnių 
konferencija sugriuvo. Šal
tasis karas paaštrėjo. Pa-£t 
sauli apgaubė juodasis nu
sivylimo debesis.

Kas gi dėl to kaltas? Kal
ti mūsų diplomatai, ypač 
tie, kurie vyko į konferen
ciją ne savo protu vadovau
jami, bet padiktuoti pelna- 
grobių, ginklų gamybos 
trusto. Bandymas viešai 
pateisinti tą biaurų šnipa- 
vimo darbą irgi nepagelbė
jo pradėti konferenciją. Pa
sėka buvo ta, kad, lyg Lie
tuvos pusberniai, pasibarė 
Paryžiuje ir išvažinėjo kas 
sau.

Bet ta konferencija nebu
vo menkas dalykėlis. Prie 
jos buvo rengiamasi ilgai, 
ji buvo sukėlusi žmonėse 
skaidrią viltį dėl šviesesnio 
rytojaus. -Nepamirški m e : 
Pasaulio likimas — gerbū
vis ar pražūtis — buvo i# 
tebėra konferencijos daly
vių rankose. Pasaulis st$- 
vi ant b e dug n ė s kranto. 
Menkas stuktelėj imas, ir 
mes nugarmėtume į atomi
nio karo bedugnę — į civi
lizacijos pražūtį. Asmeniš
kas diplomato įsižeidimas 
reiškia mažiau negu lašas 
vandens okeane, palyginus 
su žala, kurią karas pada
ro žmonijai. Nežinau, kas 
kaltas, bet, matyt, nebuvo 
noro kalbėti apie nusigink
lavimą, nežiūrint to, kad 
buvo dangstomas! taikos 
šūkiais.

Argi bereikia kvailesnio 
šūkio,. kaip “ginkluojamos 
palaikymui taikos”? Jei 
kaimietis galanda dalgį, tai 
jis tikisi eiti šieno piauti, 
o nežuvąuti. Jei tauta ga
mina ginklus, tai ji 1 tikisi 
kariauti. ( Fu

Didžiųjų tautų diploma- ' 
tai zuja tarpe mažesnių 
tautelių, skelbdami taikos 
obalsį, o patys apsiginklavę 
iki ausų. Be to, jie primyg
tinai bruka ginklus į rankas 
mažųjų tautelių ir bando 
įsteigti militarines bazes 
ten. Kur gi rasi tokį kvai
lį, kad jiems tikėtų?

Nenuostabu, kad visur 
kyla šūkis: “Yankees Go 
home.”

Bevardis 
6-20-60

Laiškas redakcijai
Didžiai gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau,

Jau beveik metai laiko, 
kai aš gaunu ir skaitau 
“Laisvės” laikraštį. Man 
šis laikraštis patinka, ir aš 
jo labai laukiu. ’

Prašau Jūsų padaryti man 
paslaugą, i šs p ausdinti 
“Laisvėje” šį mano laišką.^ 
Savo laišku aš noriu iš
reikšti širdingą padėką 
gerbiamam daktarui J. Šta- 
nislovaičiui, kurio dėka ma
ne aplanko “Laisvės” laik
raštis.

Gerbiamam daktarui J. 
Stanislovaičiui ir jo šeimai 
siunčiu širdingus sveikini
mus iš Lietuvos. Linkiu 
daug džiaugsmo gyvenime, 
ilgiausių metų, sveikatos.

Taip pat sveikinu visą 
“Laisvės” laikraščio redak
cijos kolektyvą: Linkiu sėk
mės kūrybiniame darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

Jadvyga Višinskytč, 
mokytoja

Plungė. 1960. VIII. 6.

Saigonas. — Reakciife 
Pietinio Vietnamo valdžia 
sušaudė 2 komunistus, o 6 
nuteisė į kalėjimą iki gy
vos galvos. Juos kaltino, < 
būk 1958 metais jie mete 
bombą.



Vėliausias tarybinio 
mokslo laimėjimas

Tarybiniai mokslininkai 
eina pasaulinių mokslų 
priešakyje. 1957 m. spalio 4 
d. jie pirmieji iššovė Žemės 
palydovą “Sputnik 
metais jie pirmieji 
raketą į mėnulį, 
mokslinį aparatą
kuris sukosi aplinkui mėnu
li ir nutraukė jo 
pusės paveikslus.

Raketomis arba 
gyvūnų pakėlime
turėjo kelis pasisekimus ir 
JAV mokslininkai, bet ir 
šioje srityje tarybiniai toli 
ema priešakyje. Jie jau ke
lis kartus iššovė gyvūnus,

I”. 1959 
nušovė 

o kitą 
paleido,

antrosios

balionais 
į erdvę

jant virš Tarybų Sąjungos, 
nuo Žemės, radijo bango
mis buvo duotas signalas 
išleisti iš palydovo dvi pa
talpas su gyvūnais ir aug
menimis. Žemės palydove 
aparatai atliko savo parei
gą ir patalpos nusileido tik 
šešios mylios nuo numaty
tos nusileidimo vietos. Jos 
nusileido iš 200 mylių 
aukščio. Toks akuratnumas 
rodo labai didelį pasiseki
mą mokslininkų apskaičia
vime ir prietaisų įrengime.

Žemės palydove yra įreng
ta ir televizijos siųstuvas, 
kuris siuntė į Žemę pa
veikslus, rodant, ką jie da-

Del vaistų ir drabužių 
siuntinių j Lietuvą

Prieš kokius ketverius 
metus amerikiečiai lietuviai 
buvo užversti vaistų recep
tais iš Lietuvos. Dauguma 
tų receptų buvo rašyti Lie
tuvos daktarų, bet būdavo 
prašymų ir be jokių rec-ep-

Kalti yra tie Lietuvos 
gydytojai, kurie savo pa- Žinios iš Lietuvos
cientams nepagelbsti rei
kiamų vaistų gauti iš di
džiųjų Lietuvos miestų ar
ba net iš ligoninių.

Gerb. direktorius dr. Ja
šinskas mus prašė:

— Sugrįžę perduokite A- 
merikos lietuviams mūsų 
sveikinimą ta prasme, kad 
jie nesiųstų į Lietuvą jokių 
vaistų.

Čia tenka pastebėti, kad 
Lietuva bei Tarybų Sąjun
ga ne visus medicinoje ži
nomus vaistus pati pasiga
mina, bet jų užsisako iš ten, 
kur jie gaminami. Net ir 
Amerika ne visus vaistus 
pasigamina. Kad ir Veri- 
cocido, jei norima, ameri
kiečiai turi užsisakyti iš 
Vokietijos. Tiesa, Ameriko
je tam pačiam reikalui yra 
gaminamas to vaisto pava
duotojas.

Tenka dar pridurti, kad 
Lietuvoj retų vaistų—rim
toms ligoms — dažniausiai 
nė nereikia ieškoti: galima 
pasiduoti ligoninėn, ir ten 
ligonis būna gydomas nemo
kamai.

Ne viskas yra gerai ir 
su amerikiečių siunčiamais 
į Lietuvą drabužių siunti
niais. Daugelis tų siunti
nių labai pagelbėjo bied- 
niems bei nedarbingiems 
žmonėms. Bet nemaža Lie
tuvoje buvo tokių žmonių, 
kurie, turėdami po 60 arų 
daržus, prisisodindami bul
vių ir kitko, nusipenėdami

KRAŠTUOSE ŠIANDIEN
Šalia vienišos plytinės — 

nė vieno trobesio. Apie 60- 
80 darbininkų rytas vaka
ras iki kelių klampodavo 
pažlugusiu keleliu. Ir taip 
diena po dienos. Šitaip atro
dė ši vietovė prieš dvidešimt 
metų.

O dabar? Netoli Kraštų 
plytų ir čerpių gamyklos 
išaugo darbininkų gyven
vietė. Pati gamykla pasi
statė keturis dviaukščius 
gyvenamuosius namus, 
apie trisdešimt namų pri
klauso gamyklos darbinin
kams. Dar ir dabar vyksta 
statybos. Darbininkai A. 
Balčiūnas, V. Stumbrys, S. 
Rumbutis, J. Misiūnas ir 
kiti netrukus taip pat ap
sigyvens naujuose namuo
se.

Ir jei kur nuvykti reikia, 
kiekvienas sėda ant dvira
čio, apie 10 žmonių turi 
motociklus, darb įninkąs 
Genys ir lengvąją mašiną 
“Moskovič” įsigijo.

Buržuazijai valdant apie

medicininę darbininkų prie
žiūrą ar mokymąsi nebuvo 
kalbos. Dabar Kraštuose 
veikia medicininis punktas, 
septynmetė mokykla, biblio
teka. Gamykla turi ir rau
donąjį kampelį, kur visada 
galima kultūringai praleis
ti laisvalaikį, paska i t y t i , 
pažiūrėti televizorių.

J. Jokubėnas 
Pasvalio rajonas

RUDUO ŽADA 
GAUSŲ DERLIŲ

Dabar pats darbymetis 
Anykščių vaismedžių - vais
krūmių medelyne. Kur tik 
mesi akį, visur eilėmis iš
sirikiavusios įvairaus ūgio 
obelaitės, agrastų, serben
tų krūmai. Jaučiasi gero 
šeimininko ranka. Daug 
ir nuoširdžiai dirba mede
lyno vyr. agronomas Albi
nas Šiaučiulis. Jį sutiksi vi
sur, kiekvienam jis pataria, 
padeda. Rudenį numatoma 
realizuoti 120 tūkstančių 
obelaičių, 60 tūkstančių ser
bentų ir kitų vaismedžių 
krūmų. Pajamos sudarys 
apie 765 tūkstančius rub
lių.

suminėjo didelį skaičių įvai
rių vaistų. Kuris tik Lie
tuvoje “nesamas” vaistas 
buvo suminėtas, direktorius 
Jašinskas pasiųsdavo dak
tarę po daktarės (ten didelė 
dauguma daktarų yra mo
terys), tų vaistų atnešti. 
Visas stalas tapo tais “ne
samais” vaistais apkrautas.

Aš suminėjau vaistą Ve- 
ricocid, kurio prašė buvę 
amerikiečiai panevėžiečiai 
Marcinkevičiai. Tuoj dak
tarė man įteikė 6 ampules. 
Norėjau už jį užmokėti ir 
nusivežti į Vilnių, kur tu
rėjo pas mane atvykti drau
gai! Marcinkevičiai, ir ten 
jiems įteikti. Jokio mokes
čio už vaistą nepriėmė, lie
pė vežtis ir jo prašiusiems 
įduoti.

Kai Marcinkevičiai į Vil
nių pas mane atvyko, aš 
jiems padaviau tą vaistą ir 

Į pasakiau:
—Turėjau iš Amerikos 

~ . 1 atvažiuoti į Lietuvą, kad čia
(Čia drg. Grybas papra-j- palangės gauti

Susidarydavo dvigubas 
įspūdis: viena, kad Lietuvo
je vaistų veik visai nėra, 
antra, kad Lietuvoje nėra 
nė vieno žmogaus sveiko.

Vėliau ateidavo iš Lietu
vos vis daugiau tokių žinių, 
kad tūli žmonės net namus 
pasistatė už amerikoniškus 
vaistus.

Kai šią vasarą abi pirmo
sios amerikiečių lietuvių 
turistų grupės dalys—čika- 

mokslininkai | giečiai ir rytiečiai — nu-

kurie sėkmingai grįžo ant | v<?1Rsius, roaant, Ką_ p 
Žemės. Vien šunytis “Ot-;1^- Paveikslai aiškūs, 
važnaja” (Drąsioji) jau 
penkis kartus buvo iššautas

erdvę ir sėkmingai sugrį- mės palydovas yra pakan-'kinę ligoninę, jos direkto- 
žo. i 
' 1960 m. rugpiūčio 19 die-1 
na tapo įamžinta žmonijos mag gy<nų veiklos, moks- i apie ligoninę kalbą i

| Pasauliniai
sutinka, kad šis TSRS Že- Į vykome į Kauno Respubli-

karnai didelis, kad būtų ga-1 rius gerbiamasis dr. 
j Įima įtalpinti tris žmones. Jašinskas nusivedė mus į 
'Televizijos pagalba seki- ligonines auditoriją, pasakė 

ir pa-! 
akuratnu- kvietė duoti klausimų.istorijoje. Tą dieną TSRS 

mokslininkai iššovė į erdvę' 
Žemės palydovą (skren-: 
dantį laivą), kuris yra 10,-’ 
120 svarų, tai yra, virš pen- 1 
k:ų tonų. į tikrina gyvūnų saugų

Jame buvo du šunys,1 grįžimą į Žemę.
“Streiką” ir “Belka”, žiur- Dabar jau aišku, kad ta-j
kių, pelių, musių, augme- rybinių mokslininkų pasie-|mai buvo daugiausia 
nų, sėklų ir kitokių gyvių. ,kimai leidžia ir žmogui at- vaistus.
Kada šis palydovas atliko likti tą kelionę aplinkui Že-;
437,500 mylių kelionę aplin- mę, kokią atliko minimi gy-' rė didelį įdėlį į žmonių tarp- ninką ar daktarą užsakyti, 
kui Žemę, tai yra, apsisuko vūnai.
17-ką kartų, tai jam skrie-j

linių įrengimų
mas, leidžia pagal signalus _ __ _____

l paliuosuoti kapsulės (patai- | šė daktarus dar energin-1 jlln^s reikiamo vaisto.
' pa.s) is palydovo pageidau- jglau dirbti ir surasti vais-| _  q mes, prisiekiam, —
jamoje vietoje, tai jau už-i tą prieš melą, kuriuo mes!Sakojie,— Panevėžy jo ne

su- į galėtume išgydyti savo di- gavome.
jpukus.) . Tiesa, retų vaistų pro-

Toj vietoj, aišku, klausi- vincinėse vaistinėse gali ne-
■ apie būti. Tokių vaistų net ir 

Visa eile turistų Niujorko vaistinėse negau- 
................narna. Turi jų pas vaisti-

į planetinę kelionę. ir tik po keleto dienų vais-
TSRS mokslininkai pada-į D. M. š. tai gaunami iš jų bazės.

po porą kiaulių, laikydami 
po karvę ar dvi, vištų ir net 
avių, ir dar gaudami iš sa
viškių amerikiečių siunti
nių, — neidavo į kolūkių 
darbus ir tuo darė kraštui 
blogio. Kitaip sakant, ne
maža buvo Lietuvoj tokių 
žmonių, kuriuos amerikie
čių siuntiniai darydavo tin
giniais bei sabotažninkais.

V

LINKUVOS 
PARDUOTUVĖS

Šimtai žmonių jau apsi
lankė naujo j e Linkuvos 
maisto produktų parduotu
vėje. Tai pirmoji tokia pre
kybos įstaiga rajone. Per 
tris savaites parduota pre
kių daugiau kaip už 40 
tūkstančių rublių.

Mikr omegas

Žiūrint pro mano akinius
PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIAI
Šiemet Lietuvoje išėjo 

Prano Ulevičiaus vertinga 
knyga — “Pietų Amerikos 
lietuviai.” Tai, galima sa
kyti, pilnutinė minėtojo že
myno pažangiųjų lietuvių 
istorija, jų sunkus Golgotos 
kelias. Tame krašte negy
venusiam ir vietos sąlygų 
nežinančiam tiesiog negali
ma net įsivaizduoti, kad 
taip sunkiai ten Lietuvos 
emigrantai turėjo kentėti, 
kad toks skaudus jiems bu
vo jų vargo botagas!

Gerbiamas autorius nu
piešia išsamų gyvenimą tri
jose Pietų Amerikos valsty
bėse, būtent: Argentinoje, 
Brazilijoje ir Urugvajuje. 
Kitose valstybėse lietuvių 
buvo nedaug, jų kultūrinis 
.bei politinis gyvenimas ne
žymus, todėl maža ką ir bū
tų' galima apie juos pasa
kyti.

Į Pietų Ameriką lietuviai 
'pradėjo masiniai emigruoti 
po pirmojo pasaulinio karo, 
kai įvažiavimas į Jungtines 
Amerikos Valstijas buvo 

■ radikaliai suvaržytas. Lie
tuvos prieaugliui eksportuo
ti tuomet liko tik Kanada 
ir Pietų Amerika. Daugiau
sia jų važiavo į Argentiną 
(sidabro kraštą). Iki 1923 
m. nevesta jokios statisti
kos, todėl nė tikro išvyku- 
siųjų skaičiaus nežinoma. 
Tie Lietuvos išeivių skai
čiai kilo iki 1929 metų eko
nominio kracho. Ypatin
gai po 1926 m. gruodžio 
mėnesio fašistinio pervers
mo statistika smarkiai pa- 

. šoko aukštyn: 1926 m. išei
vių buvo 10,364 o pirmai- 

> siais smetonizmo metais jau 
* 18,086.

Apie lietuvių emigracijos 
priežastis autorius sako:

“Tų priežasčių buvo ke
letas, būtent: nežmoniškas 
darbo rankų perteklius Lie-

I dotojams. Juos išveždavo į 
kavos ūkius, kur tropikų 
saulei kepinant per dieną 
jis turėjo dirbti už skurdų 
gyvenimą palapinėje. Jokių 
algų samdytojas jiems ne
mokėdavo, duodavo tik raš
telį, su kuriuo jie galėjo 
gauti maisto reikmenų kom
panijos krautuvėje, kur kai
nos buvo pasakiškai aukš
tos. Privatinių krautuvių 
nebuvo. Kai gale mėnesio 
jie gaudavo iš “boso” ata
skaitą, pasirodydavo, kad 
jie ne tik nieko neuždirbo, 
bet dar kalti darbdaviui už 
maistą! Kas mėnuo skola 
augo, o pamesti darbdavį, 
kuriam esi skolingas, įsta
tymai neleido. Tokiu būdu 
mūsų tautiečiai atsidurda
vo faktinoje vergijoje. Kai 
kurie slapčia bėgdavo iš to 
pragaro. Juos pagaudavo, 
mušdavo, kalindavo, o kitus 
sargai bebėgančius kaip 
zuikius nušaudavo. Jaunes
nės merginos dažnai patek
davo į prostitucijos namus.

Kurie dirbdavo prie kelių 
ar geležinkelių tiesimo, 
taipgi turėdavo tas pačias 
vergiško gyvenimo sąlygas. 
Ten irgi darbas buvo be ga
lo sunkus, o atlyginimas 
menkas.

Kai jau įkirėdavo verga
vimas “fazendose” (ūkiuo
se) ar prie geležinkelio tie
simo, vargšai bėgdavo į 
miestą, bet ten darbų buvo 
maža, ypatingai nesusikal
bančiam. Mėsos šaldyklose 
buvo irgi nekokie pyragai, 
o dažnokai tekdavo ir visai 
be darbo gyventi, misti iš
matomis ir lindėti iš skar
dos bei senų lentgalių su
sikaltoje pašiūrėje kur nors 
užmiestyje.

Kaune susibūrę agentai 
parduodavo lengvatikiams 
Pietų Amerikoje esamus 
“žemės sklypus.” Kiti net 
reklamavosi įsteigę “Naują
ją Lietuvą’' Brazilijos 
džiunglėse, esančiose už ke-

i tuvos kaimuose bei miestuo- 
jse, etc. ...Iš 1929 metais 
emigravusiųjų į Pietų Ame
riką, 67% buvo žemės ūkio 

i darbininkai ir valstiečiai, 
kuri u os, buržuazijai val
dant Lietuvą, slėgė nepa
keliama mokesčių ir sko
lų našta. Vis labjau skurs
tanti vargingoji valstie
tija darėsi pavojinga bur- 
ž u a z i j os viešpatavimui... 
1929 metais lietuviai 
sudarė 75.2%) visų emi
gravusiųjų. Iš jų 65.3%o 
išvyko į Pietų Ameriką. Be 
to, emigravo daugiausia 
jauni, klestinčių jėgų žmo- —• J J nes.

Lietuvos smetoninė vy
riausybė ne tik nesistengė 
emigraciją sulaikyti, bet 
stačiai skatino žmonių bė
gimą, kad išvengus grę- 
siančios nedarbo krizės. Be 
to, už kiekvieną emigrantą 
valdžia gaudavo iš emigra
cijos agentų po 100 markių, 
o kur dar pasai ir kitokie 
oficialūs “patarnavimai,” 
kurie irgi nešė pelną. Dėl 
to Kaune buvo privisę dau
gybė agentūrų, kuriose vei
kė visokie susikompromita
vę aferistai — vokiečiai ir 
lietuviai. Tie agentai, turį 
protekciją aukštose vyriau
sybės sferose, visokiais bū
dais viliojo žmones vykti į 
Pietų Ameriką, žadėjo 
jiems ten “aukso kalnus” ir 
rojišką gyvenimą; iš jų vi
saip viliojo pinigus, juos 
a p g a u dinėjo, skriaudė, o 
valdžia visa tai toleravo, 
nors skundų buvo daugybė. 
Laivuose emigrantus vežė 
kartu su gyvuliais, o ten 
nuvežę paleisdavo gatvėje 
ir—ką nori, tai daryk! O 
ką darysi, jei kišenė tuščia, 
nemoki vietos kalbos, žadė
tojo darbo ir buto nėra? 
Agento - suvedžiotojo ne
prisišauksi, jis Kaune už 
tavo pinigus ulioja!

Tokie vargšai buvo gausi 
medžiaga visokiems išnau- 

i lių šimtų mylių nuo bile ko- 
• kio miesto ar geležinkelio. 
I Tai buvo ne dirbama žemė, 
kaip agentai reklamavo, bet 
neįeinami gyvatynai, pel
kės. Žmogus, pažiūrėjęs į 
tokią “žemę,” tik nusikeik
davo ir grįždavo iš kur at
buvo atėjęs!

Kavos, medvilnės, cukra
nendrių ar bananų ūkiuose 
lietuviai dirbdavo nuo tam
sos ligi tamsos. Šaldyklose 
taipgi buvo ne geriau; ir 
ten reikėjo dirbti po 16-18 
valandų per dieną. Kurie 
ten padirbdavo kiek ilgiau, 
gaudavo džiovą, reumatą ar 
kitokią ligą. Ten visuomet 
būdavo nepaprastai drėgna. 
Moterys eidavo pas turčius 
tarnauti. Ten jos irgi nie
kad laisvės nematė. Ypa
čiai bloga buvo žmonėms su 
šeimomis, su mažais vai
kais. Didelė jų dauguma 
būtų mielai grįžę Lietuvon, 
iš kurios juos vargas buvo 
išvaręs, bet nebuvo lėšų, o 
Lietuvos vyriausybė jų ne
gelbėjo, nors konsulų ten ir 
buvo:

“Nors 10,000 Pietų Ame
rikos lietuvių badavo, bet 
buržuazinei nacionalistinei 
Lietuvos vyriausybei nerū
pėjo padėti b a d a u j autie
siems. Tūkstančiai lietuvių 
emigrantų prašė Lietuvos 
vyriausybės, kad juos kaip 
nors grąžintų į Lietuvą, 
bet šiuo reikalu nieko nebu
vo padaryta.”

Ko jie rūpinsis išeivių re
patrijavimu, kad ir namie- 
įe esantiems darbų nebuvo. 
Be to, grįžę emigrantai dar 
galėjo susitikti su juos ap- 
gavusiais agentais ir jiems 
bylą iškelti, triukšmą su
kelti !

Tačiau ir Pietų Ameri
koje skurdo ne visi. Konsu
lai, su nemažu skaičium 
pagalbininkų, kunigai, biz
nieriai ir šiaip visokie afe- 
ristai-žulikai—gyveno gerai. 
Jie mokėjo laikyti nosį pa
vėjui, todėl vargo nematė: 

“Buenos Aires mieste Lie
tuvių, namai užėmė dideles 
patalpas, kuriose lietuviški 

buržuaziniai nacionalistai 
ir kunigai linksminosi, o jų 
tautiečiai darbininkai skur
do po atviru dangumi, išba
dėję ir nusivylę. Jei kuris 
bedarbis, slėpdamasis nuo 
darganos, ’ateidavo į komi
tetą nakvynės, tai iš jo bu
vo reikalaujama pusės peso 
už naktį.” Pelnytasi net iš 
žmonių nelaimės!

Pietų Amerikos pažangie
ji lietuviai, nežiūrint jų di
delio skurdo, nenugrimzdo 
pesimizmo dugnan. Jie kū
rė organizacijas, laikraš
čius, žurnalus, steigė or
kestras, dramos klubus, or
ganizavo chorus, susivieni
jimus. Jų mėgėjiška meno 
saviveikla buvo pastatyta 
ant gana aukšto lygio. 
Ypatingai daug dėmesio jie 
kreipė į scenos darbą. Su 
kultūriniu bei politiniu 
švietimu jiems buvo gana 
sunku, nes ten nebuvo lais
vės, reakcija kliudė jiems 
kiekviename žingsnyje.; 
Kiek jie buvo įkūrę visokių 
organizacijų, kiek jie leido 
laikraščių — sunku ir su
skaityti. Kai kurie leidiniai 
išgyveno labai trumpai, nes 
polieja ne tik kad uždaryda
vo laikraštį, bet suimdavo 
redaktorius bei leid ėjus, 
k o n f iskuodavo įrengimus, 
mašinas, raides, popierį. 
Ypatingai jiems kenkė ten 
atvykusieji smetonininkai. 
Jie skųsdavo pažangiečių 
organizacijas bei laikraščius 
policijai, o ta juos puldavo. 
Kai vieną laikraštį ar orga
nizaciją uždarydavo, jie 
tuoj steigdavo kitą. Polici
ja puldavo net ruošiamus 
meno vakarus, kuomet buvo 
vaidinama kokia pjesė. Vie
ną kartą policija užpuolė 
tokį pažangiečių vakarą ir 
suėmė ne tik rengėjus bei 
vaidilas, bet ir visą publi
ką; nuovadon nusivarė su- 
virš 300 žmonių ! Mat, 
smetoninis konsulas ir ki
ti reakcininkai p o 1 i c i j ai 
pranešė, jog ten. esąs “ko
munistų mitingas.”

Tačiau jie nenusiminė, 
jie veikė ir toliau. 1946 m.

jie Montevideo mieste 
(Urugvajuje) sušaukė net 
visuotinį lietuvių suvažiavi
mą, kuriame dalyvavo 82 
delegatai, atstovaują 5,000 
o r g a n i zuotų Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuvių. Tai buvo pirmai 
toks gausus ir taip reikš
mingas to žemyno pažan
giųjų lietuvių pasirodymas. 
Apsvarstyta daug klausimų 
ir priimta atitinkamos re
zoliucijos.

Skaitant gerb. Prano 
Ulevičiaus knygą, tarsi pro 
kaleidoskopo akį praeina 
visa plejada mums nežino
mų ir negirdėtų vardų, ta
čiau kūrusių pažangiųjų to 
kontinento lietuvių istoriją. 
Dalis jų jau ilsisi po velė
na, tūli jų žuvo kovoje su re
akcija (Alfonsas Marma ir 
kiti); kai kurie jų pasiekė 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, bet dar didesnė dalis re- 
patrijavosi į Lietuvą. Tūli 
jų šiuo metu ten yra aukš
ti pareigūnai, rašyt o j a i, 
etc. Kone visi jie buvo iš
vykę iš savo tėvynės būda
mi eiliniais artojėliais, an
alfabetais. 1937 m. emi
gracijos statistika rodo, jog 
22%> jų buvo neraštingi. 
Jie nemokėjo ne tik laikraš
čio redaguoti, .bet nė spaus
dinti, neturėjo mašinų, rai
džių. Jiems padėti 1927 m. 
buvo nuvažiavęs iš Brook- 
lyno R. Mizara. Jie kūrė 
mokyklas. Reikalas juos iš
mokė būti žurnalistais, ra
šytojais, poetais, spaustuvi
ninkais ir technikais. Repa
trijavęs! į savo senąją tė
vynę jie parsinešė ir vargo 
kaina įsigytas žinias, ku
rias dabar jie nesigailėda
mi atiduoda juos priglaudu
siai Tarybų Lietuvai.

Pietų Amerikos lietuviai 
išvarė didelį kultūrinės ir 
klasinės pažangos barą. 
Garbė jiems už tai!

Roma. — Olimpiadoje 
stipriausi kumštininkai yra 
rusai, lenkai ir italai.

Dabar Linkuvoje yra vie
nuolika parduotuvių ir dyi 
vsiuomeninio ma i t i n i m o 
įmonės.

A. Lititauskas 
Pakruojo rajonas

NAUJI GAMYBOS 
SKYRIAI

KAUNAS. — Automati
zavimo priemonių gamykla 
—nedidelė įmonė. Siekiant 
greičiau įvykdyti septynme
čio užduotis ir pagerinti iš
leidžiamos produkcijos ko
kybę, gamykloje baigiamas 
įrengti naujas galvaninis, 
skyrius. Jo pajėgumas pa
lyginti su dabar esančiu 
bus 2-3 kartus didesnis. Pa-, 
lengvės darbo sąlygos, page
rės gaminių kokybė. Nau
jajame skyriuje bus įreng
tos naujos galvaniza vi m o- 
vonios, pritaikyti naujausi 
galvanizavimo metodai. Vi?, 
sos šios naujovės leis iš
vengti nemažų šilumos nuo
stolių. Skyrius stos rikiuo? 
tėn rugsėjo pirmąją.

Gamykloje baigiamas 
įrengti ir naujas terminis 
skyrius. Čia statoma aukš
tos temperatūros terminė 
krosnis. Visi metalo grūdi
nimo darbai bus atliekami 
vietoje. L. Matulis

STATYBA VYKSTA 
SĖKMINGAI

Vilkaviškio rajono “Rau* 
donkalnio” kolūkyje kasmet 
iškyla nauji pastatai. Šiais 
metais kolūkiečiai numatė 
statybose panaudot vietines 
medžiagas. Neseniai pra
dėta 150 vietų karvidės 
statyba, kurioje plačiai pa
naudojamas molis. Statyba 
vyksta gana sėkmingai. 
Kolūkio pirmininkas Stasys 
Derengus paskaičiavo, kad 
šiai statybai bus išleista 
ne daugiau kaip 100 tūks
tančių rublių.

Gibraltaro pusiausalį An
glija valdo nuo 1704 metų.- 
Ispanija daug kartų ka
riavo, bandė jį atsiimti, bet 
jai nepavyko.

3 pui!. Laisve (Liberty). Penkfad., rugp* (Aug.) 26, 1960



Rojus Mizara

Atsakau į klausinius
Apie pačius klausimus
žmonės sako: “Juo gilyn 

į girią, tuo daugiau me
džių”. Atsitiko taip ir su 
manim. Pradėjau atsakinė
ti į kai kurių žmonių iškel
tus apie Lietuvą klausimus 
trip sakant “nekaltai”. Ma
nkau, atsakysiu į vieną kitą, 
na, ir bus baigta. Bet atro
do, kad man sunku juos už
baigti, nors jau norėčiau.

Vienas asmuo surašė man 
apie 30 visokiii klausimų. 
Gerai, kad jis domisi Tary
bų Lietuva, savo tėvų kraš
tu. Žinau, tie klausimai 
svarbūs ir kitiems. Atsa
kiau i daugelį jų, bet dar ne 
į visus. Lai nepyksta, gal 
dar atsakysiu ir į kitus. 
Man jau beveik pabodo at
sakinėti.

Štai atneša laiškanešys 
laišką, rašytą gero draugo; 
jo dalį čia paskelbsiu:

”Jūsų “Atsakau į klausi
mus” — įdomiausia “Lais
vėje” dalis... Vieną, tačiau,: 
dalyką, aš manau, verta į 
įterpti į Jūsų atsakymus: 
“partizanų”-banditų siau
tėjimą.

“Mes žinome, kad Lietu
voje, tuojau po karo, tie 
banditai siautėjo gana ilgai. 
Kiek aš suprantu, jie buvo 
kelių rūšių. I. Nesuspėję 
pasitraukti į Vokietiją, aiš
kiai žinomi ir pasižymėję 
hitlerininkai. II. Atgaben
ti ir permesti per sieną iš Į 
“Vakarų” šnipai ir diver-1 
santai. III. Gal patys bjau
riausi vietiniai buržuazi
niai nacionalistai, ar kaip 
juos ten užvardintum, ku- 
r-e dienomis dirbo kartu su 

žudydavo ištisas šeimas ir 
pasigrobdavo, ką rasdavo, 
kas jiems buvo reikalinga.

visais, o naktimis žudė sa
vo kaimynus.

“Nors yra sakoma, kad 
valdžios organai juos likvi
davo, bet, kaip ir kiek, vis-' 
gi vengiama viešai paskelb-pU(?s Partizanais . Partiza- 
ti. Kiek man teko pastebėti tna1’ ^aiP žinia, garbingas 
spaudoje, tik mažytį skaičių į yal‘das, ypatingai gražiai 
tų žudikų nubaudė. Kadan- Usgai sėjęs Antrojo pasauli- 
gi jų buvo nemaža, tai kas P10 Į<ai‘° metu, kai Lietuvoj
su jais atsitiko, kur jie yra, 
ką veikia?

“Ar yra žinoma, kad da
lis jų ‘susigėrę' į liaudį ir 
sau ramiai gyvena “vilkais 
avių kailyje”? Ar galima 
daleisti, kad valdžia ant jrj 
susimylėjo ir paliko juos 
nenubaustais, negalėdama 
juos išaiškinti? Jei į šiuos 
klausimus galima atsakyti 
—prašau, o jei ne, palikite 
ramybėje...”

Galima atsakyti

Argi jie partizanai?
Amerikos “veiksnių” 

spauda garbina tuos, kurie 
ėjo su banditais, vadindama

ir kitose tarybinėse respub
likose partizanai mušė vo
kiečius, okupantams visaip 
kenkė.

Na, o šitie “partizanai”, 
“veiksnių” spaudos garbi
nami, žudė lietuvių tautą, 
žudė ramius, ištikimus Lie
tuvos gyventojus. Užpuolę 
ant šeimos, jie žudė visus: 
dar esančius vygėse kūdi
kius, vaikus, suaugusius ir 
senukus. Dažnai užpuolimus 
darydavo girti. Tokiu būdu 
jie išžudė tūkstančius ge-

Taip, banditizmo laiko
tarpis buvo labai žiaurus. 
Tai buvo pats aštriausias 
klasių kovos laikotarpis 
Lietuvoje. Man rodosi laiš
kelio autorius teisingai su
rūšiuoja “partizanus” į ati
tinkamas “kategorijas”.

Buržuaziniai nacionalis
tai, apsiginklavę vokiškųjų 
fašistų paliktais ginklais, 
ryžosi kovoti prieš tarybi
nę santvarką, laukdami pa
galbos iš “Vakarų”, ramin- 
damiesi, kad neužilgo ir 
atominė bomba jiems pa
dės! Juk taip buvo sakyta 
jiems per radiją, taip juos 

riaušių lietuvių tautos sūnų 
ir dukrų, patrijotų. Sudegi
no daug sodybų. Atliko vi
sokios kitokios baisios ža
los.

Žudė eilinius valstiečius, 
ramius gyventojus, žudė 
gydytojus, mokytojus ir ki
tų profesijų 'žmones. Visą 
pažangiąją visuomenę, at
simenate, sukrėtė baisi ži
nia apie tai, kaip banditai 
iki mirties nukankino mo
kytoją Sukackienę...

Pasitaikydavo ir taip: tė
vą ar abudu tėvus banditai 
nužudydavo susitikę kelyje, 
tuomet vaikai išlikdavo.

“tiešijo” iš užsienio per-
mesti į Lietuvą visokie di
versantai, visokie liaudies 
priešai. JAV lietuviškieji 
“vaduotojai” taipgi tuo at
žvilgiu “pasidarbavo”.

Ir reikia nepamiršti to: 
buržuaziniai nacionalistai 
pradėjo siautėti tuojau, 
kai tik buvo išmušti vokiš
kieji fašistai, kai Lietuvon 
grįžo Lietuvos taryb i n ė 
valdžia, kai atsisteigė ta
rybinė santvarka.

Bet gyvenimas ėjo savo

Mūsų pirmajai JAV lietu-
vių turistų grupei pernai 
lankantis Kuršėnų Vaikų 
namuose kalbėjausi su Visa 
eile auklėtinių. Pirmas 
klausimas buvo: Kur jūsų 
tėvai? z

—Banditai užmušė—dau
gelis jų man atsakė.

Tarybinės vyriausyb ė s 
organai tokius vaikučius 
rinkdavo ir talpindavo į 
vaikų namus, kur jie gra
žiai, kultūriškai ir pagar
biai auklėjami.

keliu. O kai kaime prasidė
jo žemės ūkio kolektyvini- 
mas,nemaža buožių susisie
kė su banditais ir jiems vi
saip talkininkavo.

Nukentėjo nemaža labai 
gerų žmonių. Vienas 
įžymus visuomenės veikėjas 
man pasakojo:

—Tarybinė vyriausybė 
šaukė jaunus vyrus atlikti 
militarines prievoles. Buvo 
tokių durnelių, kurie, užuot 
ėję į Tarybinę Armiją, sto
jo pas buržuazinius nacio
nalistus, bėgo į miškus, nors 
jie buvo ne buožių vaikai. 
Žinau net ir tokių atsitiki
mų: vienas brolis ėjo į 
miškus, o kitas—į Tarybinę 
Armiją. Tas, kuris ėjo į 
miškus, iš ten negrįžo, o 
atitarnavęs armijoje, šian
dien sau ramiai gyvena su 
šeima kolūkyje...

Pas kai kuriuos valstie
čius, kur buvo jaunų vyrų, 
naktį užgriūdavo ginkluoti 
banditai ir sakydavo: arba 
jūsų sūnūs turi eiti su mu
mis į miškus, arba mes jus 
visus išžudysime dabar, 
tuojau... Taigi į miškus ne 
visi ėjo savanoriškai, ir čia 
buržuaziniai nacionalistai 
padarė didžiausią klaidą: 
daugelis tų žmonių vėliau 
atsuko ginklą prieš juos pa
čius...

Buržuaziniai nacionalis
tai neturėjo pas save jokios 
drausmės, neturėjo jokios 
disciplinos. Kai jiems reikė
davo maisto, naktimis už
puldavo ant valstiečių, iš-

—Kode! žmones, užpulti 
banditų, nesigynė?

Šitokį klausimą man jau 
statė ne vienas. Kaip gi jie 
ginsis? Valstiečiai gyveno 
daugiausiai viensėdžiuose. 
Na, tai naktį, kada plėšikai, 
tau miegant, į tavo namus 
įsiverš, kaip tu ginsies? Jei 
valstiečiai būtų gyvenę kai
muose, kaip seniau, jie bū
tų galėję pastatyti kas nak
tį sargybas, kurios būtų 
juos apsaugojusios. Viensė
dyje gyvenant, vienas as
muo, ginkluotas, gali už
pulti ir visą šeimą išžudy
ti.

Aišku, ilgainiui žmonės 
išmoko labiau budėti.

—Kaip banditai buvo su- 
likviduoti?

Pirmiausia tarybinė vy
riausybė išleido atsišauki
mą, ragindama miškinin
kus mesti ginklą ir stoti į 
kūrybinį darbą. Kurie grį
žo, jei jų rankos nebuvo su
teptos žmonių krauju, aiš
ku, galėjo pradėti ramų gy
venimą. Grįžusių buvo ne
maža —■ tai vis dauguma 
taip sakant tų, kurie prieš 
j u norą buvo ten įtraukti.

Nesulaukę atlekiant ato
minės bombos, “partizanai” 
pradėjo tarp savęs peštis: 
dėl mergų, dėl grobio, dėl 
vadovybės, dėl garbė s. 
Prasidėjo jų tarpe šaudy- 
masis, žudynės, pabėgimai. 
Pabėgę iš miškų, išduodavo 
kitus, savo buvusius sėbrus, 
papasakodami, kas ir kur 
turi savo lizdus.

Buvo organizuojami pi
liečių kovūnų būriai, kurie 
tuos lizdus apsupdavo ir 
likviduodavo. Kurie bandi
tų iškeldavo rankas ir pa
siduodavo, tuos atiduodavo 
į teismus, kurie atsisakė 
pasiduoti, suprantate, kas 
su jais atsitiko. Ir taip bu
vo išnaikinti jų lizdai. Lie
tuvos žemė buvo apvalyta.

Taip man pasakojo žmo
nės, kurie dalykus matė, 
kurie žino.

—Kas atsitiko su “vilkais 
avių kailiuose?”.

Laiško autorius pastebi, 
kad sulyg pran e š i m a i s 
spaudoje, Lietuvos teismai 
“tik mažytį skaičių tų žudi
kų nubaudė”. Aš manau, 
kad ne apie visus nuteis
tuosius Lietuvos spauda ra-1 
še. Pagaliau, argi mes vi
są Lietuvos spaudą gauna
me? Gauname tik kai ku
riuos centrinius laikraš
čius, gi Lietuvoje eina daug 
necentrinių laikraščių — 
rajoninė spauda.

Ar yra tokių, kurie “susi
gėrė” į liaudį ir sau ramiai 
gyveną “vilkais avies kaily
je”? Galimas daiktas, kad 
yra, bet jie nuginkluoti, 
“suglaudę ausis”tyli ir dre
ba dėl savo kriminalyscių, 
b’jodami, kad kas jų neat
pažintų.

Yra, be abejojimo, ir to
kių, kurie iš senų savo gy
venviečių persikėlė ten, kur 
jų niekas nepažįsta — gy
vena gal būt savo aukų pa
vardėmis pasivadinę.

O visgi dažnai pasitaiko, 
kad šen ir ten tokius išaiš-
kiną ir atiduddd teismui.

Vienas jaunas vyras, ku
rio tėvus banditai užmušė, 
man sakė:

—Pradėjau ieškoti tėvų 
užmušėjų.

i—<Ktir jūs juos šiuo lai
ku surasite? — stebėjausi.

—Atrodo, kad siūlo ga
las jau bus surastas, — at
sakė jis;. — Atsiras ir ka
muolys...

Viena advokatė man pa-' 
šakojo; \

—Neseniai man teko gin
ti buvusį banditą, nužudžiu
si daug žmonių, bet ilgokai 
gyvenusį laisvai, kadangi 
nieks jo lig šiol nebuvo at
pažinęs.

Jos pasakojimas buvo 
įdomus.

—Jūs jį gynėte?!
>—Taip, mane paskyrė, 

kad ginčiau.
—Na, ir ką?
—Tiesiog sunku ir papa

sakoti. Jis — toks šlykšty
bė! “Poniute, ginkite mane, 
gelbėkite, gelbėkite!..” rė
kia jis. Kaip advokatė, aš 

I ietuva paveiksluose

Neseniai Plungės rajono “Socialistinio kelio” kolūkyje 
buvo didele šventė—atidaryti nauji kultūros namai, kuriuos 
kolūkiečiai pastatė savo jėgomis. į atidarymo iškilmes susi
rinko keli šimtai kolūkiečių, svečių iš Vilniaus, Plungės, kai
myninių kolūkių.

Kolūkio pirmininkui A. Jarumbauskui perkirpus juostelę, 
kolūkiečiai ir svečiai apžiūrėjo puikiai įrengtą kultūros namų 
vidų, 300 vietų žiūrovų salę su didžiule scena, saviveiklinin
kų darbo kambarius, biblioteką, skaityklą.

Šiltai kolūkiečiai sutiko savo deputato, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nario M. Junčo-Kučins- 
ko kalbą-. Kolūkio ir Plnungės rajono kultūros namų savi
veiklininkai suruošė koncertą.

NUOTRAUKOJE: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys1: drg. Junčas-Kučinskas (viduryje) kalbasi 
su kolūkiečiais.

Jau eilę metų Alytaus rajono “Alovės” kolūkyje iš laukų 
renkami akmenys, kurie paskui panaudojami statyboms.

NUOTRAUKOJE: traktorininkas M. Katauskas su kol
ūkiečiais renka akmenis.

iKilnojalrios automatines girdyklos įrengtos Dumpių 
tarybiniame ūkyje. Čia matome karvutę karštą

Vasaros dieną ladke begeriant šaltą, 
tyrą vhndenėlį,

jį turėjau ginti, bet supras
kite, aš gi esu ne tik advo
katė, o ir motina, o tas ti
pas, jo p’aties man prisipaži- 

|nimu, žudė ne tik suaugu
sius, o ir kūdikius ir ma
žus vaikus!.. Aš jam sa
kiau: “Kodėl jūs užmušinė- 
jote mažus nekaltus vai
kus? Ką blogo jie jums pa
darė?..”

—O ką jis?
—Jis nuleidžia akis, tyli 

ir vis kartoja: “Poniute, 
1 gelbėkite mane, gelbėki
te!..” Toks jis didvyris!..

Tenka priminti ir tai: 

Lietuvos žmones, tiek mies
telėnai, tiek kaimiečiai ne
labai nori apie banditizmą 
nė prisiminti. Daugelis jų 
sako: kas buvo —praėjo, o 
mes turime dirbti, turime 
statyti naują gyvenimą.

Prisipažinsiu, nemiela ir 
man buvo su žmonėmis apie 
banditizmą šnekėtis, nėra 
smagu apie tai ir rašyti.

Apie “partizanų” siautė
jimą Lietuvoje jau yra pa
rašytų knygų; jų bus ir dau
giau. 0 žmonės, kurie krito 
nuo budelių rankų, yra 
didžiai gerbiami ir bus ger
biami, kol lietuvių tauta 
gyvuos. Jie bus įamžinti 
drobėje, bus pastatyti jų at
minčiai paminklai.

—“Keleivio” redaktorius 
jus labai plūsta—kodėl nie
ko jam neatsakote?

0 jūs patys ar norėtumė
te su pusgalviu turėti ko
kius nors reikalus? Aš at
sakinėju į rimtus klausi
mus, o ne į plūdimąsi.

Tarp man statomų klau
simų yra ir visai nevyku
sių. Pavyzdžiui (įvardinsiu) 
montreališkis J. Kardelis 
klausia:

—Kodėl Chruščiovas pa
sveikino Mao, o nepasveiki
no Paleckio?

Kodėl jūs apie tai klau
siate manęs — klauskite 
Chruščiovo.

Mokytas žmogus ir toks 
naivus!
Apie eikvotojus ir vagišius

Viena mūsų laikraščių 
skaitytoja klausia:

“Iš Šiaulių rašo sesuo se
seriai, kad jų pažįstamas 
jaunas inžinierius, darbe 
nepatyręs, sėdi kalėjime už 
eikvojimą. Kodėl jam neda
vė progos patirti, o pasodi
no kalėj iman?

“Antras klausimas: Ko
dėl nebaudžia laiškanešių, 
kurie laiškus atidarinėja ir 
dovanėles išima? Taip atsi
tiko su mano laiškais, siųs
tais į Trakų rajoną per 
Dusmenų paštą...”

Skaitytoja užtaria tą, ku
ris buvo nubaustas už išeik
vojimą, bet nori, kad būtų 
baustas tas, kuris jos dova
nėles pasiglemžė.

Nepažįstu aš to inžinie
riaus, nežinau ir jo nusikal
timo pobūdžio. Eikvojimų 
juk gali būti visokių.

Pasakysiu atvirai: tary
binis teismas nekaltai žmo
gaus nebaudžia, tad nega
lėjo jis nekaltai bausti ir to 
inžinieriaus. O kai dėl laiš
kanešio: jei tik būtų įrody
ta, kad laiškanešys pasiėmė 
jūsų dovanėles, tai tas pats 
tarybinis teismas ir jo ne
pasigailėtų.

Tenka pridėti ir tai: per 
laiškus Siųsti dovanėles nie
kad niekam nepatartina. 
Pagaliau: kodėl sakyti, kad 
Dusmenų laiškanešys tas 
dovanėles išėmė? Kodėl ne
galėjo jų išimti pašto tar
nautojas, per kurio rankas 
laiškai eina, . kur nors ki
tur?.. Pas mus, Amerikoje, 
labai dažnai pasitaiko tokių 
dalykų, čia taipgi ilgana- 
gius baudžia, kai suseka.

SAN FRANCISCO, CALIF
Vieša padėka

Nuoširdžiai dėkoju drau
gėms ir draugams, kurie 
lankėte mane ligoninėje. 
Taipgi dėkoju už užuojau
tos laiškus ir atvirutes. Tas 
suteikė man didelį smagu
mą ir suraminimą ligoninė
je. Negalėdamas visiems 
padėkoti asmeniškai, reiš
kiu nuoširdų ačių per laik
raštį. Draugės ir draugai, 
jūsų nuoširdumo nepamir
šiu niekados.

A. Baronas
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Džiaugiuos aplankęs 
Tarybų Lietuvą

Šių metų liepos 9' d. mes/; 
jau buvome Tarybų Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Kai 
tik mūsų lėktuvas nusileido 
ant mūsų gimtosios žeme
lės, tarp keleivių pakilo 
džiaugsmas ir išeinant iš 
lėktuvo pasisveikinimas ir 
gelių įdavimas atvykusiems 
amerikiečiams.

Malonūs Tarybų Lietuvos 
žmonės. Širdingai ačiū už 
priėmimą visiems Tarybų 
Lietuvos dar bu to jams. Pa
siliks tas įvykis visados at
mintyje.

Iš Vilniaus mus išleido 
pas gimines. Toli man rei
kėjo važiuoti su automobi
liu. Iš Vilniaus į Kazlų Rū
dą nuvežė mane pas seserį 
ir švogerį Elertus. Paskui 
aplankiau netoli gyvenan
čius Bernotus. Liepos 13 d. 
turėjau grįžti į Kauną. ;

Keliaudami po Tarybų 
Lietuvą mes viską galėji
me matyti, ką tik norėjome. 
Vilniuje suėjau Petronėlę 
Puidokienę iš Griškabū
džio. Malonu man buvo pa
sikalbėti su Tarybų Lietu
vos aktore.

O kai atėjo dainų šventė, 
tai užsigrūdo visi keliai va
žiuotais ir pėsčiais. Ėjo ke
liais dainuodami į gražų 
parką, gražiomis pušimis 
apsuptą. Tūkstančiai daini
ninkų, tūkstančiai jaunų šo
kėjų. Tik širdis džiaugiasi, 
o akys verkia.

Sudie tau, Tarybų Lietu
va! Nors trumpai ją lan
kiau, bet linksma man buvo 
gimtojoje žemelėje.

Vincas Bernotas

Binghamton, N. Y.
žinutes iš mūsų miesto *
Ką. tiktai sugrįžę iš Ta

rybų Lietuvos turistai, Jo
nas ir Katryna Vaicekaus
kai, papasakojo daug svar
bių dalykų, kuriuos jie ma- 
t"- apžiūrinėdami, apvažinė- 
dami svarbias įmones-įstai- 
gas. Jie sakė, kad važinėda
mi po Tarybų Lietuvą įgijo 
daug gražių įspūdžių. Jie 
pavaišino mus saldainiais ir 
gėrimais, kuriuos parsivežė 
iŠ Tarybų Lietuvos.

Povilas Mik o 1 a j ū n a s 
smarkiai susirgo, išvežtas į 

i Wilson Memorial ligoninę. 
(Lrg. Mikolajūnas yra pa- 
i žangiosios spaudos skaity- 
i toj as ir geras jos rėmėjas, 
j Gaila, kad sunki liga pri- 
; spaudė jį. Linkiu jam sėk
mingai ligą nugalėti.

Teko nugirsti, kad pas 
drg. H. Žukienę lankėsi jos, 
duktė, žentas ir anūkės, tai! 
y ra, D r. I. Pine, jo žmona 
Helen ir jų avi dukrytės. 
Drg. H. Žukienė labai Į a- 
tenkinta jų atsilankymu. ?

Yra kalbama, kad Endi
cott Johnson Corp, visam 
mėnesiui uždarys porą dirb
tuvių dėl sumažėjimo dar
bo. Tai reiškia, kad dar ke
liais šimtais bedarbių pasi
daugins, jų ir taip daug yra 
Bingham tone ir jo apylin
kėje.

Per drgg. Vicekauskus, 
brangus ir mielas draugas 
Jonas Kaškaitis pad^vanė- 
jo man knygą — “Kovos 
sūkuriai”. Šią knygą buvo 
išieidusi mūsų LLD, ir ji 
buvo pavadinta “Iš atsimi
nimų”.

Knyga labai gražiai atro
do; įdėjo jon nemažai foto
nuotraukų. Malonu • yra į 
rankas paimti, o dar malo- 
niau skaityti ją. Reiškiy. * 
Jums, drauge Kaškaiti, šir
dingiausią padėką už tą 
brangią dovaną.

Onyte Wellus



VL. DAUTARTAS

BAISUS ŽMOGUS
( Apsakymas )

Į biblioteką jis atėjo tik 
apsigyvenęs statybi ninku
bendrabūtyje. Pačiupęs pir
mą pasitaikusį po ranka 
žurnalą, atsisėdo prie stalo. 
Vartė jį be ypatingo susi
domėjimo, gal kiek atidžiau 
žvilgteldamas į nuotraukas. 
Po valandėlės dantyse pasi
rodė papirosas. Kai 
perspėjau, jog bibliotekoje 
nerūkoma, jis šyptelėjo ir, 
netaręs nė žodžio, išėjo.

Antrą kartą jis pravėrė 
bibliotekos duris po savai
tės. Ką tik buvo praūžęs 
smarkus, šiltas lietus. Ge-

keldavo tiek rūpesčio skai
tytojų konferencijos kaip tą 
kartą. Mes ruošėmės aptar
ti keletą knygų, kurios pa
sakojo apie didvy r i š k u s 
komjaunuolių Čaikinos, 
Melnikaitės, Matrosovo žy
gius. Konferencijai reikėjo 
kruopščiai pasiruošti, ir aš 
plukau bibliotekoje nuo ry
to iki vakaro.

Prieš pat konferenciją 
bibliotekoje vėl pas i r o d ė 
vaikinas.

— Rašai?—paklausė jis, 
sustodamas prie mano sta
lo.

—Kaip matai, — nudžiu
gęs, kad vaikinas užkalbi
no, atsakiau. — Na, o pats 
ką veiki?

Jis truktelėjo pečiais. 
Paskui, pasiėmęs kėdę atsi
sėdo priešais. Užsirūkęs me
tė:

—Statybose dirbau, o da
bar muses gaudau. Gal no
ri šaškėmis sužaisti?

Vaikino abejinga kalba 
valandėlei sutrikdė mane. 
Dėliodamas ant lentos šaš
kes, kurį laiką tylėjau, ieš
kodamas pokalbiui tinkamų 
žodžių. O jis pūtė dūmus, 
barbendamas pirštais į sta
lą. Žvilgterėjau į ranką. 
Aukščiau riešo perskaičiau 
tatuiruotę—Valentinas.

—Na, pradėk, — pasiū
liau. Kai stumtelėjo į kam
pą šaškę, pridėjau: — Va
dinasi, nedirbi?

—Trys dienos.
—Kodėl?
—Supaisysi. Susipykau

su meistru.
—Ar dažnai į darbą nei

ni?
Vaikinas suraukė kaktą;
—O tu kam tardai? 

Kirsk geriau šaškę...
—Galima... Artimųjų tu

ri? Dabar tu kirsk...
Jis papurtė galvą.
—Vienas gyventi. O jei

gu nekirsiu?
—Reikia. Ateik į biblio

teką dažniau. Knygų pasi
imsi į namus.
—Nemėgstu skaityti, Tu, 

broliuk, matau, suriesi ma
ne. Vėl dviejų netekau...

—Na, o tada pats papra
šei knygos, atsimeni?

Vaikinas nežymiai krus
telėjo.

—Ten apie Matrosovą ra
šo... ' K

—Rašo, bet tu knygos 
neskaitei. k

—Skaičiau, skaičiau, — 
ūmai susierzinęs, atšovė jis.

Staiga man kilo mintis— 
kuo nors sūdotninti vaiki
ną. Aš pasiūliau jam pa
kalbėti skaitytojų konferen
cijoje.

—Ko gero, mane artistu 
padarysi. Ne, aš netinku 
tokiam darbui.

—0 visgi...
Jis, pastūmęs šaškę, va

landėlę mąstė giliai, įteinp- 
tai.

—Nieko nebus. O šaškėm 
pralošiau. Pasiduodu, bet 
žaisim dar vieną kartą. Su
tinki?

rokai sulytas nepažįstama
sis priėjo prie manęs.

—Vadinasi, dirbi? — pa
klausė jis stačiokiškai.
>—Kaip matai.
—Tada surask man kny

gą, apie Aleksą Matrosovą.
Kai padaviau prašomą 

knygą, jis stvėrė ją abiem 
rankom ir pasisukęs nuėjo 
prie stalo. Nerangiai su
smukęs ant kėdės, atskleidė 
knygą. Tačiau staigiu ran
kos mostu vėl ją užvertė. 
Neskaitydamas sėdėjo niū
rus, suleidęs pirštus į suvel
tus plaukus. —

Atidžiai apžvelgęs nepa
žįstamąjį, nuspren d ž i a u , 
kad jis gali turėti dvide
šimt penkerius metus. (Vė
liau paaiškėjo, kad labai 
apsirikau.) Apvaliame 
sveiko žmogaus veide buvo 
matyti nuo dešinės ausies 
iki pat smakro nutįsęs gilus 
randas. Vaikino išvaizda 
nebuvo patraukli. Netgi 
akys buvo nedraugiškos ir 
pietos. Ir visgi aš pajutau 
nesutramdomą norą užkal
binti nepažįstamąjį. Bet 
vos tik pakilau, norėdamas 
prieiti prie jo, į biblioteką 
skriste įskrido bendrabučio 
auklėtoja. Ji buvo kažko 
susijaudinusi, nerami. Pa
mačiusi skaitykloje vaikiną, 
visai pasimetė.

—Ir kaip jūs nebijote sė
dėti su juo? — pasilenkusi 
pakuždėjo man į ausį.—Tik 
ką bendrabutyje langą iš
mušė. Tai baisus žmogus...

—Lauk! Lauk! Užmu
šiu !—m atyt, nugi rdęs auk
lėtojos žodžius, staiga pašo
kęs, suriko vaikinas.

Sugniaužęs kumščius, jis 
artėjo prie mūsų grėsmin
gas ir baisus. Auklėtoja iš
balo. Aš pasijutau labai 
keblioje padėtyje. Laimei, 
mergina spruko pro duris.

? —Miliciją pašaukit mi
liciją! — suspiegė ji.

— Varliūkštė... Milicijos 
jai prireikė. Žinia, be jos 
nemoka... Ir tegu, palauk- 

' sim, — apmaudžiai iškošė 
vaikinas.

Milicijos nereikėjo ilgai 
laukti. Pagyvenęs seržan
tas atsirado iš kažkur lyg 
grybas po lietaus. Matyt, 
jis jau viską žinojo, nes, 
griežtoku žingsniu priėjęs 
prie vaikino, paliepė:

—-Pilieti, eisi į skyrių!
Vaikinas nesipriešino. Jis 

vėl atrodė ramus ir viskam 
abejingas. Pasirausęs ki
šenėse, išsitraukė papiro
sus. Užsirūkė pats ir pasiū
lė milicininkui. Kai tas at
sisakė, vaikinas šyptelėjo:

—Na, ir gerai, kad ne
imi. Čia juk nerūkoma...

Visą vakarą įtemptai dir
bau ir vaikiną primiršau. 

^iTik kai ruošiausi eiti namo, 
ani stalo suradau jo palik
tą knygą. Susimąsčiau. A- 
leksandras Matrosovas ir 
šis vaikinas? Ar yra kas 
nors bendro tarp jų? Žino
ma, ne. Ir visgi kodėl jis 
paprašė būtent šios knygos?

Atsitiktinumas? 0 gal...
Bet man negreitai pasi

sekė ką nors daugiau suži
noti apie vaikiną. Lyg ty
čia ir bibliotekoje jis nesi-
rodė. O laikas skubėjo... 
Prieš kelias savaites nedrą
siai pradėję sprogti medžiai 
sužaliavo, apsidengė gležnu
čiu, permatomu a p cl a r u . 
Dangus nusiblaivė, likda
mas su retu ir lengvu de
besėlių pūku. Saulė užtvin
dė miesto gatves malonia 
šiluma.

Mane užgriuvo darbai. 
Niekad anksčiau man nesu-

Antrą partiją sužaidėme 
lygiomis. Trečiąją laimėjo 
vaikinas. Kai jis pakilo 
išeiti, dar kartą priminiau:

—Pagalvok dėl visa ko. 
Knygų esi skaitęs, sunkaus 
nieko nebus;

Jis išėjo pro duris, neta
ręs daugiau nė žodžio.
Aš nesitikėjau, kad į skai

tytojų konferenciją suplauks 
tiek žmonių. Salė buvo pil
na, o skaitytojai vis ėjo ir 
ėjo. Teko pristatyti keletą 
eilių kėdžių, bet ir tų nepa
kako. Žmonės sustojo prie 
sienų, glaudžiai prisispaudę 
vienas prie kito.

Tuo metu, kai, prasistum
damas pro susirinkusius, 
ėjau scenos link, mane kaž
kas sučiupo už rankos. At
sigręžiau. Prieš mane stovė

. sagstytas dangus. Iš miesto 
pusės sklido, muzika ir tilo 
čia kalnuose.
—Velniai rautų nemaniau, 

kad tu taip mane sudirbsi, 
—atsiduso Valentinas.

Aš pasisukau į jį.
—To aš norėjau...
—Žinau, — nutraukė jis 

mane. — Aš viską žinau. 
Kuo tu čia dėtas? Niekad 
nemaniau, kad taip bus 
sunku. Ne, šitaip atsistoti 
prieš visus ir kalbėti apie 
didvyrius aš negaliu. Už
mušk, bet negaliu...

Kiek patylėjęs, giliai 
kvėpuodamas, paklausė:

—Ar tu nebijai manes?
—Ne.
—Keistuolis. O juk ji, 

panelė ta, teisybę sakė . . . 
Kaip manai, kiek man me
tų? Klysti, tik dvidešimt 
suėjo. O mačiau šilto ir šal- 

I to. Karas tėv«s išplėšė. Vai
kų kolonijoje gyvenau . . . 
Mokiausi. Pabėgau. Turi 
užrūkyti ?

•—Nepaėmiau.
—Ir aš užmiršau. Bas

čiausi kurį^įką be vietos, 
be darbo. Vogiau. Vogti pi
nigai kaip vanduo nuteka... 
Reikėjo d a r b ą susirasti. 
Priėmė į statybas. Čia ir 
susitikau su juo.

—Su kuo?
—Na, tada, kai seržantas 

mane į skyrių išvedė. Iš
sitempęs pranešė: “Drau
ge kapitone...” ir taip to
liau. Aš pažvelgiau į kapi
toną ir nustėrau. Tai buvo 
mano vaikystės draugas. 
Maniau, kad neatpažins, 
bet kur tau ... Jis nie
ko neužmiršo ir, žinoma, 
visų pirma mudviejų prie
saikos... Dar vaikų namuo
se, niekam nieko nesakę, 
mudu prisiekėme būti to
kiais kaip Aleksandras...

Valentinas staiga pašoko: 
—Na, štai ir viskas. Da

bar tu viską žinai. Eime.
Pakilau, ir mudu pasuko

me miesto link. Valentinas 
ėjo kiek pakėlęs galvą, žiū
rėdamas į priekį; IŠ šalies at
rodė, tartam jis pirmą kar
tą mato šviėšom užlietą 
miestą ir vis grožisi, negalė
damas atitraukti akių.

Aš galvojau viena: argi 
gali būti baisus žmogus, jei 
jis pažino kančios kainą?

JUNGT. VALSTIJŲ KARO 
SPECIALISTAI DAR

VIS YftA LAOSE
Vientiane; — Nors Laoso 

naujoji vyriausybė pareiš
kė, kad iš Laoso turi išva
žiuoti 753 JAV karo specia
listai ir kita tiek franeūzų, 
bet jie dar nesirengia. Sa
koma, kad Vakarų valsty
bes vis bando paveikti į 
naują Laoso valdžią, kad ji- 
atsisakytų nuo neutrališku- 
nro pozicijos^

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinės Respubl i k o s 
spauda kritikuoja Vakarų 
valstybes už šnįpavimus ir 
karo kurstymus.

jo Valentinas.
—Kalbėsi?
■—Mėginsiu.
—Apie Matrosovą?
Vaikinas linktelėjo galvą. 

Prie mūsų priėjo išraudusi 
auklėtoja.

—Štai dar vienas kalbė
tojas, — pasakiau, rodyda
mas į vaikiną.

Auklėtoja susiraukė. Pa
ėmusi mane už parankės, 
kiek pasivedė į šalį ir kate
goriškai pareiškė:

—Aš draudžiu tai daryti. 
Ar apsijuokti norite?

Aš ėmiau įrodinėti, kad 
vaikinas ruošėsi, kruopščiai 
skaitė knygą.

—Ne, ne, ne.
—Pagaliau mes neturime 

teisės uždrausti, jei jis to 
nori, — supykęs pasakiau.

—Gerai. Žinokite, kad už 
viską atsakysite.

Nuotaika man buvo su
gadinta. Atvirai prisipa
žinsiu — širdis buvo nera
mi. Kas žino, ką jis ims iš
darinėti scenoje?

Ir štai po kelių kalbėtojų 
jis išėjo į sceną. Išlygintos 
kelnės, išvalyta palaidine, 
pakirpti plaukai rodė, kad 
jis k o n f e r e ncijos laukė. 
Žmonės, pamatę Valentiną 
scenoje, suūžė. Suūžė stebė
damiesi. Kažkas metė repli
ką. Valentinas, pasakęs ke
lis sakinius, sutriko. Pana
rinęs galvą, jis stovėjo prieš 
visus tylėdamas. Iš jo vir
pančių rankų nesunku buvo 
suprasti, kad pasitikėjimas, 
su kuriuo išėjo į sceną, pa
mažu tirpo. Susijaudinęs se
kiau akimis Valentiną ir 
jutau širdies dunksėjimą. 
Nejaugi jam pritrūks drą
sos? Dar valandėlė įtempto 
laukimo, dar... Valentinas 
vis žemiau lenkė galvą ir 
atrodė bejėgis, vertas pasi
gailėjimo. Nubudo jis, pa
žadintas katučių. Nepa
žvelgdamas į žmones, vaiki
nas spruko į užkulisius.

—Ar nesakiau? — dūrė 
į mane auklėtojos žvilgsnis.

Aš gi jutau ką kitą. Ne
sutramdomai norėjau kuo 
greičiau pamatyti Valenti
ną. Man atrodė, kad aš 
kaitąs dėl visko. Gal ne
reikėjo jo prikalbinėti.

Patyliukais išslinkau iš 
salės. Valentino nebuvo 
rhatyti. Nuėjau už 'šccnos. 
Nebuvo jo ir čia.

Iš bibliotekos išėjau pas
kutinis. Buvo beveik vidur
naktis’. Ėjau lėtai apytušte 
gatve namų link. Galva bu
vo sunki. Tartum akmuo 
gulėjo ant krūtinės.

“Kur Valentinas?—mąs
čiau — Tikriausiai geria ir 
mane keikia. O gal į bend
rabutį užsukti ?”

Ir staiga krūptelėjau. A- 
pytamsiame skersga t v y j e 
pamačiau Valentiną. Jis 
stovėjo panarinęs galvą, 
užsimaukęs ant akių kepu
rę.

—Dabar tu eisi su mani
mi, —- trumpai pasakė jis.

—Kur?

—Ten, į užmiestį, — jis 
parodė ranka Dainų slėnio 
link.

Žingsniavome greta vie
nas kitos tylėdami. Puški
no sode prasilenkėme su mi
licininku.

—Nepažįsti? —■ paklau
sė Valentinas.

—Ne.
—Tai tas pats, kuris ma

ne iš skaityklos išvedė. At
simeni?

—Žinau.
Perėję Vilnelės tiltą, ėmė

me kopti į kalną.
—Sėskis, — kalno viršū

nėje paliepė Valentinas.
Atsisėdau. O jis šalia 

manęs. Abu tylėjome. Su
lapoję medžiai tyliai šiure
no tankiais vainikais. Aukš
tai kabojo 'žvaigždžių nu-

Philadelphia, Pa.
Pokylis pas Bekampius, 

įvykęs rugpiūčio 21-mą, nu
sisekė gerai. Svečių buvo 
gražus būrys iš New Jersey 
valstijos. Bayonniečių gera 
atstovybė su drg. Paneliu. 
Eliabethą atstovavo drau
gai Bunkai. Budd Lake — 
Zavišius su savaisiais. Drg. 
Dzevečka visur dalyvauja, 
buvo ir pas Bekampius. Ma
čiukai iš Johnson City, N. 
Y.. Sutikau baltimorietį 
Deltuvą, kuris dovanojo 
dvi kvortas medaus, kad 
padarius daugiau pelno 
spaudai. Buvo ir daugiau 
baltimoriečių. Chester, kai
po artimi Philadelphijos 
kaimynai, gražiai pasirodė. 
Philadelphiečiai neatsiliko. 
Dalyvavo keli biznieriai.

Well, draugų- Bekampių 
su Lipčium darbas nebuvo 
veltui. Nuo šio parengimo 
liks keli doleriai spaudai. 
Prirengime pokylio dirbo 
šeštadienį ir sekmadienį 
draugės Žalnier a i t i e n ė, 
Piietienė; joms pagelbėjo 
Barbora Kovalchuk. Ware- 
sonas iš Brooklyno dalyva
vo per dvi dienas ir atvežė 
didelę ruginę duoną, dova
nodamas ją pikniko sve- 
č.ams.

Kviečiamas draugo Be
kampio, nuvykau pas jį 
šeštadieni, kad prisidėti su 
darbu prirengime pokylio. 
Šeštadienio vakare nuo de
vintos iki 12 v. nakties 
smarkiai lijo su žaibais ir 
griaustiniu. Nuogąstis bu
vo, kad gali tas pasikartoti 
sekmadienį, bet sekmadienį 
diena buvo graži ir karšta. 
Didesnė dalis su vyku šių 
svečių gerą dalį laiko pra
leido jūroje.šeštadienį pas 
Bekampius nakvojo 10 sve
čių.

Tai taip gražiai užbaigė
me šį paskutinį šią vasarą 
parengimą, padarydami bis- 
kį naudos mūs pažangiąja! 
spaudai. Pokylio pasekmes 
paskelbs draugai Bekam
piai ir A. Lipčius.

Norisi priminti, kad 
draugai Bekampiai turi 
daug gerų pažįstamu, jeigu 
jie galėjo sukviesti tokį 
gražų skaičių dalyvių. Bu
vo keletas ir jaunosios kar
tos. Jie linksminosi kartu 
su senimu, ir tai gražus 
reiškinys. Būtų gražu, jei 
vasaros laiku būtų daugiau 
tokių parengimų prie jūrų, 
arčiau vandens. Mūsų seno
sios kartos lietuvių daug 
turi automobilius ir jie to
kius parengimus lanko.

Tad noris varde rengėjų 
tarti visiem ačiū. Jeigu bū
sime gyvi ir sveiki, tai ki
tais metais vėl atlankysime 
draugus Bekampius. Be
kampiai ir Lipčius yra pa
žangios spaudos rėmėjai.

Miestas ketina uždaryti 
vandenį šimtui penkiasde
šimt penkiems tūkstan
čiams namų, šių namų savi
ninkai nesumokėjo už van
denį ir taisymą vandens 
prietaisų keturis milijonus 
dolerių. Visiems nesumokė
jusiems bus pasiųstos bilos 
ii paskirtas laikas, kad pa
simokė tų. Nepasimokė j u- 
siems bus įteiktas pašauki
mas į teismabutį.

Na, ir mokantieji nuomas 
turės reikalo su namų savi
ninkais, kuomet jie neteks 
vandens.

Dr. Benson Harer, kal
bėdamas pasakė, kad, jo 
manymu, sulaukę 65-kių 
metų neturi pasitraukti nuo 
darbo, turi dirbti. Jo nuo
mone, valandos turėtų būti 
trumpinamos, ir kuomet 
seniai dirbtų, tai unijos 

duoklėmis turėtų įplaukų. 
Tačiau sulaukusiems 65 me
tų turi būt liuosa valia tai 
padaryti, ir unijos neturi 
savo narius versti pasi
traukti nuo darbo.

Jaunuolių dykavimas nė
ra sulaikomas. 1959 metais 
išmušta viešųjų mokyklų 
penkios dešimtys tūkstan
čių langų. Jų sutaisymas 
miestui lėšavo 143 tūkstan
čiai dolerių.. Tai penkiasde- 
šims nuošimčių daugiau, 
negu praeityje. Mokyklų 
pareigūnai kaitina vaikų 
tėvus, kad jie jų nemoko 
prisilaikyti tvarkos ir įsta
tymų.

Negrų vadovybė sulaikė 
boikotą Tasty Baking kom
panijos pirkime produktų. 
Negrų boikotas tęsėsi per 
du mėnesius. Boikoto tiks
las: kompanija nepriėmė jų 

i rasės žmonių į savo įmonių 
i darbus.

Dabar, kuomet buvo pri
imta pora juodveidžių į dar
bą, kova laikoma laimėta. 
Sakoma, kad su laiku bus ir 
daugiau priimta jų rasės 
darbininkų. Ateitis paro
dys, kaip kompanijos priža
dą pildys. Šiame boikote 
dalyvavo 250,000 juodos ra
sės žmonių.

Su kiekviena savaite ir 
mėnesiu mažiukų automo
bilių skaičius didinasi. Sa
koma, kad iš priežasties 
mažų automobilių įvyksta 
daug nelaimių. Daromi pla
nai įvesti vieškeliuose atski
ras linijas mažiems auto
mobiliams.

Pilietis

REAKCIONIERIAI 
SIAUČIA!

Nors didžiausias šių lai
kų reakcionierius šioj šaly 
J. Makartis jau miręs prieš 
keletą metų, bet jo pasekėjų 
dar daugelis pasiliko, kurie 
savo reakcines iltis kyščio
jo

Apie prieš šešerius metus 
Philadelphijos miesto mo
kyklų apšvietus taryba pra
šalino iš mokyklų daugelį 
pažangių mokytojų vien už 
tai, kad jie pasin a u d o j o 
penktuoju konstitucijos pri- 
dėčku — atsisakė su kon- 
gresmanais kalbėt. Tuomet 
kai kurie mokytojai, netekę 
darbų, buvo priversti mesti 

I PASIKLAUSKITE SAVĘS
Į SEKAMŲ KLAUSIMŲ
j Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
j ' Pirm Negu Siųsite

į DOVANŲ PAKETU Į U.S.S.R.
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje ^daugiau 25 metų? 
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

3.

6.
Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per
1 ' bile sekantį skyrių, priklausantį
I GLOBE PARCEL SERVICE, Ine

716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.

WAlnut 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OBilO
UTah 1-0807

851 Hollins St, BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street,. LAKEWOOD, N. J., Tel.f FOxcroft 3-6621
174 Tilghm'an St., ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069 

Greitai Savo Pakud Mums PRISIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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savo profesijas ir ieškotis 
kitokių darbų, o kiti moky
tojai patraukė į teismą 
aukštųjų mokyklų pareigū
nus, rei k a 1 a u d a m i kad 
jiems grąžintų darbus. Ir 
per tuos ilgus metus bylinė
josi su apšvietos taryba šie 
mokytojai ir mokyt o j o s : 
Mrs. Angelina Yntelle, Tho
mas Deacon, Mrs. Goldie 
Watson, Mrs. Sadie Atkin
son. Neseniai bylą jie lai
mėjo. Pennsylvanijos vals
tijos aukščiausias teismas 
patiekė savo nuosprendį 6 
balsais prieš 1, kad miesto 
viešųjų mokyklų apšvietos 
taryba prašalino iš darbo 
tuos mokytojus neteisėtai, 
be tam numatomų prasižen
gimų. Ir dar pridūrė, kad 
apšvietos aukšti-eji pareigū
nai sumokėtų mokytojams 
$139,800 už jų prarastas 
algas nuo 1954 metų iki šio 
laiko.

Tačiau apšvietos pirmi
ninkas Leon J. Obermayer 
pareiškė, kad jisai nesutin
ka su aukščiausio teismo 
nuosprendžiu ir apeliuos 
bylą į aukščausiąjį šalies 
teismą.

Mokyklos neužilgo atsi
darys. Mokytojų per ma
žai, o makartistinė reakcija 
šėlsta.

“Laisvės” Reporteris

Romoje jau atsidarė 
Pasaulinė olimpiada

Roma. — Ketvirtadie
nį, rugpiūčio 25 d., oficialiai 
atsidarė Tarptautinė olim
piada. Atidarymo laiku 
sportininkų jau buvo iš 85 
šalių.

Atrodo, kad pirmąją vie
tą užims Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų spor
tininkai. Iš TSRS atvyko 
virš 300 įvairių sportininkų, 
jų tarpe latvis Jonos Krū
minis 7 pėdų ir 3 colių 
aukščio, apie 300 svarų.

Iš Jungtinių Valstijų at
vyko 305 sportininkai. Pir
mu kartu JAV sportininkai 
atidaryme pavedė šalies vė
liavą nešti negrui R. L. 
Johnsonui, kuris yra 6 pė
du aukščio, c

Washingtonas. — JAV 
atominių ginklų ir raketi
nių ginklų komandą suvie
nijo į vienas rankas.

Madridas. — Vanduo įsi
veržė į cinko kasyklas ir 
žuvo 23 žnionės.

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968 
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23. N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAkef 5-5923 GRant L-3712



Keletas įspūdžių is mano
keliones po

Prieš 54-rius metus būda
ma mažiukė atvažiavau į 
Ameriką laimės ieškoti ir 
vis laukiau tos dienos ir 
progos, kada galėsiu su
grįžti ir savo akimis pama
tyti savo gimtąją žemę, Lie
tuvą. Ir štai ta diena, ku
rią pribuvau į Vilnių. Čia 
mus pasitiko minia žmonių 
prie orlaivio Vilniaus aero
drome. Giminės ir lietuvai
tės apdovanojo mus gėlėmis. 
Aš taip susigraudinau,' kad, 
rodos, nors pulk ir bučiuok 
žemę.

Važinėjant po Tarybų 
Lietuvą mačiau visokių įdo
mybių, bet aš čia tik keletą 
jų paminėsiu, kurios įvyko 
vėlesniu laiku

Mane labai stebino Jubi
liejinė dainų šventė. Mes, 
turistai, nuėjome į Vingio 
parką ir jau radome apie 
34 tūkstančius abiejų lyčių 
dainininkų, tautiškais dra
bužiais apsirengusių ir pa- 
siruošiusių dainuoti. Jie 
pamatė mus ir atsistojo mū
sų pagerbimui. Parkas su
skambėjo nuo delnų ploji
mo. O kai pradėjo dainuo
ti, tai rodės, kad visa Lietu
va skamba. Mes, turistai, 
sėdėjom prie estrados. Pub
likos, sakoma,tą dieną buvo 
apie 100 tūkstančių.

Ant rytojaus buvo šokių 
diena. Ir kai pradėjo šokti, 
tai rodės, kad dideliame gė
lyne įvairios gėlės siūbuo
ja, o ne šoka. Mus visus 
tiek sužavėjo, kad jautėmės 
kaip kokiame rojuje. Žmo
nės sako, kad dar jie nėra 
matę tokių didelių ir ste
buklingų šokių ir dainų sa
vo gyvenime.

Bet štai, kai buvom nu
vykę į Pirčiupio kaimą, tai 
buvo liūdesio ir verksmo 
diena. Šis kaimelis, mat, 
yra likęs vien tik kapais. 
Čia šiandien tapo atideng
tas monumentas kenčian
čios,. bet nepalūžusios lietu
vės motinos figūra, simbo
lizuojanti Tėvynės sielvar
tą, netekus žvėriškai nu
kankintų vaikų. Ir kaip tik 
kalbėtojas ištarė žodžius, 
kad čia hitlerininkai nužu
dė viso kaimo žmones — di
delius ir mažus, tai taip ir 
papludom visi ašarose.

Ir taipgi man buvo įdo
mu ir kaimo žmonės. Mat, 
kai nuvažiavau į Butėnų 
kaimą pas savo vyro Jono 
Juškos brolį Povilą ir sese
lę Juzę, tai radau pilną kie
mą žmonių. Visi laikė ran
kose po pluoštą gėlių ir 
verkė. Paskui šiltas priė
mimas, karšti bučkiai. O 
aš juos pirmu kartu savo 
gyvenime matau. Ant ry
tojaus dideli pietūs, ku
riuose dalyvavo vietinio 
kolūkio “Mičiurino’ pirmi
ninkas K. Kaičius ir visi 
kolūkiečiai. Uliojom per 
dvi dienas. Ir kai reikėjo 
man išvažiuoti, tai vėl ap- 
sipylėm ašaromis ir iš ver
kiančių lūpų buvo girdėtis 
šitie žodžiai: Nebematysime 
mūsų gerosios dėdienukės, 
nebematysime !..

Vėl atsisveikinimo buč
kiai, ir išvažiavau į Anykš
čius, nes turėjau kvietimą 
nuo Partijos rajono komi
teto pirmininko V. Luko
ševičiaus. Nuvažiavus ra
dau jį belaukiantį savo 
raštinėj. Jis mane labai 
maloniai ir draugiškai pri- 
ė m ė . Besikalbant, tarp 
kitko, jis man priminė, 
kad jis skaito mano Jono 
raštus “Laisvėje”, ir pra
šė, kad raginčiau Joną 
daugiau rašyti. Bešnekant 
nė nepamatėm, kaip pra-

Tar. Lietuvą
bėgo apie porą valandų 
laiko, tik pamačiau, kad jau 
šoferis atvažiavo mane 
vežti į Kauną. Taigi aš 
esu ir būsiu dėkinga Jums, 
drauge Lukoševičiau, už 
tokį malonų priėmimą. Aš 
jūs niekados neužmiršiu.

Ir dar vienas dalykas 
man buvo labai įdomus, tai 
važinėjimas po Lietuvą au
tobusu. Ot, važiuojam iš 
vienos vietos į kitą ir sykiu 
autobuse sėdi mūsų grįipės 
vadovas draugas Jurginis, 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirmi
ninkas P. Rotomskis ir 
taipgi Tarybų Lietuvos pre
zidentas Justas Paleckis! Ir 
važiuojant mūsų preziden
tas Justas kad užtraukė 
dainą “Kai aš turėjau kai
me mergelę,” tai net autobu
sas suskambėjo. Mes jam 
irgi padėjom.

Taigi, ar jūs esat girdė
ję, kad šalies prezidentas 
važiuotų tarp proletarų ir 
dar jiems dainas vestų? Aš 
pati nesitikėjau, kad kada 
nors teks man dainuoti kar
tu su prezidentu. Pasiro
do, kad tokie įvykiai tarybi
nėse šalyse jau ne naujiena, 
nes ten ponija jau prany
kus.

Turiu daugiau įdomybių, 
bet atsikartotų, kas jau bu
vo mūsų spaudoj rašyta. 
Taigi šiam sykiui lai už
teks.

Baigdama rašyti, turiu 
pasakyti, kad yra didelė 
garbė mūsų tėvynei Lietu
vai, kad ji randasi tarybi
nių tautų šeimoje, kad ji 
kuria naują gyvenimą — 
geresnį rytojų žmonijai, ir 
kad stengiasi taikiai sugy
venti su visomis šalimis. Ir, 
žinoma, didžiausia garbė 
vadovybei.

M. Juškienė

JAV laivai plaukia 
po svetima vėliava

New Yorkas. — Du treč
daliai Jungtinių Valstijų 
tankerių plaukioja po Pa
namos, Liberijos ir kitų 
mažų valstybėlių vėliavimis. 
1959 metais JAV tankerių 
kompanijos turėjo 845 lai
vus, 19,400,000 tonų-įtalpos.

Dabar apie 70 procentų 
tankerių plaukioja po kitų 
šalių vėliavomis. Kompani
jos tą daro mažiau mokėda
mos laivu darbininkams al
gų, negu po JAV vėliavomis 
ir apeidamos tam tikras 
politines kliūtis.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė ragina žmones 
daugiau gaminti plieno ir 
maisto.

Kijevas. — Profesorius 
Dr. P. Marčiukas sako, kad 
žmogus galės gyventi iki 
150 metų amžiaus.

Akrą. — Ganos preziden
tas K. Nkrumah sako, kad 
Gana visomis jėgomis rems 
Kongo respubliką, jeigu 
reiks, tai ir armija.

Kasablanka, Marokas. — 
Susprogo francūzų bombi- 
ms lėktuvas ir žuvo 20 žmo- 
nių. p

Washingtonas. — JAV 
valdžia skiria $250,000 Pa
saulinei parodai, kuri 1964 
m. įvyks New Yorke.

Danville, Va. —S. Smoot, 
kuris nuo stogo sekė balio
ną “Echo”, nupuolė ir susi
laužė šonkaulius.

ŽINIOS B LIETUVOS
PROSENELIŲ AUSTA 

STALTIESĖ
Tarybų Lietuvoje viešin

čių Amerikos lietuvių turis
tų grupės dalyvė Uršulė ■ 
Ramanauskaitė - Bagdonie
nė iš Niujorko atvežė ir 
įteikė mūsų respublikos 
Mokslų akademijos Istori
jos - etnografijos muziejui 
įdomų eksponatą. Tai jos ■ 
prosenelių nugabenta į JAV 
ir ten ligi šiol saugota 
XVIII amžiaus pabaigos 
Užnemunės atkočiaus austa 
staltiesė. Ji turi didelę etno
grafinę vertę. Greičiausiai 
ši staltiesė bus austa A. Ty
zenhauzo manufakt ū r o s 
dirbtuvėse, veikusiose Bar
tininkuose. V. Žilėnas

KAIMO SUEIGOS
Pagėgių rajono Katyčių 

apylinkėje mintį organizuo
ti kaimo sueigas iškėlė pa
tys gyventojai. Apylinkės 
Tarybos vykdamasis komi
tetas šiai iniciatyvai prita
rė, sueigos čia dabar vyks
ta reguliariai. Apylinkės 
kaimų sueigose buvo ap
svarstyti klausimai apie 
gyvenviečių, jų aplinkos su
tvarkymą, kovą su nusikals
tamumu, stadiono bei spor
to aikštelių įrengimą, der
liaus nuėmimo darbus irkt.

Sueigose pranešimus daro 
ne tik apylinkės T a r y b os 
vykdomojo komiteto nariai, 
bet ir atsakingi rajono dar
buotojai.

Rajono vykdomasis komi
tetas pasiūlė visoms apylin- 
kų Taryboms Katyčų apy
linkės pavyzdžiu organizuo
ti kaimo sueigas. Jų įta
ka, keliant dirbančiųjų ak
tyvumą, yra didelė.

A. Ramonas
■ . . ...... ..... .

GANYKLOSE — SU 
RADIJQ APARATAIS 
Gyvuliai sotūs, gula po

piečio. Ką dabar veikti “Ve
liuonos” kolūkio kerdžiui 
Juozui Palaičiui? Jis išsii
ma iš kišenės nedidelį radi
jo imtuvą — tikrą nykštu
ką. Pasigirsta diktoriaus 
žodžiai:

—Pradedame lietuviškos 
muzikos koncertą...

Po keliolikos minučių 
kerdžius eina į kitą vietą, 
nešasi kartu ir radijo imtu
vą. Dabar jis klausosi pa
skaitos. Iš kur pjavo Palai- 
tis šį aparatą? Tai Vilkijos 
rajono ryšių kontoros dar
buotojų dovana.

—Patys sumontavome šį 
patogų nešiotis aparatėlį,— 
pasakoja rajono ryšių kon
toros viršininkas Jonas 
Kalvaitis. — Mes įsiparei
gojome tokiais radijo imtu
vais aprūpinti visus Vilki
jos rajono kerdžius. Nerei
kės jiems nuobodžiauti pri
žiūrint gyvulius.

Pr. Mikalauskas 
Vilkijos rajonas.

Baltimore, Md.
Serga

Rugpiūčio 18 d. senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas P. Kupris gavo šir
dies smūgį. Taipgi antrą 
smūgį gavo rugp. 20 d. 
Randasi namie po daktaro 
priežiūra. Gaila gero drau
go. Širdinga jam užuojau
ta. Linkiu draugui sėkmin
gai nugalėti šią skaudžią 
nelaimę.

P. Paserskis

Havana. — Milicininkas 
pašovė kunigą jėzuitą iš Is
panijos, kuris kurstė jau
nuolius prieš Kubos valdžią 
ir nesidavė areštui. Kuni
gas Bedoja paimtas į ligo
ninę.

Šio šeštadienio vakariene 
susitikimui su svečiais

iš Lietuvos atidėta
Gautas pranešimas, kad menininkų grupės1 atvy

kimas iš Lietuvos tapo atidėtas. Nepasakyta, kada jie 
iš tikrųjų pribus. Tokiu būdu tampa atidėta ir vakarie
nė, kuri buvo ruošiama susitikimui su jais New Yorke 
ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 27 d. Apgailestaujame.

Rengėjai

Vienus piknike pasitiksime, 
kitus Lietuvon išleisime

Šį sekmadienį tikrai turė
sime svarbią pramogą Kas- 
močiūtės sode, 91 Steam
boat Rd., great Neck, N. Y.

Šiame piknike pasitiksi
me antrosios grupės turis
tus, kurie grįžta iš Lietu
vos, rodos, rugpiūčio 23 d. 
Jie atveža mums naujausių 
žinių ir draugiškų visiems 
linkėjimų.

Taipgi palinkėsime lai
mingiausios kelionės tre
čiajai turistų grupei, kuri 
išvyks Lietuvon, rodos, 
rugpiūčio 31 d. Galėsime 
perduoti sveikinimus savo 
giminėms.

Visi drauge pasivaišinsi
me ir pasilinksminsime. 
Bus lietuviška muzika, tai 
kurių dar kojos miklios, tie 
galės gerai pasišokti.

Giedra ar lietus piknikui 
negali pakenkti. Jei karšta, 
po medžiais galėsime atsi
vėsinti, O jei lytų, salėje

Grįžo ir antroji 
turistij grupė

Praėjusį antradienį, apie 
10 vai. vakaro, didžiulis 
sprausminis Sabenos lėktu
vas parvežė visusi 39 antro
sios grupės tūristus.

Teko nors visai trumpai 
su daugeliu jų pasikalbėti. 
Džiaugiasi, kad jiems teko 
aplankyti savąją gimtinę. 
Sako, matė 'Lietuvoje di
džiulę pažangą, viešėjo pas 
gimines, kiti Vilniuje ir 
Kaune susitiko savo arti
muosius. Beveik visi nusi
skundė, kad jiems kenkė 
lietūs, mažai matę giedros. 
Mat ši vasara Lietuvoje, 
kaip ir Europoje abelnai, 
labai šlapia, perdaug lie
taus.

Geriausia nuositei kusi 
Dr. Butko anūkė, apie 12 
metų amžiaus. Išvažiavo 
Lietuvon nemokėdama lie
tuviškai kalbėti. Grįžo šiek 
tiek pramokusi lietuviškai 
ir pilna entuziazmo, kad jai 
ten labai patiko. Ji sakė: 
norėtų Lietuvoje pasilikti 
gyventi.

Vietiniai turistai ir tūli 
iš kitų miestų pasižadėjo šį 
sekmadienį dalyvauti pikni
ke Great Necke ir ten pasi
dalinti žiniomis apie Lietu
va.

Rep.

Filmai
Brooklyniečiai draminių 

filmų mėgėjai, pasidairyki
te. Garsioji tarybinė drama 
“The Cranes Are Flying” 
rodoma po dieną, po dvi ei
lėje teatrų.

“All the Young Men” fil
mą pradėjo -rodyti Forum 
teatre Broadway ir 47th St. 
Filmas yra apie karą, bet ne 
už karą. Prieškarinis pasi
sakymas nėra ryškus, nė
ra garsus, bet yra. Filmas 
vertas matyti.

Mėgstate juoką? Kelin
tas mėnuo Astor ir Plaza 
teatruose rodomas “The 
Apartment”. Vaizduoja po
niškus “reikalus” ir dilgina 
norinčius iškilti į ponus, 

yra visiems pakankamai 
vietos.

Pikniką rengia net ketu
rios kuopos, prie kurių pri
sidėjo ir Great Necko LLD 
kuopa.

Valgių ir gėrimų bus pa
kankamai visiems.

Didžiulis busas išveš pik- 
nikierius nuo Lituanica 
Skvero, Union Avė. ir 
Stagg St., 12:30 vai., taip
gi sustos ant Atlantic Avė. 
ir 111 St., Richmond Hill, 
apie 1 vai po pietų ir paims 
tuos, kurie ten susirinks.

Automobiliais, važiuo
jantieji taipgi galėtų sustoti 
ant Atlanic Avė. ir 111th St. 
Gal atsirastų norinčių va
žiuoti automobiliais.

Rengėiai kviečia visus ir 
visas piknike dalyvauti.. 
Atsiminkite, kad piknikas 
įvyksta rugpiūčio 28 d. 
Prasidės 1 vai po pietų.

Rep.

Mūsų turistai
Jau antra vasara, kai 

mes pažangieji lietuviai 
amerikiečiai išlydime turis
tų grupes į Tarybų Lietu
vą.

Skaitlingos išleistuvės 
įrodo žmonių interesą ir 
entuziazmą. O patys keliau
tojai pilni vilčių pamatyti 
gimtinę, susitikti su gimi
nėmis ir draugais. Pasisem
ti tikrų žinių — kad galėjus 
atsakyti tiems, kurie šmei
žia Tarybų Lietuvą, apie ją 
meluoja.

Praėjusią savaitę (rugp. 
19) įvyko pirmosios gru
pes pasitikimas. Nors die
na buvo lietinga, bet nesu
laikė tu, kurie norėjo iš
girsti žodį apie Tėvynę.

Prakalbos buvo įdomios 
tuo, kad. regis, ar ne tik, 
pusė kalbėtojų išstojo pir
mu kartu prieš publika pa
pasakoti, ką jie matė, jautė 
ir girdėjo savam krašte. Ir 
galima pasakyti, kad jie 
žmonių nesuvylė.

Tiesioginiai, iš širdies, jie 
nušvietė dabartinę Tarybų 
Lietuvos santvarką, patiek
dami dar daugiau žinių 
apie problemas ir eigą pir
myn į šviesesne ateitį

Savaip bei įdomiai kiek
vienas išreiškė savo kelio
nės patyrimus. Tačiau pra
vartu paminėti ryškius P. 
Ventos palyginimus apie 
Lietuvos darbininko buitį 
anksčiau, ir dabar. O Nas
tės Buknienės sklandi ir 
turininga kalba paliko gi
laus įspūdžio.

Dabar rengiamės išleisti 
trečia turistų grunę į Tary
bų Lietuvą ir laukiame dau
giau žinių ir nuomonių iš 
antrosios grupės.

H. F.

Tokio. — Japonijoje, ant 
Hokkaido salos, išsiplėtė 
poliomielito (polio) epide
mija. Nuo sausio 1 d. jau 
susirgo 700 žmonių, iš jų 
tarpo 52 mirė.

nors to siekiant reikėtų 
prieš ponus purvu šliaužio
ti. S.

Atostogauja
Aido Choro mokytoja 

Mildred Stensler atostogau
ja Floridoj. Šią savaitę vie
ši pas uošvius, Zenoną ir 
Klarą Stasiulius, Clearwa- 

I toryje. Sykiu ten nuvyko ir 
jos sūnus ir duktė, Kenny 
ir Jeanie, Stasiulių anūkai. 
Antrąją atostogų savaitę 
aplankys ir miemiečius 
draugus.

Sveikina
Walters ir Mylda Žukai 

(iš Elizabeth, N. J.) rašo 
mums iš atostogų. Jiedu 
buvo nuvykę į Columbus, 
Ohio, aplankyti Walterio 
sesutę Helen Pine ir jos šei
mą, paskui buvo nuvykę į 
Elkhart, Ind., aplankyti 
Myldos draugę Helen Pui- 
šiūtę (Puishes) ir jos šei
mą. Iš ten buvo nuvykę į 
Louisville, Kentucky vals
tijoje.

Abudu džiaugiasi smagia 
kelione ir siunčia laisvie- 
čiams geriausių linkėjimų.

Lankėsi Laisvėje
Trečiadienį lankėsi “Lais

vės” įstaigoje Vincas Burda 
iš San Leandro, Calif. Jis 
su antrąja grupe turistų 
grįžo iš Lietuvos. Žada pik
nike pabūti ir daugiau pa
žinčių užmegsti su i rytie
čiais. Lietuva jam labai pa
tiko. Lankėsi pas gimines 
Raseinių apylinkėje ir Ry
goje. Pasakoja, kad jo sesu
tė banditų buvo baisiai su
žalota, o jos duktė užmuš
ta.

Taipgi lankėsi chicagietis 
N. Pakalniškis, seniau dir
bęs “Laisvės” įstaigoje. Pa
tenkintas kelione po Lie tu - 

j va. Vyks aplankyti brolį P. 
Pakalniškį ir jo šeimą 
Clearwater, Fla..

PASIKORĖ BIJODAMAS 
TEISMO

H. Bianco, 20 metų am
žiaus, nulaikytas už vagys
tę, kuris turėjo būti teisia
mas sekantį mėnesį, pasi
korė kalėjime, 275 Atlantic 
Avė., Brooklyne.

Jis sudraskė lovos užklo- 
dę, pasidarė iš jos virvę, pri
rišo vieną galą prie lango 
geležinės štangos, o iš kito 
pasidaręs kilpą, pasikorė.

Rochester, N. Y. — Iš 
TSRS atvyko 30 fizikos 
specialistų į fizikų suvažia
vimą, kuris įvyksta Roches- 
terio universitete.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS skyriaus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 1 d., 7 vai. vak., L D S 
Klubo salėj, 9305 St. Clair Ave. 
Prašome narius dalyvauti, reikės 
ruoštis prie žieminio sezono. Atsi
veskite ir. naujų narių. S. Kuzmic
kas, sekr. (69-70)

CJevelando Liet. Moterų Klubo su
sirinkimas įvyks rugsėjo 8 d., pa
prastoj vietoj ir laiku, visoms ži
noma. Malonėkite dalyvauti, atsi
veskite ir naujų narių. Vasara jau 
baigiasi, ir esame pasilsėję, tad rei
kia pradėti žieminį darbą. Iki 
pasimatymo. A. R. (69-70)

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 4 d. rengiamas piknikas 

P. ir O. Paserskių sode, 4319 Park
wood Ave. Šiame parengime minė
sime svarbią amerikinę šventę — 
Darbo dieną. Pelnas skiriamas vie
tinėms darbininkiškoms organizaci
joms, reikalams kovai už taiką. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Įžanga žema. Pradžia 2 vai. dieną. 
Rengėjai. (69-70)

WORCESTER, MASS.
Olympia Parko Piknikas

Rugsėjo 4 ir 5 dienomis L. S. ir 
D. Draugija turės savo metinį pik
niką savame Olympijos Parke pir
madienį, t. y. Labor Day. Bus 
skambus Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Kas link pasivaišinimo, 
tai jau žinome iš praeities, kad 
skanių ir ganėtinai valgių, ir gėrimų 
būna ir dabar bus. Parko patogu
mai kiekvieną vilioja ten būti, taigi 
kviečiame visus atsilankyti. Įžan

ga veltui. Komisija. (67-70)

6 p.—Laisvė (LibertyX— Penkt’ad., rugp. (Aug.) 26, 1960

Po miestą pasidairius
Veltui koncertai įvyks 

sekamose vietose: šeštadię^ 
nio vakare — Central Park. 
Mall; sekmadienio vakare 
—Poe Park, Bronx; pirma
dienio vakare — Ravens
wood Park, Queens. Gros 
Julius Grossman orkestras.

Teismas ištei s i n o W. 
Harrisoną, 58 metų, kuris 
peiliu nudūrė savo sūnų 

; Rolandą, 33 metų amžiaus. 
I Tragedija įvyko 1959 m. 
rugp. 4 d., 139 W. 139th St., 
Bronx. Rolandas pareikala
vo iš tėvo pinigų, kada tas 
atsisakė duoti, tai pasigrobė 
peilį ir puolė tėvą. Jie susi
kibo ir besivaržant peiliu 
buvo nudurtas sūnus.

Jungtinėm Tautoms pa- 
i davė prašymą priimti jas į 
i pasaulinių valstybių šeimą 
! septynios naujos valstybės 
jis Afrikos. Jomis yra: Ga- 
| do, Dahomey, Gabono, Ivo
ry Coast, Nigerija, Volta ir 
Kongo respublika (buvusi 
Fyancūzijos kolonija).

Į Frank Levine, 44 metų 
; amžiaus, paleistas po $5,000 
kaucijos. Jį kaltina, kad pa
vogė $24,000 pinigų perlai
dais iš Abraham & Stewart 
Bermann Co., Brooklyne.

New Yorko šviesos virši
ninkai sako, kad jiems rei
kalinga $73,000,0000 page
rinimui miesto šviesų. Gy
ventojai skundžiasi, kad 
gatvės prastai apšviestos ir 
tas pasitarnauja piktada
rystėms.

Pasirodymas Atlanto pa
kraščiuose ryklių nugąsdi
no žmones. Policijos įsaky
mu artimos maudynės prfe 
New Yorko, New Jersey 
pusėje, laikinai buvo užda
rytos.

Amerikos prekybinis lai
vynas pardavė 18 senų lai
vų, 188,000 tonų įtalpos, su
laužymui į metalą. Preky
bos laivyne yra 668 laivai, 
7,300,000 tonų įtalpos. Tan- 
keriai į šią skaitlinę neįei
na.

Prie Riverside Dr. ir 89th 
St., Manhattane, bus pertai
sytas Kareivių ir Jūreivių 
paminklas. Darbai prasidė
jo. Pertaisymas sudarys 
$1,100,000 išlaidų. Jis buvo 
pastatytas 1902 metais, bet 
dabar iš jo krinta akmenys. 
1902 metais paminklo pa
statymui išleista tik $275,- 
000.

------------ f
Paieškojimas

Ieškau pusseserių Galvanauskai- 
čių (vardų neprisimenu). Jų tėvo * 
vardas Petras, motinos buvusi mer
gautinė pavardė ir vardas Paplaus
kaitė Katrė, kilusi iš Marijampo
lės apskrities, Pagirėlių kai m o . 
Taipgi ieškau pusseserės Petrikaus- 
kaitės. Jos motina buvo Ieva Pap
lauskaitė. Išvažiavusi į Chicagą 
1910 m. Kiek žinau pusseserės vi- , 
sos gimė Chicagoj, ir gali turėti 
apie keturiasdešimt suvirš metų am
žiaus. Ieško pusbrolis Paplauskas 
Stasys, s. Pijaus, Kapsuko miestas, 
Laukaitytės g. 84, Lithuania, USSR
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