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Lenkas apie Vilnių. 
Geriau Lietuvoje. 
Klerikalams nepatinka. 
17 negrų daktarų. 
Kodėl tyrinėti?
Paminklas kriminalistams.

— Rašo J. Gasiūnas —
Klerikalų “Darbininkas” 

j'fi'o gavęs pranešimą apie 
vieno lenko lankymąsi Vilniu
je./Minimas lenkas sako:

“Vilnius, palyginus su prieš
kariniais laikais, daro ryškų 
šių laikų miesto vaizdą. Krin
ta j akį gatvių švarumas ir pa
statų tvarkingumas. Beveik 
visi yra atnaujinti... Susisieki
mas — labai geras, daug au
tobusų, trolerių, taksių. Beveik 
visiškai pradingo prieškariniai 
vežikai; arklių mieste kaip ir 
nėra.

“Krautuvės gausiai aprūpin
tos maisto produktais, rūbais, 
kitokiomis prekėmis. Ypač 
išsiskiria pieninės ir mėsinės... 
Galima taip pat nesunkiai 
gauti sidabro ir aukso dirbi
nių. Kainos, apskritai, mažes
nės negu Lenkijoje, lyginant 
uždarbių ir rublių bei zlotų 
vertę.”

Toliau šis iš Lenkijos atvy
kęs turistas pastebi: “Jauno
ji lenkų karta gerai kalba 
lietuviškai ir rusiškai, tačiau 
i^ lenkų kalbos mokėjimas nė
ra išnykęs...

“Pasilikusieji Vilniuje len
kai, apskritai, nesigaili, kad 
nepasinaudojo repatriacija. A- 
pie kokį tautinį persekiojimą 
nėra kalbos. Politiškai jie yra 
susitaikę su realybe, bent nie
kas dėl to neturi kokio nema
lonumo...

“Vilniuje nėra ir tokio bu
tų trūkumo, kaip Lenkijoje. 
Butai taip pat geriau ir mo
derniau įrengti negu Lenki
joje.”

Toks lenko pranešimas 
apie Vilnių, žinoma, “Darbi
ninko” redaktoriams nepatin
ka. Tą visą jie bando paneig
ti, sukritikuoti, rodos, jie ge
riau žinotų, kas dedasi Vil
niuje, negu tas lenkas, Lietu
vos sostinę aplankęs ir ten vis
ką patyręs.

šis Lenkijos pilietis, supran
tama, neturi tikslo išgirti ir 
išaukštinti Lietuvos sostinę, o 
pažeminti savo šalį. Jis rašo 
tai/ ką Vilniuje matė ir pri
pažįsta, kad Vilniuje žmonių 
gyvenimas geresnis, skaistes
nis negu Lenkijoje.

, \ Septyniolika amerikiečių 
negrų daktarų ir jų žmonos 
dabar lankosi Tarybų Sąjun
goje. Jie tyrinėja, kaip ten 
Žmonių sveikatos reikalais rū
pinamasi ir kaip rasinis bei 
tautinis klausimas išrištas.

Grįžę jie perduos amerikie
čiams. ypač savo rasės žmo
nėms, naudingų informacijų.

Elektrikininkų unijos orga
ne “UE News” antai tilpo ryš
ki karikatūra:

Neamerikinis komitetas 
Washingtone diskusuoja, ką 
dabar tyrinėti. Vienas siūlo, 
kad reikėtų nedarbą ir bedar
bių padėtį tyrinėti. Tačiau ko
miteto pirmininkas, atmesda
mas siūlymą, paaiškina:

“Kodėl mes turime tyrinė
ti nedarbą? Juk nedarbas nė
ra neamerikinis!”

/Taip,, nedarbas nėra nei ko- 
!r$ntetinis, nei socialistinis, 
nes socialistiniuose kraštuose 
jo niekur nerasi. Jis yra kapi
talistinės santvarkos produk
tas. Tai kam kapitalizmo gy
nėjams savo produktą tyrin-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Jungtinių Valstijų ir Kubos 
santykiai labai įtempti

Anglai prieš naujo 
karo kurstYtoįos

Japonijoje pastatė paminklą 
karo kriminalistams

Washingtonas. — JAV 
Senatas nubalsavo, kad bile 
valstybė, kuri suteiks Ku
bai militarinės arba ekono
minės pagalbos, tai ji ne
gaus iš Jungtinių Valstijjų 
jokios pagalbos. Tuo reika
lu pavesta JAV prezidentui 
daryti sprendimą.

Havana. — Kalbėjo Ku
bos premjeras Fidel Cast
ro. Tarpe kitko jis pareiš
kė: “Kuba bus draugiška 
su Tarybų Sąjunga ir Kini
jos Liaudies Respublika, 
nes jos yra draugiškos su 
Kuba, gi Jungtinės Valsti
jos ruošiasi mus užpulti ir 
sunaikinti”.

Kas dėl Amerikos valsty
bių organizacijos, tai Cast
ro sakė: “Su AVO arba ir 

| be jos mes būsime laimėto- 
I jais... Niekas negalės pa- 
I smaugti mūsų liaudies re
voliucijos”.

Dėl pelno užnuodijo 
100,008 žmonių

Ottawa. — Grįžo iš Ma
roko Dr. G. Gingras, kuris 
ten gelbėjo sergančius žmo
nes. Marokiečiai ir užsie
niečiai pelnagrobiai sumai
šė tepamąjį aliejų su valgo
muoju ir jį pardavinėjo vie
toje valgomojo.

Nuo tokio aliejaus susir
go virš 100,000 žmonių. 10,- 
000 žmonių tapo suparaly- 
žuoti, kaip kuriems supara- 
lyžavo abi rankas ir kojas.

Rezultatai baudų 
prieš Dominiką

Washingtonas. —Visa ei
lė demokratų kongresmanų 
ir senatorių kritikuoja Ei- 
senhowerio vyriausybę už 
tai, kad ji Amerikos valsty
bių užsienio ministrų kon
ferencijoje pravarė baudų 
nutarimą prieš Dominiką.

C. D. Debevoise Co., kuri 
gabeno cukrų iš Dominikos, 
reikalauja, kad JAV Kon
gresas persvarstytų ir at
mestų tas baudas.

Brazilija nutraukė ryšius 
su Dominika. JAV Valsty
bės sekretorius daro spau
dimą, kad ir kitos Lotynų 
Amerikos šalys nutrauktų 
diplomatinius ryšius su Do
minika ir vartotų ekonomi
nes sankcijas.

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
O. KAMMERSTEIN

Doylestown, Pa. — Su
laukęs 65 metų amžiaus mi
rė paskilbęs kompozitorius 
Oscar Hammerstein 2nd. 
Jis parašė labai daug gra
žių dainų, kaip tai: “Okla
homa”, “OI Man River”, 
“Indian Love Call”, “Rose 
Marie” ir daug kitų.

O. Hammerstein yra tre
čias iš eilės kompozitorius. 
Jo tėvas Oskar 1 irgi buvo 
kompozitorius.

San Jose. — Amerikos 
valstybių ministrų konfe
rencijoje JAV valstybės 
sekretorius Herter sakė, 
kad “Kuba eina į komunis
tų pusę”. Jis kvietė Lotynų 
Amerikos valstybes pasto
ti tam kelią. Savo išvadą 
rėmė tuo, kad Kubos val
džia pasisako, kad ji nori 
būti draugiška su Tarybų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Respublika.

Raul Roa, Kubos užsienio 
ministras, atmetė Herterio 
užmetimus, kaip neturin
čius pamato. Jis sakė, kad 
Kuba palaikys su visomis 
draugiškomis šalimis ry
šius. Jis sakė, kad TSRS ne
grasino JAV pulti, tik sa
kė, kad gelbės Kubai, jeigu 
JAV ją užpuls. Herterį kri
tikavo Meksikos ir Venezu- 
elos užsienio ministrai.

V. Vokiečiai eina 
Hitlerio keliu

Londonas. — Vakarų Vo
kietijos valdžia atsikreipė 
prie NATO komandos, re- 
kalaujant leisti jai statyti 
didesnius karo laivus. Da
bar jai leidžiama statyti tik 
iki 3,000 tonų įtalpos.

NATO komandieriai yra 
pavedę Vakarų Vokietijai 
ginkluotis Baltijos jūroje 
prieš socialistines šalis. 
Aišku, kad leidimą duos.

Ir po Pirmojo pasaulinio 
karo Vokietijai buvo apri
botas apsiginklavimas, bet 
Vakarai laužė sutartis ir 
leido Hitleriui ginkluotis 
prieš TSRS.

AR CHRUŠČIOVAS IR 
EISENHOWERIS SUEIS?

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasky
rė James J. Wadsworthą 
JAV delegatu į Jungtines 
Tautas vieton pasitrauku
sio Henry Cabot Lodge.

Sakoma, kad gal Tarybų 
Sąjungos delegacijai vado
vaus N. Chruščiovas, okia- 
me atsitikime į jos sesijas 
vyks ir prezidentas Eisen
howeris.

SUJUDO DĖL 
DOMINIKOS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų politikai susi
rūpino dėl Dominikos res
publikos. Amerikos valsty
bių užsienio ministrai nuta
rė ją bausti ir nutraukti di
plomatinius ryšius.

Washingtone numatoma, 
kad Dominikos respublika 
pradės platesnę prekybą su 
socialistinėmis šalimis.

New Delhi, Indija. — Iš 
priežasties didelių lietų 1,- 
590,000 žmonių liko be na
mų ir 65 prigėrė.

Varšuva. — Lietūs su
trukdė javų nuvalymą.

U j

Londonas. — Anglijos, 
liaudis rimtai susirūpino I 
karo pavojumi, šnipiški 
skraidymai virš TSRS, ašt
rus JAV nusista tymas 
prieš Kubą, skubus apsi
ginklavimas Vakarų Vokie
tijos ir karštas pasiruoši
mas karo sąjungos (NATO) 
vadų “Vakarų apgynimui” 
—sujudino plačiąsias anglų 
mases.

Todėl net konservatyvų 
spauda išstojo prieš ameri
kietį generolą Lauris Nor- 
stadą, vyriausia) NATO ko- 
mandierių, rpkala u j a nt,

Gražiai atsidarė 
sporto olimpiada

Roma. — Gražiai ir iš
kilmingai atsidarė 85 šalių 
sportininkų Septyniolikto
ji Tarptautinė Olimpiada. 
Parade dalyvavo apie 4,550 
sportininkų. j Didž i a u s i a 
grupė buvo TSRS, o antroji 
JAV. !

Kada baigėsi paradas, tai 
virš Olimpiados ’ Stadiumo 
buvo paleista 5,000 karve
lių, kurie skrido į visas pu
ses, kaipo taikos simboliai. 
Sportininkų parado pama
tyti susirinko 75,000 žmo
nių. Už įžangos tikietus su
mokėjo $4,500,000.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų raketų spe
cialistai mano, kad Tarybų 
Sąjungos mokslininkai dar 
1960 metais iššaus į erdvę 
žmogų. Jie mano, kad tas 
bus dar pirm Proletarinės 
revoliucijos sukakties.

Pekinas. — Š a n t u n g o 
provincijoje apie 12,000,000 
nuėstų ir miestelių žmonių 
išvyko į laukų darbus javų 
suvalymui.

Bonna. —Vakarų Vokie
tijos valdovai dūksta prieš 
Indoneziją, nes pastaroji 
užmezgė ryšius su Rytų 
Vokietija.

Londonas . — Anglijos ir 
Tarybų Sąjungos prekyba 
paaugo.

Edinburgh, Škotija. —
Čionai įvyko prieškarinės 
demonstracijos.

Adenas. —Nuskendo ita
lų laivas “Lanterna” ir žu
vo 47 žmonės.

Maskva. — TSRS išvaro 
tris JAV studentus, —juos 
kaltina šnipavime.

Los Angelės, Calif. —Po
liomielito liga susirgo 26 
vaikai.

Denver, Colo. — Rugpjū
čio 17 d. kalnuose prisnigo. 

kad jis pasitrauktų.
“The Daily Telegraph” 

rašo, kad Norstadas yra 
griežtas jėgos ir kardo ša
lininkas, kad jis dažnai su
galvoja istorijas apie “pa
vojų Vakarams iš Rytų”, 
kurio visai nėra.

“The Daily Mail” taip pat 
reikalauja Norstado pasi
traukimo. “The London 
Times” rašė, kad generolas 
Norstad jau keturi metai 
yra toje vietoje, ir nepai
sant kas bus prezidentu, ge
nerolas jau turi pasitrauk
ti.

’ . .............’"“"I" ’ . I " I «.■■■■<.. ■■ ■ > ! I . ..... ,

Kennedy mobilizuoja 
katalikus ir žydus

New Yorkas. —> Demo
kratų kandidatas į prezi
dentus John Kennedis kal
bėjo žydų-zionistų konfe
rencijoje. Jis sakė, kad jam 
labai rūpi žydų reikalai, 
ypatingai jų nesutikimai su 
arabais.

Tuo klū’tu St. Louis, mies
te prasidėjo Romos Katali
kų suvažiavimas, kuriame 
J. Kennedžio šalininkai, jų 
tarpe ir jo brolis, ragino 
daryti viską, kad katalikas 
būtų išrinktas JAV prezi
dentu

Washingtonas. — Admi
rolas G. W. Anderson, ko- 
mandierius JAV šeštojo 
karinio laivyno Viduržemio 
jūroje, sako, kad būk ten 
yra labai daug Tarybų Są
jungos karo laivų. TSRS 
karo laivai baziruojasi Al
banijos prieplaukoje.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas kritikavo Jungtines 
Valstijas, kad jos suvežą 
daugybę ginklų ir amunici
jos j Pietinį Vietnamą, kad 
sudaro taikai pavojų.

Nome. — JAV iš Alaskos 
per radiją siųs rusų kalba 
pamaldas ir religines ži
nias į Tarybų Sąjungą.

-------- X
Saigonas. — Reakcinė 

Pietinio Vietnamo valdžia 
areštavo 30 žmonių ir kalti
na juos komunizme.

Pekinas.'— Du JAV karo 
laivai buvo įsiveržę į Kini
jos vandenis. Tai jau 119-tas 
toks atsitikimas.

Lahore, Pakistanas. — 
Vakarinėje Pakistano daly
je apie 300 žmonių susirgo 
cholera.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Autobusas įkrito į upę ir 
prigėrė 56 žmonės.

Kuala Lumpur. — Susir
go Mala jaus karalius.

Tokio. — Netoli Nagoj a 
miesto, ant aukšto kalno, 
25 akrų plote, pastatė dideli 
paminklą septyniems japo
nams, Antrojo pasaulinio 
karo kriminalistams. Pa
minklas pastatytas genero
lams Hediki Tojo, Kendji 
Doihara, Seishiro Itagaki, 
Heitaro Himura, Iwane 
Matsui, Akira Muto ir bu
vusiam užsienio ministrui 
Koki Hirota.

Šie Japonijos generolai 
suplanavo užpuolimą ant 
Pearl Harboro ir Jungtinių 
Valstijų, pavergimą Kini
jos, Indonezijos ir kitų To
limųjų Rytų šalių. Jie žiau
riausiu būdu kariavo ir mi
lijonus žmonių išžudė.

Po karo pabaigos, 1948 m. 
gruodžio 23 dieną vienuoli
kos šalių Karo teismas nu
teisė juos pakarti. Nutari
mas buvo pravestas gyveni

Ryty vokiečiai suėmė 
150 Vakarę šnipu

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos žinių agentūra prane
ša, kad suėmė 147 Jungti
nių Valstijų agentus. Juos 
išdavė iš Vakarų Vokieti
jos atbėgęs buvęs JAV šni
pas V. Sloboda.

Sako, kad pas šnipus ra
do šimtus žemėlapių, gink
lų, radijo imtuvų ir siųstu
vų, dirbtinių pasportų ir ki
tokių šnipų reikmenų.

Rytų Vokietijos vyriau
sybė per radiją įsakė vi
siems šnipų grandies agen
tams, kurie dar nesuimti, 
geruoju pasiduoti, jeigu jie 
nori išvengti sunkios baus
mės.

TSRS REIKALAUJA J. T. 
SVARSTYTI AGRESIJAS

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga įteikė Jungtinių 
Tautų valdybai reikalavi
mą, kad sekamoje Asamblė
jos sesijoje būtų svarsto
ma Jungtiniu Valstijų ag
resija prieš TSRS. TSRS sa
ko, kad ne vien lėktuvas 
“U-2”buvo įsiveržęs į jos 
teritoriją, bet tų daug kar
tų pakartojo ir kiti JAV 
kariniai lėktuvai.

MOLOTOVUI SUTEIKĖ 
NAUJAS PAREIGAS

4

Maskva. — Tarybų Są
junga paskyrė V. Molotovą 
delegatu į Tarptautinę Ato
minės Energijos Agentūrą, 
kuri veikia Vienoje. Jis pa
keičia Zmiatiną.

Per pastaruosius 3 me
tus Molotovas buvo TSRS 
Ambasadoriumi Liaud i e s 
Mongolijoje. Molotovas jau 
sulaukė virš 70 metu am
žiaus.

Indiana Harbor, Ind. — 
New York Central trauki
nys, važiuodamas 80 mylių 
greičiu, iššoko iš bėgių. Ne
laimėje 20 žmonių sužeista. 

mam Pakartųjų lavonus su
degino. Bet kas tai “pavogė 
sudegintų pelenus”. Dabar 
paaiškėjo, kad pelenai buvo 
pavogti japonų samurajų 
(fašistų) ir laikomi budis
tų bažnyčioje netoli Tokio.

Dabar tų samurajų pele
nai perkelti į naujai pasta
tytą jiems paminklą. Buvęs 
samurajų advok a t a s S. 
Sanmcnji sako, kad jie pa
minklą pastatė tam, kad 
nori tuos samurajus gerbti 
ir prisiminti. Paminklas pa
statytas su Japonijos val
džios pritarimu, kuri turi 
su JAV bendrą karinę su
tarti i.

Roma. — Čiang Kai-šeko 
sportininkams neleido pa
raduoti po Kinijos vėliava, 
jie turėjo eiti po “Formo- 
zos” vėliava.

Kongresą planai dėl 
pagalbos seneliams

• “Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų buto komitetai 
tarėsi reikale pagalbos se
neliams. Komitetas priėjo 
išvados, kad yra senelių, 
kuriems būtinai reikalin
ga medikalė pagalba.

Komitetas paruošė nau
ją, labai susiaurintą, bilių. 
Pagal jį medikalės pagalbos 
iš federalinės valdžios ir 
valstijų galėtų gauti tik 
1,360,000 žmonių iš 12,400,- 
000, esančių virš 65 metų 
amžiaus.

Ekstra
San Jose. — Amerikos 

valstybių užsienio ministrai 
atmetė Kubos reikalavimą 
nupeikti JAV už jų kišima- 

isi į Kubos vidaus reikalus, 
o priėmė JAV pageidauja
mą rezoliuciją. Kubos dele
gacija, šaukdama “Down 
Yankee I m p e r i a 1 i s m... 
Fatherland or death!” 
pasitraukė iš konferencijos.

Venezuelos atstovas pa
reiškė, kad jis negali pasi
rašyti priimtą rezoliuciją, 
nes ji prieštarauja jo vy
riausybės politikai.

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 72 metų amžiaus mi
rė kardinolas O.Hara.

Roma. — Paaiškėjo, kad 
danui Knut E. Jensen, ku
ris mirė laike motorinių , 
dviračių lenktynių, buvo 
duota vaistų. Vaistai duoti, 
kad jis būtų ištvermesnis 
62 mylių leiktynėse.

Havana. — Kubos gyny
bos jėgos apšaudė “nežino
mą lėktuvą”, kuris buvo 
atskridęs į Pinar del Rio 
provinciją.

Norwalk, Conn. — Jūros 
pakraštyje matė ryklių.
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Milijonai dolerių blofui
ŠIŲ METŲ PREZIDENTO rinkimų kampanija, 

mums atrodo, bus aštresnė negu buvo prieš ketverius 
metus. Bus išleista milijonai dolerių blofui ir melui 
skleisti.

Respublikonų partijai priklauso stambiausi kapita- 
listaLmonopolistai,—išmesti jiems po 'milijoną ar dau
giau dolerių tam, kad jų partiją pasilaikytų valdžioje, 
—vienas juokas.

Demokratų partijai taipgi priklauso nemaža stam
bių kapitalistų. Jų kandidatas prezidento vietai, 
nedy, pats yra stambus milijonierius. Demokratų 
tijai taipgi labai rūpi prieiti prie valdžios lovio, 
kurio jie buvo atstumti prieš aštuonerius metus.

Na, tai jau ir prasidėjo “vaina” tarp abiejų partijų 
politikierių, tarp Kennedžio ir Niksono, tarp respubli
konų ir demokratų. Aišku, toji kova yra beprincipinė; 
ji vyksta tik dėl valdžios lovio. Abudu kandidatai nesi
gailės piktų žodžių vienas kitam, o gražių—žmonėms. 
Iki lapkričio 8 d. propaganda bus užpildyta buržuazinė 
spauda, radijas ir televizija.

Ken- 
par- 
nuo

RESPUBLIKONŲ partija jau pradėjo leisti savo 
propagandini lakraštėlį, pavadintą “Battle Line” (“Ko
vos linija”). Laikraštuky į padanges keliamas Nikso- 
nas ir Lodge, pajuokiamas Kennedy.

Demokratų partija daro tą patį.
Respublikonai leidžia laikraštuką ir tautinėms 

grupėms, pavadintą “GOP Nationalities Report”. Su 
šiuo laikraštuku jie mano pasiekti sveturgimius balsuo
tojus ir jų šeimas. Tai pilnas melų lapas.'Spausdina fo
tonuotraukas kai kurių tautinių grupių reakcininkų.

Demokratų partija darys tą patį.
Abiejų partijų politikieriai lenda į tautines grupes 

ir pažada “apginti nuo komunizmo jų gimtuosius kraš
tus”. O ten, kur socializmas jau veikia, tuos kraštus 
žada “išlaisvinti”.,. Į abiejų partijų pastoges yra sulindę 
tautinių grupių visokių spalvų reakcionieriai. i

Lietuviški politikieriukai taipgi patapo ‘Mideliais 
vyrais”. Vieni jų eina su,1 respublikonais, kiti su demo
kratais. Tai be jokio principo žmonės. Tūli jų prieš ket
verius metus buvo respublikonai, o dabar jau “kaūšti 
demokratai”, nes, mat, jaučia, kad Kennedy gali būti 
išrinktas prezidentu. Varteliojasi tie politikieriukai, 
kaip klaunai.

Koks savigarbus pilietis gali jais pasitikėti!

Konge dar vis neramu v
BELGAI DAR VIS NEPASITRAUKĖ iš Kongo res- 

publiko ir ten ramybės nebėra. Ramybės nebėra vy
riausiai dėl to, kad imperialistai viską daro, kad tą 

• naują respubliką suskaldytų į daleles. Suskaldžius, 
■•‘jiems lengviau būtų žmones išnaudoti.

Katangos provincija, turtinga mineraliniais šalti
niais, atplėšta nuo Kongo respublikos, ir imperialistai 
ten susirado išdavikų, kurie jų pageidavimus vykdo 
gyvenimam

Tą patį ryžtamasi padaryti ir su Kasai provincija 
—ir ją siekiasi nuo Kongo respublikos atplėšti.

Kongo respublikos premjeras Patrice Lumumba 
deda visas pastangas išlaikyti Kongą čielybėje, nės tik 
tokiu būdu, jis sako, bus galima respublikai sėkmin
giau gyvuoti. Už tai Lumumba yra visaip šmeižiamas, 

' niekinamas. Pradėta skelbti, būk Lumumba “parsidavęs 
Maskvai”. Kiekvieną savo šalies, savo liaudies patrijo- 
tą imperialistai ir jų klapčiukai tokiais epitetais vaiši
na.

Jungtinių Tautų Organizacija turėtų dėti 
pastangų, kad būtų Kongo respublika išgelbėta 
skaldymo.

i 1
daugiau
nuo su-

Gerai padaryta
AMERIKINIŲ VALSTYBIŲ organizacija 

gerai padarė nutardama, kad visos amerikinės 
bės nutrauktų ryšius su Dominikonų Respublika, kol ja 
valdys fašistas Trujillo.

Nutarta ne tik sutraukyti su tuo kraštu diploma
tinius ryšius, o ir paskelbti jam ekonominį boikotą. 
Mūsų Valsybės sekretoriaus padėjėjas Douglas Dillon, 
kalbėdamas viename Senato komitete teisingai diktato
rių Trujillo charakterizavo, išvadindamas jį tironu, 
kankintoju ir budeliu.

Spėjama, kad Trujillo valdymo dienelės yra suskai
tytos. Būtų gerai, kad tas spėjimas realizuotųsi.

gerai 
valsty-

Kas ką rašo ir sako
TARYBINĖ SPAUDA 
APIE NIKSONĄ

Maskvoje išeinąs žurnalas 
“Novoje vremia” išspausdi
no straipsnį apie Jungtinių 
Amerikos Valstijų Respub
likonų partijos suvažiavimą 
ir jos kandidatą prezidento 
vietai Richardą Niksoną. 
Atspausdi name straipsnį, 
kad mūsų skaitytojai maty
tų, kaip tarybinė spauda 
žiūri į respublikonų kandi
datą. Imame iš vilniškės 
“Tiesos.”

Čikagoje liepos 25-28 dieno
mis .Įvykęs rinkiminis respubli
konu partijos suvažiavimas 
buvo nepaprastai nuobodus ir 
mažai įspūdingas reginys. Tai, 
kas darėsi didžiulėje “Interna
tional Amphitheater” salė
je, veikiau galėjo priminti 
pakriką pučiamųjų orkest
rų rungtyniavimą, negu rim
ta politinį įvykį. Laikraštis 
“New York Herald Tribūne“ 
liepos 27-ą dieną pasako
jo, kad suvažiavimo or
ganizatoriai net ruošėsi atves
ti į posėdžių salę gyvą dramb
lį, paimtą nuomon viename 
Čikagos kabarete (dramblys— 
respublikonų partijos simbo
lis). Gyvulys sėkmingai de
biutavo respublikonų parade 
Michigan Avenėj ir dalyvavo 
partijos baliuje Konrado Hil- 
tono hotelyje. Bet j suvažiavi
mą jis nepateko: durys pasi
rodė esančios per siauros.

Tame neapsakomame sensa
cingame triukšme, turėjusia
me aiškų tikslą supainioti ir 
suklaidinti amerikiečius rinkė
jus - teležiūrovus, kandida
tais nuo respublikonų partijos 
buvo iškelti: į prezidento pos
tą — dabartinis vicepreziden
tas Ričardas Niksonas ir Į vi
ceprezidento postą — Henris 
Kabotas L o d ž a s, Jungtinių 
Valstijų nuolatinis atstovas 
Suvienytųjų Nacijų. Organiza
cijoje. . ■

Iškelti Niksono kandidątūrą 
buvo nuspręsta iš anksto, dar 
daug mėnesių prieš “Čikagos 
suvažiavimą. Kaip reakcinio 
kurso šalininką, jį remia “di
dysis biznis,“ kontroliuojantis 
respublikonų partiją. Kaip vi
ceprezidentas prie neveiklaus 
ir silpnavalio prezidento'Ei
senhowerio jis sugebėjo pa
jungti sau partijos mašiną.- 
Niksonui neteko, kaip Kene
džiui, gaudyti suvažiavimo 
delegatų balsus, jie buvo jam 
užtikrinti.

Vienintelis Niksono varžo
vas buvo Niujorko valstijos 
gubernatorius Nelsonas Rocke
felleris. Kampaniją dėl savo 
paties kandidatūros iškėlimo 
Rockefelleris pradėjo praeitų 
metų rudenį. Tačiau, susidūręs 
su smarkiu Niksono pasiprie
šinimu ir įsitikinęs, jog ragi
nimai intensyvinti šaltąjį karą 
nepopuliarūs, jis gruodžio 
mėnesį savo
siėmė.. Kaip parodė paskes
nieji įvykiai, tatai buvo takti- 

manevfas.

džios, ir truko astuonias valan
das. Amerikos laikraščiai ne
pranešė šio susitikimo detalių, 
tačiau yra žinoma, jog buvo 
pasiektas kompromisas. Rock
efellers pažadėjo laikytis pa
lankaus neutralumo.

Kompromisas su Niujorko 
gubernatoriumi praskynė Nik- 
sonui kelią į pergalę Čikagos 
suvažiavime.

ir tas “didysis 
juos remia, ke- 

į prezidentus 
žmogų. Nikso-

kandidatūrą at-

kos manevras. Sužlugdžius 
viršūnių pasitarimą, Rockefel
leris nutarė galėsiąs panaudo
ti Eise,nhowerio vyriausybės 
prestižo smukimą pergalei 
prieš Nįksoną 
džioje Niūjorl

Birželio pra- 
gubernatorius 

viešai užsipuolė prezidentą ir 
viceprezidentą, kaltind a m; a s 
juos “nepakankamai kietu“ 
užsienio politikos kursu, šalies 
“gynybos nepaisymu.”

Nors spauda šias varžybas 
tarp Niksono ir 
stengėsi išpūsti 
tą respublikonų 
nei vidaus, nei
klausimais jokio 
skirtumo tarp šių dviejų re
akcionierių pozicijų nėra ir 
nebuvo. Reikalas liečia asme
nines varžybas ir konkuravi- 
mą tarp skirtingų finansinės 
oligarchijos gru puoči ų.

Rockefellerio 
kaip ko.nflik- 
partijoje, bet 
tarptautiniais 

principinio

žinia apie Niksono kandicla- 
tūros iškėlimą nenorom stebi
na: nejaugi respublikonų par
tija tikisi nugalėti rinkimuose, 
turėdama savo rinkiminio są
rašo priešakyje žmogų, daug 
kartų susikompromitavusį A- 
merikos liaudies ir viso pasau
lio akyse? Beprincipis kar
jeristas, išsikapanojęs į politi
nę avansceną makartizmo ir 
represijų prieš komunistus 
arkliuku; aktyvus antidarbi- 
ninkiškų įstatymų šalininkas; 
antitarybinis ligi gyvo kaulo 
žmogus, kuris drauge su ■ Ei- 
senhoweriu ir Dullesu yra 
atsakingas už užsienio politi
ką “balansuoti prie karo 
slenksčio,“ už viršūnių pasi
tarimo sužlugdymą. Juk visus 
šiuos faktus, apibūdinančius 
kandidatą nuo respublikonų 
partijos, amerikiečiai gerai 
žino. Nejaugi jie panorės, kad 
toks žmogus v a d o v a utų jų 
valstybei ?

Suvažiavimas Čikagoje pa
rodė, kad respublikonų par
tijos lyderiai 
biznis,“ kuris 
tina pastumti 
kaip tik tokį
nas įkūnija Amerikos vyriau
sybės politinę liniją tuo pavi
dalu, kuriuo ji buvo vykdoma 
pastaruosius aštuonerius me
tus, — liniją, kuri jiems visiš
kai paranki ir kurios jie nesi
ruošia atsisakyti.

Todėl respublikonų taktika 
dabar yra visaip išgarbstyti 
prezidento Eisenhowerio vy
riausybės veiklą. Visokios 
kvailybės, kurias padarė ši vy
riausybė, vaizduojama kaip 
didžiausios išminties pasireiš- 
;kimas, politiniai nepasisekimai 
■;—-kaip neregėti triumfai.

Iki ; kokio marazmo laips
nio priėjo oratoriai Čikagos 
suvažiavime, galima spręsti iš 
atstovų rūmų nario Džado 
kalbos. Jis nusišnekėjo iki to, 
kad lėktuvo “U-2” šnipinėjimo 
skraidymus pavadino “di
džiausio pasididžiavimo šalti
niu visiems amerikiečiams“!

Pagyrūnišku ir karingu to
nu dvelkia Čikagos suvažiavi
mo priimtos programos užsie
nio politikos ir kiti skyriai. 
Programa nežada rinkėjams 
nieko .naujo, nė mažiausio da
bartinio kurso pakeitimo. Vis
kas toliau eis1 taip, kaip iki 
šiol.

Iki pastarojo laiko respubli
konų lyderiai paprastai steng
davosi išvengti diskusijų už
sienio politikos klausimais ir 
laikėsi gynimosi pozicijos. Bet 
dabar jie pradėjo kontrpuoli- 
mą.

Liepos 27-osios vakare res
publikonai savo suvažiavimo 
metu surengė Čikagoje užsie
nio politikos forumą. Svar
biausieji oratoriai buvo atsto
vų rūmų nariai Džadas ir 
Bentlis. Atsakydami į demo
kratų kritiką, jie teigė, jog 
reikią aplamai atsisakyti idė
jos apie tai. kad galimas tai
kus sambūvis ir geri santykiai 
su Tarybų Sąjunga. Džadas 
pareiškė, kad jokiu būdu ne
galėsiąs būti sumažintas tarp
tautinis įtempimas, kol Tarybų 
Sąjunga “neatsisakysianti ko
munizmo.“

Tuo būdu viceprezidentas ir 
jo šalininkai vėl pabalnojo 
savo pamėgtąjį arkliuką—“an 
tikomunizmą.“

Rojus Mizara -------------- —

Atsakau į klausimus' A

—Jūs tik, giria te Lietuvą, 
>—ar ten jau viskas taip ge
rai ?

Iš tikrųjų, aš niekur savo 
straipsniuose apie Lietuvą 
jos negyriau. Rašiau tik tai, 
ką mačiau, ką girdėjau. 
Laikraštininkas juk taip ir 
turi daryti, ar ne?

“Ar ten jau. viskas taip 
gerai” — kitas klausimas. 
Ne, dar nėra ten viskas ir 
visur gerai, dar yra nemaža 
trūkumų. Savo raštuose ir 
kalbose aš nuolat primi
niau, kad ten dar yra trū
kumų, prieš kuriuos užsi
merkti negalima, na, ir 
prieš juos nei KP, nei vy
riausybė, nei kitos visuo
menės organizacijos, nei 
tarybinė spauda neužsimer
kia.

Lietuvos spauda nuolat ir 
nuolat tuos trūkumus kelia 
i viršų.

Aš savo kalbose ir raši
niuose apie Lietuvą pabrė
žiu tą faktą, kad teigiami 
reiškiniai nūdieninėje Lie
tuvoje palieka toli užpaka
lyje neigiamus. Miestų at
statymas, pramonės p e r 
taip trumpą laiką išvysty
mas, mokslo, kultūros ir me
no pakėlimas į aukštą laips
nį nustelbia neigiamus reiš
kinius. Tie dideli pasieki
mai, kuriuos
padarė bėgyje penkiolikos 
metų, aiškiai byloja, 
neužilgo bus likviduoti ir 
visokie kitokie trūkumai.

Didžiausi trūkumai glūdi 
kaime. Valstiečiai, pradėję 
naują, kolektyvinį gyveni
mą prieš desėtką metų, dar 
ne visur “atsistojo ant ko
jų”.; Dar yra nemaža atsili
kusių kolūkių. Jeigu - kolū
kis atsilikęs, nelengvas gy
venimas ir patiems kolūkie
čiams, nors, kaip minėjau, 
Lietuvos valstietis šiandien 
lengviau dirba, geriau val
go ir gražiau rengiasi negu 
buržuazijai Lietuvą val
dant. Aišku, taip sakyda
mas, neturiu galvoje to, 
kaip buožės gyveno.

Žmogaus perauklėjimas
Besikalbant su Lietuvos 

Komunistų partijos bei vy
riausybės vad o v a i s, aš 
jiems ne kartą priminiau 
visą eilę man matytų tokių 
trūkumų, kurie 
mano nuomone, 
apsileidimo, iš
Jie man atsakydavo:

—Mes patys tai gerai 
matome. Bet administraci
nėmis priemonėmis to nepa
taisysi. Reikia žmones per
auklėti, reikia juos paruoš
ti taip, kad jie patys su
prastų, jog toks ar kitoks 
dalykas turi būti daromas 
šitaip, o ne anaip.

Žodžiai “žmogaus perauk
lėjimas” turi didelę pras
mę. Lietuvoje šiuo metu 
kalbama apie žmogaus per
auklėjimą ta prasme, kad 
jis būtų paruoštas komunis
tinei bendruomenei, komu
nistinei santvarkai.

Komunistinėje santvarko
je, marksistai sako,
vienas asmuo dirbs sulyg 

i savo sugebėjimais, sulyg 
savo išgale ir naudosis su
lyg savo pareikalavimais. 
Kitais žodžiais: tu dirbsi, 
kiek tavo gabumai ir jėgos 
leis, ir bendrais darbo vai
siais ųaudpsies, kiek tau 
reikės.

žmogaus perauklėjimas, 
vadinasi, ir reiškia, kad jis 
būtų darbštus, kad jis mo
kytųsi, kad gerbtų visuome
ninę nuosavybę, kad jis 
gerbtų kitą žmogų lygiai, 
kaip pats šave, kad jis pax-

ir pas 
keletą

mūsų tauta

kad

pareina, 
grynai iš 
atsilikimo.

kiek-

KUBA NEVARŽO KITŲ 
ŠALIŲ TURISTŲ

Havana. —Raul Diaz Ar
guelles, Kubos policijos> vir
šininkas, pareiškė, kad už- 
sienyje priešai leidžia pa
skaitas, būk Kuba ‘ neįsilei-

džia turistų”. Arguelles Sa
ko, kad tai prasimanymas 
tikslu pakenkti Kubai. Ku
ba nevaržo turistų, kurie 
atvyksta vakacijoms ir ne
sikiša į šalies vidaus reika
lus.

IRAKAS JAU PADIDINO 
ALIEJAUS GAVYBĄ 
Bagdadas. — Per metus 

Kovą tarp dviejų respubli- laiko Irako respublikoje 
gauta 40,890,000 tonų alie
jaus, tai 17 procentų dau
giau už pirmesnius metus. 
iPo to, kai Irako liaudis pa
ėmė į savo rankas galią, 
kapitalizmo šalininkai pa
sakojo, būk irakiečiai ne
galės sėkmingai eksploatuo
ti aliejaus " gavybą. Kaip 
matome, tai išėjo priešin
gai.

konų veikėjų Čikagos suvažia
vimo išvakarėse labai įkaito. 
Niksonas nenorėjo vaidytis su 
galinguoju.varžovu. Jis pasiū
lė, kad Rockefelleris baloti- 
iruotųsi į viceprezidentus, o 
pastarajam griežtai atsisakius, 
išskrido pas jį į Niujorką as
meninių derybų vesti.

Susitikimas naftos magnato 
namuose įvyko naktį iš liepos 
22 d. į /23 d., belikus dviem 
d ienom iki suvažiavimo pra-

dėtų kitam visokiuose pa
reikalavimuose. Jis turi bū
ti kultūringas, žmoniškas, 
—visiškai naujas žmogus!

Žmogaus persiauklėjimas 
tėra galimas tik socialisti
nėj visuomenėje. Kapitalis
tinėje visuomenėje, kur 
“žmogus žmogui —vilkas”, 
kur viskas remiasi doleriu, 
plėšikavimu, apgavystėmis, 
žmogus nepersiauklės. Čia 
nieks nė nebando jam padė
ti persiauklėti.

Bet žmogui perauklėti 
reikės ne metų ir ne desėt- 
ko!

Kaip sakiau, yra dar 
daug atsilikimo. Atsiminki
me, dauguma Lietuvos žmo
nių augo ir gyveno buržua
zinėje santvarkoje, tai per 
trumpą L '.rybinio gyvenimo 
laikotarpį negi gali visus 
žmones pakeisti. Daug tė
vų, augusių, gyvenusių bur
žuazinėje santvarkoje, savo 
vaikams taipgi kiša tai, kas 
socializme neatitinka.

Ne visus žmones ir mo
kykla greit gali padaryti 
tobulais. Atsilikimo 
bėjau pas mokytus 
nemokytus.. Duosiu 
smulkių pavyzdžių.

Užeinu pas vieną valstie
tį (Dzūkijoje) į namus. Pir
kia atrodo dar drūta, nieko 
sau. Pirkios gale, ties ūly- 
čia, prikaltas kryžius su 
stambia Kristaus mūka. Vi
duje sienos nusagstytos 
šventųjų abrozdais. Matyt, 
žmonės dar labai religingi. 
Nieko baisaus. Pirkioje — 
molinė asla, medinių grindų 
dar neturi. Ęet kokia asla? 
Duobės tokios < gilios, kad, 
rpdosi, galėtum, koją , išsi
sukti yaikščjodąmas. Ir taip 
šeima gyvena! Kodėl? 
Stinga molio duobėms už
lopyti? Ne, žemė ten molin
ga. Pirkios asloje duobių 
buvimas — šeimininko ap
sileidimas, daugiau niekas.

Ne viename kolūkyje, 
man pasakojo žmonės, dar 
yra ir vagišiavimų. Dar 
pasitaiko, kad eikvoja, va
gi nė ja ne tik bendrą kolū
kinį turtą, o kiša nagus ir 
į kolūkiečių asmeninę nuo
savybę. Ot, tokius ir reikia 
mokyti, kad taip nedarytų, 
reikia perauklėti.

Kapinės
Gal kai kam atrodys keis

ta, kad pasakysiu keletą žo
džių ir apie kaimo kapines. 
Pasakyti verčia tai, kad ži
nau, jog tautos kultūrą 
žmonės sprendžia ir sulyg 
tuo, kaip ji pagerbia savo 
mirusiuosiuos. Ir čia nekal
bėsiu apie Vilniaus z bei 
Kauno kapines — viskas, 
man rodosi, ten tvarkoj

Esant Kapsuke, S. J. Jo- 
kubka, aš ir dar rodosi po
ra mūsų, aplankėme to 
miesto kapines ir užde j ome 
ant rašytojos Žemaitės ka
po gėlių puokštę. Apsidai
rėme. Kapinės daro mielą 
įspūdį, visur tvarka, visur 
gėlės. Na, manau, jeigu 
taip bus visur, bus puiku!

Deja!..
Nuvykstu aš į savo gim

tąjį kaimą, į Savilionis. Pir
miausia einu aplankyti tėvų 
kapus. Kapinės ant kalne
lio, dailioje vietoje. Kapų 
nerandu. Vincas Svirnelis 
atėjęs rodo man, sakyda
mas, čia va, jie turėtų būti 
palaidoti. Kapinės skęsta 
piktžolėse, niekur jokios gė
lelės!' Tvoros apirę. Argi 
ten neapsileidimas?

Man sakė, būk savilioniš- 
kiai kalbėję apie kapinių 
remontą; besvarstydami su-

miestely- 
nu si vedė 
bendra- 

Lovukės

sipėšė: vieni sakė mano gi-J 
minių šitose kapinėse tėra 
vienas kitas, o kitų—daug, 
tai kodėl aš turėčiau lygiai 
su jais rūpintis?..

Mudu su H. Zimanu ap
lankėme Raitininkų kaimo 
kapines, kur palaidotas 
mano brolis Povilas ir jo 
šeima, banditų nukankinta. 
Padėtis ir ten tokia pat.

Su J. Rugieniu nuvykome 
į Dusmenų kapines aplan
kyti kompozitoriaus' Miko 
Petrausko kapą. Kapinės 
palei pačią Dusmenų baž
nyčią — apaugusios piktžo
lėmis... Nykuma!..

Darydamas prane Šimą 
Merkinės vidurinės mokyk
los moksleiviams, mokyto
jams ir kitiems tą apsilei
dimą priminiau.

Man rodosi, patys moksl
eiviai, grįžę vasaros metu 
į kaimą, galėtų be didelių 
pastangų kapines apvalyti 
nuo piktžolių, pasodinti ant 
jų gėlių, padaryti tikrai 
kultūriškomis.

—Jei mes negerbsime sa
vo tėvų, savo protėvių, tai 
kiti negerbs mūs, kai nu
mirsime !—priminiau jiems.

Mokytojai taipgi čia ga
lėtų suvaidinti nemažą rolę.

Vienos vidurinės -mokyk
los (nedideliame 
je) direktorius 
mane į mergaičių 
būtį. Na, ką gi?
neklotos, ant grindų šiukš
lės... Kas dėl to kaltas?..

Vilniuje
Teko gerokai pavaikščio

ti po senamiestį, pasidairy
ti po kiemus, įeiti .ir į gy
venamuosius butus.
kiemų mačiau apleistų. Gav—-’ 
vės ^švarutėlės, kiemuose x 
šiukšlės. Kuo tai galima pa
teisinti?

Kiemas yra ta vieta, kur 
kaimynas kaimyną p i r- 
miausia susitinka, tai kodėl 
bendromis jėgomis nepada
ryti kiemo žvilgančiu?

Kai kuriuose koridoriuo
se, pastebėjau, taipgi apsi
leidimo. Tiesiog keista: ko
ridorium į aukštą lipi ir 
galvoji: jeigu čia taip ne
jauku, tai kas bus, kai įei
siu į butą? Tačiau butas 
mielas, švarus, gr a ž i a i 
įruoštas, pui k ū s baldai, 
žmonės gražiai gy v e n a. 
Kuo galima tai išaiškinti? 
Be abejojimo, tik apsileidi
mu tų, kurie koridorių nau
dojasi. (

Suminėjau tik keletą da
lykėlių, kurie dar atsiduoda 
senove, tačiau kuriuos ga
lima labai trumpu laiku pa
šalinti.

Lietuva — graži žemė, 
graži šalis. Socialistinėje^' 
santvarkoje ji —kiekvienas 
jos kampelis — turi tapti 
žmogaus akį traukiančiu. 
Be abejojimo, tokia ji ir* 
bus.

Lietuvos spaudoj nuolat 
matyti pamokymų, pabari
mų tiems, kurie apsileidę, 
kurie dar vis nenori atsisa
kyti senoviško gyvenimo, 
palikto buržuazijos, ku
riems nebaisu ir su šiukšlė
mis pagyventi.

Priminiau tai ir KP ir 
vyriausybės vadovams. Vie
nas jų man sakė:

—Sutinkame su jumis, kad 
apsileidimo yra. Rašyki
te apie tai mūsų spaudai, 
barkite, kritikuokite, dary
kite pastabas tiems, kurte 
to verti. *’ L-

Sakiau, kad man išstoti, 
jų spaudoje su kritika ne
būtų net etiška—aš gi ten 
buvau tik svečias. ? ,

i
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Amerikiečių kovos 
prie Bunker Hill

Muzikines įvairenybes.

Jungtinės Valstijos ofici
aliai atsimetė nuo Anglijos 
1776 metais, liepos 4 d., pa
skelbiant Nepriklausomybės 
deklaraciją. Bet skaitant 
istoriją apie revoliucinį ka
rą randame aprašymą ko
vų prie Bunker Hill, kurios 
įvyko prieš metus laiko 
pirm deklarcijos paskelbi
mo, būtent 1775 m. birže
lio 17 dieną.

Kiekviena didelė kova iš 
karto neprasideda, prie jos
veda metų eilė ir esamos 
sąlygos. Taip buvo ir su 
amerikiečių revoliucija, jų 
karu ir kovomis prieš Ang
liją.

Anglija įsigijus kolonijų 
Amerikoje negalėjo vietinių 
gyventojų pavergti, kad jie 
dirbtų anglų naudai. In- 

^dėnai kovojo ir traukėsi į 
šalies gilumą. Anglijos val
donai vežė į Ameriką prasi
kaltėlius, važiavo ir laisva 
valia tie, kuriems kartus 
buvo gyvenimas Anglijoje- 
Laikui bėgant Anglijos ka
ralius ir valdonai pradėjo 
žiūrėti į Amerikos kolonijų 
gyventojus, kaip į kolonis
tus, kaip ir kitur pavergtus 
kolonijų žmones.

Anglijos valdžia trukdė 
Amerikoje vystytis indust
rijai, nors jai buvo puikios 
sąlygos—daug žaliųjų me
džiagų. Anglija vertė ame
rikiečius pirkti reikmenis 
Anglijoje, arba jos laivais 
pristatytas prekes, lupo 
nuo gyventojų brangiai ir 
ėmė aukštus taksus. Vertė 
juos mokėti taksus ir už
laikymui anglų armijos A- 

^nerikos kolonijose.
Tos skriaudos paskatino 

amerikiečius kovoti prieš 
neteisybę. Buvo iškeltas 
obalsis: Britanijos karalius 
ir parlamentas neturi tei
sės amerikiečius takšnoti ir 
jiems įstatymus daryti, nes 
ten Amerikos gyventojai 
neturi savo atstovų.

Patrick Henry įnešė re
zoliuciją į Virginijos seime
lį kad taksus gali užsidėti 
tik patys amerikiečiai, o ne 
kas kitas. Augo nepasiten
kinimas, didėjo brūzdė- 
jimas, augo ir persekioji
mai iš anglų pusės. Ame
rikiečiai, kad apsiginti, pra
dėjo slaptai organizuoti sa
vo būrius “Sons of Liber
ty/’ “Daughters of Liber
ty,” “Minute-men” ir kitas.

1773 metais apie 7 tūks
tančių minia išvertė į jūrą

7*iuo 3 anglų laivų į Bostoną 
atgabentą amerikie č i a m s 
arbatą, už kurią jie turėjo 
mokėti įvežimo taksus ir 

paukštą kainą. (Tas įvykis 
yra žinomas istorijoje kaip 

, “Boston Tea Party.’’)
Anglija, keršydama, už

darė Bostono prieplauką, 
prisiuntė daugiau savo ar
mijos ir siekė taksais išplėš
ti iš gyventojų už sunaikin
tą arbatą. Kova dar dau
giau paaštrėjo-

1774 m. rugsėjo 5 d.- Phi- 
ladelphijoje įvyko Pirmas 
amerikiečių kongresas, ku
ris nutarė, kad Anglija ne
gali amerikiečius taksuoti. 
Anglijos generolai sumanė 
suimti Kongreso pirminin
ką John Hancocką ir kovo
tojų vadą Samuelį Adamsą, 
kurie gyveno Massachusetts 

' valstijoje.
: į y Bet amerikiečiai Massa

chusetts valstijoje jau turė
jo apie 20,000 organizuotų
ir šiaip taip ginkluotų mušti, 271 sužeisti , ir 30 
‘Minute-men. Paul Revere sužeistų pateko į anglų ne- 
ir William Dawes sužinojo laisvę. D.\ M. Š.

apie anglų planus, pranešė 
“Minute-men“ vyrams ir 
1775 m. balandžio 19 dieną 
amerikiečiai pastojo ang
lams kelią Concord ir Lex
ington miestelių srityje. Jie 
sumušė apie 300 anglų ka
rių, anglai neteko virš 100 
užmuštais.

Po to Anglija dar dau
giau sutvirtino savo armi
jos ir karo laivyno jėgas 
Bostono apylinkėje. Ameri
kiečiai Bostono apylinkėn
sutraukė apie 15,000 gink
luotų vyrų, kad pagelbėjus 
miestui.

1775 m. birželio 17 die
ną trys Anglijos karo lai
vai — “Symetry,” “Lively” 
ir “Somerset” — plaukiojo 
užlajoje tarp Bostono ir 
Charlestowno ir amerikie
čių pozicijas bombardavo. 
Gi anglų generolai Howe, 
Cage, Pigot ir admirolas 
Graves su panieka žiūrėjo į 
sukilusius amerikiečius ir 
rengė jiems “pirtį.”

Bet amerikiečių tarpe 
buvo ir patyrusių karo va
dų, tai Wm. Prescott, gene
rolas Putnam, pulkininkas 
Stark ir gen. Wolfe. Jie 
stengėsi suduoti anglams 
smūgį ir atmesti juos nuo 
Bostono.

Birželio 17 d. anglai val
timis persikėlė iš Bostono į 
Charlestowną atakuoti ame- 
riikečių pozicijas, kurie jas 
buvo įsirengę ant Breed’s 
ir Bunker kalnų.

Nors istorijoje kautynės 
nešioja Bunker Hill vardą, 
bet tikrumoje kautynės įvy
ko prie Breed’s kalno ir 
Mystic paupyje tarp Bunk
er, Breed’s ir Morton’s kal
nų. ’ . I .

Anglų armija buvo sam
dyta. Generolas Howe me
tė prieš amerikiečius apie 
2,500 vyrų. Amerikiečių bu
vo apie tiek pat. Anglai 
turėjo artilerijos ir jiems 
gelbėjo trys karo laivai ka- 
nuolių ugnimi. Amerikie
čiai ten turėjo tik 4 kanuo- 
les. kurių 2 tuojau buvo su
daužytos. Anglų ‘įTaudon- 
kaučiai” nepaisydami ėjo 
stati, eilėmis, o amerikie
čiai saugojo savo gyvastį ir 
šaudė apsislėpdami. Ameri
kiečiai išlaikė savo pozici
jas, atmušė visas anglų ata
kas, artimai turėjo apie 
5,000 vyrų rezerve, o šalyje 
dar buvo apie 100,000 pa
siruošusių kautis. Bet ge
nerolas Ward įsakė ameri
kiečiams pasitraukti nuo 
Bunker Hill, nes jiems sto- 
kavo parako, o anglai jo 
turėjo pakankamai.

Anglai panešė didelių 
nuostolių ir neteko vaįrdo. Jų 
generolas Howe po mūšio 
neturėjo vietos ir aimana
vo: “Kur akis dėsiu, ame
rikiečių milicininkai' sumu
šė 2,300 anglų karališkų 
karių.” Anglijos parlamen
te jis pasigyrė, kad “perga
lę laimėjo, bet ji brangiai 
atsiėjo.” Ten pat parlamen
to narys William Eden pri
dėjo: “Jeigu dar daugiau 
tokių pergalių bus, tai pas 
generolą Howe neliks nė
kam apie pergales praneš
ti.”

Kautynių prie Bunker 
Hill rezultatai buvb toki: 
anglai neteko 1,054 žmonių, 
jų tarpe 226 buvo užmušti, 
828 sužeisti, iš 250 oficie- 
rių jie neteko 92.

Ameriki-ečiai neteko 316 
žmonių, iš jų 115 biivo už-

Žinios iš Uruguajaus
Prisiminus praeitį

Galima sakyti, kad di
džiuma lietuvių atvyko lai
mės ieškoti į U r ū g v a j ų 
1928, 1929 ir 1930 metais.
Vedusieji apsigyveno Mon- 

tevidėjo miesto priemies
čiuose: Serroj ir Kasaboj, 
kur buvo du dideli mėsos 
fabrikai (skerdyklos) Jung
tinių Valstijų kapitalistų 
•eksplotuojami.

Tik ką atvykusiam lietu
viui emigrantui, ypatingai 
vyriškiui, darbą gauti buvo 
nelengva. Darbų prižiūrė
tojai (kapatasai) ir virši
ninkai (chefes), pirmoje 
vietoje priimdavo gražiau
sias moteris, nes jos atlik
davo tą patį darbą (vyriš
kąjį) ir už pigiausią kainą. 
Oi, kiek vyrų buvo privers
ti paaukoti savąją moterį, 
‘kapatasui” arba “chefui,” 
idant įstoti j darbą! Vė
liau — prasidėjo šeimynų 
irimas, skirybos ir susi meti
mai.

Vienišams ir viengun
giams arba turintiems ne
gražias moteris darbą gau
ti buvo neįmanoma, ir jie 
buvo priversti išvykti į lau
kus — klajoti po visą šalį 
ieškant kokio nors pripuo
lamo darbelio už maista ir 
labai mažą atlyginimą. Pri
simenu, kaip šimtai lietuviu 
dirbo laukuose, nuo tamsos 
ligi tamsos, gaudami vien 
tik po 30 centų, ir miegoti 
—drauge su vištomis arba 
kitais paukščiais.

Štai, kokia buvo lietuviams 
amerikoniško gyvenimo 
pradžia, iki apsipratome 
ir pramokome ispanų kal
bos, — visi buvome tikrais 
vergais! Reikėjo turėti 
“plieninę” kantrybę, iki 
pradėjome gauti pastoves
nius d a r bus fabrikuose. 
Vieniems reikėjo nusipirk
ti rekomendacijas nuo tų 
“gražiųjų moterėlių,” ku
rios jau buvo mylimos dar
bo prižiūrėtojų ir viršinin
kų; kitiems pasisekė pasi
matyti ir susitarti tiesiogiai 
su “kapatasu” arba “che- 
fu,” atiduodant jiems per 
nekurį laiką pusę savo už
darbio.
Pensija ir pragyvenimas
Dabar senajai emigracijai 

užėjo jau kiti laikai. Dau
guma lietuvių jau išėjo į 
pensiją, o kiti dar laukia, 
nes pastaruoju laiku daro

ŠYPSENOS

R. Žurakaitskas

Iš gydytojo šarlatano laiško 
dėdei į Jungi. Am. Valstijas

—Tebus pagarbintas ...
Tai aš rašau, dėduli!
Taip sakant, iš naujosios Lietuvos.
Dėkoju tau už siuntinį didžiulį,
Kurį namo parsitempiau vos vos . . .

Tu klausinėji, kas čionai girdėti?
Skurstu, kapstaus, brangusis; pamaži . . .
Ir jei ne tavo nuostabios tabletės,
Iš klumpių būčiau virtęs, dievaži! x

Mat, žmonės nebeduoda jau “radybų”— \ 
Kasdien už ačiū gydau juos visus. ) 
Girdi, valdžia ne ponų, 
O Tarybų,
Girdi,—velniop gyvenimas tamsus!

Du etatus tebeturiu lig šiolei,
Ir tyliai kraunu “Volgai” rubliukus . . .
Nebūk, dėduli, kvailas ir namolei
Sugrįžti negalvok—plikai nuskus . . .

Kaune mūriuką dailų budavoju . . .
Sakau, nustipsiu,—tepaliks vaikams,
Kad tik greičiau pastačius jį ant kojų,
Toks daiktas,
Pats žinai—
Visiems laikams ...

Dabar matai, kas pas mane girdėti.
Skurstu, kapstaus, brangusis, pamaži . . .
Ir jei ne tavo nuostabios tabletes, .
Iš klumpių būčiau virtęs, dievaži!

(Iš “šluotos")

ma vis daugiau keblumų iš
gavimui pensijos.

Kuomet vienas su kitu su
sitinka, tai jau neklausia, 
“kur dirbi,” bet — “kiek 
gauni pensijos.” Pensijos, 
kaip ir uždarbis, nevieno
dos. Bet ir pensininkai turi 
skirtingus palinkimus, dau
giau blogus negu gerus, to
dėl ir nevienodai pragyve
na. Skurdžiausiai tenka 
tiems, pas kuriuos lankosi 
“kinielieriai,” nes jie išsi
neša visus pinigus!

Pirmasis pensininkų 
banketas

Kaip sužinojome apie ren
giamąjį banketą, tai nusi
džiaugėme ir kartu nusimi
nėme, nes gyvename ekono
minę krizę: maisto produk
tų kainos kasdien žaibiškai 
kyla, o mūsų, pensininkų, 
pajamos labai mažos.

Bet aš nusiraminau ir ki
tus padrąsinau, kad pas 
mus Lietuvoje ir arkliai tu
rėjo savo šventę (šv Jurgio 
dienoje), tai kodėl mes, 
vaikščiodami ant dviejų ko
jų, negalime gegužės mėne
sį turėti pensininkų šven
tės?

Kuomet nuvykome į ban
ketą, kuris atsibuvo gegužės 
22 d. U. L. Centro patalpo
se Serroje, — tai vaizdas 
buvo netikėtas: publikos 
buvo daug, visi linksmos 
nuotaikos, stalai apkrauti 
gardžiais valgiais ir ska
niais gėrimais. Malonu pa
buvoti.

Spaudos reikalas
Laike banketo keletas pen

sininkų ir visuomenininkų 
tarė žodį. Aš irgi neištylė
jau nepareiškęs savo dėkin
gumo jausmų laikraščiui 
“Darbui” ir radijo pusva
landžiui už padarytą gėrį 
man bebūnant ligoninėje. 
Taip pat išreiškiau savo 
mintį ir apie pensininkams 
spaudos reikalą, per kurią 
galėtume sustiprinti savo 
kovą pensijų pagerinimui. 
Šis pasiūlymas buvo visos 
publikos užgirtas, ir laik
raščio “Darbo” redakcinės 
komisijos atstovai maloniai 
sutiko įvesti specialų sky
rių pensininkų žinioms 
skelbti.

Todėl, draugai pensinin
kai, visi, kaip vienas, bend
radarbiaukime, informuoki
me mūsų kovos eigą ir veik
los planus.

Povilas Vičinas

Apie R. Vagnerį
Vagneris šventė savo gi

mimo dieną. Daug kas at
važiavo jo pasveikinti į 
Baireitą. Iškilmingai jį 
sveikino ir Baireito garni
zono orkestras. Be kitų 
kompozicijų jie pagrojo ir 
“Tanhauserio” uvertiūrą. 
Vagneris dėkojo: “Jūs pui
kiai atlikot, pone kapel
meisteri, ypač mano kompo
ziciją jūs gerai pagrojote”. 
Kapelmeisteris buvo labai 
patenkintas: “Taip, maest
ro, žinot, rašyti gali beveik 
kiekvienas, bet groti —tai 
jau kiauliškas darbas!” 
Vėberiui nepataria daugiau

operų rašyti
Baigęs kurti operą “Ste

buklingas šaulys”, Vėberis 
nusiuntė jos part i t ū r ą 
Bethovenui ir prašė jo pa
sakyti savo nuomonę apie 
operą. Nuostabiu būdu jis 
gavo ją atgal su trumpa 
Bethoveno pastaba, kad jis 
pataria Vėberiui daugiau 
oporų nerašyti. Vėberis nu
stebęs, net įsižeidęs; vis dėl
to, susitikęs Bethoveną, jis 
paklausė: ar jis iš tikrųjų 
tą muziką laiko tokia blo
ga, kad jam davė tokį pata
rimą? “Bloga?” —paklausė 
Bethovenas, labai nustebęs. 
— Atvirkščiai! Aš ją laikau 
tokia gera, kad manau, jog 
antros tokios operos nebe
parašysite.
Čaikovskio nepasisekimas
Kai kartą į koncertą, ku

ris turėjo prasidėti Čai
kovskio “Itališkuoju kapri- 
čio”, neatvyko kastanjeti- 
mnkas, ir ten buvęs Čai-
kovskis tuojau paslaugiai vo koncertą, 
šoko jį pavaduoti. Muzikan
tai džiaugėsi, matydami sa
vo tarpe garsųjį kompozi
torių ir juokaudami jam sa
kė, kad-gerai žiūrėtų ir ne
praleistų įstojimo. Bet Čai
kovskis jiems atsakė: “Ne
is i kykit manęs asilu, kad 
aš, sekdamas iš partitūros, 
pražiops o č i a u įstojimą.” 
Momentas artėjo, Čaikovs
kis stropiai ir .su vis didė
jančių įtempimu sekė parti-

ĮVAIRUMAI
Pelėdos

Pelėda yra naktinių 
paukščių grobuonių atsto
vas. Ji gyvena tankesniuo
se miškuose, dažniausiai ar
čiau trobų arba negyvena
mose trobose — klojimuose, 
daržinėse ii\ kitur. Pelėda 
daugiausia minta pelėmis, 
todėl ji priskiriama prie 
naudingųjų paukščių.

Pelėda, panašiai į grobuo- 
nius gyvulius,; turi ilgus aš
trius, riestus pirštų nagus 
ir aštrų riestą snapą. To
kius nagus ir snapą turi ir 
visi kiti paukščiai grobuo- 
niai. Virškinamieji pelėdos 
organai, ypač skilvys, kaip 
mėsėdžio paukščio, gamina 
daug stiprių virškinamųjų 
sulčių.

Dieną pelėda kur nors 
tamsioje vietoje miega. Dėl 
pilkos spalvos ją nelengva 
pastebėti. Kai tik sutemsta 
ir išlenda iš savo urvų pe
lės, pabunda pelėda ir pra
deda dirbti.

Nors jos didelės akys 
naktį mato neblogai, tačiau 
didelėje tamsoje ji daugiau 
pasitiki ir vadovaujasi la
bai išlavėjusia klausa.

Pelėda skraido labai ty
liai, todėl, turėdama gerą 
klausą, girdi ir mažiausią 
pelės skrebtelėjimą. Pelė, 
pelėdos tylaus skridimo ne
išgirdus, tuojau patenka į

turą ir rankose stropiai 
spaudė kastanjetes. Bet kai 
jis norėjo jau subarškinti, 
žiūrėk, — jau ir per vėlu, ir 
įstojimas iš tikrųjų buvo 
praleistas. Muzikantai, ži
noma, labai džiaugėsi tokiu 
garsiojo muziko nepasise
kimu. Kai netrukus po to 
turėjo didelį nepasisekimą 
jo opera “Orleano mergelė”, 
Čaikovskis, išvažiuodama^ į 
užsienį atsikvėpti, pasakė: 
“šitas nepasisekimas mane 
ne tiek graužia, kaip anas 
pražiopsotas įstojimas su 
kastanjetėmis”.

Stravinskis ir Pučini
Pučini su Stravinskiu bu

vo priešai. Apie Stravinskio 
“Pavasario šventę” jis sa« 
kė: ’’Pats šokis juokingas, 
muzika iš vienų disonansų. 
Šiek tiek talento ir origina
lumo kompozicija turi, bet 
veikalas parašytas pamišė
lio. Publika šnypštė, juokėsi 
ir plojo”. Stravinskas šypso
josi: “Pučini sako teisybę— 

Mašina rūšiuoja 
pašte laiškus

Daug tenka padirbėti 
pašto darbuotojams, tvar
kant bei rūšiuojant laiškus. 
Dabar jiems į pagalbą atei
na mašinos. Mechanizavus 
šį darbą, vienas žmogus su
geba išrūšiuoti per minutę 
net 70 laiškų. Tokia mašina 
pati tiekia laiškus iš rezer
vuaro į langelį, kuriame, pa
stato laišką darbuotojo 
akių lygyje. Perskaitęs ad
resą, darbuotojas paspau
džia atitinkamą mygtuką, 
ir laiškas nukeliauja į vieną 
iš 144 mašinos skyrelių. 
Ski r s t o m o j o j e lentoje 
įrengta po 12 mygtukų dar
buotojo dešiniajai ir kai
riajai rankai. Įvairiai kom
binuojant turimus myg
tukus, galima suskirstyti 
laiškus į 144 grupes. Mašina 
gali perkelti net 6,000 laiš
kų per valandą, tačiau jos 
našumą apriboja žmogus. 
Mat, jis nesugeba perskai
tyti daugiau kaip 70 adresų

aš iš tikrųjų nesu norma- • per minutę, kartu paspaus- 
lus. Bet jis, rodos, užmiršo,' damas reikiamus mygtu- 
kad per pirmąjį 
“Madama Baterflei” spėk- į 
taklį taip pat šnypštė ir sudaro elektroninis įrengi- 
juokėsi, o plojo tik po kelių j mas, kuris nukreipia laišką 
metų. Man bent jau kartu ■ reikiama kryptimi, darbuo- 
šnypščia, juokiasi ir ploja”, i tojui paspaudus atitinkamą 

šaliapino koncertas j mygtuką.
Šaliapinas pasakoja se-| -----------------

kantj atsitikimą iš savo jau-; Hipopotamai 
nystes. Kadangi man ne-1 r r 
pasisekė atkreipti impresi-| Gyvūnai, kurie veisiasi 
jo dėmesį, aš nutariau pir-, Afrikoje. Jų yra dvi rūšys, 
mą koncertą suruošti savo i vieni tamsesni ir mažesni, 
lėšomis. Išsinuomavau Pet- 6 pėdų ilgio, o kiti daug di- 
rapilyje mažutę salę ir pa- dėsni/Didesnieji hipopota- 

pianiną. mai yra apie 17 pėdų ilgio 
Kuomet turėjau pradėti sa- ir 7 pėdų aukščio. Jie pana- 

pastebėjau, šūs i riebias kiaules, bet la- 
kad salėje buvo tik du žmo-l 
nes. Tada aš nusilenkiau 
prieš šiuos klausytojus ir 
tariau: “Jeigu ponai netu
rės nieko prieš, aš norėčiau 
dar truputį palaukti”. Bet 
salėje pasigirdo storas bal
sas: “Ne, ne. Paskubėk 
greičiau, nes kitaip mes at
busime pianiną”. Tai buvo 
kaip tik tie, kurie atnešė 
mano skolintą pianiną”.

Surinko: Margiris

siskolinau seną

jo operos | kus.
j” spėk- į Svarbiausią mašinos dalį

jos nagus. Grobį nusinešus 
kur nors į medį ar ant na
mo stogo, praryja su visais 
plaukais ir net kaulais.

Pelėdų yra keletas rūšių. 
Į pelėdą labai panašus 
apuokas.

Socialistinių šalių vy
riausybės ir žmonės jau pil
nai įvertino pelėdų naudą. 
Jas globoja, įtaiso joms 
įrengimus vaikus vesti ir 
žiemą nuo šalčių slėptis.

Jungtinėse Valstijose iš 
50 valstijų, dar tik 14-oje 
valstijų įstatymai apsaugo
ja pelėdas nuo naikinimo: 
Didžiulė žmonių masė dar 
nežino, kad.pelėdos yra nau
dingi paukščiai.

Viena pelėda žemdir
biams daugiau grūdų ap
saugoja nuo pelių, negu 10 
kačių. Yra prileidžiama, 
kad pelėda, naikindama pe
les, per metus laiko sutaupo 
apie toną grūdų.

APYNIAI
Besivijojanti žolynai, ku

rių stiebai vijojasi aplink 
medelius. Jie auga Europo
je, ypatingai dideliais kie
kiais Čekoslovakijoje. Apy
nių žiedus vartoja prie alaus 
gaminimo. Čekoslovakijoje 
buvo išsivysčiusi jų preky
ba.

3 pusi. LaisvB (Liberty). Antnad., rugp. (Aug.) 30, 1960

bai didelėmis galvomis,, 
trumpomis kojomis, dide
liais nasrais ir mažomis 
akimis.
’’ Hipopotamai gyvena prie' 
ežerų ir upių. Ėda žoles ir . 
šaknis. Bendrai jie ramūs, 
bet įerzinus pikti.

KARŠČIUI ATSPARI 
EMALe

Cheminei pramonei dai' 
ligi šiol nepavyko pagamin
ti dažų, kurie išlaikytų il
gesnį laiką temperatūras, 
aukštesnes kaip 70-80 Cen
tigrade laipsnių.

Gorkio miesto Uljanovo . 
vardo gamyklos darbuoto
jai pastaruoju metu pasie
kė gerų rezultatų: nauja 
emale padengtas gaminys 
išlaikė ilgalaikį kaitinimą 
160—180 C temperatūroje. 
Emalei pagaminti buvo pa
naudotas silikoninis lakas 
FG9, kuris ne tik atsparus 
karščiui, bet ir gerai prilim
pa prie metalo. Tolesni sili
koninių lakų tyrimai paro
dė, kad tokio tipo padengi
mai yra labai ekonomiški.

INSULINAS
Skystis, kuris pagamina

mas iš telių arba kitų gal
vijų kasos. Insuliną įsilei
džia pagalba dūrimu ser
ganti diabetu (cukrine li
ga) ir taip prailgina savo 
gyvenimą.

Dr. F. G. Bantingas, To
ronto universiteto moksli
ninkas, insuliną išrado tik 
1922 metais.

STREIKUOS PENN. CO. 
GELEŽINKELIEČIAI ' 
New Yorkas. — Rugsė

jo 1 dieną paskelbs streiką 
25,000 Pennsylvania Rail
road Co. geležinkeliečių. 
Tarp kompanijos ir unijos 
derybos nutrūko. Numato
ma, kad jų streikas paveiks 
ir į kitų kompanijų geležin
kelių veiklą.



BEBAIMIS KOVOTOJAS
Vieną vėlyvą 1942 metų 

rudens vakarą Valstybinio 
dramos teatro aktorė G. 
Jackevičiūtė man pranešė, 
kad su manimi nori susi
tikti vienas žmogus, pasiva
dinęs “Dėde Juozu.” Apie 
tą asmenį G. Jackevičiūtė 
tiek težinojo, kad Tarybų 
valdžios metu jis buvęs Vil
niuje aukštas pareigūnas— 
Vilniaus miesto Darbo žmo
nių deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirminin
kas.

Atskirame G. Jackevičiū
tės buto kambarėlyje, tam
soje (šviesos nedegėme) nuo 
sofos pakilo kresnas, vidu
tinio ūgio žmogus. Apgrai
bomis paėmęs, jis stipriai 
spustelėjo ištiestą m ano 
ranką.

—Andrius? Ispanas? — 
paklausė jis, nepaleisdamas 
rankos.

—Taip,—atsakiau aš. , u . x
—Na, pagaliau, aš patį I Liaudies pagalbos pobū- 

susitikau... O sunku buvo' džio organizacija, kurios 
prisikasti. Ką klausiau, visi uždavinys buvo materialiai 
tvirtino: nėra, esą išvy- remti partizanus ir nuken- 
kęs... O aš žinojau, kad pats tėjusių kovoje prieš fašis- 
esi pasilikęs ir gyveni Vii- tinius okupantus šeimas, 
niuje. Na, dabar reikalas I Juozo Vito vadovaujamos 
tvarkoje, — prakalbėjo jis I pogrindinės organizacijos 
į mane malonia, kiek dzū- veikla sparčiai plėtėsi: bu- 
kuojančia šnekta.

Tai buvo Juozas Vitas.
Ilgai tą vakarą kalbėjo

mės, nors vienas kito veido 
nedidelio kambarėlio prie
blandoje tą sykį gerai mes 
taip ir nepamatėme. J. Vi-i Vitas nenuilstamai darba- 
tas iškart tiesiai pasakė, I vosi, kad išplėstų organiza- 
kad žinąs apie susikūrusias cijos veiklą po visą Lietuvos 
Vilniuje antifašistines ko- teritoriją, ypač Užnemunė- 
ves grupes lietuvių, lenkų'je, kurią jis laikė mūsų 

Pa-1 silpnesniąja vieta. Visada 
žvalus ir energingas, jis 
pats imdavosi organizuoti 
literatūros, ginklų ir žmo
nių pergabenimą. Neretai 
pats sėdęs ant dviračio, su 
padirbtais dokumentais ir 
pistoletu kišenėje, vykdavo 
į Kauną, Ukm-ergę ar Aly
tų. Usiauginęs barzdelę ir 
ūsus, su tamsiais ^akiniais, 
tai vėl nusiskutęs, vienplau
kis, kiek praplikęs jis tik
rai buvo panašus į mokyto
ją, vykstantį “pas savo sū
nų, esantį savisaugos dali
niuose” (tokia buvo jo mė
giama versija). J. Vitas 
mėgdavo juokauti, kad įsi
dėtas į kišenę puslitris deg
tinės, susidūrus su policija, 
jam daugiau padeda negu 
geriausiai padirbtas doku
mentas arba ginklas.

Man pabandžius atkreipti 
Vito dėmesį į tai, kad jam, 
kaip organizacijos vadovui, 
nevertėtų rizikuoti pačiam 
organizuojant litera t ū r o s 
gabenimą ir panašius daly
kus, jis tik ranka numojo.

—Kai patsai darai, tai 
tikriau ir greičiau. O mes 
delsti negalime. Na, o pa
kliuvus bėdon, aš pats grei
čiau mokėsiu išsipainioti,— 
aiškino jis.

Vėliau pogrindininkų tar
pe iš lūpų į lūpas buvo 
pasakojama, kad J. Vitui 
keletą kartų “pakliuvus bė
don” tikrai pavykę išeiti iš 
tiesiog beviltiškos padėties, 
nors jis pats nemėgdavo 
apie tai šnekėti.

J. Vitas neretai patsai 
prižiūrėdavo ruošiamų at
sišaukimų tekstus, rašė 
straipsnius į “Tėvynės fron
tą,” rūpinosi atsišaukimų 
lenkų, rusų, o taip pat ir 
vokiečių kalba paruošimu. 
J. Vitas didelę reikšmę tei
kė darbui antinaciškai nu
siteikusių vokiečių kareivių 
tarpe. Jis domėjosi galimu
mais užmegzti ryšius su pa
sipriešinimo judėjimu pa
či a m e vokiškame reiche, 
ypač Austrijos teritorijoje. 
Teiravosi, ar aš reikalui

aiškėjo, kad mes turime 
bendrų pažįstamų tarp pa
žangių Vilniaus inteligentų. 
Besiteiraudamas apie padė
tį Vilniuje, jis tuo pačiu 
metu dėstė savo samprota
vimus dėl visų antifašisti
nių jėgų subūrimo kovai 
prieš okupantus ir buržua
zinius nacionalistus, dėl pa
jėgios partinės pogrindinės 
o r g a n i zacijos sudarymo, 
dėl laikraščio leidimo gali
mumų.

Iš šito pirmo pasikalbėji
mo susidariau įspūdį, kad 
prieš mane yra užsigrūdi
nęs, patyręs kovose, kaip 
sakoma, “vėtytas ir mėty
tas” revoliucionierius - bol
ševikas.

Atsisveikinant vėlai nak
tį, J. Vitas pasakė, kad at
eityje jis susitikinės su 
manimi čia pat.

Vieta susitikimams buvo 
patogi: namas Vivulskio gt. 
Nr. 6 (dabar Pševalskio 
gt.), iš dviejų kampų pasta
tytų blokų, nakties metu iš 
lauko buvo saugomas poli
cijos patrulių, nes apačioje 
buvo įsikūrusi jos nuovada. 
Svarbu buvo patekti į tuos 
namus iki vadin a m o s i o s 
k°mendanto valandos.

Sutarėme ryšį palaikyti 
per “Galią” — G. Jackevi
čiūtę. Prašė pagalvoti dėl 
lietuviško šrifto įsigijimo 
pogrindinei spaustuvei. Pa
galiau įspėjo, kad G. Jacke
vičiūtės bute susitinksime 
tik mes abu ir niekas to ne
turi žinoti. Susitikimai bū
sią naktimis, kai jis atei
siąs čia nakvoti.

...Pasilikęs priešo užnuga
ryje, J- Vitas nuo pat pir
mųjų dienų pradeda ieškoti 
ryšių su nespėjusiais eva
kuotis draugais, pradeda 
rūpintis aktyvaus pasiprie
šinimo okupantams organi
zavimu. Jis lankosi Alytu
je, Kaune, Ukmergėje, vėl 
grįžta į Vilnių, stengiasi 
užmegsti ryšius su savo 
kraštui ištikimais paliku

siais priešo užnugaryje pat
riotais, besiburiančiais į ak
tyvais pasipriešinimo oku
pantams grupes. Energingų 
pastangų dėka 1943 metų 
pradžioje jam pavyksta su
kurti vieningą pogrindinę 
antifašistinę organiza c i j ą 
su vadovaujančiu branduo
liu — LKP Vilniaus miesto 
pogrindiniu komitetu prieš
akyje. Pirmuoju šio komite
to sekretoriumi buvo J. Vi
tas. Ši pogrindinė organi
zacija apjungė lietuvių gru
pes su jau veikusia Vilniu
je “Lenkų patriotų sąjun
ga,” vadovaujama J. Pše- 
valskio, o taip pat Vilniaus 
žydų geto partine kovos or
ganizacija, vadovaujama I. 
Vitenbergo. Organiz a c i j a 
buvo kuriama “trejukių” 
ir “penkiukių” p a g r i n- 
du kaip kur buvo pato
giau. Pažangių Vilniaus 
i n t e 1 i g entų tarpe veikė

esant negalėčiau nuvykti 
Vienon ir atnaujinti ryšius 
su buvusiais Šutsbundo ko
votojais. Pora kartų J. Vi
tas man prasitarė apie jo 
turimus ryšius su pabėgu
siais iš hitlerinės armijos ir 
besislapstančiais voki e č i ų 
kariais.

Tačiau Vilniuje į organi
zacijos eiles prasiskverbė 
provokatorius gestapo agen
tas Vaitkevičius. Prasidėjo 
areštai. J. Vitas arešto iš
vengė, nes, kaip jie dažnai 
darydavo, į sutartą pasima
tymo vietą atvykdavo 2 die
nomis pavėlavęs (kartais 
jis atvykdavo 1 arba 2 die
nomis anksčiau). Jausda
mas didelę atsakomybę už 
pogrindinės organizac i j o s 
likimą, J. Vitas tučtuojau 
ėmėsi energingų priemonių 
organizacijos ryšiams ir

veikla sparčiai plėtėsi: bu
vo užmegzti ryšiai su “Jur
gio” (G. Zimano) vadovau
jamais Rudnikų miškų par
tizanų daliniais, o taip pat 
su Baltarusijos partizanais 
Naručio ežero rajone. J.

man jau anksčiau buvo mi
nėjęs, kad j iš' susitaręs su 
Baltarusijos part i z a n a i s 
dėl skridimo trumpam lai
kui Maskvon į Partizaninio 
judėjimo štabą, pasimatyti 
su drg. A. Sniečkum.

Nieko nesužinojęs iš žiau
riai kankinamų suimtų ko
miteto narių V. Kazlausko 
ir- V. Labanausko, o taip 
pat suimtų pastarojo ir Vi
to šeimos narių gestapas 
siuste siuto: Vilniaus gat
vėse šniukštinėjo civiliškai 
apsirengę iki dantų gink
luoti esesininkai, lėtai va-' 
žinėjo gatvėmis automaši
nomis, stebėdami pareivius.

Po poros savaičių per G. 
Jackevičiūtę gavau žinią, 
kad J. Vitas buvo užėjęs, 
pasakęs man dar nesirody
ti Vilniuje ir atvykti pasi
matymui ne anksčiau kaip į 
po trejeto savaičių. Deja, I 
po kokių 10 dienų pradėjo 
sklisti gandai, kad gestapui 
Vilniuje pavykę suimti po
grindinės komunistinės or
ganizacijos vadovą. Tiks
lesnių žinių gavome tada, 
kai gestapininkai, norėda
mi tikrai nustatyti J. Vito 
asmenybę (jis buvo suimtas 
su dokumentu Vaclovo Bud- 
revičiaus pavarde) pradėjo 
rodyti kai kuriems vilnie
čiams J. Vito nuotrauką ir 
klausinėti galėjusius jį pa
žinti asmenis. Jie norėjo 
įsitikinti, ar tai tikrai esąs 
buvęs Vilniaus “burmist
ras,” “pulkininkas Vitas.” 
Pagaliau 1943 m. rugsėjo 
29 d. Kauno fašistinis laik- 
raštpalaikis “Ateitis” įdėjo 
straipsnį apie išaiškintą 
Lietuvoje veikusią slaptą 
komu nistinę organizaciją, 
kuriai vadovavęs ‘‘Dėde 
Juozas” — Juozas Vitas. 
Vilties, kad ir šį kartą mū
sų energingasis vadovas iš
sisuks, paliks sveikas ir gy
vas, teko noromis nenoromis 
atsisakyti. Sklido gandai 
apie žiaurų J. Vito nužu
dymą gestape tardymo me
tu. Prisiminiau J. Vito žo
džius, ne kartą man saky
tus, kad pravirtimo atveju 
jis be pasipriešinimo nepa
siduos. Žinojau, kad jis su 
savimi visada turėdavo 
stambaus kalibro pistoletą. 
Buvo kalbama, kad J. Vi
tas gestapininkų apsuptas 
Pylimo (dabartinėje Kom
jaunimo) gatvėje, atkakliai 
priešinosi, tačiau, iš visų 
pusių apsuptas priešo, buvo 
paimtas gyvas.

•—Dėl manęs gali būti ra
mus, — dažnai prisiminda
vau. jo žodžius. — Jie nieka
da iš manęs nieko neiš- 
gaus... Jei žūsiu — neuž
mirškite manęs, kai Lietuva 
bus laisva.

Didvyrio mirtimi žu
vo narsusis Vilniaus 
partinio pogrindžio va
dovas, liepsningas savo 
Tėvynės patriotas, revo
liucionierius - komunis tas 
Juozas Vitas. Visą savo gy
venimą jis dege karšta mei
le savo liaudžiai, savo Ta
rybinei Tėvynei. Už jos lais
vę, už jos laimę jis paauko
jo tai, kas žmogui yra ver
tingiausia
ligi paskutinio atodūsio pa
likęs ištikimas didžiajam 
Komunistų partijos reika
lui. . Andrius Bulota

kadrams išsaugoti. Sušau
kęs komitetą labai neilgam 
posėdžiui, jis* davė trum
pus ir aiškius nurodymas, 
ką irzkur reikia įspėti apie 
gerėsiantį pavojų, atkreipė 
dėmesį į tai, kad provoka- 
torius-išdavikas jo nuomo
ne esąs “kareivis” Vaitkevi
čius. Pasivedėjęs mane į ša
lį, posėdžiui besibaigiant, 
jis trumpai pasakė: treje
tui savaičių iš Vilniaus iš
nyk, nepalik čia nieko iš 
šeimos. Ryšį žadėjo atnau
jinti per “Galią.” Porai 
dienų jis pats turįs palikti 
Vilniuje—esą skubiai tvar
kytinų reikalų, o paskui 
trejetui savaičių “gulsiąs 
ant šono” — t. y. pasiša
linsiąs ramesnėn, nuošalion 
vieton ir palauks, kol pra
eis aršiausios gestapo vyk
domos gaudynės. J. Vitas

Lietuva paveiksluose
Kauno respublikinė klinikinė ligoninė palaiko glaudžius 

ryšius su daugeliu gydymo įstaigų ir šimtais gydytojų peri
ferijoje. Prityrę klinikinės ligoninės medicinos darbuotojai 
dažnai lankosi rajonuose, tikrina gydymo-profilaktikos dar
bą, teikia konsultacijas gydytojams, pagalbą ligoniams. Kli
nikos budinčiai brigadai priskirtas sanitarinis lėktuvas, grei
tosios pagalbos mašina.

NUOTRAUKOJE: kliniko gydytojas-chirurgas Vladas
Rusteika prieš išskrisdamas j Lazdijus (kairėje) kalbasi su 
lakūnu Ivanu Vandarenka.
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Pagėgių rajono Piktupėnų tarybinio ūkio karvių melžėjas 
Henrikas Naujokas.
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(Puikus grūdinių kultūrų derlius bręsta Kauno rajono Sa
lomėjos Nėries vardo kolūkyje. Ruošiamasi derliaus nuėmi
mui. Kombainininkas Bronius Šambonevičius kruopščiai re
montuoja kombainą, kad šis dirbtų be priekaištų. Šiemet jis 
kombainu dirbs vienuoliktuosius metus.

NUOTRAUKOJE: kombainininkas Bronius Šambonevičius 
ruošia kombainą darbui.

Hamburgas. — Nuleido į 
vandenį naują naikintoją, 
kuris bus vadinamas 
‘‘Schleswig. - Holstein”. Jis 
yra 3,000 tonų įtalpos. Tai 
pirmasis tokių laivų, stato
mų Vakarų Vokietijos lai
vynui.

Francūzijos vyriausvbė 
tą pat pareiškė ir Anglijos 
valdžiai. z

Žinios iš Lietuvos
Brigadose — po 

1,000 žaiginių
Pinties metu daug gražių 

ir sektinų pavyzdžių rodo 
Pasvalio rajono žmonės, bri
gados, kolūkiai. Pirmieji 
apie linarūtės baigimą ra
portavo “Rimkūnų” kolūkio 
žemdirbiai. Penkiasdešimt 
keturi hektarai linų jau 
nurauta. Galvelės baigia
mos karšti. Ta staigmena 
visiems buvo netikėta. Kaip 
čia rugiapiūtės įkarštyje 
baigta linarūtė? Kai kas 
bandė net spėlioti, girdi, vi
si subėgo prie linų, o ru
gius, kviečius pamiršo. Ne, 
ne taip! Kolūkyje jau su
dorota du trečdaliai javų. 
Nemaža naujo derliaus grū
dų jau sandėliuose. Kaipgi 
sugebėjo “Rimkūnų” kol
ūkis visa tai padaryti? Li
nai čia buvo ypač geri, bet 
sugulę, vėjo iškraipyti. Li- 
narove neįmanoma rauti. 
Gerai apsvarsčiusi, kolūkio 
valdyba nutarė, kad mokant 
8-9 rb. už aro linų nurovi- 
mą nebus brangu. Laiku ir 
be nuostolių nuimtas derlius 
grąžins išlaidas. Noriai dir
bo ne tik kolūkiečiai, bet ir 
talkininkai iš kitur.

Išsijuosę dirba “Pušaloto” 
ūkiečiai. Vien kviečių Čia 
488 hektarai. Dirba 20 ark
linių kertamųjų, dvi kerta- 
m o s i o s - rišamosios, du 
kombainai, kiekvienoje bri
gadoje po 10 piovėjų su dal
giais. Devyni sunkvežimiai, 
vežimų vilkstinės gabeną iš 
laukų javus į stirtas. Kiek
vienoje brigadoje dūzgia 
kuliamosios.

—Žiemkenčiai išgelbėti,— 
neseniai raportavo apie tai 
ir ‘Artojo” kolūkis. Dabar 
s u d o r o j a mas vasarojus. 
Kiekviena iš. keturių kolū
kio brigadų turi po 1,000 
žaiginių (kartys javams 
džiovinti). *0 žaiginiai lie
tingame ore patikimiausia 
priemonė vasarojui išgelbė
ti. Visi rajono kolūkiai jų 
turi nemaža. “Tiesos” kolū
kyje iki pat pinties žmonės 
kalė žaiginius. “Namišių” 
kolūkyje net ir dabar nesu
stojo jų gamyba.

Jau įpusėtas derliaus nu
ėmimas “Atžalyno,” “1st- 
ros,” “Vienybės” ir eilėje 
kitų kolūkių. Beveik visi ra
jono kolūkiai į aruodus jau 
pilna naujo derliaus grū
dus. “Kovo 8-osios,” “Nau
jo gyvenimo,” “Vaškų” kol
ūkiai baigia rauti linus, o 
‘Pažangos” kolūkyje mecha- 
niatoriai V. Petrikonis ir J. 
Gaidelionis jau apsėjo žiem
kenčiais 60 hektarų.

M. Ladyga

Knygelė su išdirbio 
normomis

Pinties pabarėje kolūkie
čiai kažką skaičiuoja ir vėl 
paslepia popierius. Kiekvie
nas Šilutės rajono “Artojo” 
kolūkio žemdirbys nešiojasi 
kišenėje aplamdytą žydrą 
knygelę. Tatai kolūkio val
dybos ir kolūkiečių jėgomis 
sudalytos vietinės išdirbio 
normos.

Jau nebe pirmi metai kol
ūkyje už darbą atlyginama 
pinigais. Šis pertvarkymas 
davė labai gerus rezultatus. 
Žmonės pradėjo geriau 
dirbti.

.Vos atsivertęs knygelę, 
kolūkietis mato, kaip kas
met^ auga, stiprėja kolūkis, 
kaip didėja kolūkiečių paja
mos. Jeigu pernai už darbo 
dieną buvo mokama po 17.8 
rb, tai šiemet bus po 21.95 
rb, o septynmečio pabaigoje 
—po 39,59 rb.

Kolūkietis, turįs šią kny
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gelę, žino, kiek uždirba pir
mininkas, brigadini n k a s , 
s p e c i alistas. Kasdien jis 
pats gali pasiskaič i u o t i, 
kiek uždirbo.

Kūlėjų poilsis
(Kupiškio rajonas)

Pirmojoje ir antrojoje 
“Pirmosios vagos” kolūkio 
brigadose suūžė kuliamo
sios. Šioms brigadoms va
dovauja: vienai — D. Kaz
lauskas, o kitai— J. Jokū- 
bėnas. Vežimai iš laukų 
lingavo tiesiog prie kulia
mųjų.

Pirmoje brigadoje, kai at
ėjo pietų metas, vieni, ku
riems arčiau, skubėjo į na
mus, o kiti pietavo čia pat 
pievoje. Netoli linko vai
siais kolūkiečio J. Vaitiekū
no sodelis. O štai ir pats 
šeimininkas.

—Vyrai, eikite pasiobuo- 
liauti, — kvietė jis.

—Ko ten lįsime visi, lys
ves ištrempsime.

Tada Vaitiekūnas pats 
priskynė pilną pintinę obuo
lių ir atnešė kūlėjams.

—Ačiū, Vaitiekūnai, — 
kąsdamas obuolį, už visus 
padėkojo kuliamosios maši
nistas V. Urbonas.

J. Petronis

Rieda sėjamosios
(Švenčionių rajonas)

Cirkliškio tarybinio ūkio 
žemdirbiai rugiapiūtę jau 
seniai pamiršo. Dabar kiti 
svarbūs darbai verčia žmo
nes skubėti. Rugpjūčio 15 
d. į laukus išriedėjo sėja
mosios. Per pirmąją dieną 
mechanizatoriai apsėjo 10 
hektarų. Tai pirmieji hek- • 
tarai visame rajone.

M. Urbanavičius}

PAMINKLAS 
VYTAUTUI MONTVILAI

Rugpiūčio 3 d. Kaune, Vy
tauto vardo kultūros ir poilsio 
parke buvo atidengtas pa
minklas įžymiam lietuvių tau
tos poetui Vytautui Montvilai. 
Mitinge, skirtame paminklo 
atidengimui, kalbėjo LKP 
Kauno miesto komiteto sek
retorius J. Mikalauskas, poe
tai V. Mozūriūnas, V. Šulcai
tė, rašytojas V. Mykolaitis- 
Putinas, buvęs raidžių rinkė
jas, dabar pensininkas P. 
Stiklius, V. Montvilos eiles 
skaitė Kauno IV vidurinės 
mokyklos moksleivė N. Puzi- 
nauskaitė.

—Nors poetas komunistu 
nebuvo, tačiau jo neapykanta 
fašizmui, jo aktyvus pritari
mas t a r y b iniam gyvenimui 
statė Montvilą į vienas gretas, 
su komunistais. Jo gyvenimas 
visada buvo ir yra pasiauko
jamo tarnavimo liaudžiai pa
vyzdys, — kalba J. Mikalaus
kas.

Paminklas netrukus paskęs
ta gėlėse. Lietuvos darbo 
žmonės šventai saugos savo 
širdyse poeto-kovotojo atmi
nimą.

NUOTRAUKOJE: pamink
las V. Montvilai.
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IŠSIREIŠKIMAS
parvykus Lietuvon Lietu
vos neberado, kiek tai lietė

5

lietuviškumą ir jos nepri
klausomybę.

Tada Lietuvoj pas bur
žuaziją germanizacija ėjo 
net ir juokingu tempu. Bū
damas Lietuvoje 1926 me
tais. pastebėjau, kad lietu
vių karininkų kojos iškrypę 
daugiau negu turėtų būti, 
nes lietuviai neiškraipyta- 
kojai, palyginus su vokie
čiais - bavarais, arba japo
nais. Bekalbėdamas su senu 
pažįstamu, 1905 metų rusų 
revoliucijos dalyviu, jam 
tą nuožiūrą pastebėjau. Jis 
nusijuokė ir sako:

“Tai tu nepastebi lošimą 
kom-edijos. Dabar pas Lie
tuvos buržuaziją, ypatingai 
karininkų luome, taip ma
doje germanizmas, kad jie 
mielu noru net ir kinkas iš
sisukinėtų, kad tik būti pa
našiu į vokietį. Jų tų kojų 
išlinkimas, tai kriaučių pa
daras, kuriems karininkai 
įsako taip kelines pasiūti, 
kad jos kaip galint išduotų 
kojų išlinkimą. Tai, mat, 
broleli, koks mūsų neo-bur- 
žuazijos tautiškas supuvi
mas, kurie tik tautos prie
šams tegali pamėgdžioti.”

Po to ir pats pamačiau tą 
“triksą.”

Taigi, jeigu jau kalbame 
apie neradimą dabar tos 
SKURDŽIOS Lietuvos, kiek 
tai liečia Lietuvos darbo 
žmones, kurią palikome, tai 
taip ir sakykime, kad nie
kas negalėtų mūsų sakinio 
apversti ir iškraipyti dėl 
Lietuvos apmelavimo, kada 
ten dabar darbo žmonės val
do... A. Gilman

Redakcijos pastaba: Ne
suprantame, kur drg. Gil- 
manas surado Nastės Buk- 
nienės pasakymą “Parva
žiavau Lietuvon, Lietuvos 
neradau.” Mes išspausdino
me N. Buknienės straipsnį 
iš Lietuvos spaudos — jis 
tilpo “Laisvėje” rugp: 23 d. 
Tas straipsnis turėjo ant
raštę: “Z Lietuvą atvažia
vau —■ Lietuvos NEPAŽI
NAU y Panašiai N. Buk
nienė išsireiškė ir savo kal
boje, sakytoje rugpiūčio 19 
d. Brooklyne.

L. Jonikas “Vilny,” o 
Nastė Buknienė “Laisvėj” 
išsireiškė, rašydami įspū- 

. džius apie Lietuvą: “Parva
žiavau Lietuvon, Lietuvos 
neradau.”

Šitame atvejy šitas išsi
reiškimas netinkamas nei 
pokalbiuose nei spaudoj — 
o labiausiai spaudoj. Šitoks 
posakis, nors ir geriausiais 
norais ir intencija pasaky
tas, yra pylimas vandens 
ant d a b a r t inės Lietuvos 
priešų malūno. Juk čia tai 
jau aiškių aiškiausia, kad 
L. Joniko, “Vilnies” redak
toriaus “senukas kolega” 
lips ant aukščiausio stogo 
C h i c a g o j e ir šauks per 
“Naujienas,” būk, va, “ar aš 

^jums nesakiau, kad Lietuvą 
kacapai valdo? Dabar ir 
ęats raudonasis Jonikas ir 
10 sankeleivė Buknienė pa
sakė, kad Lietuvos jau ne
bėra.”

Su tokia pat melodija ga
li pasekti ir visa kita Lietu
vos priešų spauda. Lietuvos 
priešai, pasivadinę “socia
listais,” tautininkais, kata
likais - pranciškonais, tokių 
progų tik ir laukia, idant 
būtų lengviau apm e 1 u o t i 
Lietuvos tvarką ir jos da
bartinius žmones. Jiems juk 
tai seniai Lietuvos nebėra.. 
Tą gali matyti bile kada pa
ėmęs “Keleivį,” Chicagos 
“Draugą,” “Naujienas,” ir 
Brooklyno “Vienybę.”

Rašytojos Žemaitės laikai 
buvo kiti laikai, kai ji pa
vartojo tą sakinį Lietuvon 
parvykus. Tada tas sakinys 
labai tiko, surištas su Lie
tuva. J u k k o labo, jeigu 
aplinkybės būtų leidę,' kiek 
tai lietė Lietuvos socialis
tus,” tautininkus, ir kata
likų kunigus, tai Lietuva 
būtų turėjusi vokietpalaikį 
monarchistą Urachą kara
lių. Visi reakciniai vėjai 
pūtė iš minėtųjų srovių pu
sės, kad tik Urachas būtų 
Lietuvos karalius. Germa
nizmas tada pas Lietuvos 
buržuaziją degė visomis 
1 i e p s n omis, pritariant ir 
“socialistams.” Todėl tada 
ir išsireiškė Žemaitė, kad

WORCESTER, MASS.
Vagonų dilbykla 

bankrūtiškai 
likviduojasi

Rugpiūčio 23, 24 ii’ 25 
^dienomis eina iš varžytynių 
išpardavimas visokių vago
nų įmonės daiktų. Nusiban

krutavo buvusi pasažierinių 
vagonų dirbykla, Osgood 
Bradley Car Co., vėliau nuo 
1940 metų susivienijus su 
Pulman Car Co., gyvavusi 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų šiame mieste, šiau
rinėje miesto dalyje, už
imanti 53 akrus ploto su ne
mažu skaičiumi pastatų ir 

* yra padirbusi daugybę įvai
rioms geležinkelių kompa
nijoms vagonų, gatvekarių, 
troleibusų, net yra budavo- 
jusi kitoms šalims (Argen
tinai) vagonus.

Nuo praeitų metų rudens 
; jokio užsakymo negavo.

Prieš kelis mėnesius buvo 
paskelbta, kad parduoda 
budinkus ir žemę vertės $2,- 
000,000. Tačiau gavo pa- 
gfūlymą tik $900,000, kuo
met puosavybė yra įkainuo
ta $933,700 arba pilno pro- 
duktyvio darbo laiku buvus 

_ įtaksuota $1,350,000. Da

bar stambiosios mašinerijos 
tapo išvežtos į kitas Pulman 
kompanijos įmones, o ma
žesnieji daiktai parduodami 
iš varžytynių, budinkus gal 
kas atskirai nupirks. Raš
tinės budinkai kaip nauji, 
statyti 1948 m., tai pirksiąs 
Worcester County National 
Bankas. Įtaksuoti $150,000.

Šiuos žodžius rašančiam 
teko dirbti toje vagonų dir- 
bykloje, su mažomis per
traukomis, nuo 1922 m. iki 
1940 m. Visuose skyriuose 
būdavo “peace work” dar
bas. Tik per pastangas, 
per didelį įtempimą savęs ir 
pakartotinai tą patį daiktą 
dirbdamas galėjai uždirbti 
žymesnį dienos uždarbį. U- 
nija atsirado tik prezidento 
Roosevelto laikais.

Veikiausia tikroji bankru- 
to priežastis bus automaši
nos, kurios užkariauja va- 
žiuotę vis labiau ir labiau. 
Miestuose dingo gatvaka
riai (tramvajai), ant gele
žinkelių vagonai irgi ma
žai bereikalingi. Tolimes
nei kelionei oro keliai ge
ri a u tarnauja keliaujan
čiam. Tai tokioms įmonėms 
ir bankrūtas. D j J.
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DETROIT, Mlffl.
Atvažiuos Chicagos 

Kanklių Choras
Pagaliau po , ilgų “dery

bų” ir pasitarimų asmeniš
kai ir per laiškus, Detroito 
Lietuvių Kliubas susitarė 
su Kanklių choru Chicago- 
je turėt parengimą Detroi
te 'lapkričio 6 d. Parengi
mas bus vardu “Best of 
Music”. O kad “Best of Mu
sic” tikrai bus geras žavė
jau tis parengimas, tai jau 
galima pasitikėt Kanklių 
choru, jų solistais, duetais, 
kvartetais ir patim choro 
vadovu—J. Kenston (Kens- 
tavičium).

Koresp. V. Žabui jau mi
nėjo, kas pildys programą, 
bet dar ne viskas; yra sa
koma, kad bus ir daugiau 
dainių inkų - dainininkių. 
Kliubas prašo kitų organi
zacijų narius nerengti tą 
dieną (Nov. 6 d.) jokių pa
rengimų. Visi ir visos būki
me su chicagiečių Kanklių 
choru buvusioje lietuvių 
svetainėje, ir pasigėrėsime 
gražiu parengimu, kokio 
Detroite niekad nebuvo.

D. L. Kliubo nariai entu
ziastiškai priėmė naujas 
kankliečių sąlygas, ir pasi
žadėjo dirbti kiek galėda
mi, kad parengimas gerai 
pavyktų. O tūli sakė: “jei 
parengimas gerai pavyks ir 
dar su pelnu, tai mes ne- 
pašykštėsime apdova not 
dainininkus ir choro moky
toją J. Kenstavičių”.

Taigi jau dabar reikia 
rengtis prie to parengimo. 
Būtų malonu, kad darbščio
sios draugės ir draugai 
gautų nors po keletą skelbi
mų į programos knygą. 
Laikas greit bėga, o reikės 
jau spausdint ^programos 
knygas.' Skelbimus, taipgi ir 
asmeniškus kankliečių svei
kinimus bei kitokius su pi
nigais, priduokite S. Musy
tei dėl sutvarkymo. Įžangos 
bilietai jau spaudoje, ir 
įžanga nebrangi, o iš anks
to perkant dar pigiau.

Prieš parengimą “Best of 
Music” iš vakaro, t. y. šeš
tadienį, lapkričio 5 d. yra 
rengiamas banketas pasiti- 
kimui Kanklių choro. Kank- 
liečiams nereikės pirkti bi
lietų, bet Kliubo nariams ir 
svečiams, kurie norės da
lyvauti su kankliečiais, rei
kės užsimokėt mažą mokes
tį už maistą. Kliubo na- 
rės-gaspadinės pagam i n s 
skanius valgius. O kanklie- 
čiai, sakoma, dar ir padai
nuos; gal ir mūsų solistas 
drg. Frank Price padainuos 
nors bent vieną dainą?

Taigi rengkitės visi ir 
prie būsiančio banketo lap
kričio 5 d., D. L. Kliube, 
ant Vernon Highway. Jei 
galite, tai jau nuo dabar 
nevalgykite daug, prisilai
kykite dėl banketo skanios 
vakarienės.

Jei ką daugiau sužinosiu, 
pranešiu visiems per laik
raščius. Tėmykite “Vilnį”, 
“Laisvę” ir “Liaudies Bal
są”.

/ Mikas

VAIKAI VAGYS
Clark, N. J. — Policija 

areštavo 10 vaikų, jų tarpe 
tris mergaites. Jie yra nuo 
12 iki 15-kos metų amžiaus. 
Per pusmetį vaikai pavogė 
$2,000 vertės dąiįdų.i Jie 
prisipažino, kad pavogė 
moterų piniginių, buvo įsi
laužę į krautuves ir namus, 
vogė kojines, drabužius, ra
dijo imtuvus, skrybėles ir 
kitokius daiktus. Vogtus 
daiktus vaikai pardavinėjo 
suaugsiųjų gaujai.

Rochester, N. Y.
LLD 50 kuopos susirių- 

kimas, įvykęs rugpiūčio 19 
d'., buvo skaitlingas. Na
riai norėjo išgirsti raportą 
iš LLD suvažiavimo, atsi
buvusio liepos 3 d. Phila- 
delphijoje.

Delegatai raportavo, kad 
suvažiavimas buvo skaitlin
gas ir daug gavo pasveiki
nimų.

Suvažiavime buvo disku- 
suota, kad LLD reikia gau
ti daugiau narių, kad “Švie
są” reikia padidinti, reikia 
plėsti kultūrinius ryšius su 
Lietuva.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
LLD nariai už šiuos metus 
gaus net dvi knygas: R. 
Mizaros “Pažvelgus į Pra
eitį” ir buvusio Lietuvoje 
kunigo Ragausko knygą 
“Ite, missa ėst” (“Eikite, 
mišios pasibaigė”).

Delegatai, baigdami ra
portą, perdavė suvažiavimo 
pageidavimą, kad visiems 
nariams i reikia rūpintis 
naujų narių gavimu.

Buvo pakeltas klausimas 
apie Dr. Stanisl o v a i č i o 
maršrutą su imtais paveiks
lais Lietuvoje.

LLD 50 kp. jau tariasi su 
Dr. Stanislovaičiu. Laikas 
dar nenustatytas. Rodosi, 
maršrutas turėtų prasidėti 
rytinėse kolonijose ateinan
tį rudenį. O ruduo jau čia 
pat. Kas ruošia maršrutą?

“Laisvės” Skaitytojas

Waterbury, Conn.
Po ilgos ir skaudžios li

gos mirtis išskyrė iš gyvų
jų tarpo d, Marozienę rug
piūčio 20 d. Liūdesy liko vy
ras Petras;. Marozas, dvi 
dukterys Onutė K. Sinkevi
čienė ir Onutės vyras, Bar
butė Mar As, sūnūs Petras 
ir Pranukas, jo žmona ir 
duktė. Taipgi randasi kele
tas artimų Lietuvoj.

Velionė prigulėjo Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo 49 kp., LLD 28 kp. 
Skaitė “Vilnį”, “Laisvę” ir 
“Liaudies Balsą” ir rėmė 
visokiais būdais: darbu ir 
pinigiškai. Retas parengi
mas, kuris įvyko, kad ve
lionė nebūtų dirbus.

Gaila netekus geros ir 
nuoširdžios draugės. Bet 
gamta taip patvarkė: kas 
gema, turi u; mirti.

Prieš keletą metų, pasi
tarus su savo vyru, nusipir
ko sklypą žemės ant lietu
viškų kapinių ir pasistatė 
antkapį, ir vienas kitam pa
sisakė, kada mirs, tai nori 
būti palaidotais Lietuvių 
kapinėse. Velionės noras iš
sipildė. Rugpiūčio 22 d. ta
po palaidota Lietuvių kapi
nėse.

Lai būna- jai amžina ra
mybė, o šeimai ir artimie
siems gili užuojauta.

J. Strižauskas

Worcester, Mass.
Padėka

Širdingai dėkoju mano 
mylimiems draugams ir 
draugėms, už gėles, dova
nas, atvirutes ir atlankymą 
ligoninėje ir namie. Tariu 
ačiū Lukui už pranešimą 
“Laisvėje” apie mano ligą, 
tai todėl gavau daug linkė
jimų, tą pamatę “L.” net iš 
Lietuvos jų prisiuntė.

Turėjau rimtą operaciją, 
bet jūsų užuojauta pridavė 
energijos greičiau, pasveik
ti. Dar kartą tariu visiems 
ir visomis didelį ačių!

Elzbieta Pilkauskienė

Londonas. i— Ąnglija ne
sirengia trauktis iš savo 
karo bazės Kipro saloje.

New Haven, Conn.
Rugpiūčio 16 d. įvyko 

LLD 32 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė ma
žai, net du valdybos nariai 
nepasirodė. Tai seniai taip 
buvo. Organizatorė Barbo
ra Medley atidarė susirin
kimą ir buvo to vakaro ve
dėja.

Apsvarsčius kuopos rei
kalus buvo skaitytas LLD 
3 apskrities laiškas, prane
šant, kad suvažiavimas 
įvyks Waterburyje. Patar
tina, kad nariai atsilanky
tų į sekamą susirinkimą, 
nes bus reikalas išrinkti de
legatus.

Susiginčijo senas lietuvis 
parapijietis su vienu dipu
ku. Dipukas vartojo negra
žius žodžius ir niekino Lie
tuvą. Senas lietuvis už tai 
ji pavadino “melagiumi”. 
Dipukas ėmė smarkiai šauk
ti, kad tas parapijonas yra 
“raudonas”. “Dėkui, —• ta
rė senas lietuvis, — matai 
jūs nesiskaitote su jokia 
teisybe”.

J.F.Fenn parėjęs į namus 
pakėlė triukšmą ir grasino 
žmoną mušti. Kaimynai pa
šaukė policiją. Teisėjas nu
baudė jį 90 dienų kalėjimo, 
kad pasimokytų. Supranta
ma, dar nemažai yra tokių, 
kuriems tokios pamokos 
reikalingos.

Pas mus bus parodyta 
filmai iš Lietuvos. Tuo rei
kalu komisija jau rūpinasi. 
Spaudoje bus pranešta, ka
da tas įvyks.

Girdėjau, kad operetė “Iš
eivis” bus suvaidinta Wa
terburyje spalio 23 dieną. Ją 
suvaidins Aido choras iš 
Worcesterio. Galėsime ten 
nuvyktiUP^matyti operetę 
ir susitikti su daugeliu sve
čių. J. Kunc'a

Lewiston-Auburn, Me.
Stanley Witas

Rugp. 24 d. netikėtai mi
rė Stanley Witas, 44 metų 
amžiaus, iš amato malio- 
rius. Gimęs spalio 6 d., 
1915 m., Rumford, Maine, 
sūnus Adomo ir Annos Uk- 
mantaitės-Witas. Auburne 
išgyveno 18 metų.

Velionis paliko sūnų War
ren Witas, Quonset Point, 
R. L; dvi dukteris,- Mrs. 
Elaine Fabonte, Auburne; 
Miss Barbara Witas Lewis
tone; brolį Frank Witas 
Mexico ir seserį Mrs. Lil
lian Powell, pas kurią ir 
mirė. Taipgi paliko keturis 
anūkus.

Laidotuvės atsibuvo 9 vai. 
šeštadienio ryte, St. John’s 
Cemetery, Rumford, Me.

Marijona Dalinis
Rugpiūčio 9 d. čia mirė 

viena seniausių šių miestų 
gyventoja Marijona Daunie
nė, ligoninėje pasirgusi tik 
keletą dienų.

Gimė Lietuvoje sausio 15 
d., 1873 m. Duktė Klazi- 
miero ir Onos Zalaitis-Kle- 
manskis. Išgyveno šiame 
mieste 65 metus. Velionės 
vyras Antanas Daunis mi
rė 1959 metais.

Marijona buvo narė Lie
tuvos Dukterų pašalpinės 
draugystės. Liūdesy paliko 
duktęrį Miss Anna ir sūnų 
Frank Daunis ir vieną anū
kę, tris seseris — Ona 
Gurgždaunis Webster, Me.; 
Lucija Balakonis Lisbon, 
Me., ir . Anastasia Norvai
šienė Lietuvoje.

K. Bikulčius
Prieš nekurį laiką čia mi

rė, ilgai pasirgęs, Kazimiė-

Waterbury, Conn.

MIRUS

Onai Marozienei
Reiškiame širdingą užuojautą šioje liūdesio valan
doje jos vyrui Petrui Marozui, dukterims Onai K. 
Sinkevičius, Barbara Marozas, sūnums Pranui Maro- 
zui, jo žmonai ir dukteriai, ir Petrui Marozui. Taip
gi visiems kitiems giminėms ir artimiems draugams, 
kurie liūdi . . .

E. Radziūnienė
J. M. Ulozai 
G. Vosylius 
P. Bokas
M. Ciplijauskai
K. M. Danesevičiai
J. M. Strižauskai

J. M. Svinkūnai
Ona Yesulevičienė
Dr. J. ir K. Stanislovaičiai
V. B. Satulai
Kl. Jenkeliūniene
J. Zalenekas
M. Vosylius

ras Bikulčius. 73 metų. Pa
ėjo iš Lietuvos. Paliko duk
terį Arlene, sūnų Edwar- 
dą ir keturis anūkus.

Mirusieji tapo palaidoti su 
religinėmis apeigomis.

Mirusiųjų šeimoms reiš
kiame užuojautą.

Kankina reumatizmas
Per nekurį laiką mūsų 

gerą laisvietį G. Maršans- 
kį skaudžiai kankina tas 
nelemtas reumatizmas taip, 
kad be lazdų ir pavaikščio
ti negali.

George, mes visi linkime 
jums kuo greičiausiai ant 
kojų atsistoti ir tą nelemtą 
ligą nugalėti.

Jaunavedis broektonietis
Šiomis dienomis lankėsi 

Lewistone P. Kaulakis su 
savo nauja žmonele. Abu 
jaunavedžiai gerai atrodo.

“Sveiciens Latvijai”
Taip sveikino gimtinę' 

Latviją Janis Arturs Leis- 
manis, “Amerikos latvietis” 
redaktorius, ir Karlis Ser- 
muks ir kiti, kurie lankėsi 
Latvijoje, Rygoje ir kitur.

Liepos 23 d. Rygoje sve
čiai iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, susirinkę prie V. 
I. Lenino paminklo, padėjo 
didelį gėlių vainiką su pa
rašu: “Sveiciens Padam- 
ju Latvijai no Amerikos 
Progresyvejiem L a t v i e- 
šiem...

Su pasididžiavimu ir save 
radau jųjų tarpe, nes ne
kartą teko būti Rygoje ma
no laiku.

Korespondentas

Lawrence. Mass.
Rugpiūčio 13 d. įvyko 

“šover party” Malvinai Mel- 
vidaitei, kuri lapkričio 11 
d. apsives su B. Brawen.. 
Žmonių buvo daug. Abu 
jaunieji draugiški, malonūs. 
Linkiu daug laimių šeimy
niškame gyvenime.

Mikalina Virbickienė ir 
Povilas Karpavičius apsive
dė. Abu yra laisvi, progre
syvių organizacijų nariai, 
tai ir vedybos buvo laisvos. 
Linkiu jiems daug laimių.

Rugpiūčio 21 d., Maple 
parke, įvyko LLD 37 kuo
pos susirinkimas. Buvo ge
ras, nes visi nariai daly
vavo. Išduotas raportas iš 
LLD suvažiavimo.

Nutarta surengti banke
tą “Laisvės” reikalams pro
ga 50-ties metų jubiliejaus. 
Banketas įvyks spalio 9 d., 
Maple Parke.

Bankete bus dedamos pa
stangos kuodaugiau pada
ryti paramos mūsų laikraš
čiui. Dabar reikia visiems 
pažangiečiams tik pasidar
buoti, kad jis būtų skaitlin
gas. Komisijoje yra: S. Pen-

kauskas, Ig. Čiulada, B. Čiu- 
lada, V. Kralikauskas ir J. 
Kuodys.

Lapkričio 6 d. turėsime 
progą pamatyti gražią ope
retę “Išeivis”, kurią suvai
dins Aido choras iš Wor* 
cesterio. Vieta, kur ji bus 
vaidinama, bus pranešta 
spaudoje.

Tapo palaidota Agota Ja
kaitienė, 73 metų amžiaus. 
Buvo našlė. Paliko nuliūdi
me dukterį, sūnų ir anūkų. 
Buvo kilusi iš Merkinės. 
Palaidota greta savo vyro. 
Ilsėkis, drauge, amžinai. 

I
Rugsėjo 18 d., Olympia 

Parke, Worcesteryje, yra 
rengiamas “Laisvės” rude
ninis piknikas. Lawrence 
lietuviai visada skaitlingai 
dalyvauja, taip bus ir šie
met. Komisija praneša, kad 

' jau turi vykstančių pilną 
busą. Tai nuopelnas Ig. Čiu- 

i lados ir J. Kuodžio, kurie 
moka darbe gerai ir greitai 
atlikti. Visi vyksime links
mai.

Kas turite automobilių ir 
nevažiuosite busu, tai va
žiuokite į pikniką automo
biliais.

Busas išeis rugsėjo 18 d., 
11 vai. ryto, nuo Liet. Klu
bo. Visi ir visos būkite lai
ku.

z S. Penk'auskas

Binghamton, N. Y.
Ligoniai

Marcelė Mikalajūnienė 
naktį labai susirgo. Buvo 
išvežta i Wilson Memorial 
ligoninę, Johnson city, N.

Mrs. Baka, Povilo Mika
lajūno dukra, antru sykiu 
randasi General ligoninėje, 
Binghamton, N. Y. Jai la
bai skauda ranką.

Rugpiūčio 24 d. Povilas 
Mikalajūnas jau grįžo ir li
gonius į namus. Ligoninė
je išbuvo virš dviejų savai
čių. Visiems ligoniams lin
kiu greitai pasveikti.

Josephine
P. ir N. Mačiukai sugrį

žo iš vakacijų pasitenkinę. 
Buvo Brooklyne, kitur, \ ir 
pas J. E. Bekampius, Ava
lon, N. J. , piknike.

Walter ir Bronė Keršu- 
liai, iš Brooklyn, N. Y., lan
kėsi pas Bronės seserį Vik
toriją Žmitraitę-Miller. Ap
silankė ir pas kitus, kaip 
tai U. Šimuliūnienę, J. ir K. 
Vaičekauskus. 4

Su Brone teko pasikalbė
ti per telefoną. Jie ilgai čia 
negalėjo būti, nes skubėjo 
grįžti namo. Abu jie daly
vauja Aido chore, o choras 
dalyvauja parengimuo s e, 
tai prie jų dažnai ruošiasi.

J. K. Navalinskiene

F '
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Del.Lietuvos “rusinimo-’
Visiems žinomas tas fak

tas, kad Vilniuje kadaise, 
ikitarybinių laikų, lietuvių 
bei lietuviškai mokančių 
nebuvo nė dešimties nuo
šimčių. Sakoma, kad ir da
bar didžiuliame elektrinių 
skaitikliu fabrike dirba net 
28 tautų žmonių; net grai
ku esama. c

Dabar vaikštant po mies
tą, besiklausant žmonių po
kalbių bei įvairiais reika
lais pirma užklausiant, ar 
kalbinamasis asmuo kalba 
lietuviškai, susidaro įspū
dis, kad bent 70 nuošimčių 
vilniečių kalba bei moka lie
tuviškai.

Man kilo klausimas, kuria 
kalba tokio daugiataučio 
miesto Valstybiniame Vin
co Kapsuko vardo universi
tete dėstomas bendrasis 
mokslas, ir vienam gerai in- 
formuotam vilniečiui šį 
klausimą pastačiau. Jis man 
atsake:

—Lietuvių kalba.
Bet kaip su kitataučiais 

studentais?
—Jei kuriame fakultete 

susidaro didelis skaičius 
kita kuria kalba (lenkų ar 
rusų) kalbančių, tai jiems 
duodamas atskiras kamba
rys ir jų kalba dėstytojas, 
—paaiškino jis.

—Ar jūs norite pasakyti, 
kad Vilniaus universiteto 
studentu daugumą sudaro 
lietuviai?

—Taip. Matote, kitatau
čių studentų į universitetą 
įeina tik iš Vilniaus, o lie
tuvių suvažiuoja iš visos 
Lietuvos, tai jie ir sudaro 
didelę daugumą.

Kokį “rusinimo” įspūdį 
gavau Klaipėdoje

Nuvažiuojame į laivų sta
tyklą. Vaikštome pakriku
siai. Tarp mūsų maišosi ir 
klaipėdiečių, daugiausia 
merginų.

Prisigretinu prie mano 
dešinėj einančių trijų jau
nų merginų. Arčiausiai ei
na aukštoka brunetė. Klau
siu:

—Ar kalbate lietuviškai?
—Taip.
—Klaipėdoj gimusi?
—Ne.
—Iš kur atvykusi?
—Iš Rusijos.
—Čia dirbate?
—Taip.
—Koks amatas?
—Braižytoja.
—Ar jūsų draugės irgi 

kalba lietuviškai?
—Ne. Jos dar tik atva

žiavusios iš Rusijos, tik 
baigusios institutą ir atvy
kusios čia dirbti.

— Tai kur jūs išmokote 
lietuviškai?

—Kai atvyksti gyventi ir 
dirbti Lietuvoje, tai turi iš
mokti lietuviškai.

—Kaip seniai į Klaipėdą 
atvykote?

—Jau penkiolika metų.
—Man rodosi, kad jūs iš 

viso ne daugiau amžiaus tu
rite, kaip penkioliką metų, 
—pajuokavau.

Ir štai prieina prie ma
nęs iš kairės kita mergi
na — nedičkė, žvali šviesia
plaukė — ir užkalbina:

—Kaip atrodo mūsų lai
vų statykla?

—Labai įdomi,— atsakau.
—Ar norėtumėt čia gy

venti ?
—Jei būčiau jaunesnis, 

taip. Gražių vilčių turėčiau, 
—šyptelėjau jai.
>Ji žvilgterėjo patenkintu 

šypsniu.
—Ar Klaipėdoj gimusi?
—Ne, iš Rusijos atvykusi.
Savo lietuviška kalba ji 
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mane tikrai stebino — kaip 
Lietuvoj gimusi lietuvaitė!

—Ar čia dirbate?
—Čia.
—Ar patinka darbas?
—Labai labai!
—Ką dirbate?
—Kraną operuoju. •
Tai palubėj važinėjantis 

' kranas, vežiojantis sunkias 
i geležis po statyklą.

Ji man pasiūlė:
—Ar norėtumėt su mani

mi kranu pasivažinėti?
!—Labai!—atsakiau jai.

—Tai eiva!
—Bet aš norėčiau, kad ir 

I fotografistas čia būtų.
—Tai pasikvieskite, štai 

! jis eina su jūsiškiais.
—Matote, mūsiškiai jau 

I baigia iš statyklos išeiti ir 
mane palikę gali nuvažiuo
ti, — apgailestavau.

Ir teko tas malonias nu
sukęs palikti.

Vingio parke
Sėdime arenoj belaukdami 

atidarant dainų programos.
Priešais mus sėdi trys 

l’nksmos moterys. Pastebė
jau, kad jos pažįstamos 
su Sniečkumi. Visą laiką 
kas keletas minučių jos 
keičia savo pokalbį tai rusų, 
tai lietuvių kalba. Busiškai 
suprantu mažai. Bet kiti 
mūsiškiai gerai supranta. 
Abi kalbos joms — kaip 
gimtosios. Ir kas čia drįs 
eHi lažybų spėjant jų tau
tybę! “Maryte!” šūktelėjo 
viena toliau nuėjusiai savo 
dukrytei. Taigi ir jos duk
rytė, gal 'būt, abikalbė.

Kurios tautybės jos yra, 
taip ir nedrįsau jų paklaus
ti. Bet čia man. prisiminė 
tos brunetės rusukes Klai
pėdoje atsakymas: “Kai at
vyksti -į Lietuvą, tai turi 
mokytis lietuviškai.”

“Rusinimo” įspūdis
: Varėnoj

Važiuojant iš Vilniaus 
pas gimines — man į Mer
kinę, B a 11 u 1 i o n ytei per 
Merkinę skersai Nemuno į 
Jonionis, o Gaidžiui į Mus- 
teiką, šoferis sustoja prie 
Varėnos II rajoninio ir ad
ministracinio namo, č i a 
mus pasitinka du jauni par
eigūnai ir pertvarko trans- 
portaciją. Į Merkinę, sako, 
kelias puikus lengvajai ma
šinai, bet į Musteiką —, lie
taus atskiestas smėlynas, 
gal reikės sunkvežimio. Abu 
pareigūnai tarp savęs kal
basi čia lietuviškai, čia ru
siškai, čia vėl lietuviškai. 
Ir kas čia gali įspėt jų tau
tybę ! i

Grįžtant vėl visi trys nu
statytu laiku susitinkame 
Varėnoj II, prie to pąties 
pastato. Pasitinka mus vie
nas iš jau anksčiau sutik
tųjų pareigūnų. Pertvarko 
mūsų transportaciją į Vil
nių ir paklausia, ar norė
tumėm užeiti, pas partijom 
rajono vykdomojo komiteto 
sekretorių. Pasiūlymą inie- 
lai priėmėm. Raštinėj ra
dome jau matytąjį pirmojo 
sandarbininką. Po trujnpo 
pokalbio paprašiau:

—Ar galėčiau gauti jūsų 
pavardę?

—Gluchovas,—atsako jis.
Atsisveikinant, paklau

siau ir antrojo pavardės.
—Medvedevas.
Tai šitaip Lietuva yra 

“rusinama!,” pagal v o j a u. 
Kad juos bala tuos Lietu
vos “rusintojus” mūsų di
pukus! Jei šitaip Lietuva 
ir toliau bus “rusinama,” 
tai pati Rusija gali “sulie- 
tuvėti” iki pat Maskvos...

Šienligė arba 
“Hay fever ’

Jau vėl prasidėjo “hay 
fever.” Tik New Yorko 
mieste nuo tos ligos ken
čia apie pusę milijono žmo
nių. c

Prieš 137 metus, Londo
ne, Dr. John Rostock pir
mu kartu žmonijos istorijo
je ištyrė tą keistą ligą ir 
suteikė jai vardą.

Ne visi serganti kenčia 
dėl tų pačių priežasčių. Yrą 
žmonių, kurie negali pakęs
ti šunų ir kačių plaukų ir 
todėl gauna nuo jų “šaltį.” 
Bet “hay fever” liga serga 
nuo daugelio skirtingų žolių 
ir gėlių.

Mūsų šalyje yra skelbia
ma visokių vaistų. Kai ku
rie jų gelbsti vieniems, kai 
kurie kitiems, o dar kiti 
niekam negelbsti. Nemažai 
daktarų siūlo gydymą ada
tomis. 1951 m. buvo gy
doma apie 100,000 žmonių 
adatomis, bet ir jiems ne 
visiems gelbėjo.

Pirmoji pagalba: Kiek 
galima dažniau būti pajū
ryje. Jeigu gyvenate atski
rame name, tai kiekvieną 
dieną aplink laistyti vande
niu. Mat, mažiau dulkių, 
daugiau drėgmės,— mažiau 
kenčia sergantis. Nosies 
plėvelės bent porą kartų 
per dieną patepti vazalina. 
Galima gauti vaistinėse la
šų į akis, tabletė!ių, bet ge
riausia pasitarti su jūsų 
gydytojų.

Panemunės pilis
Daug legendų apie ją pa- 

šakota, ilgus metus jos 
bokštas 'iš savo aukštumos 
išdidžiai spoksojo į Nemu
ną.

: Pilis buvo pastatyta XVII 
a. pradžioje vengrų didikų 
Eperješų. Vėliau buvo per
statinėta, iš renesansinės 
tapo klasikos p a v y z džiu, 
p r i k 1 a usė Lietuvos didi
kams Gelgaudams.

Panemunės pilis — vie
nas iš daugelio visasąjun
ginės reikšmės architektū
ros paminklų, kurie vy
riausybės nutarimu bus 
restauruoti. Restauracijos 
darbams skirta trys milijo
nai rublių.

Pilis bus atstatyta pir
mykščio — renesanso—sti
liaus. Joje bus 112 kamba
rių, kuriuose tilps turistinė 
bazė, žiemos sezono poilsio 
namai.

Lietuvoje kasmet skiria
ma penki su puse milijono 
rublių a r c h i t ektūros pa
minklų priežiūrai. Kasmet 
restauruojama apie 40 ob
jektų.

St. Paul, Minn. — Žai
bas užmušė 10-ties metų 
berniuką S. Garrovą.

Mon tello, Mass
UŽBAIKIME VASARĄ SU MENO PIKNIKU
Rugsėjo 4 d., pripuola darbininkų šventė—LA

BOR DAY. Švenčių išvakarėse Montellos Vyrų Gru
pė rengia meno pikniką. Sakau meno pikniką dėl to, 
kad 4 d. rugsėjo jame dainuos Hartfordo Choras, o 
likęs pelnas skiriamas meno reikalams. Išskiriant 
dainas, tikime turėti daug svečių, kurie aplankė Lie
tuvą, o veikiausiai gal suspės ir Lietuvos menininkai 
pas mus dalyvauti. Jeigu jie suspės pas mus da
lyvauti, tai būtų didžiausias džiaugsmas juos pa
sveikinti. Apart hartfordiečių ir Lietuvą aplankiu
sių turistų, per abi dienas skambės liaudies dainos, 
kurias Vyrų grupe ir duetas yra įdainavę rekordo 
juostelėje. ;

Kas liečia pikniko rengėjus, tai būkite, tikri, jog 
jie viskuo jus patenkins. O kurie norėsite ir ant ry
tojaus dalyvausite piknike, tai galite apsinakvoti, 
nes montelliečiai yra svetingi, myli svečius.

Iš arti ir iš toli, užbaikime atostogas ir vasaros 
sezoną rugsėjo 4-5 dd., Ramova Parke, Clairmont 
Ave., Brockton, Mass. Jaunutis

Apie rakandus
Kultūriškiems žmonėms 

sunku ir įsivaizduoti kaip 
būtų galima gyventi be ra
kandų: stalo, kėdžių, lovų 
ir kitų. Betgi ir dabar dar 
yra daug žmonių, kurie 
gyvena be rakandų. Tokių 
daugiausiai rasime tarp 
Rytų tautų ir kitur atsili
kusių tarpe. Tarp Rytų 
tautų yra įprasta sėdėti 
ant sukryžiavotų kojų, tą 
galima ir Jungtinėse Vals
tijose pastebėti turkų, grai
kų, albanų išeivių tarpe.

Europoje plačiau rakan
dai prasiplatino tik prieš 
1.500 metų. Pirm to jų tu
rėjo tik turtingi.

1929 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 3,500 ra
kandų gaminimo fabrikų ir 
dirbtuvių. 1932—1934 me
tais, laike nedarbo, jų vie
nu trečdaliu sumažėjo. 1940 
metais jie pagamino $465,- 
000,000 vertės rakandų.

Pakabinti ore 
traukiniai

Visokios transporto prie
monės (jūrų, upių ir oro 
laivai, traukiniai) nuolat 
didina savo greitį, tik mies
tų autotransportai važinėja 
tais pačiais tempais. Pav., 
iš Maskvos į Leningradą 
lėktuvu nuskrendama grei
čiau kaip per valandą, o au
tomobiliu kartais ilgiau va
žiuojama iš aerouosto į 
miesto centrą, nes čia truk
do daugybė sankryžų. Pože
miniai metro išvysto iki 70 
km/val, todėl jie būtų pato
gi ir gana sparti transporto 
priemonė, tačiau požeminės 
magistralės yra brangios ir 
negreit įrengiamos. Todėl 
kilo mintis statyti ’ Orines 
metro linijas. Ant stiprių 
athamų įtaisomas- gelžbeto- 

j ninis bėgis; kuriuo rieda ve
žimėlis su pakabintais leng
vais keleiviniais vagonais. 
Vežimėliai turi pneumati
nes didelio slėgimo padan
gas, todėl naujasis trans
portas nekels jokio triukš
mo. Toks metro gali va
žiuoti iki 600 kmzval grei
čiu, o traukiniai — tik 160- 
180 knVval.

Oriniai metro ne branges
ni už tramvajaus linijas ir 
dešimt kartų pigesni už po
žemines miestų magistrales. 
Todėl Tarybų Sąjungos spe
cialistai jau ruošiasi staty
ti orinę magistralę Maskva- 
Kaukazas, be to, numatoma 
pastatyti kelias linijas sos
tinėje.

Jau paruošti^ eskizai ir 
antrajai orinei magistralei, 
kuri bus pastatyta TSRS 
Liaudies ūkio pasiekimų 
parodoje. Ilgainiui numato
ma Maskvoje pastatyti ke
lias uždaras magistrales.

Iš AIDED kuopą 
gražaus pikniko

Rugpjūčio 28 d. Kasmo- 
čiūtės parke, Great Neck, 
N. Y., Įvyko Niujorko 
kuopų bendras piknikas. 
Jis buvo skaitlingas sve
čiais, — smagus piknikas.

Buvo ir kalbų-pranešimų 
programa. Pirmininkaujan
tis J. Grybas pakvietė tar
ti po kelis žodžius neseniai 
iŠ Lietuvis grįžusius turis
tus. Trumpais bruoželiais 
pasidalindami įspūdži a i s 
kalbėjo svečiai kalifornie- 
čiai B. ir V. Sutkai, taipgi 
V. Burda; vietiniai kalbėjo: 
U. Bagdonienė, A. Aleknie
nė. Be to, buvo pakviesti 
tarti po žodį draugai Žukai, 
iš Seattle, Wash., kuriedu 
atvyko į Rytus atostogų.

Paskutinis tarė žodį A. 
Bimba, karštai ragindamas 
visus tuos, kurie dar ne
priklauso ALDLD, kad jon 
įstotų. Šiemet, sakė jis, 
ALDLD nariai gal gaus 
net dvi knygas.

Piknikas visais atžvil
giais pavyko.

Dabar lauksime dar vie
no pikniko — Aido Choro. 
Jis i vyks rugsėjo 11 dieną.

Ns

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

ti ? Argi šiam komitetui svar
bu patyrinti, kodėl šiuo metu 
Amerikoje yra virš keturių 
milijonų bedarbių ?

Jonas Baltušninkas iš Bu
enos Aires man rašo, kad šiuo 
metu jie turi pilnas visuome
ninio darbo rankos.

Lietuvių kultūrinio klubo 
choras dainuoja ne tik savuo
se parengimuose, bet aplanko 
ir kitus miestus, taipgi dai
nuoja ir kitų tautų pažangie
čių parengimuose. Tarybų Lie
tuvos 20 metų sukakties minė
jimas ir kiti pare,ngim.ai Kul
tūriniame' klube buvo visapu
siai sėkmingi.

Drg. Baltušninkas, tačiau, 
pastebi, kad mirtingumas ir 
tūlų veikėjų grįžimas Lietuvon 
silpnina pažangųjį veikimą.

Pastatydami tarptau t i n i o 
teismo nuteistiems ir pakar
tiems karo kriminalistams pa
minklą, japonai padarė pra
džią, o Vakarų vokiečiai gali 
tą patį padaryti. Jie gali pa
statyti kur nors paminklą 
Hitleriui ir kitiems karo kri
minalistams.

Jeigu japonams amerikie
čiai, turį savo bazes Japoni
joje, tai daryti nekliudė, tai 
kodėl jie turėtų priešintis to
kiems pat vokiečiams? Jeigu 
Vakarų Vokietijos valdiškose 
ir kitose visuomeninėse įstai
gose žymiai figūruoja hitleri
ninkai, geras skaičius buvusių 
karo kriminalistų, tai kodėl tie 
patys hitlerininkai, su ameri
kiečių leidimu, negali saviš
kiams draugams pastatyti pa
minklo ?

25 BAPTISTŲ KUNIGAI 
PRIEŠ J. KENNEDY
Danville, Va. — Dvide

šimt penki baptistų kuni
gai priėmė rezoliuciją, kad 
jie priešingi kataliko John 
Kennedy išrinkimui JAV 
prezidentu. Jie sako, kad 
katalikas negalės atitinka
mai eiti JAV prezidento 
pareigų ir palaikyti bažny
čios ątskyrimą nuo valsty
bės.

New Yorkas. — Rugpiū- 
čio 28 diena buvo karščiau
sia 1960 metų diena, termo
metras rodė virš 89 laips
nius.

Paieškojimas
Valeskienės Onos ieško:

Balčiūnienė Birutė 
Vilnius
Statybininkų g. 4-47
Lithuania, USSR

Man patiko
Rugp. 19 d. buvau nuvy

kus į Schwaben salę, išgirs
ti sugrįžusių turistų įspū
džius. Kalbėjo vietiniai 
brooklyniečiai. Jų kalbos 
buvo aiškios, nuo pat šir
dies, nei vienas iš jų nėra 
kalbėtojai, bet įspūdžius iš
pasakojo labai gražiai.

Man tai padarė įspūdį 
Nastė Buknienė. Per dau
gelį metų žinau ją kaipo ak
torę, deklamatorę ir veik
lią Aido Choro narę. Ji pa
darė man surprizą. Aš ži
nau, kad jeigu man reikėtų 
atsistoti prieš publiką, pir
mą kartą pasakyti kalbą, 
tai vargiai sektųsi. Bet 
štai, pakviesta Nastė, atsi
stojo prieš publiką ir taip 
gražiai, taip sklandžiai iš
pasakojo savo įspūdžius, 
kad net buvo miela klausy
ti. Ji be jokių “e—e—well— 
well”, bet sau važiavo ly
giu taku, ir jos žodžiai gra
žiai liejosi, taip kaip iš pri
pratusio kalbėtojo burnos. 
Sėkmingas buvo jos debiu
tas naujoj rolėj, kaipo kal
bėtojos. Bravo, Našauk!

Klausiusi

Buvo Binghamtone
Brooklyniečiai Waite ris 

ir Bronė Keršuliai, atosto
gų proga, buvo nuvykę į 
Binghamtoną, senąją Bro
nės tėvynę.

—Kelionę turėjome sma
gią, viešnagę puikią, — pa
sakoja Walteris.

Sutkai grįžo į 
San Francisco

Benis ir Valerija Sutkai, 
i grįžę iš Lietuvos, pasisve
čiavę Newarke ir Niujorke, 
pirmadienį grįžo atgal į Ka
liforniją,1 į San Francisco. 
Būdami Brooklyne, jiedu 
buvo apsistoję pas W. ir B. 
Keršulius ir čia turėjo gerą 
viešnagę. Prieš išvykdami 
jiedu {paliko $10 “Laisvei” 
dovanų, sakydami:

—Kadangi draugai Ker
šuliai mus taip puikiai pa
vaišino, tai mes paremsime 
’’Laisvę” dešimtine.

PRANEŠIMAI
Miami, Fla. Parduodu 3 šeimų 

mūrinj, naujos mados namą. Pui
kioj apylinkėj. Įneša $265 i mėnesi. 
Parduodu iš priežasties senatvės. 
Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis: Mrs. Alice Jons, 8035
N. W. 13th Ct., Miami 47, Fla.

(70-74)

S. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu

bo susirinkimas perkeltas iš rugsė
jo (Sept.) 4 dienos i rugs. 11 dieną, 
iš priežasties Darbo dienos šventės. 
A.L.P. Klubo Komitetas (70-72)

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)

Clevelando 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)

---------------- k—

BALTIMORE, M D.
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)

Turistai išvyksta 
trečiadieni

Trečiadienį, rugpjūčio 3L/$į 
d. iš Idlewild (Internatio
nal) aerouosto į Lietuvą iš
vyks trečia JAV lietuvių 
turistų g r u p e. Išvyksta 
SAS linijos lėktuvu, kaip 
8:30 v.v.

Po miestą pasidairius
New Yorko “tėvai” skel

bia, kad Queens miesto da
lyje gyvena 1,802,110 žmo
nių. Toje New Yorko daly
je yra 199,889 pavienių šei
mų gyvenimo namai, 64,216 
dviejų šeimų namų ir 18,830 
apartmentinių namų, 209 
viešos mokyklos, 89 katali
kų ir 7 protestantų mokyk
los. Queens miesto gatvės 
sudaro 2,4000 mylių ilgio ir 
196 mylias vandens pakraš
čiu, v

Aštuoni asmenys, kurine 
Yankee Stadiume sukėlė 
triukšmą prieš dabartinę 
Kubos vyriausybę, buvo 
areštuoti, bet patyrus jų 

'nusistatymą, juos paliuosa- 
vo.

Policininkas Salvat ore 
Messina, 36 metų amžiaus, 
gyvenąs Massapequa mies
telyje, per penkeris metus 
išliko iš darbo 366 dienas. 
Jis policijos viršininkams 
aiškinosi, kad sirgo “šal
čiu”, “hay fever” ir kitokio
mis ligomis.

Dabar paaiškėjo, kad jis 
“sirgdamas” Long Islande 
dirbo inžinieriaus ir metalo 
suvirintojo darbą ir pasi
darė $40,811 įplaukų.

Policija jį paliuosavo įp. 
policininko darbo.

Periktadibnį “Post” savo 
redakciniame rašė, kad 
JAV kaltinimai prieš Ku
bą neturi pagrindo. Neste
bėtina, kad Lotynų Ameri
kos ministrai netiki įHerte- 
rio kaltinimą, kad “Kuba 
paversta komunistų agentų 
baze.

Dažnai padaužos puola 
policininkus ir sumuša. To
dėl policininkai jau pradė
jo reikalauti geresnių mies
te šviesų ir didesnio polici
ninkų skaičiaus.

Taipgi yra pasiūlymų, 
kad taksiuose būtų įrengta 
į abi puses radijas, tai yra, 
priimtuvas ir siųstuvas.

Per daug metų Holland 
ir Lincoln tuneliuose, po 
Hudson upe, policininkai 
pėsti vaikštinėjo šalimai 
ant aukštesnės platformos. 
Atsitikus kokiam sutrukdy
mui, tai daug laiko imdavo, 
kol policininkas ten nueida-? 
vo, patirdavo ir imdavosi 
priemonių automašinų ju
dėjimo panaujinimui.

Dabar tiems policinin
kams, ant tų platformų, 
įrengė mažyčius vežimėlius 
su elektros batarėjomis. Jie 
greitai galės reikiamą vie
tą pasiekti.
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