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Jau beveik išvakarėse. 
Imkite ir skaitykite! 
Tu gi piktas jėzuite! 
Unijos ir rinkimai.
Žmogaus kaleina. 
Sunku net tikėti . . .

— Rašo A. Bimba —

* Jau nė pilnas mėnesis
bepaliko iki spalio mėn. pra
džios. O su spalio pradžia 
prasidės mūsų “Laisvės” ru
deninis vajus. Tai juk mūsų 
laikraščio akusinio jubiliejaus 
vajus. Nepamirškime. Apie tai 
pagalvokime. Ruoškimės. Tu
rės būti didžiausias ir darbin
giausias vajus visoje gražioje 
mūsų laikraščio istorijoje.

džiugi žinia visiems 
Literatūros Draugijos

Jau gavote iš Cent-

štai
Lietuvių 
nariams.
ro šių metų pirmą knygą, pa
rašytą buvusio kunigo profe
soriaus Jono Ragausko. M ° n 
tik gaila, kad knyga pavadin
ta lotyniškai. Bet “Ite, Missa 
Ėst” lietuviškai reiškia “Ei
kite, mišios pasibaigė.”

Tai puikus leidinys. Tai pa
sididžiavimas mūsų LLD, kad 
2^ galėjo šią knygą savo na- 

. riams suteikti.
Imkite ją ir skait y kito ! 

Džiaugsitės.

Aną dieną viename New 
Ycrko didlapyje tilpo pa
veikslas ir “išpažintis” kunigo 
Walter C. Jaskevicz. Jis pa
sigyrė esąs katalikų Fordham 
universitete rusų kalbos in
stituto direktoriumi. Jis taip
gi pasigyrė, kad jis savo pa
mokose apie rusų kalbą be jo
kio pasikalbėjimo pliekia ko
munizmą, marksizmą ir mate
rializmą. Dar truputį dau
giau: jis pasigyrė, kad iš 
jo 57 auklėtinių nemažas skai
čius nueina tarnauti į žvalgy-i 
bą, tai yra—patampa šnipais!

Pasirodo, kad šis tik 44 me
tų piktas jėzuitas yra lietuvis! 
Kodėl is savo pavardę yra 
lenkinęs ?

su-

•jk Nebepaliko jokios abejo-} 
nes: mūsų didžiosios profesi
nės sąjungos (darbo unijos) 
remia demokratų kandidatus 
ęennedy ir Johnson. Už juos 
jau pasisakė Darbo Federaci
jos vadovybė. Už juos jau 
prabilo visa eilė valstijų or
ganizacijų.

Gaila, kad pasirinkimas 
tarpe demokratų ir republiko- 
nų kandidatų toks mizernas.

Naminėje politikoje demo
kratai ir jų kandidatai per 
vieną colį gal ir liberališkes- 
ni už republikonus, bet tarp
tautiniuose santykiuose tarpe 
Niksono ir Kennedy skirtumo 
nesimato nė per nago juody
mą. Kartais užsieninės poli
tikos reikalais demokratai dar 
idiotiškiau nukalba už repub- 

. likonus. Tačiau darbo žmo
nėms republikonų viešpatavi
mas dasiėdė iki gyvojo kaulo 
ir jie savo balsus šiemet ruo
šiasi atiduoti jų oponentams.

Visgi geriau, negu paliki
mas senosios kapitalistų kli- 

prie valstybės lovio. |

Niekas neabejoja, jog už 
dienos kitos, už mėnesio kito 
per visą pasaulį nuskries ži
nia iš Maskvos: iš tolimųjų ir

(Tąsa 6-tam pusi.)

Daugiau žinių apie Penn 
geležinkeliečių streiką

Philadelphia, Pa. —Strei
kuoja virš 20,000 Pennsyl
vania Railroad Co. darbi
ninkų, kaip tai mechanikų, 
vagonų taisytojų, valytojų 
ir kitų šakų. Jie priklauso 
keturiasdešimt šešiems lo- 
kalams.

Penn. geležinkelių kom
panijos keliai sudaro 10,000 
mylių ilgio. Jie išvedžioti 
trylikoje valstijų. Kiekvie
ną dieną kompanija leisda
vo 700 keleivinių traukinių, 
kuris kasdien pervežda
vo apie 140,006 žmonių, ir 
leisdavo 870 prekinių trau-

kinių.
Darbininkų streikui 

dovauja Transport Work
ers unija. Tarp unijos ir 
kompanijos buvo 27 nesuti
kimai, bet apie 10 klausimų 
jau išsprendė. Kompanija 
labiausiai priešinasi įvedi
mui naujų pataisymų. Jos 
viršininkai sako, kad unija 
“nori jiems padiktuoti, kaip 
biznį vesti”.

Geležinkeliečiu streikas 
sustabdė darbą ir 5,000 plie
no darbininkų, kurie dirbo 
kompanijai gamindami ge
ležinkelių reikmenis.

va

Apie Tarptautinę 
sporto olimpiadą

Roma. —Romoje vis yra 
karšta. Kai kuriomis dieno
mis karštis pasiekia 108 
laipsnius. Karštas oras nei
giamai atsiliepia į kai ku
rių šiaurinių šalių sporti
ninkus. Punktais švedai ir 
suomiai stovi labai žemai.

Pirmoje vietoje yra Ta- lingesnis už turimus skal- 
rybų Sąjungos sportiniu- dytuvus.

Iš fizikinio mokslo 
konferencijos

Rochester, N. Y. — Čio
nai dalyvauja 350 pasaulio 
vadovaujančių fizikų. Tary
bų Sąjungos mokslininkai 
raportavo, kad jų valstybė 
jau įrengdinėja atomų skal- 
dytuvą 70 bilijonų-elektro- 
nų jėgos. Tai bus daug ga

Kinija paminėjo sukaki j nuo 
didžiojo liaudies sukilimo

JAV Kongresas jau 
baigė savo sesijas

Kongresas daugumoje buvo niusj 
iš Demokratų partijos na
rių, bet pietinių valstijų 
“demokratai” dažnai susi
mesdavo į daiktą su respub
likonais prieš pažangesnius 
įnešimus.

Kongresas per trejus me
tus svarstė Civilinių teisių 
bilių ir jį paliko nebaigtą. 
Jis nieko rimto nenutarė 
nei gyvenamųjų namų sta
tyboje, nei mokyklų reika
lais, nei farmerių. Pasta
ruoju laiku Kongresas pa
sižymėjo tik didesnių pini
gų paskyrimu apsiginklavi
mui ir užsienyje paramai 
JAV talkininkių.

Washingtonas. — Rugsė
jo 1 dieną Jungtinių Valsti
jų 86-tas Kongresas jau 
baigė savo posėdžius. Ka
dangi šiemet yra preziden
to ir kitų valdininkų rinki
mai, tai, laike Demokratų 
ii Respublikonų partijų su
važiavimų, Kongresas bu
vo pertraukęs savo sesijas.

Panaujinus Kongreso po
sėdžius, vėl senatoriai ir 
kongresmanai rūpinosi kuo 
greičiau jas baigti ir grįžti 
į savo valstijas, kad daly
vauti rinkiminėje kampa
nijoje.

Aštuoniasdešimt šeš t a s

rybų Sąjungos 
kai. Jie jau gavo 19 auksi
nių, 9 sidabrinius ir 11 
bronzo medalių. Tarybų Są
jungos sportininkai turi 386 
punktus.

Antroje vietoje yra Jung
tinių Valstijų sportininkai. 
Jie gavo 16 auksinių, 9 si
dabrinius ir 11 bronzinių 
medalių. JAV sportininkai 
turi 356 punktus.

Trečioje vietoje yra Vo
kietijų sportininkai su 220 
punktų. Jie gavo 8 auksi- 

, 13 sidabiinių ir 6 
bronzinius medalius.

Jungtinių Valstijų fizi
kas J. R. McCone sakė, kad 
skaldytuvų įrengimai rei
kalauja -labai didelių išlai
dų. JAV turi Brookhaven 
laboratorijoje 31 bilijono- 
elektronų skaldytuvų, ku
rio pagaminimas pareikala
vo $41,000,000.

J. R. McCone siūlo, kad 
didžiosios valstybės elek
tronų skaldytuvus gamintų 
bendrai, 1 
ma pagaminti net iki 300 
bilijonų elektronų jėgos.

lybių jėgos ir- sukilimą 
kraujuose paskandino.

Dabar Kinijos spauda 
daug rašė apie tą sukilimą, 
jo reikšmę ir imperializmą. 
“Liaudies Dienraštis” tarp 

(kitko rašo: “Nors nuo to 
i laiko pasaulyje jau daug 
kas pasikeitė, bet imperia
lizmas ir pasiliko imperia- 

.. .. I lizinu. Jis nepasikeitė, neat-
bauchs nuvei te > sisa]Xg nlIO savo agresyviš- 

vakuią n sieke plėšikiškumo ir sie-
zymiu reformų. L ,- - -■ ‘ (kūno pavergti kitas valsty

bes. Imperializmas nesųsi- 
_ laikys nuo agresijų iki pat 

ristinos Rusijos ir kitų vals- savo galo”.

Pekinas. — Kinijos liau
dis paminėjo 60 metų sukak
tį nuo didžiojo liaudies 
(boksininkų) sukilimo. Už
sienio 
m as 
sini 
mą, 
iras

imperialistų plėši- 
1900 metais sukėlė ma- 
Kinijos žmonių sukili- 
kuris istorijoje žino-!
kaip “boksininkų” ar- 

didžiojo kumščio” suki
limas.

karaliaus 
pravesti
Tada Kinijos liaudį užpuo-F 
L” Vokietijos, Anglijos, r 
Francūzijos, Japonijos, ca-

tai tada butų gali- W 
nn i n i-i m n4* ilzi Q 0

Chmšoevas atvyks i 
anię AsamblėjąVi

Maskva. — Tarybų Są- 
— jungos ministrų Taryba pa

skelbė, kad jau sudarė su
jos į busimąjąDėl Tarybų Sąjungos “Si

ir Kubos
nol/xrn A Yl rl v»l 11 o

R. vokiečiai sulaikė 
propagandistus

Berlynas. Rytų Vokie
tijos pasienio sargai sulai
kė atvykstančius propagan
distus iš Vakarų Vokieti
jos. Ant visų vieškelių, ve
dančių į vakarinį Berlyną, 
buvo sulaikyta propagan-

I distai.
Vakarų vokiečiai sugalvo

jo propagandai ruošti vaka
riniame Berlyne neva “cho
ru”, “baptistų”, “buvusių 
karo belaisvių” parengimus 
ir kurstyti žmones prieš Į 
Rytų Vokietiją. Tūkstan
čiai jų buvo pasiruošę vyk
ti į vakarinį Berlyną ir ten 
laikyti mitingus.

Dr. M. Halperin yra 
Tarybų Sąjungoje

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas paskel
bė, kad Dr. M. Halperin ran
dasi Tarybų Sąjungoje. Sa
ko, kad liepos 15 d. jis lan
kėsi JAV ambasadoje, 
Maskvoje.

Dr. Halperin Antrojo pa
saulinio karo metu dirbo 
JAV užsienio šnipų skyriu
je. Vėliau jį pradėjo perse
kioti, kaltino, kad jis pri
klauso1 Komunistų partijo
je. Tada jis gavo darbą 
Bostono universitete, bet 
1953 metais ir iš ten jį at
leido iš darbo. Dabar sako
si, kad jis dirba TSRS 
Mokslų akademijoje.

ALŽYRIEČIAI KALTINA 
JUNGTINES VALSTIJAS

Leopoldville. — Čionai 
vyksta afrikiečių pasitari
mas. H. Yaid, Alžyro liau
dies valdžios informacijų 
ministras sakė: “Jungti
nės Valstijos kariauja prieš 
alžyriečius. Francūzijos ar
mija vartoja JAV ginklus, 
JAV karo specialistai moko 
francūzus ir jieems teikia 
visokią pagalbą prieš mus”.

BEDARBIS NUžUDe 
SAVO MOTERĮ

Kuala Lam pūras. — Mirė 
šakas (karalius) H. Ala- 
mas. Balandžio mėnesį jis 
užėmė pirmesnio karaliaus 
vietą. Reiškia, 1960 m. jau 
du Mala jaus karaliai mirė.

Joseph Simonella, 58 metų 
amžiaus, nušovė savo mote
rį ir pats bandė nusišauti. 
Jam nepavyko, nes jo ran
ka sužeista, tai tik susižei
dė veidą. Kada atėjo polici
ja, jis prašė: 
mane, nes pats 
sibaigti.”.

Jis paimtas
Prieš metus Simonella nu
krito nuo stogo, mat, jis bu
vo stogų taisytojas, ir susi
žeidė. Po to jis niekur nega
lėjo gauti darbo.

Maskva. Andrius Gro
myko, Tarybų Sąjungos už
sienio ministras, davė pa
reiškimą reikale TSRS ir 
Kubos santykių. Jis sakė, 
kad paaiškinimas yra rei
kalingas, nes Jungtinių 
Valstijų spauda, valstybės 
sekretorius Herteris ir visa 
eilė kitų valdininkų pasklei
dė neteisybės apie TSRS ir 
Kubos santykius.

Gromyko sakė, kad Her
teris tvirtino, būk TSRS 
kišasi į Kubos vidaus reika
lus. “Ar cukraus pirkimas 
ir Kubai pardavimas TSRS 
aliejaus, tai yra kišimasis į 
jos vidaus reikalus?”, 
Gromyko.

Kas dėl Chruščiovo 
reiškimo, kad jeigu JAV 
užpuls Kubą, tai TSRS pa
starajai gelbės, tai Gromy
ko sakė: “Kur čia yra TSRS 
grasinimas, kur interven
cija? Chruščiovas negrasi
no pulti JAV, tik sakė, kad 
gins Kubą, jeigu JAV ją 
puls, o jeigu JAV nepuls 
Kubos, tai nebus jai reika
linga apsigynimo pagalba”.

Toliau Gromyko sakė: 
“Faktas yra, kad iš Jungti
nių Valstijų lėktuvai skrai
dė virš Kubos, bombavo fa
brikus ir bandė padegti 
cukraus gamybos įmones”.

Kas dėl “Monroe doktri
nos”, tai Gromyko sakė, 
kad JAV jos pagalba bando 
viešpatauti Lotynų Ameri-

saistyki^
kos šalyse ir tvirtina, kad 
jokia kita šalis neturi teisės f i • v • • ą • i -i . -į • j Iri

sakė

pa

“Nušaukite 
negaliu pri-

j ligoninę.

Heidelbergas. — Vakarų 
Vokietijoje amerikiečių da
liniams šaudant susprogo 
horvizerio sviedinys, jis už
mušė 16 karių ir 28 sužei
dė.

Tokio. —Čionai buvo jau
čiamas žemės drebėjimas.

Paryžius. — Rugpiūčio 
mėnesį lijo <23 dienas.

kištis į Amerikos valstybių 
reikalą. “Jeigu taip, — sake 
Gromyko, — tai pirmiausiai 
Jungtinės Valstijos turėtų 
pasitraukti iš kitų žemės 
kontinentų, kaip tai Euro
pos, Afrikos ir Azijos... Kas 
dėl Tarybų Sąjungos teisių, 
tai ji gelbės kitoms šalims 
jų kovoje prieš imperialistų 
jungą, nepaisant, kurioje 
pasaulio dalyje tos šalys 
yra ir niekas tų teisių ne
atims”.

Gromyko sakė, kad TSRS 
ir Kubos santykiai yra 
draugiški ir vienos šalies su

nių reikalavimų.
“Kada JAV užėmė pozi

ciją ekonominiai pasmaug
ti Kubą, — sakė Gromyko, 
— tai TSRS jai ištiesė pa
galbos ranką. Jungtinės 
Valstijos atsisakė Kuboje 
pirkti cukrų, tai TSRS suti
ko pirkti tą cukrų. Kada

ją, kuri prasidės rugsėjo 20 
diena, New Yorke.

Delegaciją sudaro: Niki- 
Chruščiovas, Andrius

Gromyko, V. A. Zotinaš, S. 
A. Vinogradovas, A.A. Sol
datovas ir jų patarėjai. 
TSSR premjeras Chruščio
vas vadovaus delegacijai.

Numatoma, kad ir kitos 
socialistinės šalys pasiųs 
savo atsakomiingus vadus į 
J. Tautų Asamblėją, nes jo-

Prancūzija trauksis iš 
bazią Marokoje

Paryžius. — Francūzijos 
ir Maroko vyriausybės susi
tarė reikale pirmosios kari
nių bazių. Francūzija suti
ko savo sausumos jėgas iš
traukti iš Maroko 1961 m. 
metais, kovo pradžioje,
orlaivinio ne vėliau 1963 m.

Maroko valstybė yra 
šiaur-vakarinėje Afri k o s 
dalyje. Ji užima 172,100 
ketvirtainių mylių plotą ir

o

JLX VJL . akvvviuv v v - ,

JAV sulaikė į Kuba prista- turi apie 11,000,000 gyven-
TSRS tojų. Šalį buvotymą aliejaus, tai 

ėmėsi priemonių, kad Ku
bai aliejaus nestokotų... Štai 
kur yra draugiškas. TSRS 
atsinešimas linkui Kubos. 
Ir TSRS gabena savo pre
kes į Kubą ne todėl, kad 
joms kitur neturi rinkų, bet 
todėl, kad nori pagalbėti 
Kubos liaudžiai jos kovoje 
už tautinę laisvę”, aiškino 
TSRS užsienio ministras.

Maskva. — TSRS sulaikė 
laivyno dienraštį “Soviets- 
ki ji Flot” ir aviacijos- “So- 
vietskaja Aviacija”. Nuo 
dabar dienraštis “Krasnaja 
Z vėzdą” bus organu 
gynybos jėgų.

visų

Havana. — Kuba perims 
į savo rankas visus užsienio 
kapitalistų fabrikus ir kito
kius įrengimus.

pavergusi 
Francūzija - ir Ispanija. 
Prieš keleris metus Maroko 
atgavo nepriklausomybę, 
bet Francūzija ir Ispanija 
pasilaikė ten karines ba
zes.

ALLEN DULLES APIE 
POWERS ŠNIPĄVIMĄ
Washingtonas. — Allen 

Dulles, JAV viršininkas 
šnipavimui užsienyje, sako, 
kad lakūnas Francis Pow- 
ars, pirm jo lėktuvas buvo 
nušautas TSRS teritorijoje, 
jau 27 kartus buvo skraidęs 
virš TSRS. Sako, kad jis la
bai daug surinko informaci
jų apie TSRS gynybos pasi
ruošimus.

Maskva. — Šiemet Tary
bų Sąjungoje bus iškasta 
518,009,000 tonų anglies.

je bus iškelta labai svarbių 
Liausimų, kaip tai: nusi
ginklavimo, JAV lėktuvų 
skraidymai virš Tarybų 
Sąjungos teritorijos, JAV 
ir Kubos santykiai ir dau
gelis kitų. Iš Londono pra- : 
neša, kad anglų delegacijai 
gal vadovaus jų premjeras 
MacMillanas, o Kubos dele
gacijai Fidel Castro.

Iš Washingtono prane
ša, kad Jungtinių Tautų 
Asamblėjos atidaryme da
lyvaus ir prezidetas Eisen- 
howeris. Nors jo preziden
tystė jau baigiasi, bet gal 
būti įvyks susitikimas di
džiųjų valstybių viršūnių.

TSRS jaunimas ir 
užsienio turistai

Maskva. — Tarybinė 
spauda, o ypatingai jauni
mo, daug rašo apie kai ku
riuos turistus iš kapitalo 
šalių. Komjaunimo organas 
rašo, kad ypatingai “turis
tai” iš Jungtinių 
yra labai žemai 
moraliai.

Dienraštis sako, 
jų “kramtomosios gumos 
ir “rock ’n’ roll” laukinės 
muzikos slepiasi jiems duo
tos instrukcijos.

Dienraštis nurodo, kad 
jau visa eilė JAV turistų 
buvo sugauti dalinant TSSR 
jaunimui kurstančias kny
gutes. R. Lane, iš Los An
geles, buvo suimtas, kada 
jis papirko du rusų jaunuo
lius šnipavimui.

Valstijų 
nukritę

kad UŽ n

N. CHRUŠČIOVAS APIE 
KENNEDY IR NIKSONĄ

Maskva. — Gorkio Parke 
atsidarė Vengrijos indust
rinė paroda. Dalyvavo 
vengrų vadas Janos Kada
ras ir TSRS premjeras 
Chruščiovas. Koresponden
tai klausė Chruščiovo apie 
JAV prezidentinius kandi
datus Kennedy ir Niksoną.

“Jie abu, kaip du batai, 
o katras iš jų geresnis, tai 
sunku atskirti”, pareiškė 
premjeras.
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Panaikinti neamerikinį komitetą!
PRASIDĖJO DIDESNIS žmonių judėjimas už tai, 

kad būtų panaikintas Kongresinis neamerikinės veiklos 
ieškojimo komitetas, kurį žmonės vadina “neameriki- 
niu komitetu.”

Tuo reikalu susidarė Specialus Komitetas, kurio 
būstinė yra Los Angeles mieste, Kalifornijoj. Komiteto 
priešaky stovi kongresmanas James Roosevelt. Į Komi
tetą, įeina, be kitų, sekamos organizacijos: Young 
Democratic Clubs of America, Commission on Social 
Action of Reform Judaism, American Liberties Union, | 
United Packinghouse Workers, United Electrical1 
Workers, Religious Freedom Committee, National Law
yers Guild, Southern Conference Educational Fund, 
Emergency Civil Liberties Committee, Women’s Inter
national League for Peace and Freedom, ir American 
Jewish Congress.

Kongresmanas James Roosevelt žada įnešti Kon- 
gresan, kuris susirinks 1961 m. sausio 4 d., sumanymą 
panaikinti neamerikinį komitetą. Jei tas sumanymas 
nepraeis, tuomet šis Komitetas dės pastangas darbuo
tis, įtikinti kongresmanus, kad jie balsuotų prieš pasky
rimą tam komitetui lėšų.

Komitetas prašo visuomenės, kad padėtų jam sukel
ti lėšas kovai už panaikinimą neamerikinio komiteto. 
Aukas reikia siųsti šiuo adresu: Robert W. Kenny, 
Treasurer, 617 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, Calif.

Mes pilnai pritariame šio Komiteto suorganizavi
mui ir programai. Mes sakėme ir sakome, jog kongresi
nis neamerikinis komitetas daro didžiulę žalą Amerikai. 
Daugybę gerų žmonių šio komiteto inkvizitoriai išstū
mė iš darbų, kitus padėjo sukišti į kalėjimus.

Net ir tokie laikraščiai, kaip New York “Times”, 
Washington© “Post”, St. Louis “Dispatch” ir daugelis 
kitų, yra pasisakę už tai, kad neamerikinis komitetas 
turi būti panaikintas!

Beje, nereikia pamiršti to ir rinkiminėje kampani
joje. Nuolat ir nuolat reikia priminti kandidatams į 
Kongresą, kad jie žinotų, kaip balsuoti, kuomet tas 
klausimas iškils. . ,. .

Nieko naudingo neatliko
■ SPECIALI KONGRESO sesija baigėsi, bet ji nie- 

ko, ką žadėjo Demokratų partija savo rinkiminėje 
platformoje, nepravedė gyvenimam John Kennedy, de
mokratų kandidatas prezidento vietai, sakė, Kongresas 
atliks tą ir kitą; jis tai sakė, žinodamas, kad demokra
tai abiejuose Kongreso butuose turi daugumą savo de
putatų.

Bet kai prisiėjo balsuoti už medicininę pagalbą seno 
amžiaus žmonėms, kai prisiėjo balsuoti už minimumą 
algose($1.25 valandai), tai dalis demokratų balsavo su 
respublikonais, na, ir visi pažadai nuėjo vėjais. Algų mi
nimumas nustatytas $1.15 vai.

Kongresas vieną net biaurų dalyką atliko: jis pra
leido laikiną įstatymą, sulyg kuriuo tik Demokratų ir 
ir Respublikonų partijų kandidatai turi teisę per televi
ziją pareikšti savo mintis. Jiedu gali laisvai debatuoti, 
bet opozicijos kandidatas prezidento vietai neturi teisės 
reikalauti, kad ir jam 'būtų suteikta tiek pat laiko per 
televiziją savo nuomonę pareikšti.

Matote, laisvė tik monopolistinio kapitalo atsto
vams ir jų partijoms.

Tie, kurie tikėjosi, kad ši Kongreso sesija atliks kai 
kurių naudingų liaudžiai darbų, nusivylė.

O ką gi sako Kennedy ir Niksonas?
Jiedu sako: dabar eisime “į žmones” ir sakysime, 

kad jie išrinktų (Kennedy sakys: demokratų, o Nikso
nas—respublikonų) daugunha į Kongresą, tada tai bus 
gerai...

Pastaruoju metu yra buvę Kongreso dauguma res
publikonų, buvo dauguma demokratų. Na, ir kas? Jie 
rūpinosi tik valdančiosios klasės reikalais, o ne darbo 
žmonių, ne liaudies!

Anksčiau ar vėliau balsuotojai padarys toms tragi
komedijoms galą—tuomet, kai jie turės savo plačią liau
dies partiją—Farmerių-Darbo partiją.

Kad jie visi taip galą gautų!
GADSEN MIESTELY, Alabama valstijoj, gyveno 

17 metų amžiaus pusbernis, kuris save vadinosi naciu. 
Jp vardas ir pavardė: Jerry Hunt.
..... Jerry Hunt nepaprastas buvo nacis. Jis jau gerai 
naciškai “atsižymėjo”: §. m. kovo 25 d. Jerry Hunt susi
taisė bombą, na, ir kai žydai buvo susirinkę į savo sina
gogą (Temple Betr Israel) Gadsdene, sviedė ją į pasta
tu. Ir tuo jis didžiavosi.

Net ir Alabamoje policija šį naciuką už tai arešta
vo;, j is buvo išleistas po $10,000 bėla. Neužilgo jam būtų 
reikėję eiti prie Grand džiūrės aiškintis.

Nariukas sau sportavo, kiek galėjo, ir juokėsi iš 
tų,.kurie ruošė jam bylą

Rugpjūčio 31 d jaunas furjeriukas sėdosi i atito-

JAV KARINES žVALGY- 
BOS DARBUOTOJO
V. SLOBODOS 
PASAKOJIMAS

Kaip žinia, neseniai iš 
Vakarų Vokietijos į Rytų 
Vokietiją pabėgo JAV ar
mijos seržantas Vladimiras 
Sloboda, tarnavęs JA kari
nės žvalgybos štabe.

Pasitraukęs “iš Vaka
rų,” V. Sloboda parašė 
Maskvos “Pravdai” pareiš- 
reiškimą, prašydamas re
dakciją jį išspausdinti. Jis 
ir buvo išspausdintas. Skai
tytojų žiniai, mes čia pa
duosime kai kurias būdin
gas to pareiškimo ištrau
kas.

Savo pareiškimą V. Slo
boda pradeda šitaip:

Antrojo pasaulinio karo lai
kotarpiu aš, Vladimiras Slo
boda, gimęs 1927 metais, gy
venau kartu su tėvais Terno- 
polio vaivadijos Brodu ap
skrities Orechovčiko kaime 
(tiksliau — UTSR, Lvovo sri
tis), ir iš ten 1943 metais, 
būdamas 15-kos metų am
žiaus, buvau per prievartą iš
vežtas į Vokietiją.

N e tu r ė d a m as p ragy v e n i m o 
lėšų, aš iki 1952 metų klajo
jau po įvairias Europos šalis, 
darbo beieškodamas, bet vis
kas buvo veltui, kol galiausiai 
man “pavyko” įsitaisyti ame
rikiečių globojamoje perkeltų
jų asmenų stovykloje Frank
furte prie Maino.

Amerikiečių “labdarybė“ 
buvo tokia, kad stovykloje jie 
sudarė nepakenčiamas sąly
gas, stengėsi palaužti esančių 
ten asmenų moralinę dvasią ir 
priversti juos “laisvanoriškai“ 
priimti amerikiečių verbuoto'*- 
jų pasiūlymĄ ‘ stoti tarnauti į 
JAV armiją. ■ .,

Negalėdamas grįžti į Tarybų 
Sąjungą ir neturėdamas jokių 
kitų perspektyvų, aš kartu su 
kitais į mane panašiais “per
keltaisiais ašmenimis“ buvau 
priverstas užsiverbuoti į ame
rikiečių armiją.

Iki 1 9 5 8 metų stažavau 
JAV karinės žvalgybos 525- 
toje grupėje Fort-Brege (Šiau
rinė Karolinos valstija). .1958 
metais gavau Amerikos pilie
tybę ir buvau pasiųstas dirbti 
Į JAV karinės žvalgybos 513- 
tą grupę Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje.

Iki š. m. rugpiūčio 2 dienos, 
tai yra iki sav° perėjimo j 
VDF, aš dirbau vienos sekci
jos viršininko pavaduotoju 
513-tos grupės štabe Oberur- 
zelyje (VFR). Tarybinė pa
dėtis leido man susipažinti su 
Amerikos karinės ~ žvalgybos 
dokumentais ir žirioti jos va
dovybės bei JAV kariuomenės 
vadovybės Europoje direkty
vas ir nurodymus, taip pat 
žvalgybinę medžiagą, susiju
sią su dabartinės politinės pa
dėties vertinimu i p su J A V 
planuojamomis karinėmis bei 
žvalgybinėmis priemo n ė m i s 
artimiausiai ateičiai...

Aš žinau, kad Vakarų Vo
kietijos teritorijoje ' yra pla
čiai išsišakojęs Amerikos žval
gybos tinklas, Visu JAV žval
gybos organų, veiklai Vokieti
jos Federatyvinėje Respubli
koje vadovauja ir ją koordi
nuoja JAV Centrinė žvalgy
bos valdyba, kurios štabas 
Europoje yra Frankfurte prie 
Maino. Daugybė JAV Centri
nės žvalgybos valdybos pada
linių, išmėtytų po visą VFR 
teritoriją, yra u ž m a s kuoti, 
kaip tariami kariniai padali
niai. Apie tai, tarp kitko, ge
rai žino Bonos valdžios orga
nai.

Centrinės žvalgybos valdy
bos kontroliuojami, Vakarų 
Vokietijoje veikia JAV kari

nės, karinės oro ir karinės jū
rų žvalgybos padaliniai, tu
rintys skyrius visuose dideliuo
se VFR miestuose. Didžiausi 
JAV karinės žvalgybos pada
liniai Vokietijos Federatyvi
nėje respublikoje yra 513-to- 
ji žvalgybos grupė, kurioje aš 
tarnavau, 66-toji žvalgybos 
grupė ir 532-sis žvalgybos ba
talionas, esantys JAV 7-tosios 
armijos sudėtyje. Šiuose pa
daliniuose yra keletas tūks
tančių kadrinių žval g y b o s 
darbuotojų, ir jų skaičius visą 
laiką didėja. Antai, pavyz
džiui, 513-toje žvalgybos gru
pėje šiuo metu yra daugiau 
kaip 2,000 žmonių...

JAV žvalgyba labai plačiai 
naudoja metodą siųsti iš VFR, 
ypač iš Vakarų Berlyno, agen
tus į VDR, TSRS, Lenkiją, 
Vengrią ir Čekoslovakiją. A- 
merikiečių žvalgybos vadovai 
karininkus orientuoja, kad, 
darbuojantis prieš socialisti
nės stovyklos šalis ir ypač 
prieš VDR, galima savo tiks
lams pasiekti griebtis bet ko
kių metodų, įskaitant diversi
jas pramonėje ir transporte, 
tiekimo dezorganizavimą, sie
kiant sukelti tose šalyse gy
ventojų nepasitenkinimą. Va
karų Berlyne taip pat yra A- 
merikos žvalgybos 10-tosios 
diversinės parašiutininkų gru
pės skyrius, kuris specializuo
jasi pačiuose nešvariausiuose 
“darbo“ metoduose, žvalgy
bos agentams iš VFR į Vaka
rų Berlyną ir atgal siųsti nau
dojami Amerikos lėktuvai.

Žymi vieta Amerikos kari
nės žvalgybos darbe Vakarų 
Vokietijoje ir Vakarų Berly
ne tenka agentų verbavimui iš 
vokiečių, turinčių giminystės 
ryšių Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje ir kitose Ry
tų Europos šalyse. Praktiškai 
visi punktai, kuriuose apklau
siami vokiečiai, persikeliantie- 
ji iš VFR į VDR ir atgal, yra 
agentūros verbavimo punktai. 
Tiesa,, norinčių dirbti Ameri
kos žvalgybai -atsiranda ne
daug, ir Amerikos žvalgai, 
kaip aš tikrai žinau, šiame 
darbe patiria didelių sunku
mų. Dauguma agentų ver
buojama darant didelį spau
dimą, naudojant įvairias šan
tažo formas, grasinimus, taip 
pat paperkami...

Amerikiečių žvalgybos pa
daliniuose ir JAV armijos ka
rinių dalinių štabuose Europo
je dabar intensyviai ruošia
masi naujam karui. Konkre
čiai, permetama vis daugiau 
agentūros į VDR, TSRS ir ki
tas socialistinės stovyklos ša
lis, siekiant rinkti žvalgybinę 
informaciją apie gyvybiškai 
svarbius objektus tose šalyse. 
513-toje grupėje yra TSRS, 
Lenkijos, Čekoslovakios ir ki
tų šalių topografiniai žemėla
piai, kuriuose pažymimi būsi
mų bombardavimų objektai. 
Aš žinau, kad, pasiunčiant 
“U-2“ tipo lėktuvus skraidyti 
viršum Tarybų Sąjungos teri
torijos, vienas iš tikslų kaip 
tik ir buvo rinkti žinias šiems 
žemėlapiams. Tarp kitko, šio 
tipo lėktuvų bazė ta’P Pat Yra 
Vokietijos Federat y v i n ė j e 
Respublikoje, Bitburgo aero
drome.

Mano turimais duomenimis, 
Amerikos kariauna, ruošda
masi karui, dirba ardomąjį 
darbą ir prieš neutraliąsias 
šalis. Oficialiuose Amerikos 
kariniuose dokumentuose, pa
ruoštuose, ryšium su NATO 
manevrais, sakoma, kad, ki
lus karui, atsižvelgti į tokių 
šalių, kaip Austrija ir Šveica
rija, neutralumą nėra reikalo.

Tam atvejui, jeigu AmerL 
kos armijai ir jos sąjunginin
kams teks pasitraukti kitapus 
Reino, amerikiečių žvalgyba 
ruošia planus sunaikinti svar
bius VFR objektus ir ištisus 
jos miestus. Specialiai paskir
ti Amerikos karinės žvalgy
bos darbuotojai paslapčiomis,

mobilį ir, norėdamas atkreipti kitų dėmesį į save, pir
miausiai paleido iš revolverio į orą šūvį, tarsi sa
kydamas: žiūrėkite, koks aš smarkus!

Tuomet Jerry Hunt pagazavo savo automobilį ir 
pasileido lėkti. Staiga automobilis drožė į medį ir ant 
syk pakepė smarkuolį.

Būtų gerai, kad visi fašistai panašiai galų pasida
rytų. Tuomet pasaulis būtų iš tikrųjų ramesnis.

Vakari? Vokietijos valdžios' 
organams nežinant, renka 
svarbiausių VFR miestų pla
nus, nagrinėja vandens tieki
mo, kanalizacijos, komunika
cijų ir kitų sistemų planus. 
Atitinkama medžiaga nekal
tais pretekstais superkama iš 
miestų valdžios organų. Prieš 
keletą metų amerikiečiai pa
ruošė Reino slėnio užtvindy
mo planą, kurį jie ketina įgy
vendinti, kai laikys tai esant 
tikslinga.

Taip pat planuojama, esant 
reikalui, sunaikinti “strategi
nius objektus“ ir kitose šaly
se, pavyzdžiui, D a n i joje ir 
Norvegijoje. Man teko matyti 
šių šalių žemėlapius su pažy
mėtais juose “objektais,“ ku
riuos Amerikos aviacija savo 
vadovybės įsakymu turėsianti 
sunaikinti.

Šiame savo pareiškime aš 
išdėsčiau tik dalį to, ką žinau 
ir su kuo man teko susidurti, 
tarnaujant Amerikos karinėje 
žvalgyboje Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje. 
Man atrodo, jog net šito jau 
pakanka, kad būtų galima 
suprasti, kodėl aš tvirtai pa
siryžau nutraukti ryšius su 
nusikaltėlių gauja, su kuria 
mane buvo susiėjusios aplin
kybės. Turiu pasakyti, kad 
kad daugelis mano buvusių 
kolegų laikosi tokių pat pa
žiūrų, kaip ir aš, bet bijo at
virai apie tai pareikšti.

Aš prašau Tarybų Sąjungos 
vyriausybę suoteikti man poli- 

(tinę prieglaudą ir duoti gali
mybę dalyvauti aktyvioje ko
voje prieš taikos priešu intri
gas.“ V. Sloboda

OLIMPINE UGNIS 
UŽDEGĖ TAUTŲ 

DRAUGYSTE
Lietuvos sportininkų or

ganas “Sportas” rašo:
Romoje plevėsuoja olimpi

nė vėliava, dega iš. olimpiadų 
tėvynės — Graikijos atgaben
ta ugnis. Vyksta didžioji pa
saulinio sporto šventė.

“Amžinojo miesto“ stadio
nuose, baseinuose, salėse—vi
sose olimpinėse Romos sporto 
bazėse tris savaites geriausie
ji 85 šalių sportininkai kovos 

I dėl pergalių.
Olimpiada — ne tik spor

tinės kovos arena. Ji padeda 
stiprinti įvairių šalių jaunimo 
ryšius. Olimpinės žaidynės,— 
sakoma N. Chruščiovo laiške 
XVII olimpiados dalyviams,— 
gera tarptautinio sportinio ju
dėjimo tradicija. Olimpinė 
ugnis uždega žmonių širdyse 
draugystės dvasią, ragina gar
bingai lenktyniauti, padeda 
stiprinti taiką ir savitarpio su
pratimą. Kartu Olimpinės žai
dynės yra gera svortinio meis
triškumo mokykla, padeda 
vystyti kūno kultūrą ir spor
tą.“

Tarybinės vyriausybės va
dovo laiškas sukėlė didelį 
džiaugsmą ir entuziazmą mū
sų olimpiečių širdyse, įkvėp
damas juos naujoms perga
lėms. TSRS olimpiečių atsaky
mo laiške N. Chruščiovui sa
koma : “Jūsų sveik i n i m a s , 
brangusis Nikita Sergiejevi- 
čiau, kupinas rūpinimosi tai-, 
ka ir žmonijos laime, m U s 
įkvepia naujiems sporto, mo
kymosi ir kūrybinio darbo lai
mėjimams mūsų puikios Tėvy
nės šlovės vardan.“

Su dideliu pritarimu sutiko 
N. Chruščiovo laišką ir dau
gelis kitų šalių olimpiečių, ku
rie karštai trokšta draugystės 
ir taikos tarp tautų.

Visi dori sporto mėgėjai yra 
įsitikinę, kad XVII olimpiada, 
nepaisant atskirų reakcionie
rių mėginimų sudrumsti drau
gystės dvasią, nepaisant kai 
kurių olimpinių idėjų pažeidi
nėjimų, įneš didelį indėlį į 
įvairių šalių sportininkų bro
liškų ryšių stiprinimą.

Tarybiniai sportininkai yra 
pirmose gretose tų, kurie ak
tyviai stiprina šiuos ryšius, 
kurie kovoja už olimpinio ju
dėjimo demokraiškumą, už vi
sų sporto šakų ir visų šalių 
lygiateisiškumą pasauliniame 
sportiniame judėjime, tame 
tarpe ir olimipinėše žaidynė
se. Tuo jie įsigyja daug pui
kių draugų.

ROMA.—Ir štai ji, lauk
toji diena, atėjo. Ji atėjo į 
“amžinojo miesto” stadio
nų “Foro olimpiko,” tačiau 
ja pajuto visi sporto mėgė
jai. Visų planetų maloniai 
nudžiugino darnus sporti
ninkų, atstovaujančių net 
85 pasaulio šalims, žings
nis, kuriuo savo parado me
tu praėjo olimpiečiai.

...Pro stadiono vartus žy- 
giuojapirmoji kolona. Prie
kyje vėliavnešys. Tai žen
gia saule įdegę graikai. 
Jiems, davusiems pasauliui 
vienų nuostabiausių sporto 
švenčių, suteikta garbė pra
dėti olimpinį paradų.

Paskui ja deleg a c i j o s 
žengia italų abėcėlės tvar
ka. Eina Europos ir koloni
alizmo pančius daužančios 
Afrikos atstovai, didžiau
siojo žemyno Azijos ir Nau
jojo pasaulio — Amerikos 
sportininkai, praė j u s i o s 
olimpiados šeimininkai — 
Aust rali jos jaunuoliai ir 
merginos. Štai nedidelės de
legacijos priekyje plaukia 
juodu kaspinu perrišta vė
liava. Tai, slėpdami širdy
je didelį skausmų dėl juos 
ištikusios stichinės nelai
mės — žemės drebėjimo — 
žygiuoja Čilės jaunimo pa
siuntiniai. Į stadionų įeina 
jungtinė vokiečių delegaci
ja. Bendroji Vokietijos ko
manda viena didžiausių, ji 
parade, lygiai kaip ir JAV 
bei TSRS delegacijos, jun
gia po 245 sportininkus.

Aplodismentai supurto 
didžiulį stadionų. Tai dau
giatūkstantinė daugiakalbė 
žiūrovų minia sveikina Ta
i’ y b ų šalies jaunimo pa- 
siunti nius. 23 tautybių 
sportininkai TSRS olim
piečių gretose. Štai šalia 
ruso P. Bolotnikovo ir gru
zino R. Šavlakadzės, ukrai
nietės L. Latyninos ir lat
vio M. Valdamanio, armė
no V. Jengibariano ir esto 
H. Selgo, greta kitų tary
binių tautų atstovų žengia 
ir lietuvė Birutė Kalėdie- 
nė... Delegacijos priekyje—

ŽMONIŠKUMO ŽYGIAI
Du tarybiniai inžinieriai, 

žiūrėdami į chronikos filmų 
iš Jungtinių Valstijų, matė: 
laukus, girias, farmas, ma
žus ir didelius namus, 
miestų dangoraižius, pla
čias gatves, užkimštas au
tomašinų ir prisiminė apie 
savo žygį, kurį atliko gelbė
dami du amerikiečius.' In
žinierius A. Kondrašovas 
pastate klausimų: Ar pa
meni, Aleksandrai, k a ip 
mes išgelbėjome du ameri
kiečius?

—Taip, to niekados nebus 
galima pamiršti, — atsakė 
inžinierius A. Pobožyji.

Įvykis buvo laike Antro
jo pasaulinio karo, 1944 m. 
Šie inžinieriai dirbo Sibire 
prie nUujo geležinkelio. Bu
vo pastebėta, kad Jungtimi) 
Valstijų didelis bombonešis 
liepsnodamas krinta į miš
kų, matomai, jis atskrido iš 
kovų prieš japonus.

Netolimai buvo geležinke
lio statytojų stovykla. Ta
rybiniai- darbininkai matė 
krintantį lėktuvų ir nusku
bėjo pagalbai. Paaiškėjo, 
kad lėktuve buvo 11 žmo- 
ių, devynis jų rado, o dvie
jų negalėjo surasti...

Gelbėtojai ir išgelbėtieji 
sugrįžo į darbininkų sto
vyklų ir tų papasakojo. In
žinierius A. Pobožyji susi
rūpino amerikiečiais, kurių 
nesurado. Jis pasiūlė, kad

-------- -- , * ' J * .v,

2 p.-Laisvė (Liberty)—An tr

didžiulė raudona kūju ir, < 
pjautuvu papuošta vėliava?'* 1 
Jų neša vienas stipriau- ■ 
šių pasaulio žmonių, rusų ■ 
inžinierius Jurijus Vlaso- ■
vas. ■

Paskutinieji į stadionų 1
įeina olimpiados šeiminin- |
kai—italai. I

Sportininkų kolonos dar- I
niais stačia kampiais su- \
stingsta aikštėje. Trumpa 
kalba į susirinkusius krei
piasi XVII olimpinių žaidy
nių organizacinio komiteto 
pirmininkas Italijos minis
tras Dž. Andreotis. Jis pa
žymi didelę olimpiados 
reikšmę taikai.

Tarptautinio olimpinio 
komiteto p r e z i d entas A. 
Brendedžas dėkoja romie
čiams už nuoširdų priėmi
mą ir linki olimpinių žaidy
nių dalyviams sėkmės gar
bingai kovojant ir siekiant j 
pergalių. I

—Skelbiu olimpines žai
dynes atidarytas, — galin
gi reproduktoriai išnešioja ’ 
Italijos respublikos prezi
dento D. Gronkio žodžius.

Geriausi Italijos sporti
ninkai, lydimi karo jūrinin- < 
kų garbės orkestro, įneša į 
aikštę balta olimpinę vėlia
vų. Olimpinio himno garsų 
lydima penkiais žiedais pa
puošta vėliava lėtai kyla į 
viršų.

Griaudžia pabūklų salvės. 
Pro vartus deglu nešinas 
įbėga devyniolikmetis italų 
studentas Dž. Peris. Atke
liavo prie Olimpo uždegta 
ugnis, kuri be paliovos degs 
iki pat olimpiados pabaigos.

Kajriaja ranka laikyda- I 
mas Italijos vėliava, įžy
mus šios šalies sportininką^ 
Adolfo K o n s o 1 i n i s visų^^k 
olimpiados dalyvių vardu - 
skaito tradicinę olimpinę 
priesaiką.

Olimpiados atidarymo ce
remonija baigta. Ovacijų 
lydimos delegacijos palieka 
stadionų.

O vakare prasidėjo olim
pinės varžybos...

(“Sportas” )

reikia atnaujinti ieškojimų. 
Jis, inžinierius Kondrašo- 

•!vas ir dar trys jauni vyrai 
i pasiėmė maisto, paruošė dvi 
valtis ir išplaukė upe prieš 
vandenį į nukrituosio lėktu
vo sritį.

Kelyje keblumų buvo 
i daug. Vienoje vietoje 'į upę 
buvo privirtusių medžių, 
ten jie besigrumdami suga^ 

■dino viena valtį. Rado žd? 
Ivaujančių vietos gyventojų, 
i kurie tvirtino, kad upe 
i prieš vandenį tiesiog “ne
galima plaukti.” 4

Bet ieškotojai plaukė. Ir 
štai pastebėjo girioje kylan
čius dūmus. Pasiekė tų vie
tų ir rado du aamerikiečius. 
Juos pristatė į geležinkelie
čių stovykų ir taip išgelbė
jo-

Prabėgo daug metų. 1959 
metais tarybiniai kariai ir 
jūrininkai darė pratimus 
Kurilų salų srityje. Paki
lusios jūrų bangos nubloškė 
vienų valtelę į Ramųjį van
denynų, kurioje buvo keturi 
jūrininkai.

Per 49 dienas jie buvo 
bangų blaškomi . Kentėjo 
alkį ir troškulį. Ir štai nuo 
Jungtinių Valstijų lėktuvo 
pastebėjo tuos tarybinius'^ 
jūrininkus. Jie buvo išg&-* 
bėti ir grįžo į savo tėvynę. 
Amerikiečiai atsilygino ta- 
ybiniams žmonėms.

K. D.

, rugsėjo (Sept.) 6, 1960



Rojus Miz’ara

Atsakau į klausimus
Nusikaltimai Lietuvoje mažėja, 

kalėjimai uždaromi
m 4Apie lygybę ir sulyginimą

Prieš kurį laiką “Laisvė
je” atsakiau vienam asme
niui į jo klausimą, “ar visi 
žmonės Lietuvoje šiandien 
yra lygūs”. Atsakiau, kad 
marksistai nenumato tos 
gadynės, kurią visi žmonės 
VISAME KAME būtų ly
gūs. Ten pat buvo tuo klau
simu pacituoti įžymiausieji 
marksistai: ir Marksas, ir 
Engelsas, ir Leninas, ir Sta
linas.

Dabar vienas asmuo pri
siuntė rašinėlį, kuriame jis 
prideda: “Aš tik noriu įro
dyti, kad nėra jokio skirtu
mo tarp profesoriaus, inži
nieriaus ir gatves šlaviko...” į

Aš gi rašiau ne apie tarp I 
tu profesijų žmonių skirtu
mus; rašiau apie skirtingą 
'atlyginimą už jų darbą. Sa
ikiau: profesoriai, inžinie-1 
ridi gauna didesnį atlygini
mą už savo darbą negu, sa
kysime, gatvės šlavikas.

Socialistinėje santvarko
je visi žmonės — ir profe
sorius, ir agronomas, ir dar
bininkas, ir kolūkietis, ir 
gatvės šlavikas, ir šeimi
ninkė — yra lygūs ta pras
me, kad jie yra lygūs savo 
šalies šeimininkai. Jie bend
rai valdo savo šalies turtus 
i— fabrikus, mokslo įstai
gas, žemę; jie turi lygią tei
sę į darbą, į mokslą, į poil
sy.

Bet sulyg savo sugebėji
mais, sulyg savo išsilavini
mu, dar nėra lygūs, todėl 
negauna ir lygaus atlygini
mo už savo darbą.

Reikia tačiau nepamirš
ta to fakto, kaip sakiau, kad 
Tarybinėje Lietuvoje vi
siems žmonėms yra plačiai 
clurys atdaros į mokslą: 
pradžios mokyklos, yra vi
durinės, yra aukštosios, yra 
daugybė technikumų, kur 
žmones moko visokių spe
cialybių. Kurie negali į mo
kyklas įstoti asmeniniai, 
gali mokytis neakivaizdiniu 
būdu (per korespondenci
jas, kaip amerikiečiai sa
ko). Na, tai labai daug žmo
nių ir mokosi!

Ir taip ilgainiui socialis- 
t’nė santvarka priauklės 
žmones prie tokio lygio, kai 
palaipsniui išnyks ir už 
darbą atlyginimo skirtu- 

- mas.
Prie tokio rytojaus Tary

bų Lietuva žygiuoja spar
čiais žingsniais!

Laiško autorius kitur sa
ko: “Tik tada įvyks pilna 

^lygybė, kada bus pilnai pa
gaminta ekonominių reik
menų, kad pilnai užtektų 
visiems gyventojams...” 

z Marksistai sako: komu- 
’ nistinėje santvarkoje kiek
vienas asmuo dirbs, kiek 
galės, ir bendrais darbo 
vaisiais naudosis, kiek ku
riam reikės. Bet ir tuomet 
dar nereikš pilną tarp žmo
nių lygybę VISAME KA
ME. Vienas žmogus norės 
valgyti tokį maistą, kitas 
—kitokį. Sakysime: vienam 
patiks toks rūbas, kitam— 
kitoks. Vienas norės klau
sytis tokios muzikos, kitas 
—kitokios, ir tt.

—Ar daug Lietuvoje yra 
žydų?

Sulyg vėliausiu cenzu 
(gyventojų surašymu), at
liktu 1959 metais, Lietuvo
je gyvena apie 25,000 žydų 

^ tautybes žmonių. Man esant 
Lietuvoje, kai gyventojų 
surašymo duomenys dar 
buvo nepaskelbti, buvo 
manyta, kad jų Lietuvoje 
yra apie 27,000. Jie gyvena 
daugiausiai didesn i u o s e

kal-

šei-

miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose ir kt.

Mažesniuose miesteliuose 
jų visiškai nebeliko. Sakysi
me, tokioje Merkinėje. At
simenu, piano laikais žydų 
tautybės žmonių gyveno ne
maža. Bet karo pradžioje 
nacių bombonešiai Merkinę 
sudegino, daug žuvo ir žmo
nių. O kurie žydai išliko, 
kurie nespėjo pabėgti ir pa
sislėpti, tuos naciai masi
niai išžudė.

Būdamas Merkinėje, klau
sinėjau apie tuos ir kitus 
žydus, kurie mano laikais 
man buvo geri pažįstami, su 
kuriais draugavau. Nebeli
ko jų ten nė vieno! Pana
šiai buvo ir su kitų mažes
nių miestų bei miestelių žy
dais,pav. Varėnos 1-osios,

Mažėjant nusikalstamu
mui, vis plačiau taikant 
teisės pažeidėjams visuome
ninio poveikio priemones, 
nuolat mažėja žmonių, at
liekančių bausmę pataisos 
darbų. įstaigose. Nepaisant 
to, kad pastaraisiais metais 
respublikoje buvo likviduo
ta dauguma kalėjimų, liku
sieji kalėjimai iš esmės bū
davo tušti. Suimtųjų skai-

ten

po-
žy-

kalėjimuose jau eilė metų 
i neviršy d a v o ketvirtadalio 
ar penktadalio kalėjimams 
nustatyto maksimalaus vie
tų skaičiaus. Visa tai suda
rė sąlygas toliau mažinti 
pataisos darbų įstaigų skai
čių.

Neseniai Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba priėmė nu
tarimą likviduoti dar du 
kalėjimus—Kauno ir Klai
pėdos. Dabar šie kalėjimai 
jau tušti. i

Beveik šimtą metų egzis
tavo Kauno k a 1 ė j i m a s . 
Daugybės įvykių liudinin
kės buvo jo niaurios sienos. 
1863 metais, įsiliepsnojus 
masiniam Lietuvos ir Bal
tarusijos valstiečių sukili-l 
mui, caro satrapai karštli
gišku skubotumu statė šį
kalėjimą. Į dar neužbaig-! re smetoniniai budeliai 
tus jo korpusus buvo įmes- ’ Kauno kalėjime. Ne vienas 
ti tūkstančiai sukilimo da- kalinys išėjo iš proto ir Žu
ly vi ų.

Ir p a s k e s n iais metais 
Kauno kalėjime ilgus 
tus buvo kankinami

vo, neišlaikęs kančių.
Kruvina susidorojimo su 

me-1 darbo žmonėmis vieta Kau- 
kovo-1 no kalėjimas buvo ir sun-

Nauji vartai į pasaulį Rytų Vokietijai
Tai buvo, jei neklystu, 

maždaug prieš trejus me
tus. Laukdamas mažytėje 

Vilniuje žydai turi savo 
saviveiklos ratelius, dažnai 
stato savo kalba spektak
lius, ruošia koncertus.

Komjaunimo gatvėje yra 
jų sinagoga. Buvau kartą 
j on užėjęs, bet ne pamaldų 
metu, tai nežinau, kiek 
jų dar lankosi.

Vieną kartą turėjau 
kalbį su prasilavinusia
du kilmės moterim. Ji man 
sakė:

■—Lietuvoje žydų yra 40,- 
000, tai reikėtų jiems leisti 
kokį nors žurnalą jų kalba.

Aš tuomet abejojau, ar 
galėtų tiek žydų Lietuvoje 
būti. Gyventojų surašymo 
duomenys patvirtino mano 
nuomonę.

Vienas įžymus Komparti
jos vadovas man sakė:

—Atrodo, kad anksčiau 
ar vėliau bus leidžiamas 
žydų kalba žurnalas.

Turiu pasakyti, kad dau- Tiuringijos stotelėje trauki- 
guma žydų yra įsijun- nio į Berlyną, sėdėjau pero- 
gę į visą kūrybinį šalies'ne ir stebėjau man kiek ne
darbą, pilnai susiję su lie
tuvių tauta ir jos kultūra. 
Tu jų jokiu būdu neatskir
si nuo lietuvių.

Žydai dirba mokslo įstai
gose, dirba literatūroje, me
ne, dirba žurnalistikoje, 
dirba pramonėje, prekybo
je, dirba visokiose gyveni
mo srityse. Yra žydų dir
bančiu ir kolūkiuose. Lietu
vių kalbą jie užvaldę pui
kiai. Ypatingai uoliai daly
vauja visuomeniniame dar
be žydai seni revoliucionie
riai, ilgus metus veikę po
grindyje, kai fašizmas slė
gė Lietuvą.

Tačiau yra dar ir Lietu
voje dalelė žydų, paveiktų 
zionistų propagandos, ku
riuos žavi Izraelis. Tokie su 
lietuvių kultūra nesutampa, 
o tik laukia progos, kad ga
lėtų išvykti į užsienį.

Man būvant Varšuvoje, 
atsitiko toks įvykėlis: Mu
du su V. Zenkevičium res
torane valgėme vakarienę. 
Stebime, įeina senutė su 
berniuku ir mergaite — su 
savo anūkais. Ji sėdi prie 
stalo, o vaikai vaikščioja 
po restoraną (tuomet jis 
buvo apytuštis) ir akylai 
dairosi. Prieina jiedu prie 
mūs. V. Zenkevičius lenkiš
kai klausia:

—Iš kur jūs, vaikai?
—Iš Vilniaus.
—Kada čion atvykote?
—Vakar.
—Kur Vilniuje gyveno

te? '
Tikrai neatsimenu, bet" 

rodosi, atsakė: Biliūno gat
vėje.
—Mokate lietuviškai 

bėti?
—Ne, nemokame.
Buvo aišku, kad ši

ma, zionistų. paveikta, 
visą laiką tik laukė progos

įprastą aplinką. Pro šalį ga
na dažnai praskriedavo pre
kiniai traukiniai, bet įdo
miausia buvo tai, kad dau
gumą jų sudarė akmenimis 
pakrautos platformos. Pa
prastų paprasčiausiais ak
menimis. Vienas, antras, 
trečias traukinys. Ir visa 
tai per nepilną valandą. Su
sidomėjęs keistoku krovi
niu, priėjau prie netoliese 
lūkuriavusio vyriškio ir pa
klausiau :

— Malonėkite pasakyti, 
kas tai per keisti trauki
niai? Kur gi jie veža tuos 
akmenis, kam jų prireikė?

—Nagi, Rostokui, — at
sakė užkalbintasis trumpai, 
o jo akyse pastebėjau links
mą ugnelę, tarsi sakančią: 
“Keistuolis! Tokio papras
to dalyko nežino.”

Šį įvykį prisiminiau žy
miai vėliau, kai pirmą kar
tą atvykau į Rostoką ir pa
mačiau naująjį molą. Dvi
dešimt du mėnesiai buvo 
numatyti jo statybai, bet 
pasirodė, kad pakako ir de
vynių. Visoje respublikoje 
buvo renkami akmenys ir 
siunčiami į Rostoką

Šiame darbe ypatingai pa
sižymėjo Vokietijos Laisvo
jo jaunimo sąjungos nariai 
ir pionieriai, o 72,000 sava
norių, Rostoko ir aplinkinių 
vietovių gyventojai, apsi
ginklavę kastuvais bei kaup
tukais, atvyko padėti ke
liems tūkstančiams nuolati
nių darbininkų. Molo sta
tybai prireikė 75,000 tonų 

išvykti iš Lietuvos, nešdin
tis Izraeliu ar kur kitur. Su 
lietuvių tauta susiliejimas 
jai buvo svetimas dalykas.

Be f tokių Lietuvoje, man 
sakė, yra nedaug.

tojai dėl liaudies laimės. 
1905 metais — pirmosios 
Rusijos revoliucijos metais 
— plieniniai Kauno kalėji
mo užraktai, ir geležinės 
grotos nebebuvo patikima 
garantija apsisaugoti nuo 
liaudies rūstybės. Kauno 
žandarmerijos viršininkas 
Tiškevičius, panikos apim
tas, pranešinėjo vyriausy
bei, kad kalėjime kas mi
nutę gali įsiliepsnoti suki
limas.

B u rž u az i jos viešpatavimo 
Lietuvoje metais Kauno 
kalėjimas buvo viena pa
grindinių fašistinio režimo 
atramų. Geriausi lietuvių 
tautos sūnūs ir dukros — 
komunistai — šiame kalėji
me buvo kankinami, iš jų 
čia buvo tyčiojamasi. Bet 
ir tai negalėjo nuslopinti 
komunistu kovinės dvasios. 
Sunkiomis kalėjimo sąlygo
mis komunistai leido savo 
nelegalų laikraštį ‘Kovo
tojas.” Politiniai kaliniai 
palaikė ryšius su pogrindi
niu Lietuvos Komu n i s t ų 
partijos Centro Komitetu, 
stengėsi, net būdami kalėji
me, įnešti savo indėlį į ko
vą už šviesią liaudies ateitį.

Baisius nusikaltimus da- 
Seattle, Wash. — Boeing 

Airplane Co. statys naują 
raketų gaminimo fabriką 
Utah valstijoje už $9,000,- 
000. Kompanijos viršinin
kai netiki, kad bus susitar
ta nusiginklavimui.

akmenų ir 62,000 tonų buvo 
surinkta respublikos laukuo
se bei atgabenta paskyrimo 
vieton. Jau., vien tai parodo 
VDR darbo žmonių suinte
resuotumą naujojo uosto gi
mimu, jau vien tai geriau
siai kalba apie visaliaudinį 
šios statybos pobūdį

Ir šitas VDR darbo žmo
nių pakilimas visiškai su
prantamas. Juk jie visi pui
kiai žino, kad “naujieji var
tai į pasaulį” įgalins žy
miai daugiau ir—kas svar
biausia—žymiai pigiau įsi
vežti iš užsienio visas tas 
gėrybes, kurios rekalingos 
r e s p u blikai, pertvarkan
čiai savo ekonomiką nau
jais, socialistiniais pagrin
dais, bei išsiųsti vandens 
keliu, eksportuojamą pro
dukciją.

Dar visai neseniai respub
likai tekdavo kasmet paklo
ti ant stalo daugiau kaip 
kelis šimtus milijonų mar
kių vien už tai, kad jai skir
tos prekės būdavo iškrau
namos kaimyniniuose, jai 
nepriklausančiuose uostuo
se. Didžiausia importuoja
mų žaliavų ir gaminių dalis 
patekdavo į Vakarų Vokie
tijos uostus, o iš čia jau 
tęsdavo kelionę vidaus van
denimis ar geležinkeliais į 
demokratinę Vokietiją. Jei, 
sakysime, 2,000 tonų med
vilnės siunta iš Egipto atsi
durdavo Hamburge, tai jos 
iškrovimas ir pervežimas 
iki pasienio kaštuodavo res
publikai ne mažiau kaip 
70,000 dolerių. Tačiau VDR 
pramoninė produkcija auga 
sparčiais tempais, o tuo pa
čiu vis daugiau importuo
jama. Tam ir reikalingas 
naujas didelis, pagal pasku
tinį technikos žodį įrengtas 
uostas.

Savaime suprantama, kad 
toliau naudotis svetimų 
uostų paslaugomis būtų tas 
pats, kaip, sakysime, už pa
siskolintą kelioms dienoms 
automobilį sumokėti beveik

jo pilną vertę. Tiesa, iki 
1965 metų uosto statyba 
kainuos 750 milijonų mar
kių. Tačiau jau per šį lai
kotarpį respublika sutau
pys beveik tiek, kiek jai bū
tų tekę sumokėti sveti
miems uostams.

1957 metais senajame 
Rostoko uoste buvo iškrau
ta ir pakrauta 1,169,310 
tonų. Šiemet, užbaigus tam 
tikrą bendrosios statybos 
dalį, jo pajėgumas jau ge
rokai padidės.

Kai prieš keletą metų bu
vo pradėti Rostoko uosto 
statybos darbai, Vakarų 
Vokietijos spaudoje pasiro
dė nemaža straipsnių, ku
riuose iš pradžių stengtasi 
įrodinėti, jog tokio didelio 
pajėgumo uostas VDR vi
siškai nereikalingas, 
čiau į šitą “patarimą”
buvo atsižvelgta, ir tuomet 
ta pati spauda atskleidė 
tikrąją jos susirūpinimo 
paslaptį — atseit, Rostokas 
nukonkuruos Hamburgą ir 
šitam senam pasaulio garso 
uostui teks pergyventi kri
zę. Ką gi, galimas daiktas, 
kad taip ir bus. Bet argi 
vien todėl turi Vokietijos 
Demokratinė Respublika 
atsisakyti tvarkyti savo 
liaudies ūkį taip, kaip 
patogiau?

O Rostokas iš tiesų be 
lo patogus uostas, jam
gresia net didžiausios aud
ros, jame nėra potvynių ir 
atoslūgių, o svarbiausia — 
jis neužšąlą. Jį sieja su 
krašto vidumi geras gele
žinkelių ir plentų tinklas, o 
netrukus uostas bus pri
jungtas prie vidaus van
dens kelių. Galutinai įren
gus uostą, jame galima bus 
ištisą parą iškrauti ar pa
krauti bet kurio tonažo lai
vus. Visa tai bus atliekama 
n e p a p rastai greitai, nes, 
pavyzdžiui, 10,000 tonų lai
vas bus iškraunamas per 
septynias - aštuonias valan
das. Štai kodėl Rostoką ne

Ta- 
ne-

jai

ne-

kiaisiais vokiškosios okupa-i 
cijos metais.

Pasibaigė Kauno kalėjimo 
deuynHasdesimts &eptynerių 
metų istorija. Jo korpusai 
bus rekonstruoti ir persta
tyti. Ten įsikurs viena iš 
Kauno mokymo įstaigų.

Atituštintas Klaipėdos 
kalėjimo pastatas bus per
duotas kai kurioms miesto

Panašiai išnaudojami ir 
anksčiau likviduotų kalėji
mų pastatai. Buvusiame ka
lėjime Vilniuje, Kosciuškos 
gatvėje, įrengti kul t ū r o s 
rūmai profesinio - techninio 
mokymo mokyklų mokslei
viams, buvusiame Utenos 
kalėjime įkurta ligoninė, 
buvusiuose Raseinių ir Šilu
tės kalėjimuose — žemės 
ūkio mechanizavimo mo
kyklos ir t.t.

Tai, kad mūsų respubli
koje likviduojami dar du 
kalėjimai — reikšmingas! 
įvykis. Jis rodo, jog lietu
vių tautos gyvenime įvyko 
didelės ir džiugios permai
nos. Negrįžtamai nugrimz
do į praeitį buržuazinių lai
kų baisybės—badas, nedar
bas, savivalė. Kartu mažė
ja ir jų sunkus palikimas— 
kriminaliniai nusikaltimai.

A. GAILEVIČIUS,
LTSR vidaus reikalų ministras

Kas yra knygų klubai?
Knygų klubai džiaugiasi 

savo pasisekimu JAV-se 
nuo to laiko, kai pirmasis 
toks klubas buvo įkurtas 
dvidešimto amžiaus vidury
je. Šiandien yra daugiau 
kaip 0 knygų klubų su kas
metiniu 0 milijonų knygų 
išsiuntinėjimu savo na
riams.

Klubai reprez e n t u o j a 
kiekvieną amžiaus grupę, 
visokiausiu skaniu ir inte
resais. Yra daugiau kaip 
tuzinas jaunimui skirtų 
knygų klubų ir maždaug 
toks pat skaiičus priklauso 
religinėms ir organizaci
joms.

Knygų klubai buvo orga
nizuoti, kad patrauktų į 
specialius interesus. Yra, 
pav., Sodų Knygų Klubas 
(Garden Book Club, Moks
lo Knygų Klubas (Science 
Book Club), gerų leidinių 
klubaš (Fine Editions 
Club) ir klubai, skirti kla
sikinei literatūrai, istorijai, 
ekonomijai ir darbo žmo
nėms.

“Book-of-the Month Club” 
yra didžiausias ir geriau
siai žinomas klubas su apie 
250,000 narių. Šis klubas 
turi teisėjų valdybą, suda
rytą iš žinomų piliečių, au
torių ir auklėtojų. Teisėjai 
išnagrinėja per mėnesį iš
leistas knygas ir išrenka 
vieną, kuri pagal jų nuo
monę atitiks narių skoniui. 
Tačiau narys nėra verčia
mas užsisakyti šią knygą.

be pagrindo bus galima pa
vadinti moderniškiausių ir 
“greičiausiu” pasaulio uos
tu.

Žinoma, įrengiant naują
jį uostą, jo statytojams jau 
teko ir ateityje dar teks 
įveikti nemaža sunkumų 
vien keičiant aplinkinį že
mės reljefą. Tačiau juo to
liau, tuo labiau uosto staty
bos rajonas pradeda įgauti 
tas formas, kurios pažymė
tos didingam naujųjų VDR 
jūros avrtų projekte. Jau 
pernai, sakysime, buvo už
baigtas 530 metrų ilgio ir 
180 metrų pločio įvažiuoja
masis kanalas, jungiąs uos
tą su jūra, -pastatytas ryti
nis molas, tas pats, kuriam 
akmenis mačiau transpor
tuojant net iš tolimosios 
Tiuringijos.

Man jau teko plaukti 
naujuoju kanalu link dvie
jų baseinų, kurių kiekvie
nas bus daugiau kaip kilo
metro ilgio. Į juos' galės 
įplaukti 15,000 BR tonų 
krovininiai laivai, o naftos 
uostas priiminės net 30,000 
BR tonų pajėgumo laivus. 
Beje, pirmuosius penkis 
mūsų šalyje pagamintus re
zervuarus tarybiniai tech
nikai jau sumontavo nauja
me naftos uoste. O balan
džio 30 d į dar galutinai 
nebaigtą seiną “B” įplaukė 
10,000 BR tonų “Šverino” 
krovininis laivas. Jo kapi
tonas raportavo Valterio 
Ulbrichto vadovaujamai vy
riausybinei delegacijai, kad 
į naująjį uostą įplaukęs 
pirmasis laivas, kurį čia ir 
iškraus.

Išilgai vieno uosto basei
no statoma milžiniška halė. 
Jos ilgis — 360 metrų, plo
tis—60 metrų. Priėjęs prie 
vieno montuotojo, paklau
siau, kokios jis nuomonės 
apie statomą uostą Darbi- 
n i n k as nedvejodamas pa
reiškė :

—Žinau, kad dar pilnuti
nai neužbaigus statybos

3 pusi. Laisvi (Liberty). Antr., rugsėjo (Sept.) 6, 1960

Jis gali pasirinkti kitą iš 
prisiųsto sąrašo.

Nariai klubui nemoka 
mokesčio, bet jie įsipareigo
ja pirkti mažiausiai ketu
rias knygas per metus, kad 
neprarastų savo narystės. 
Už kiekvienas dvi pasirink
tas knygas narys gauna vel
tui dar vieną knygą, pa
rinktą klubo avldybos.

Dauguma klubų patys 
knygų, nespausdina. Papras
tai jie perima sau vieną lei
dinį ir moka honorarą auto
riui ir leidėjui. Ekonomi- 
zuojant s p a u s d i nimu ir 
siunčiant knygas paštu, 
klubai gali pasiūlyti knygas 
daug pigesne kaina, negu 
knygynai. Šiuo būdu knygų 
klubai pasiūlyti k n y g a s 
daug pigesne kaina, negu 
knygynai. Šiuo būdu kny
gų klubai duoda galimybę 
užsiėmusiems žmonėms ori
entuotis naujausiuose leidi
niuose ir jiems nereikia 
knistis po knygynus, kad 
susirasti norimą knygą.

American Council

TARYBŲ SĄJUNGA 
SIŪLO TURKAMS J
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Maskva. —Tarybų Sąjun

gos laikraščiai paskelbė 
turinį Chruščiovo laiško, 
kurį jis pasiuntė naujai 
Turkijos vyriausybėj. 
Chruščiovas kviečia Tur
kiją prie draugiškumo ir 
bendradarbiavimo.

mūsų laivai galės naudotis 
mūsų uostu. Iš to mums vi
siems didelė nauda, nes res
publikai neteks mokėti pi
nigų kitiems.

O jo draugas, šaltkalvis, 
klausęsis mūsų pokalbio, 
pridūrė:

—Jeigu Vakarų Vokieti
joje ponai pyksta, kad sta
tome naują uostą, 
si, gerą, naudingą 
lyką darome.

Taip, pastačius

vadina- 
sau da-

naująjį 
Rostoko uostą, VDR gaus 
didelį ekonominį efektą. 
Tai supranta visi šitoje sta
tyboje dirbą žmonės: darbi
ninkai, technikai ir inžinie
riai. Kaip tik todėl iki 
šiol visi uosto statybos pla
nai buvo įvykdyti pirma' 
laiko ir nereiktų stebėtis, 
jeigu Rostoko statyba būtų 
užbaigta ne 1965, bet ko
kiu pusmečiu ar net metais 
anksčiau.

Iki to paties laiko dar la- • 
biau išaugs ir Vokietijos 
Demokratinės Respublik o s 
prekybos laivynas. Juk, pa
sibaigus karui, dabartinėje 
VDR teritorijoje buvusiose 
laivų statyklose dirbo tik 
1,100 darbininkų. O šiuo 
metu jose — naujai įreng
tose ir senose — darbuojasi 
jau 36,000 žmonių. Prade
dant pirmaisiais pokari
niais metais, šitas nuolat 
augantis kolektyvas nuleido 
nuo stapelių 2,251 laiVą 
bendru 873,000 BR tonažu ' 
vidaus poreikiams bei eks
portui. Ir, kol uosto staty
tojai galutinai užbaigs sa
vo darbą, jų kolegos palęįs 
į vandenį dar t ū k s t a n tį 
įvairaus tonažo laivų!

Auga ir plečiasi demokra
tinės Vokietijos ekonomika; 
Socializmo jėga rodo savo 
nuostabią galią ir šioje ša
lyje. kaip ir bet kur kitur. 
Vienoje gretoje su visomis 
socialistinės stovyklos šali
mis demokratinė Vokietija 
sėkminagi žengia pirmyn?'

V. Butkus



Jie buvo kosmose
” Rugpiūčio 22 d. žurna

listams pasitaikė proga sa
vo akimis pamatyti bando
muosius gyvulius, kurie, 
paskraidę kosmos-e, sėkmin
gai ir nenukentėję grįžo į 
Žemę. Didingas įvyks, ku
rio visą mastą netgi sunku’ 
apibūdinti, įvyko! Kosmi
nis laivas grąžino j žemę 
pirmąsias pasaulyje gyvas 
“žemiškas” būtybes, skrai
džiusias kosmose.

Štai pasirodo iškilmių 
kaltininkai. Į kambarį įne
šami du šuniukai ryškiomis 
gūnelėmis—raudona ir ža
lia. Tai Streiką ir Belka, 
kurios praėjusį šeštadienį 
dar skriejo beribėse kosmo
so platybėse. Taip pat įne
šami konteineriai su kitais 
bando maišiais gyvūnais, 
skraidžiusiais kosmose. Už 
tinklinių pertvarų matyti 
baltos ir juodos pelės, bal
ta žiurkė. Stikliniame inde , 
—plonas stiebelis augalo,! ologinę reikšmę, laive 
kurio, atrodo, nepaveikė ke- • 
lionė po kosmosą: jis ir ten dą su augalais, moksliniu- 
kuo ramiausiai žydėjo. |

Po to TSRS Mokslų aka-; kad jo dugne yra gabalas < 
demijos mokslinis bendra-'žemės, taip pat skraidęs 
darbis papasakojo apie pa-Į kosminėje erdvėje. Augalas, 
grindinius kosmose įvykdy-į pabrėžė jis, visą skridimo 
to medicinos - biolo gijos, laiką toliau žydėjo, 
bandymo bruožus. j Po to buvo parodytos ap-

—Mes visi esame, — pa-i žiūrėti dvi dėžutės iš plek- 
sakė jis, — labai įdomaus Lsiglaso su smulkiomis ,vai- 
istorinės reikšmės įvykio I sinėmis muselėmis. Jos 
liudininkai. Vienas po kito'gerai ištirtos paveldimųjų 
vykdomi eksperi m e n t a i,! savybių perdavimo ateinan- 
bandymai, kurių dėka mū- čioms kartoms požiūriu, 
su laikais tampa tikrai kos-1 Čia visi patinai ir vėlesnės 
moso įsavinimo epocha. |jų kartos bus detaliai ti-

Visi jūs atsimenate 1957 j riami.

organiz
mų. Jie jau apdorojami la
boratorijoje. Manau, — pa-

gyvūnus į Žemę. Dabar šis | akimi nematomų 
uždavinys iš esmės išspręs
tas.

—Štai tie gyvūnai—*Strel- sakoja mokslininkas,—kad 
ka ir Belka, — sako moks
lininkas, rodydamas į ra
miai tupinčius šuniukus, — 
kurie, nuskridę į kosmosą, 
grįžo į Žemę.

Be dviejų šunų taip pat 
skrido žiurkės ir pelės.

—Jūs matote, — aijškina 
mokslininkas, — dviejū rū
šių laboratorines peles: bal
tas ir juodas. Šios serijos 

(juodos pelės ypač patogios 
visokios rūšies tyrimams, 
susi j tįsiems su gyvųjų or
ganizmų paveldimųjų savy
bių pakitimais. Be to, kai 
kuriuos pakitimus sukelia 
kosminiai spinduliai, 
jeigu tokių poveikių 
už kurio laiko šių pelių kai
liuke atsiras žilų planini.

Eilei tyrimų, turinčių. ' 
galimas dalykas, bendrą bi-i

Pav.,
)UV0,

už kurio laiko bus galima 
pateikti smulkią ataskaitą 
apie tai, kaip jie išlaikė ke
lionę po kosmosą.

Žurnalistai, kurie išklau
sė mokslininką su didžiuliu 
susidomėjimu, jam pateikė 
daug klausimų.

PIRMAS korespondentų 
KLAUSIMAS: Koks šunų 
amžius ir veislė?

ATSAKYMAS: Tikslių 
duomenų nežinau. Ta- 
yra žinoma, kad jie 
griežtai veisliniai šu- 
Mes paprastai naudo- 

nes jie

ATSAKYMXS: Mes 
jiems duodame dvejopą da
vinį. Pirmasis — įprasti
nis. Dukart per dieną jie 
gauna visokių košių, sumai
šytų su mėsa, ir pakanka
mai vandens. Prieš skridi
mą jiems buvo įvestas griež
tas režimas. Tam tikrą lai
ką jie gaudavo kaloringesnį 
maistą drebučių pavidalu. 
G y v ū n ai pratinami imti 
maistą, žm o n ė m s nedaly
vaujant, naudojant specia
lius automatinius įtaisus, 
kurie juos maitina dukart 
per parą.

KLAUSIMAS: 
aprengti?

ATSAKYMAS:

vo, padidėdavo. Tai taip 
pat paaiškinama ir tuo, 
kad, įjunngdami televizo
rių, mes sustiprindavome 
šviesą, darydavosi šilčiau ir 
visa tai kiek labiau suakty
vindavo gyvūnus.

KLAUSIMAS: Šie šunys 
skiriasi nuo tų, kurie daly
vavo ankstesniuose skridi
muose?

Kam jie

metus, kai vykdė pirmąjį 
kosminį skridimą šuo Lai
ka. B'et tuomet nebuvo tech
ninės galimybės grąžinti

paso 
čiau 
nėra 
nys.
jame tokius šunis,
ypač atsparūs tokio pobū
džio eksperimentų vykdy
mui. Šie šunys pasižymi di
deliu supratingumu ir ra- 

1 miu būdu, tinka visiems' la- 
buvo s b o r a t oriniams ir biologi

nių augalai. Rodydamaį in-
: kas ‘atkrefp"ia dėinesį l'tai ’ !1Us Pu?a«trų metų.

Spaudoje jau buvo pra
nešta, kad laive taip pat 
buvo mikroskopinių grybe
lių ir eilė kitų paprasta

niams tyrimams.
Mes tiriame šiuos gyvū- 

. Strel- 
’ kos amžius apie pusantrų— 
dvejus metus, o Belkai — 
kiek daugiau kaip dveji me
tai.

Ir tikrai — tai nuostabiai 
ramaus būdo šunys.

—Net šio jiems neįprasto 
susitikimo sąlygomis, — sa
ko mokslininkas, — jie vi
siškai ramūs.

Tuo tarpu šunys žiūrėjo 
į susirinkusius draugiškai, 
net linksmai. Mokslininkas 
paaiškino: — gyvūnai ma
no, kad pradedamas eilinis 
eksperimentas. O jie įpratę 
dirbti kaip reikiant.

KLAUSIMAS: Kuo jie 
maitinami, ką jie mėgsta?

I gyvū- 
specialūs 

daviklai, kurie įgalina re
gistruoti širdies sroves. 
Kad šie davikliai atsitikti
nai nebūtų nutraukti, gy
vūnai ir aprengiami tokiais 
drabužiais. Skrido jie, ap
rengti. specialiais kosmi
niais drabužiais.

KLAUSIMAS: Ką gali
ma pasakyti apie gyvūnų 
elgesį skridimo metu? Kaip

ATSAKYMAS: Susida
ro įspūdis, kad abu gyvū
nai elgėsi ramiai, bet, su
prantama, buvo laikotar
pių, kai jų aktyvumas di
dėdavo. Pavyzdžiui, kai ra
keta buvo išvedama į orbi
tą, gyvūnai elgėsi ne taip 
ramiai, nors jie ir treniruo
ti. Tokią išvadą mes daro
me, remdamiesi prelimina
riais duomenimis, gautais, 
stebint gyvūnų elgesį p e r 
televizorių, ir specialaus 
daviklio parodymais. Ne
svarumo sąlygomis buvo 
laikotarpių, kai gyvūnų 
judrumas kiek suaktyvėda-

Fišerio jis gavo 48,000.•esai, bet at-
Tik ten ir markių, iš Lietuvos garbės 

galėjo susidaryti derlinga konsulo Drezdene dr. Ru-

Suuos IS
KOLŪKIO STATYBOS
Stulpeliai — pamatai at

sparoms. Bet kodėl jie to
kie aukšti, ligi žmogaus pe
čiu?

—Mūsų pirmininkas už 
kitą inžinierių sumanesnis, 
— aiškina tatybjninkų bri
gadininkas Vladas Bagdo-

ATSAKYMAS: Šunys,1 nas- “ DauS gudriau sugal- 
kai raketos skrieja vertiką- v°j° ekonomiškiau, 
liai, gali būti judresnio bū- _ Naują penkiasdešimt 
do. Gyvūnams, kurie skri
do į kosmosą laivu-palydo- 
vu, buvo didesni reikalavi
mai: jie turėjo išlaikyti 
naujas neįprastas sąlygas 
ir ilgą stebėjimą.

KLAUSIMAS: Koks šu
nų svoris?

—ATSAKYMAS: Belka 
sveria 4900 ir Streiką — 
5500 gramų.

KLAUS IMAS: Kodėl I 
jiems duoti kaip tik šie var
dai?

Į šį klausimą žurnalis
tams atsakė L. Redkevič — 
gyvulių vardų “autorė.”

Tuo pasibaigė žurnalistų 
susitikimas su mokslinin
kais. —

Lietuvos
atvyko ir VI. Rekašiaus 
vardo žemės ūkio artelės 
atstovai. Gėrėdamiesi gra-z ? 
žiu pastatu, jie nutarė:

—Ateinančiais metais ir 
mes pasistatysime. G r a- 
žiausioje vietoje, šalia Jo
vaišiškės ąžuolo.

B. Karabelnikas
Plungės rajonas.

penkiasdešimt 
dviejų metrų ilgio ir dešim
ties metrų pločio kiaulidę 
Vlado Rekašiaus vardo kol
ūkio statybininkai stato, 
darydami projekte savo pa
taisas. Pastatas turės šilu
mai nelaidų stogą. Jis kar
tu atstos ir lubas. Taip sta
tant, bus sunaudojama ma
žiau statybinės medžiagos 
ir palyginti žemų sienų pa
statas liks erdvus.

Sutartinai tašo rąstus du 
vyrai. Taiklūs kirčiai skam
ba kartu, kaip vienas smū-

Gausi talka
EIŠIŠKĖS. Neįprastai 

atrodė sekmadienį Eišiškės. 
Kultūros namai, kino teat
ras — uždaryti. Stadionas, 
miesto sodelis — tušti. Už
tat judru ir gyva buvo kol
ūkiuose. Mat, miesto įstai
gų tarnautojai, įmonių dar
bininkai išsirengė į talką. 
Daug padėjo suvežant nuo 
laukų derlių “Ateities” kol
ūkio žemdir b i a m s pram- 
kombinato kolektyvas. Ru- 
giapiūtė baigta. Puikiai din* 

I be Mičiurino vardo kolūkyje 
j gausus vartotojų kooperaty-

—Antanai Matevičiai dir-1 vo kolektyvas. Savo jėgo- 
ba, •— aiškina Bagdonas.' mįs keturiais sunkvežimiais 
—Tėvas su sunumi. į jis suvežė į klojimus der-

Smarkiai auga kolūkio iiių nuo 85 hektarų. Tal- 
gyvulininkystė. Vos spėja kininkams padedant, visus 
statybininkai tvartus ręsti.! nuplautus rugius nuo laukų 

ELTA Kolūkyje iškilo nauja kiau- (nuvalė “Gegužės ryto,” 
lidė, vištidė, dvi karvidės,! “Naujo gyvenimo,” “Leni- 

--------- (šešios daržinės, grūdų san-, no kelio,” “Aušros” ir “Ne
muno” kolūkio žemdirbiai.

K. Nakvosas
AMONIŲ siloso tranšėja ir kt. |

Kolūkio buhalteris Vaclo- 
Karak'as. — Tūkstančiai' vas Daukša varto apyskai- 

pro- tas, taukši skaitliukais.
—Jau pastatėme visuo- i 

konferencijos nutarimą. Jie meninių pastatų už 983■ 
. Pridė- i

žmonių demonstravo 
testuodami prieš San Jose IZRAELYJE DAUG 

YRA NARKOTIKŲ
Tel Avivas. — Izraeliosmerkė JAV imperializmą tūkstančius rublių.

ir šaukė už Kubos respubli-, jus statomų kiaulidžių kai-‘valstybė neturi nei 2,000,000 
ką. Susirėmime su policija na, bus viršum milijono. gyventojų, o jau. randasigyventojų, o jau randasi
penkis automobilius sudegi- j Neseniai kaimyninis “So- virš 5,000 narkotikų. Tai 
no. Policija vartojo buožes, cialistinio kelio” kolūkis iš- pagal gyventojų skaičių žy- 
ir ašarų bombas. Areštavo' kilmingai atidarė naujus miai daugiau, kaip Jungti- 
50 demonstrantų. I kultūros namus. Į šventę nėse Valstijose.
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Kas yra Vacį. Sidzikauskas?
v i - -

Prieš kurį laiką reakci-: kiši, jog karo atveju jam ^irva, kad išdygtų toksai C.V.A  ____ ___
nės emigracijos šulas Vac-įpavyktų grįžti ^Lietuvą ir pUįkus ‘žiedas”... Taip ra- kių ir iš Lietuvos garbės 

. L. ant šė V. Stoškus valstybės konsulo Kelne Alberto Ben-
bendrosios revi- 'dikso—20,000 markių. Vi- 

• so 88,000 markių (o litais 
—daugiau kaip 200 tūks
tančių.) Jis pasidėjo į Švei
carijos banką 30,000 litų, 
nusipirko už 83,000 litų 
Naujoje Fredoje žemes, ta
po dviejų namų savininku 
Berlyne.

Kaipgi reagavo fašis
tinė vyriausybė ? Rei
kia pripažinti, kad ji pada
rė išvadas... perkėlė Sidzi
kauską iš Berlyno į Londo
ną toms pačioms parei
goms (!). Geriau iš tikro 
nesugalvosi. Vokiečių laik
raštis “Vossicche Zeitung” 
1932 m. rugpiūčio 17 d. 
rašė: “Buvęs Lietuvos pa
siuntinys Berlyne Sidzi
kauskas, kuris dabar atsto
vauja savo kraštui Londo
ne, yra įpainiotas į labai

dolfo .Marono—20,000 mar-

lovas Sidzikauskas parvyko j atsisėsti liaudžiai 
iš kelionės po Europą. Grį
žo jis į JAV aiškiai nusi
vylęs. Priežasčių jis tam 
turėjo daugiau, negu reikė
jo. Su širdgėla Sidzikaus
kas papasakojo vieno naci
onalistinio laikra š č i o ko
respondentui, kad jo misija 
nepavyko. Iš savo ameriki
nių šeimininkų uždavinį 
gavo aiškų — “suaktyvin
ti savo veiklą Europoje,” 
bet pasirodė, kad nebėra ko 
aktyvinti. Kaip priverstas 
pripažinti pats Sidzikaus
kas, lietuviškųjų buržuazi
nių nocionalistų veikla už
sienyje užgeso arba baigia 
gesti. Tik vienoje valstybė
je jis radęs bendrą kalbą. 
Būtent... Bonoje. Ir tai ne 
su emigrantais, o su buvu
siais savo bičiuliais — ges
tapininkais ir lietuvių tau
tos žudikais. Štai ką šis 
“veikėjas” pareiškė, aukš
čiau minėto laikraščio ko
respondentui: “...Ypač vo
kiečiai domisi Lietuva. Lan-

Bet kaip šie trys “labda
riai” elgėsi? Apie tai pa
pasakojo sugrįžusi į Lietu
vą buvusi Tiubingeno lietu
viškojo “Raudonojo Kry- ■ 
žiaus” buhalterijos darbuo
toja B. Simonaitytė: “Bū
dama tenai, sužinojau apie 
stambias spekuliacijas, ku
rias darė Jasaitis, Karvelis 
ir Sidzikauskas. Gautus iš 
Amerikos pinigus jie atga
bendavo į Roitlingeną. Da
lį pinigų jie pasisavindavo, 
o likusius išdalydavo, bet' 
ne doleriais, , o markėmis. 
J u o d o j o j rinkoj jie iš
keisdavo dolerius į markes 
pagal aukštą spekuliacinį 
kursą. Tuo būdu Sidzi
kausko, Karvelio ir Jasai
čio einamosiose sąskaitose 
Šveicarijos bankuose visuo
met likdavo nemaža dole
rių.” t

Bet Dėdės Šamo dosnu
mas nebuvo begalinis. Tada 
Sidzikauskui pravertė jo 
antrasis — žvalgybininke/ 

-...Patekti’ į sąrašą, kuris amatas. Sidzikauskas pra
bus perduotas gestapui, ne- dėjo tarnauti prancūzų 
noriu, todėl prašau gerb. žvalgybai. Dar ir dabar 
LS valdybos išbraukti ma- ' Jonas Kukauskas su kartė- 
ne iš nariu tarpo... į liu prisimena Sidzikausko

Tolesnes Sidzikausko ma-:tų numesti1 į Tarybinės Ar- 
chinacijas sutrukdė prieš mijos užnugarį. 
dvidešimt metų susikūrusi 
krašte Tarybų valdžia, kas, R. Skipitis, P. Karve- 
Vertelga vos sveiką kailį: lis ir kiti “Sąjungos” vadei- 
išnešė iš Lietuvos ir neti-|vos nesivaržydami prekia- 
kėtai atsidūrė . . . Aušvico, vo patikliais tautiečiais, už 
kone entracijos stovykloje, markes teikė Hitleriui pa- 
Pasižadėjęs dirbti hitleri- į trankų mėsą. Apie tai sa- 
ninkų labui, Sidzikauskas | vo parodymuose rašo buvęs 
po keleto mėnesių iš kon
centracijos stovyklos buvo bos sekretorius Antanas 
išleistas. Ir jis vokiečių Valiukėnas, 
žvalgybos neapvylė, 
kauskas uoliai jai

Išdavikai V. Sidzikaus-

sprando, gi Adenaueris tu- kontrolės 
ri savo revanšistinius tiks-'zįjOs departamento direkto- 
lus ir jis, žinoma, gali ( do- rįu^ baigęs reviziją, 
metis,” kada Sidzikauskas |
atvažiuoja pas jį prekiauti i Tuo metu, kai Sidzikaus- 
Lietuva... ; Įkas taip sėkmingai “darba-

Kas yra tasai Vaclovas yosi 
Sidzikauskas?

Jau 1919 metais Sidzi
kauskas prasiveržė į diplo-1 
matinę tarnybą, kur buvo 
plati dirva jo “talentui” j 
pasireikšti. Jis iš karto už-į 
ėmė svarbius postus buržu-1 
a ž i n ė j e užsienio 
ministerijoje, buvo Lietu- j 
vos atstovas Berlyne, Lon
done ir kitose valstybėse. 
Tačiau šis pasiuntinys vi
sur-pasižymėjo tik savotiš-i 
ka “diplomatine veikla:”, 
1926 m. valstybės kontrolės 
revizorius V. Stoškus tikri
no Berlyno atstovybę, ku-< 
rios vadovas tuo metu buvo | 
ne kas kitas, kaip Vaclovas 
Sidzikauskas. Ir ką revi
zorius konstatavo? Sidzi
kauskas su savo pirmuoju 
______ ‘iumi Lozoraičiu ir

i” Berlyne, Vokietijoje 
buvo susekta baltagvardie- 

; čių gauja, plačiu mastu 
klastojusi tarybinius pini
gus ir platinusi juos Tary
bų Sąjungoje. Čia prikišo 

I savo pirštus ir Sidzikaus- 
; kas. Krikščionių-dembkra- 

įus uuizu-,^ katalikų akcijos komite- 
io reikalų f^as savo biuletinyje (Nr.

Sidzi-

“Lietuvių sąjungos” valdy-

kydamash Bonoje, turėjau
kitais tarnautojais, — pa- 

| žymėjo V. Stoškus,—išeik- 
jvojo 200 tūkstančių litų. 
I Revizoriaus nuomone, nuo
stolių valstybei padaryta 
daugiau, tačiau sunku įro
dyti, nes atskaitomybė bu
vusi tiek supainiota, kad 
velnias ragus nusilaužtų... 
“Pats veiksmas, žinoma, 
biaurus, — dėsto revizorius 
toliau, — iy jis galėjo pa
sireikšti tik ten, kur atsa
kingi atstovybės veikėjai 
(suprask: V. Sidzikauskas. 
—Autoriai) iš pat pradžių 
niekino įstatymus.,., ten, 
kur savo veiksmuose vado
vavosi išimtinai savo nuo
žiūra ten, kur vyrauja ne

visą eilę įdomių pokalbių su 
užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnais, taip pat su 
parlamento nariais...”

Galima tikėti. Juk susi
tiko seni pažįstami — per
sikrikštiję nacistai su savo 
buvusiu tarnu. Niekam ne 
paslaptis, kad kaip tik po
nas Sidzikauskas buvo ne
atskiriamai susijęs su hitle
rininkais, o dabar — su 
Hitlerio pasekėjais. Jų ke
liai vėl suėjo. Ir avantiū
ristas Sidzikauskas, ir re- 
vanšistas Adenaueris mė- 
gipa kelti galvas, turėda
mi tą patį tikslą — sukurs
tyti naują pasaulinį karą. 
Sidzikauskas, tur būt, ti-

5) rašė, kad Sidzikauskas, 
Lozoraitis, Smetonienė pi
giomis kainomis supirkinė
jo tarybinę valiutą, mokė
dami už červoncą po 5-6 li
tus, kai tuo tarpu jo oficia
lus kursas buvo 52 litai. 
Diplomatiniu paštu šie pi- 

i nigai buvo gabenami į 
: Maskvą ir ten keičiami į 
užsienio valiutą pagal ofi
cialų kursą.

...Čia pateikiama “Lietu
vos žinių” informacija iš 
teismo salės — “Vaclovas 
Sidzikauskas pripaž i n t a s 
kaltu.” Gal jis “baudžia
mas” už aukščiau apra
šytus nusikaltimus? Anaip
tol ne! Už ankstesnes 
machinacijas buvo nubaus
tas J ne stambiausias 
kaltininkas —V. Sidzikaus
kas. Atpirkimo ožiai buvo 
smulkūs tarnautojai... Ar
chyvo dokumentai atsklei
džia naują didžiulę šio at
stovo Berlyno bylą. Sidzi
kauskas. 1926-1929 metų 
laikotarpiu prekiavo gar
bės konsulo vardais. Lie
tuvos labdarybės tikslams 
iš Lietuvos gen e r a 1 i n i o 
konsulo. Berlyne dr. 'Hanso

Sidzikausko globėjai ne
paneigiamais faktais buvo 
priremti prie sienos. Susi
kompromitavusį diplomatą 
Smetona pagaliau buvo 
priverstas atšaukti iš Lon
dono.

Grąžinti Šidzikaušką į 
diplomatinę tarnybą jo ge
radariai jau : nebesiryžo, 
bet parūpino jam ne ma
žiau pelningą vietą anglų 
naftos firmos “Šel” Lietu
vos atstovybėje. Čia jis ga
vo direktoriaus postą su 2,- 
000 Titų mėnesiui atlygini
mo ir visokiais priedais...

Išliko ištisos bylos, ku
riose randame valstybės 
kontrolės ir užsienio reika
lų ministerijos susirašinė
jimą dėl įvairiausių Sidzi- 
kausko poelgių. Skaitai 
ir stebiesi. -

Tuo laikotarpiu Sidzi- 
padėjo kauskas buvo gestapo y ko- 

organizuoti šnipus, diver- mandiruotas į Lietuvą tar- 
kurie tis su buržuazinių naciona- 

buvo siunčiami į Tarybų listų vadeivomis dėl Lietu- 
Lietuvą. Nemažą šnipinė- vos jaunimo siuntimo ka- 
jimo praktiką jis turėjo, torgos darbams į Vokietiją, 
Dar dėvėdamas diplomato 
fraką, jis jau jungė diplo
mato pareigas su šnipinėji
mu...

santus ir teroristus,

Karo metu hitlerinin
kai įpiršo savo bičiulį va
dinamajai Berlyno “Lietu
vių sąjungai.” :

siuntimo ka-

o taip pat į Rytų frontą.
Būdinga, kad daugelis ei

linių “Lietuvių sąjungos” 
narių matė savo vadeivų 
ryšius su gestapu ir pasi
skubino pasišalinti iš orga
nizacijos. Štai ištraukos

1944 metais/tik dviejų pareiškimų, at- 
jis čia ėjo antrojo pirmi- siųstų į šią “Sąjungą. f
ninko pareigas. Pirmasis 
šios sąjungos valdybos pir
mininkas buvo advokatas 
Rapolas Skipitis, tas pats, 
kuris savo laiku gynė Si
dzikauską jo pagarsėjusioje 
byloje Kaune.

F, šukšteris.” žodžius, kuriais jis pastū
mė jaunuolį į klystkelius:

Nors ši organ i z a c i j a 
dangstė savo juodus darbus 
nekalta iškaba, bet archy
vuose yra daug dokumen
tų, kurie demaskuoja “Lie
tuvių sąjungos” vadeivų 
tarnavimą -gestapui. Hitle
rininkai dosniai šelpė , savo 
uoliuosius padėjėjus, ir jei
gu pradžioje kyštelėdavo 
kokius 30-40 tūkstančių 
markių, tai vėliau nepa
šykštėjo net daugiau kaip 
pusės milijono. Ir ne atsi
tiktinai. Nacistinė Vokie
tija merdėjo, sutriuškintos 
armijos likučiai traukėsi į 
savo urvą. Hitleriui reikė
jo diversantų, kuriuos gale-

“...Išbraukite mane iš są- “Mūsų pokalbis yra konfi- 
rašo, nes patekti į tokių na- dencialus ir turi likti pa-
rių sąrašą, kuris turi būti 
perduotas gestapui, neturiu 
jokio noro...
1944 m. rugpiūčio 31 d.

Adolfas Palaitis.”
Hitlerinė Vokietija buvo 

sutriuškinta. Sidzikauskas 
vėl pakeitė savo kailį. Jis 
vėl vikriai priisuko prie 
šiltos vietelės, kur kvepėjo 
pinigų, šį kartą po “Rau
donojo Kryžiaus” sparne
liu. Sidzikauskas, Jasaitis 
ir Karvelis gaudavo iš A- 
merikos “labdarybės” pini
gų “pabėgėliams” šelpti.

slaptyje. Nuo šiol jūs per
einant prancūzų žvalgybos 
žinion. Jus aprūpins pini
gais, maistu, drabužiais, iš
mokys, kaip reikia veikti. 
Tiesioginius ryšius palai
kysite su manim...”

Bet prancūzai, Sidzikaus
ko nuomone, maža mokėjo. 
Jis nutarė susirasti turtin
gesnį šeimininką. Ir sura
do. Tai buvo JAV Alenoj 
Daleso įstaiga. > ’

B. Baranauskas
L. Bederis
M. Chienas

i
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Įspūdžiai iš Tarybų Lietuvos
|Iš Rochester, N. Y., man 

Seivirengiant važiuoti į Lie
tuvą, buvo tokių, kurie dare 
daug pastabų. Vieni pata
rė nevažiuoti, nes ten mane 
padės į kalėjimą ir neleis 
pasimatyti su giminėmis, 
kiti sakė, kad mus visur 
sekios komisarai ir šnipai; 
dar kiti sakė, kad nevalia 
mums bus kalbėtis su gimi
nėmis, ką mes norėsime. 
Bendrai, daug buvo visokių 
gązdinimų. Dar buvo ir to
kių, kurie sakė, jeigu jau 
sugįši į Ameriką, tai “ne
meluok, o pasakyk teisybę.”

Dabar aš ir pasakysiu 
teisybę, ką mačiau, ką pa
tyriau, nes ir Lietuvos pre
zidentas Justas Paleckis 
mums sakė: “Sugrįžę į A- 
meriką sakykite tik teisybę, 
kur mes padarėme progre
so. pažengėme pirmyn ir 
kur dar yra trūkumų.”

PASIEKUS VILNIŲ
Lėkdami lėktuvu į Vilnių 

žingeidavome: kas mus pa
sitiks, ar policija ir šnipai, 
ar draugai. Lėktuvui nu
sileidus Vilniaus orlaukyje 
pamatėme didelę minią 
žmonių. Merginos apsiren
gusios lietuvių tautiškais 
rūbais atbėgo prie mūsų ir 
k i e k v i enam įteikė gėlių 
puokštę. Sveik i n o m ė s , 
džiaugėmės ir iš džiaugsmo 
ašaros riedėjo, kad mes jau 
pasiekėme tą šalį, kurioj-e 
gimėme, augome, kur gyve
na mūsų giminės!

Pirmiasia mus pasveikino 
Povilas Rotomskis, palinkė
jo laimės ir viską pamatyti 
Lietuvoje. Nuo mūsų gru
pės progresyvių amerikie- 
čiųx vardu juos pasveikino 
keli turistai.

Važiuojame į “Vilniaus” 
viešbutį. Ten skaniai pavai
šino ir pranešė, kad rytoj 
būtume pasirengę, nes visi 
vyksime pas mūsų gimines. 
Visų laukia automašinos.

KAZLŲ RŪDOJE 
PAS GIMINES

Rytą visus išvežiojo į 
gimtavi-etes. Važiuoj ame. 
Mūsų automašinoje yra tik 
vairuotojas, nėra jokios po
licijos, jokių šnipų. Kur no
rime, ten sustojame, va
žiuojame. Nuvežęs pas gi
mines mus palieka ir sako, 
kad už trijų-keturių dienų 
vėl atvažiuos ir mus paims.

Aš buvau pas savo sesu
tes, kurios gražiai priėmė. 
M-es kalbėjomės, ką tik no
rėjome. Daug Lietuvos žmo
nių, arčiau gyvenančių, bu
vo’atėję. Su jais ilgai kal
bėjausi, jie statė daug klau
simų ir aš jų klausinėjau. 
Jie pasakojo, kad karui pa
sibaigus buvo labai sunku, 
bet dabar su kiekvieneriais 

* \ metais gyvenimas vis gėrė
ja, turi ką valgyti, turi kuo 
apsirengti. Jie sakė, trokš
ta taikos ir prašė sugrįžus 
į Ameriką pasakyti, kad jie 
trokšta taikos. Jie sakė, 
Kad mokslo srityje TSRS 
jau pralenkė Jungtines 
Valstijas, o už penkerių 
metų pralenks ir kitose sri
tyse.

Mano sesutė gyveną Kaz
lų Rūdos priemiestyje. Tu
ri savo namelį 4-ių kamba
rių, didelį daržą, pasisodi
na daug bulvių ir kitokių 
daržovių, stuboje yra elek
tra, turi radijo imtuvą, 
elektrinį prosą. Kambariai 
skoningai ištaisyti. Rakan
tįjį gražūs. Jos vyras per 
savaitę tris naktis dirba 
sargu ir gauna 350 rublių 
per mėnesį, gauna ir senat
vės pensiją. Sesutė yra siu-

[ veja, jie gyvena neblogai.
Po trijų dienų automaši

na pribuvo nuvežti mane į 
Kauną, kur mes visi turis
tai turėjome susirinkti. Pir
miau nuvežė į Kazlų Rūdos 
rajono centrą Ten radau 
susirinkusią miesto valdy
bą, kuri mus gražiai priė
mė ir papasakojo apie Lie
tuvos pasiekimus. Su ma
nimi buvo ir kitas turistas 
iš Worcesterio. Pionieriai 
netolumoje turėjo atostogas, 
tai jie mus apdovanojo gė
lių puokštėmis, taipgi su
teikė knygų ir kitokių gra
žių dovanėlių. Mes jiems 
padėkojome.

Caro laikais man teko bū
ti Kazlų Rūdoje, tai tada 
buvo tik geležinkelio stotis, 
o dabar jau gražus miestas. 
Daug namų po keturis ir 
šešis aukštus pastatyta ir 
statoma. Visos gatvės ap
sodintos gėlėmis, yra gra
žių kultūros namų, gražus 
parkas ir gažaus jaunimo. 
Dabar stato daug n a u j ų 
gyvennamių. Kur tik pažiū
ri, visur tvarka, progresas, 
ir tai pasiekta per 16-ka 
metų po taip baisaus karo, 
po tokio baisaus sunaikini
mo. Žinoma, reikia turėti 
mintyj-e, kad statybai reika
linga ne vien medžiagų, bet 
ir patyrusių meistrų. Kaip 
pagalvoji, tai tikri stebuk
lai, kad Lietuva tiek daug 
pasiekė per taip trumpą la
ką, suprantama, su pagalba 
kitų tarybinių respublikų, 
kurios nuo karo mažiau nu
kentėjo arba ir čielos išliko. 
Su kuriais tik kalbėjausi, 
tai visi žmonės pripažįsta, 
kad po karo buvo baisiai 
sunku, didelė stoka, bet da
bar kiekvieneriais metais 
gyvenimas vis gerėja.

■KAUNE
Pasiekus Kauną apsisto

jome gražiame viešbutyje. 
Lankėmės į įvairias įstai
gas ir dirbtuves, apžiūrėjo
me vaikų darželius, drobės, 
šilko dirbtuves, namų sta
tybą. Žaliasis kalnas seniau 
buvo daugybės kareivinių 
vieta, o dabar ten yra dide
li gyvennamiai. Juose gyve
na darbininkai su savo šei
momis. Namuose yra visi 
patogumai.

Krautuvėse yra daug vi
sokių prekių, o krautuvės 
pilnos pirkėjų. Dažnai net 
turi stovėti eilėje, kad pa
tekti j krautuvę. Rodosi, 
kad kainos yra aukštos, bet 
pirkėjų yra daug.

Įdomiausia, kad Lietuvos 
liaudies vyriausybė pakin
kė Nemuną dirbti žmonių 
naudai. Žmonės turi elek- 
tos šviesą ir radijo imtu
vus. Smetonos laikais Lie
tuvos žmonės nė negalvojo 
apie tai, kad jie tokių laikų 
sulauks.

Graži Nemuno jūra ir 
mes laivu paplaukiojom-0 
PO ją.

Kauno mieste yra labai 
gražių parkų. Caro laikais 
į tuos parkus paprastiems 
darbininkams buvo drau
džiama užeiti, tik ponai ten 
vaikštinėjo. Aš kada nuva
žiuodavau į Kauną, tai tik 
pro plyšį tvoroje į jų vidų 
pasižiūrėdavau. Dabar vie
nas darbininkas sakė, kad 
jis tik pasilipęs per tvoros 
viršų pasižiūrėdavo j vidų. 
Dabar nėra jokių tvorų, 
parkai visų ir ten visi gali 
vaikštinėti, ilsėtis ir gėrėts. 
O jau gėlų gražumėlis ir 
gražiausias jų sutaisymas.

Kauno gatvės švarios, 
kiekvieną dieną jas kelis 
kartus nuplauja; jei kas
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nukrito, tai tuojau pakelia, 
net ir medžių lapus. Mies
to tvarkytojai ir valdžios 
žmonės draugiški, malonūs, 
jaučiasi lygiais su kitais. 
Letuvos jaunimas taip pat 
kultūriškas ir draugiškas.

Kaune aplankiau savo 
pusseserę ir jos sūnus, ku
rie jau baigę mokslą. Vie
nas yra gydytojas, o antra
sis — mokytojas, abu vedę, 
turi šeimas. Visi gražiai 
gyvena. Turi automašinas, 
televizorius, radijo imtu
vus, elektrinius šaldytuvus. 
Jie gražiai gyvena, kaip ir 
mes Amerikoje.

L Bekešienė

Philadelphia, Pa.
ALDLD 10 KP. NARIŲ 

DĖMESIUI
Šiomis dienomis teko pa

sikalbėti su keliais veikliais 
LLD nariais. Jie nusiskun
dė, kad joks Draugijos vei
kimas neįmanomas per to
kius karščius, kuomet tem
peratūra pakyla ligi 90 
laipsnių su tiršta drėgme.

Ne, draugai! Mano ma
nymu, oro šutra neturėtų 
trukdyti mūsų veiklos. Ar 
karšta ar šalta . . . Lietu
vių posakis mums primena: 
gyventi ir nieko neveikti— 
tai didelis moralinis nusi
žeminimas darbininkų ju
dėjimui.

Rugsėjo 9 d., 7:30 vaka
re, įvyks LLD 10 kuopos 
susirinkimas svetainėje 
1150 No. 4th St. Be keleto 
svarbių veiksmų, kuriuos 
turėsime nuodugniai apkal
bėti, turėsime pasitarti 
apie ateinančią LLD 6-to- 
sios apskrities konferenciją, 
kuri įvyks Chester, Pa., šį 
rudenį. Praėjusio rugpjū
čio mėn. veikiančiojo komi
teto posėdis neįvyko dėl to, 
kad nebuvo svarbių reikalų 
svarstyti. Kokių mažmožių 
kad ir buvo, buvo atidėti 
sekamai konferencijai.

Dar kartą prašau visus 
10-tos kuopos narius atsi
lankyti į' sekamą susirinki
mą rugsėjo 9 d. ir atsiimti 
tik ką gautą iš centro kny
gą, pavadintą “Eikite, mi
šios jau pasibaigė.” Tai la
bai įdomi knyga, kurią 
kiekvienas perskaitęs pasi
sems daug žinojimo ir ap
švietus.

Kp. sekr. J. K.

Massachusetts Valstijos Lietuvių
- 'Rudeninis Spaudos Piknikas

Rengia Liet. Darb. Literatūros Draugijos 7-oji Apskritis

Įvyks Sekmadienį, Rugsčjo-September 18

Montello Vyrų Dailės Grupė, Vadovaujama Al. Potsus

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
Apart Montelliečių Grupės programoje dalyvaus Worcesterio Aido Choro solistai

Ona Dirveliene ir fonas Sabaliauskas
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos atsilankyti į šį pikniką, išgirsti gražią .dainų 

programą, pasimatyti su daugeliu pažįstamų ir įsigyti naujų pažinčių.
Rengėjai

ir................ .... ....................................  "• . -- -------------------------------------

San Francisco, Oakland ir 
Apylinkių Lietuviams

Šią vasarą apstus skaičius šios apylinkes lietuvių ap
lanke Lietuvą. Būtent, sanfranciskiečiai Maryte Baitu- 
lionytė, Viola ir Benis Sutkai; sanleandriečiai—Ksavera 
Karosienė ir Vincas Burda ir a lame d ietis Walteris Ja
kubauskas.

Visi jau grįžo, kupini žiniomis apie Lietuvą. Visi 
linksmi, džiugūs pamatę Lietuvą, pasimatę su giminė
mis, su jaunų dienų buvusiais draugais ir draugėmis.

Visiems šios apylinkės lietuviams įdomu žinoti, ką 
jie matė, ką patyrė, kaip jiems atrodo dabartinė Lie
tuva.

Dėl to San Francisco ir Oaklando Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos bendrai ruošia turistų kalbų išklau
symui parengimą.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., pusė po pirmos valandos. 
Finnish Hali, 1819 10th St., Berkeley. Kviečiami visi 
lietuviai.

Neabejotina, kad turistų kalbos bus įdomios visiems, 
nes jie važinėjo po visą Lietuvą. Matė miestus, kolūkius,-, 
dirbtuves, ligonines, visuomenines įtaigas. Jie buvo 
pasklidę po visą Lietuvą ir po keletą dienų praleido pas 
savo gimines ten, kur jos gyvena.

Sekmadienį nė vienas nepasilikite namie, nes pas
kui reikės gailėtis. To pasiklausymo įdomių kalbų, tu
rėsime lengvų užkandžių ir kavos; beužkandžiaudami, 
pasisvečiuodami dar galėsime ir asmeniškai pasikalbėti 
su turistais. Kviečiame visus. Komitetas

SCRANTON, PA.
ŠIS IR TAS

Nors anglies kasėjai ir 
moka savo narines duokles, 
bet jie neturi teisės išsi
rinkti savo distriktų virši
ninkus. O dar daugiau, tai 
distriktų viršininkai turi 
būti iš eilinių mainierių. 
Vienok taip nėra. Pavyz
džiui, August J. Lippi, 1- 
mo mainierių unijos dis- 
trikto prezidentas, banko 
prezidentas, sląptas Knox 
kasyklos, kur sausio 22 d., 
1959 m., prigėrė 12 mai
nierių, d a 1 i n i n k as, ėmė 
kyšius iš tos pačios kom
panijos, kad palaikyti mai- 
nierius po bosų kurka, ir 
dar į kitokias suktybes su
kišęs nagus, už ką teistas 
ir surastas kaltu, pereitą 
liepos mėnesį, keturiais pra
šiltai t i m a i s , ir vėl poną 
to visko, T. Kennedy, in- 
ternacionalis mainierių 
prezidentas, ir vėl poną 
Lippį paskyrė keturiems 
meta m s 1-mo mainierių 
unijos distrikto preziden
tu. Na, argi tai ne ameri
koniška demokrati j a ?

Kada tai šis mainierių 
unijos distriktas turėjo 70 
tūkstančių narių, bet šian
dien vos apie 7,000, vienok 
algos ponas Lippi žeriasi 
$17,000 į metus. Kažin kiek 
JAV prezidentas turėtų 
gauti algos, jei palygintu
me proporcionaliai tokia 
skaitline?

Hudson Coal Co. kadaise 
operavo čia kelias anglių 
kasyklas, bet šiandien ope
ruoja tik anglies laužyklą, 
kur atgabentą anglį priren
gia rinkai, o anglines at
matas verčia į kalnų krū
vas, kurių du kalnai j a u 
seniai dega ir smardina vi
są apylinkę, o trečią kalną 
dar tik pila, kuris irgi 
kada nors užsidegs. Arti 
gyvenantys žmonės, kuriuos 
ne tik ta si-erinė smarvė 
dusina, o ir namus gadina, 
kreipėsi į teismą, kad už
draustų kompanijai taip 
elgtis, gabenti atmatas su 
anglimis ir čia versti. Vie
nok teismas į tai nekreipė 
domės, nes tai būtų panei
gimas laisvės ir demokrati
jos principo. Juk priva- 

tiškos nuosavybės teisė yra 
šventu daiktu, o toksai už
draudimas kaip tik ir būtų 
paniekinimas tos šventeny
bės. Kas jau čia tokio, jei 
koks skurdžius ir uždus nuo 
sierinės smarvės arba jei 
savo lūšnelę nors kasmet 
teplios dažais, o vis tiek į 
velnią bus panaši? Demo
kratijos principai dėl to ne
nukentės.

Yra sakoma, kad pikta
darystės neapsimoka. Taip 
atsitiko ir su t ū 1 u Schio- 
witz, kuris prieš tryliką 
metų nušovė savo, požemio, 
oponentą ir jautėsi, rodos, 
saugiai. Bet iš kažkur iš
lindo liudininkas, irgi ne- 
prastesnis sutvėrimas, ir 
išsiplepėjo apie Schiowitza 
ir jo nužudymą savo opo
nento prieš tryliką metų. 
Nors liudininkas gal tikė
josi pasigailėjimo už savo 
prasižengimus taip pasielg
damas, bet kol kas dar tu
ri atpakutavoti už savo 
griekus, o Schiowitzui gal 
prisieis “sušilti” elektros 
kėdėj. Na, ką padarysi. 
Yra sakoma: tai dievulio 
taip duota. 

• • * —
Susimildami, nevažiuoki

te ieškoti duonutės kasdie
ninės į kadaise buvusį gar
sų mūsų miestą. Tik prieš 
savaitę laiko spauda paskel
bė nekokią žinią: Scranto- 
nas trečias Pennsylvanijoj 
miestas, kur šeimynai iš ke
turių reikalinga turėti me
tinių įeigų žmoniškam pra
gyvenimui $5,693. Aš ga
liu eiti į lažybas iš raugy- 
to agurko, kad tokių uždar
bių pas mus nerasite. Aš ne 
vieną tokį žinau, kad par
sineša vos keturiasdešimkę 
už savaitės darbą/ Kitaip 
sakant, toksai uždirba tik 
$2,080. Tad, tam žmoniš
kam p r a g y v enimui dar 
trūksta $3,613.

Vienas iš tų

Washington. — Baptistai 
pietinėse valstijose platina 
atsišaukimus, kad nebal 
suotų už J. Kennedį į JAV 
prezidentus, nes “katalikas 
yra pavojingas toje vieto
je”.

Detroit, Mich.

1960 m. rugpjūčio 14 d. staiga mirė

Steponas Garelis
Mes, jo draugai, reišikame širdingą užuojautą 
jo žmonai Julijai, sūnui Kęstučiui ir jo šeimai, 
sūnui Edvardui ir jo šeimai, seseriai Marijonai 
Genaitienei ir jos šeimai, ir sesutei, kuri gyvena 
Lietuvoje. Taipgi giminėms ir draugams. Ilsėkis, 
Steponai, šios šalies šaltoje žemelėje.

Chicago, 111.
“VILNIES” PIKNIKE 

BUVO DAUG ŽMONIŲ
Sekmadienis, rugpjūčio 

28 d., bus nepamirštama ir 
tikrai puiki dienelė. Tą die
ną į Santa Fe erdvų, ža
liuojantį parką suvažiavo 
ne tik chicagiečiai ir prie
ini’esčių lietuviai, bet iš 
daugelio valstijų ir miestų 
mūsų vienminčiai — svečiai 
ir viešnios.

Oras buvo malonus, švel
niu vėjeliu vėsinantis, nors 
ir drėgmės nestokavo.

Ačiū vilniečių rūpesčiui, 
su “Vilnies” štabo vadovu 
Jonu Mažeika, 12:30 vai. 
popiet nuo “Vilnies” rašti
nės specialiu “Bluebird” 
autobusu daugiau pusės 
šimto žmonių pasileidome į 
šią šauniąją ir nepaprastai 
malonią ‘Vilnies” gegužinę.

Apie 5-tą valandą “Vil
nies” vietinių žinių redak
torė Julija Marazienė per 
garsiakalbį prabilo ir ant 
kalnelio susirinkusiai tūks
tantinei miniai pradėjo pro
gramą.

Roselando Aido choras, 
vadovybėje Darateles Mu- 
relienės, sudainavo 4 dai
nas. Tūlos jų ką tik atsiųs
tos iš Lietuvos. Puikiai dai
navo Cicero Lietuvių Mote
rų choras, vadovybėje Es
telles Bogdenienės, labai 
gražiai sudainavo tris dai
nas. Keletą dainų atliko 
LKM choras, vadovybėj 
Juozo Kenstavičiaus; ypa
tingai gražiai išėjo A. Kve
daro sukomponuota daina 
“Gražiai čiulba lakštutė.”

Kalbėjo grįžusieji iš Lie
tuvos “Vilnies” administ
ratorius J. Pauliukas, A. 
šešelgis. Redakt orius L. 
Jonikas daugiausiai atsaki
nėjo į klapsimus.

Piknike buvo nemažai ir 

“laimingų.” Taip visą mie
lą dienelę “Vilnies” geguži
nė tęsėsi pilna įvairumų ir 
tiek gausiai buvo prisirin
kusių svečių, kad sunku 
buvo visus pamatyti.

Užviešpatavus tamsiai 
naktužei, visi skirstėsi į 
namučius.

Tai buvo tikrai nepapras
ta šventė ir tokia daugybė 
privažiavusių gražių vilnie
čių ir jų pasekėjų. Džiau
gėsi, kad seniai buvo su-., 
plaukę tiek daug į “Vil
nies” gegužinę, kiek buvo šį 
kartą. Pasekmės buvo tik
rai geros. R. Š.

Worcester, Mass.
RUDENINIS SPAUDOS 

PIKNIKAS JAU ČIA PAT _
Rugsėjo 18 d. gerai ži- * 

nomoje vietoje, Olympia 
Parke, įvyks paprastai va
dinamas Rudeninis spaudos’ 
naudai piknikas. Jį rengia 
faktinai vietinė LLD 11; 
kuopa su visos plačios Nau
josios Anglijos pažangiečių „ 
talka.

Daug kalbėti ir aiškinti 
neprisieina, kokią svarbą 
pažangioji spauda—“Lais
vė,” “Vilnis,” “Liaudies 
balsas” ir kiti laikraščiai— 
lietuvių išeivijoje atlieka ir 
kiek reikalingas jų stipri
nimas medžiaginiai ir mo
raliai. O dideliu, skaitlingu 
dalyvavimu šioje gegužinė
je galima ją sustiprinti.

Pikniko programai atlik
ti yra užkviesti ir sutiko 
dalyvauti Montello daini
ninkų grupė ir skambusis 
vietinis duetas — Ona Dir
veliene ir Jonas Sabaliaus
kas. O jau patiekalų ren
gėjai parūpins ganėtinai;

Iki pasimatymo! D. J.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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WATERBURY, CONN.

Ona Maroziene
Rugpiūčio 20 dieną, po ilgos ir sunkios ligos, 
m;rė Ona Marozienė. Mes, jos draugai, reiškia
me širdingą užuojautą vyrui Petrui Marozui, sū
nums Petrui ir Pranui ir jo šeimai, dukterims 
Barbara Marozas, Ona K. Sinkevičius, taipgi 
visiems giminėms. Lai būna tau, Onute, lengva 
šios šalies žemelė Lietuvių kapinėse.

Kl. Yenkeliūnienė
Aida Ablažiene

W. Jokubonis

Vaistų ir drabužių 
siuntiniai į Lietuvų

dingų siuntinį. Nedaug 
kas tiko juodajai rinkai. 
Tai buvo paskutinis mano 
siuntinys!

Lankantis praėjusiais me
tais Lietuvoje, kur matėsi 
a p s i 1 eidimas, nešvara, — 
šeimininkai skundėsi, kad 
valdžia negera. Mažai mo
ka už darbų. Kada aiški- 
nom aniems, kaip mes dir
bame, jie tiesiog melagiais 
mus išvadino, ypač tai tek
davo girdėti Kaune ir Pa
langoje. “Meluoji, Ameri
koje niekas sunkiai nedir
ba ir trūkumų neturi!”

Išsikalbėjus su Lietuvoje 
apsilankiusiais šių vasarų 
ekskursantais, išgirdau, kad 
ir jiems teko sutikti pana
šių bėdinčių. Ypač iš tų, 
kurie klausosį Am e r d k o s 
balso iš Vakaru Vokietijos 
ir gauna amerikoniškų do
vanų. Tokie visi laukia ato
minių bombų, kurių pagal
ba paskui numes jiems ne 
tik aksomų,, satinų, bet gal

Kaip tik po karo pradėjo 
mus pasiekti iš Lietuvos 
laiškai, o žinodami, kaip 
baisiai ten žmonės nukentė
jo, skubiai siuntėme savo 
artimiems vaistų ir drabu
žių. Buvo daug tokių, ku
rie save nusiskriausdami 
gelbėjo giminėms. Ne vie
nam ten pagelbėjo, bet ki
tus tik gadino. Neseniai 
grįžęs iš Lietuvos ekskur
santas, drg. V., nurodo tai 
“Laisvėje” už š. m. rugpiū
čio 26 d.

Praeitais metais man 
lankantis Vilniuje teko išsi
kalbėti su buvusio vaisti
ninko žmona, kuri tikrino, 
kad tik “Bayer” aspirinas 
yra. efektyvus nuo visokių 
ligų. Bandžiau jai aiškinti, 
jog skirtumas tiktai tame, 
kad “Bayers” išdirbystės 
yra plačiau išreklamuota. 
“Nesakyk man lo, esu įsiti
kinusi, žinau skirtumų.”’

Juodoje rinkoje už ^‘Ba
yers” aspirino pilutę gauna dar ir automobilių.. 
9 su su pus-e rublio. Bile 
tik iš Amerikos, tai nuo 
visko išgydys. Lietuvoje as
pirino prieinama kaina ga
lima gauti kiek tik reikia, 
bet tai ne “Bayers.”

Kita moteris aiškino, jog 
vyras bando jai įkalbėti, 
kad rašytu savo sesutei, kad 
;‘gyvybės išgelbėjimui” at
siųstų iš Amerikos 200 gr. 
“streptomicino.” Jis turįs 
progų tai parduoti ir už 
tuos pinigus jie galės įsi
gyti automobilį.

Gydymo būdai Lietuvoje 
yra išplėsti lengvai prieina
mai ir plačiai, bet dar ran
dasi žmonių, kurie pasitiki 
visokiems šarlatanams, su
moka aniems didelius pini
gus už “tikrai išgydysiu.”

Būvant Kaune, dažnai 
gatvėje susiburdavo praei
vių krūva, klausdami viso
kių žinių apie gyvenimų A- 
merikoje. Tarp kitko, vie
na paklausė, ar Amerikoje 
išgydo nuo Parkinsono li
gos. Paaiškinau, kad ne, 
nes mano artima draugė iš
bandė visokius gydymo bū
dus ligoninėse ir niekas ne
pagelbėjo. Pažįstu ir dau
giau tokių ligonių. 

. —O aš išgvdau!
Žinovė paaiškino ir gydy

mo “sekretų”. Reikių gau
ti seniai padvėsusio arklio 
kanopas ir jas ilgai virinti. 
Ligonis tai gerdamas tikrai 
pasveikstųs.

Drabužių siunčiau ir aš. 
Paskutinis siuntinys kaina
vo tik už persiuntimų su- 
virš $72. Siuvau pati, pir
kau gatavu ir dėjau me
džiagų. Žiūrėjau, kad tik 
viskas būtų praktiška, pa
togu. Mano žioplystė — ne
pridėjau žibančių satinų, 
aksomo, nilono. Negailes
tingai išbarė mane už gė-

K. Petrihienė

“Keleivio” siūlymas 
man nepilnas!

“Keleivis,” pacitavęs ma
no straipsnį apie vaistų ir 
drabužių siuntinius į Lietu
vų, man siūlo:

Jei jis nori, mes jam “už- 
fundysime” lygiai 60 arų že
mės ir tegu jis parodo..., kaip 
galima iš tiek žemės “tingi
niauti” ir pavalgius būti. Ką 
sakai, p. V.? Nori daryti tokį 
bandymą?

Kam žulikavoti?! Mano 
rašte juk nebuvo pasakyta, 
kad kolūkietis gali iš 60 
arų sklypo pragyyventi. 
Buvo pasakyta, kad tingi
niai ir sabotažuotoojai ga
lėjo pragyventi, prie tegau
dami iš Amerikos riebių 
siuntinių.

“Keleivis” man siūlo iš
bandyti tik plikų 60 arų 
sklypų; jis “pamiršo” pridė
ti ir .namuku,( ir karvę ar 
dvi, porų kiaulių ir prie vi
sa to — dar teisę dirbti ki
tur, kas sudaro .pagrindinį 
kolūkiečio pra gyvenimo 1

Jei kas siūlytų 60 arų že
mes sklypų su visu tuo, kų 
“K.” nuo man siūlomo skly
po nukerta, tai, tikriausiai, 
aš nespėčiau i Bostonų nu
važiuoti — “Keleivio” re
daktorius pirmas - tų “fun- 
dų” pasičiuptų!

O kad tarybinio darbo 
Lietuvoje sabotažu o t o j a i 
amerikiečių siuntinius sa
botažui panaudodavo, tatai 
“Keleivio” redaktoor i aus 
širdį labai džiugina.

Kų sakote^ ponas redak
toriau, jei būtumėte gy
venęs tarybinėje Lietuvoje, 
ar būtumėte buvęs sųžinin- 
gu tarybinio darbo ęĮarbi-

Binghamton, N. Y.
APLANKĖ LIGONĮ
Draugė P. Jasilionienė 

pranešė man, kad ji ir 
draugai A. ir H. Pagiegalai 
ir S. Vaineikis rugpiūčio 26 
dienų buvo nuvykę į Vete
ranų Hospitalį, Syracuse, 
N. Y., aplankyti serg antį 
LDS 6 kuopos narį drg. A. 
Klirtių. Paulina pasakojo, 
kad ligonis gerai prižiūri
mas, turi patogų kambarį. 
Jie ten lankėsi laike pietų, 
tai pastebėjo, kad visi ligo
niai gerai maitinami, mais
tas pritaikytas pagal ligo
nių ligas. Ir drg. A. Kli
mas yra patenkintas visu 
ligonbučiopatarnavimu. Jis 
prašė, kad kas nors prižiū
rėtų jo studijoje esantį tur
tų iki jis pasveikęs sugrįš 
namo.

Manau, kad minėti drau
gai atliko labai gražų lab
daringų darbų — aplanky
dami A. Klimų, kuris da
bar yra gana toli nuo Bing- 
hamtono ir daugelis drau
gų negalės jo aplankyti. 
Aš irgi linkiu drg. A. Kli
mui greitai susveikti ir 
grįžti namo.

Onytė W eitus
Svarbus LLD 20 kuopos 

Moterų skyriaus 
susirinkimas

LLD 20 kuopos moterų 
skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks antradienį, rug
sėjo 13 diena, A. Klimo stu
dijoje. Pradžia 7 vai. vak.

Kadangi mes buvome nu- 
turusios, orui atvėsus, su
rengti filmų iš Lietuvos 
rodymo vakarų, tai jau la
bai laikas pradėti prisiren
gimo darbų, kad jis būtų 
sėkmingai atliktas. Tai yra 
pageidavimas bei kvieti
mas,' kad visos1 moterų sky
riaus narės dalyvautumęm 
šiafrte S'U s i r i nkime. Juo 
daugiau narių dalyvauja, 
tuo būna daugiau minčių 
apkalbėti organizacijos rei
kalus ir pasėkmingiau dar
buotis. Ypatingai turėtu
me kreipti daugiau dėmesio 
į naujų narių prirašymų į 
mūsų moterų skyrių.

Mot. Skyr. Sekr.
M. Kulbienė 

Rochestor, N. Y.
DAR VIENAS 

BURBULAS TRŪKO
Rugpjūčio 28 d. lietuvių 

dipukų radijjas palinkėjo 
parapijietei Veronikai Zlat- 
kienei laimingos kelionės į 
Lietuvų, išvykstančiai rug- 
piūčio 31 d. su grupe tu
ristų.

Bet atsimename, kai 1959 
m. dvi turistų grupės lan
kėsi Lietuvoje, taipgi 1960 
m. turistai visų Lietuvos 
“vaduotojų” buvo apšaukti 
“komunistais.”

Taigi p a r a p i jietės V. 
Zlatkienės važiavimas į Lie
tuvų pradūrė tų burbulų, 
kad “tik komunistai įlei
džiami.”

Su linkėjimais nesitenkin
ta. Prie linkėjimų buvo pri
dėtas ir ukazas, kuris gir
dėjosi maždaug sekamai:

“Veronikai išvykus 40

ninku ? Tikriausiai, būtu
mėte badmiriavęs, o į darbų 
nėjęs, jei iš Amerikos rie
bių siuntinių būtumėte ga
vęs. O jūsų plauko žmonių 
Lietuvoje buvo ir, gal mie
lai sutiksite, dar šiek tiek 
yra.

(Čia dar reikia pastebėki, 
kad 100 arų sudaro hekta
rų, o hektaras lyginasi apie 
pustrečio amerikoniško ak
ro, taigi 60 arų yra beveik 
ar apie pusantro akro.) V.

metų atgal, buvo vieni mas
koliai, o dabar ras kitus.”

Esu, parodys tik Maskvų, 
o Lietuvos nerodys. Jeigu 
parodys Vilnių, tai Veroni
ka vistiek nematys “komu
nistų skelbiamo rojaus.”

Teks palaukti V. Zlatkie- 
nės sugrįžtant, ir tuomet 
sužinosime: leido “masko
liai” Veronikai matyti Lie
tuva, ar ne.

Amerikos pažangiečiams 
lietuviams yra žinoma, kad 
banditiški lietuviai lietu
vius žudė. Bet ponai dipu
kai per savo radio pusva
landį nei pypt apie tai.

ieva Mizarienė grįš 
namo šią savaitę

Telegrama iš Vilniaus
Vilnius, rugsėjo 2d. — 

šiandien iš Vilniaus į Mask
vą išvyko JAV lietuvių ra
šytojo Rojaus Mizaros žmo
na Ieva Mizarienė. Niujor
ke ji tikisi būti apie rugsė
jo 7 dieną.

Brangiąją viešnią Vil
niaus aerouoste išlydėjo 
gausus draugų, bičiulių ir 
visuomenes veikėjų būrys.

A. Vaivutiskas

Grįžo iš ligoninės
Ketvirtadienį, rugsėjo 1 

d., parvežtas į namus iš li
goninės drg. K. Milenkevi- 
čius. Jis dabar yra daktaro 
n savo šeimos priežiūroje.

Ligonis jaučiasi geriau, 
tačiau jam teko pergyventi 
rimtų ir sunkių operacijų. 
Ligoninėje išbuvo arti 4 sa
vaičių.

Mes, southbrooklyniečiai, 
linkime jam sėkmingai pa
sveikti ir vėl būti linksmam 
ir sveikam.

, Gy v e n v i e t e s antrašas: 
415—36th St.rSo. Brooklyn, 
N. Draugas

Masinės darbo
unijų eisenos

Darbo dienų (Labor Day) 
New Yorko mieste darbo 
unijos suruošė masines ei
senas. Tai pirmu kartu per 
daugelį metų unijos suruo
šė masinį paminėjimų Dar
bo dienos.

Eisenoje dalyvavo arti 
200,000 žmonių, o jų pažiū
rėti susirinko arti milijono 
miesto gyventojų. Eisenų 
stebėjo New Yorko majo
ras Wagneris ir keletas ki
tų žymių visuomenininkų.

Alexandria, La. — Mirė 
Earl Kemp Long, tris kar
tus buvęs Louisiana valsti
jos gubernatoriumi.

Elizabeth^ N. J.
Pranešimas apie Lietuvą

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 11 September
Pradžia 2-rų valandų popiet

408 Court St., Elizabeth, N. J. 
Gerbiami Elizabetho apylinkės lietuviai!

Mūsų klubo du nariai — K. Pociūnas ir K. Čiur- 
lis — kaip turistai aplankė Lietuvų ir dabar grįžo. 
Jiedu daug ko ten matė ir girdėjo. Taigi jiedu mums 
daug ko papasakos apie Lietuvų, būtent kaip ten 
vedami kolūkiai ir kaip eina bendrai pramonės vys
tymasis. Praneš ir apie miestų ir miestelių augimų. 
Kiekvienam bus žingeidu išgirsti apie savo gimtųjį 
kraštų.

Taipgi bus , gerų užkandžių. Kviečiame visus 
atsilankyti

Lietuvių Darbininkų Progr. Klubas

Kviečiame į Aido Choro 
metinį pikniką

Pradžia

surengia 
piknikus,

Choras

Jau visai arti Choro pik
nikas. Jis įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 11 d., Kasmo- 
čiūtės parke, 91 Steamboat 
Rd., Great Necke. 
1 vai.

Choras kasmet 
didelius gražius 
tai ir šiemet c h o r i e č i a i 
rengiasi, kad jis pavyktų 
kuo puikiausiai, 
duos gražių dainų progra
mų. M. Stensler paruoš 
gražių dainų tam įvykiui. 
Prie to bus raportas iš Lie
tuvos grįžusių turistų.

Mūsų aidiečiai, rodos, 
penki lankėsi mūsų tėvynė
je. Dar ne visi raportavo. 
Galėsime juos matyti ir 
girdėti pranešimus apie mū
sų gimtąjį kraštų, o jie 
daug naujo pasakys.

Choras turės muzikan
tus, kurie gros polkas ir

Sąrašas išvyksiu į Lietuvą 
trečiosios grupes turistų
Rugpiūčio 31 dienų iš New Yorko International 

orlaukio išskrido į Lietuvų Trečioji turistų grupė. Že
miau paduodame turistų vardus, pavardes ir iš kokių 
miestų jie yra.

Lean Paczun, Cranford, N. J.
Leon Gavrilovich (Miller), Brooklyn, N. Y. 
Benedict Banis, Jr., Merchantville, N. J. 
Bernice Vaitkus, Chicago, Ill.
Teresa Chepla, Cleveland, Ohio 
Veronika Zlotkus, Rochester, N. Y. 
Anthony Steponaitis, Gary, Ind. 
Stella Steponaitis, Gary, Ind. 
Mary Leiga, Woodhaven, N. Y. 
Boley Razmin, Minersville, Pa. 
Charles Zaks, La Vale, Md.
Rose Zaks. La Vale, Md.
Adam Sukackas, Worcester, Mass.
Clementine Yenkelun, Waterbury, Conn.
Ida Ablazęy, 'Waterbury, Conn., 
Johi) Meshkin, Grand Junction,’ Mich.
Joseph Zdana,, Canoga Bark, (įalif. 
Justina Mauel, Ft., LaucĮerdale, Fla. 
Agnes Vylonis, Dovagic, Mich. 
Lee E. Vylonis, Dowagic, Mich. 
Anton Tamkus, Worcester, Mass. 
Patricia Yaniunas, Matawan, N. J. 
Banis Tiiskevičius, Scranton, Pa. 
Anna Kajnowski, Milwaukee, Wis.

- Konstancija Marks, Milwaukee, Wis. 
Chas. Šankus, Minersville, Pa.
Dr. Alfred Bicurias, Hayward, Calif. 
John Bicunas, Brooklyn, N. Y.

RUMUNIJOS VADAI 
ATVYKS Į J. TAUTAS 
Bukareštas. — Rumuni

jos respublika jau paskyrė 
delegacijų į būsimų Jungti
nių Tautų Asamblėjų. De
legacijai vadovaus Rumuni
jos Darbininkų (Komunis
tų) partijos pirmasis sekre
torius Georžu Dei.

Tokio. — Pietinėje Japo
nijoje nuo audrų žuvo 41 
žmogus.

valcus. Choriečiai rengia
si aprūpinti skaniais val
giais ir gėrimais.

Taipgi bus nusamdytas ir pelės iš “dangiškos viešna- 
didelis busas, kuris išeis gęs 
nuo Lituanica Square kaip 
12 vai., o nuo Liberty Au
ditorijos kaip 12:30.

Aido choras visus kviečia 
dalyvauti.

Šis piknikas bus pasku
tinis šį sezonų. Taigi pra
šome nepraleisti šios pro
gos. Visi dalyvaukime, pa
silinksminkime su aidie- 
čiais.

Dar vieno labai svarbaus 
dalyko reikia nepamiršti. 
Jau buvo pranešimas, kad 
šis choro piknikas bus fil
muotas. Tai kiekvienas ga
lėsite matyti save filme.

Choro koresp.
V. Kazlauskas

Sveikina iš Floridos
Nikis Pakalniškis, nese

niai grįžęs iš Lietuvos, sve
čiavosi pas savo brolį Clear
water mieste, Floridoje. Iš 
ten jis rašo mums:

“Leidžiu laikų su Pranu- 
dalinamės įspūdžiais, ku
riuos parsivežiau iš Lietu
vos. Baigiasi mano ilgos 
atostogos. Rugsėjo 3 d. 
grįžtu į Čikagą. _

Viso geriausio visiems 
laisviečiams!”

Albany, N. Y. —1960 me
tais- žymiai padidėjo lytinės 
ligos New Yorko valstijoje.

Leopoldville. — Laikina
sis Kongo prezidentas Ka- 
savubu ir premjeras Lu- 
mumbu susipyko. Jie viens 
antra siekia išmesti iš vie
tos.

Havaria. — Kuba panai 
kino 1952 metų bendro ap 
sigynimo sutartį su Jungti, 
nėmis Valstijomis.

PARDAVIMAI
Miami, Fla. Parduodu 3 šeimų 

murink naujos mados namą. Pui
kioj apylinkėj. įneša $265 j mėnesi. 
Parduodu iš priežasties senatvės. 
Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis: Mrs. Alice Jons, 8035 
N. W. 13th Ct., Miami 47, Fla.
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

plačiųų beribių erdvių keletą 
kartų apskriejęs aplink 
žemę, žmogus laimingai 'su
grįžo in nusileido Raudonojo
je aikštėje!

Jeigu šunės, katės, žiurkės

jau gali sugrįžti, tai ko-
O

žmogaus kaleina jau atei
na. Pamatysite. Klausimas ne- 

1 be tolimos ateities.

Su dideliu ir teisingu pasi
didžiavimu Lietuvos vidaus 
reikalų ministras A.,Gailevi- 
čius praneša, kad kalėjimai 
mūsų senojoje tėvynėje baigia 
ištuštėti. Šiomis dienomis ta
po uždarytį - likviduoti Kau
no ir Klaipėdos kalėjimai.

Pasiskaitykite:
“Pasibaigė Kauno kalėjimo 

devyniasdešimt septynerių me
tų istorija. Jo pastatai bus pa
taisyti ir perstatyti. Ten įsi
kurs viena iš Kauno mokyme 
įstaigų.

“Atituštintas Klaipėdos ka
lėjimo pastatas bus perduotas 
kai kurioms miesto įtai
goms.”

Jeigu mažytė Kuba su savo 
revoliucine vyriausybe atsilai
kys prieš visoje istorijoje ne
matytą ekonominį ir politinį 
spaudimą iš galingos Ameri
kos, tai bus vienas iš didžių
jų šio laikotarpio stebuklų. 
Kol kas ji nesvyruoja, kol 
kas jai sekasi.

Be tvirtos socialistinio pa
saulio paspirties, ji, žinoma, 
seniai būtų tapusi antrąja 
Guatemala.

Maskva. — Virš 550,000 
jaunuolių eina mokytis 
aukštųjų mokslų.

PRANEŠIMAI :
OZONE PARK

Liet. Namo Bendrovės direktorių 
susirinkimas jvyks pirmadienio va
kare, rugsėjo 12 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė. Valdyba v

WATERBURY, CONN. <
ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

rugsėjo 9 d., 7:30 vai. vak., 103 
Grėene St., apatinėj salėj. Nariai 
dalyvaukite, neš rinksime delegatus 
j Connecticut konferenciją, kuri 
jvyks spalio 16 d. K. Krasnitskas, 
sekr.

Reikalingas Mėsininkas, prie kiau
lienos. Augantis biznis, yra vietų 
patyrusiems prie piaustymo ir už
mušimo galvijų. Skambinkite EL. 
7-9189 arba OR. 8-0878. Galite as
meniškai kreiptis: DELAWARE 
VALLEY PORK PRODUCTS, Rich
boro, Pa. (72-73)

PHILADELPHIA. PA.
Visi LLD 10 kuopos nariai pra

šomi atvykti j susirinkimą svetai
nėje 1150 N. 4th St., rugsėjo 9 d., 
7:30 vai. vakare, šiame susirinki
me turėsime aptarti keletą svarbių 
mūsų veiklos dalykų. Valdyba.

(71-72)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas jvyks rugsėjo (Sept.) 12 
d., 7:30 vai. vakare. Kviečiame na
rius dalyvauti, turėsime daug svar
bių reikalų apkalbėti, šiame susi
rinkime turėsime apkalbėti ateinan
tį rudeninį spaudos pikniką, kuris 
jvyks rugsėjo (Sept.) 18 d. Olympia 
Parke. Org. J. Jaskevičius (7^72)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 7 d., 
‘‘Laisvės" salėje, 102-02 Liberty 
Avė., 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti, išgirsite raportą iš įvykusio pik
niko. Taipgi patikrinkite savo mo
kesčių knygelę, gal jau reikia užsi
mokėti duokles. Prot. . Sekretorius

4
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S. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**iMJ*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St




