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KRISLAI
Beširdžiai ar bepročiai?
Visų reikalas.
Antrasis lazdos galas! 
Buvo neišvengiama. 
Pirmutiniai.
Tegu sueina ir kalbasi.

—• Rašo A Bimba — •
^Sunkti net tikėti: Louisianos 
valstijoje atimta pašai pa iš 
23,000 kūdikių-vaikų. Jie pa- 
snterkti badui.

Kuo jie yra nusidėję? Ogi 
tik tuo, kad jie yra kūdikiai 
neištekėjusių motinų. 95 pro
centai jų yra negrių motinų 
kūdikiai.

Tai beširdžių ir bepročių 
poelgis.

Jie sako šiuo beširdiškumu 
užkirsiu kebą merginoms susi
dėti su vyrais ir tapti motino
mis. Tuo tarpu 22,,000 visiš
kai nekaltų kūdikių lai mirš
ta badu

Sovietai pareikalavo, kad ir 
Dominikonų respublikos rei
kalą apsvarstytų visos Jung
tinės Tautos. Kokią teisę tu
ri vienos Jungtinės Valstijos, 
su savo “Monroe doktrina“ 
pasiimti ir globoti visas Ame
rikos respublika?

Klausimas naujas, klausi
mas svarbus. Kaip i tai ori- 
entuosis kitos šalys, sudaran
čias Jungtines Tautas?

Jau tik šiemet devyni ame
rikiečiai pabėgo j socialisti
nius kraštus. Paskutiniai du— 
Mitchell ir Martin—yra svar
biausi. Dėl jų keliamas di
džiausias triukšmas. Susirūpi
nusiai kalba visas Washingto- 
nas. Jau ir prezidentas Ei- 
senhoweris oficiališkai juos 
prakeikė, išvadindamas juos 
krašto išdavikais.

Mat, Mitchell ir Martin dir
bo didžiai slaptoje Naciona
linio Saugumo agentūroje. Jie 
sakosi daug sužinoję apie mū
sų krašto valdovų slaptus pa
siruošimus karui.

Matote, mums nepatinka. 
Na, o kai vienas kitas iš tary
binės įstaigos ar atstovybės 
susižavėdavo mūsų “rojumi“ 
ir i jį atbėgdavo, kiek begali
nio džiaugsmo sukeldavo!

Mes visuomet sakydavome: 
toji lazda turi du galus. Da
bar antrasis jos galas atsisu
ko prieš mus.

Nereikėtų taip skaudžiai 
/(savoti. Panašių pabėgimų 
arba atbėgimų iš vienos ir ki
tos pusės bus ir daugiau. Tai 
šaltojo karo padaras. Ypač 
šaltojo karo šalininkai netu
rėtų pykti ant Mithcell ir 
Martin

Praėjusį ketvirtadienį (rugs. 
8 d.) N. Y. “Times“ įdėjo po
ros protestantiškų grupių pa
reiškimą apie katalikų bažny
čią ir politiką. Smarkiai plie
kiama katalikų bažnyčios hie
rarchija (vadovybė). Tenka ir 
popiežiui. Mušama trivoga, 
kad popiežius jau kėsinasi per 
šiuos rinkimus užviešpatauti 
visoje Amerikoje.

Vadinasi, religijos klausi
mas tampa vienu centrinių 
klausimų šiuose rinkimuose. 
Negera, nesveika.

Kalčiausi katalikų bažny
čios dvasininkai. Jie visur no
sį kiša. Jie visus iškeikia, ku
rie nešoka pagal jų muziką. 
Jie lenda į valstybės reikalus. 
Ypač jie nuodija Amerikoje 
lĮtttiosferą su savo parapijinė
mis mokyklomis. Jiems bend
rosios viešosios mokyklos, už 
kurių sistemą taip ilgai ir sun
kiai kovota, negeros. Jie turi

(Tąsa 6-tam pusi.)

Kubos delegato pareiškimas 
dėl pagalbos Lot. Amerikai

Kongo respublika ir 
šalies priešai

Bogota. — Amrikos vals
tybių konferencijoje kalbė
jo Dr. Regino Boti, Kubos 
ekonominių reikalų minist
ras. Jis kritikavo Jungtinių 
Valstijų pasiūlymą įdėti 
$500,000,000 į Lotynų Ame
rikos ekonominius reikalus.

Dr. Boti sakė, kad JAV 
planuojama “pagalba Loty
nų Amerikos šalims yra 
tikslu atitraukti tų šalių 
liaudį nuo Kubos pasirinkto 
kelio”. Jis sakė, kad Jung
tinėse Valstijose garsinami 
“geri kaimyniški santy
kiai”, tai yra užslėpimas to, 
kokius JAV kapitalistai da
rėsi ir darosi pelnus Loty
nų Amerikoje, išnaudodami 
pigias darbo žmonių rankas

Radijo propagandą 
ves prieš Kubą

Washingtonas. —H. Loo
mis, “The Voice of Ameri
ca” radijo direktorius, 
džiaugiasi, kad įsteigtas ra
dijo tinklas propagandai 
prieš Kubą ispanų kalba.

Radijas yra neva priva
tinių žmonių rankose, ofici
aliai nesujungtas su JAV 
vyriausybe, bet jis gins JAV 
poziciją.

Radijas naudosis World 
Wide Broadcasting System 
tinklais ir turės stotis Hon- 
durase.

Linus Paulingas eis į 
Aukščiausią Teismą

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas pareika
lavo iš mokslininko Linus 
Paulingo, kad jis išduotų 
vardus tų žmonių, kurie 
jam pagelbėjo surinkti 10,- 
021 mokslininko parašus, 
reikalaujant uždrausti ato
minius ginklus.

L. Paulingas kreipėsi į 
U.S. Court of Appeals, kad 
tą reikalavimą panaikintų. 
Bet šis teismas jo nepalai
kė. L. Paulingas ir jo advo
katas Wiren pareiškė, kad 
jie eis į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausią Teismą.

Apie Tarptautinę 
sporto olimpiadą

Roma. — Rugsėjo 11 die
ną pasibaigė Tarptautinė 
olimpiada. Tą dieną susirin
ko daugiausiai žmonių, ku
rie sumokėjo beveik $5,000,- 
000 už įžangos bilietus.

Tarybų Sąjungos sporti
ninkai daugiausiai laimėjo. 
Jie gavo 807 ir pusę punk
to, 43 aukso medalius, 33 
sidabrinius ir 30 bronzo, vi
so 106 medalius.

Jungtinių Valstijų spor
tininkai buvo antroje vieto
je. Jie gavo 564 ir pusę 
punkto, 34 auksinius meda
lius, 21 sidabrinį ir 16 bron
zinių, viso 71. t 

ir tų šalių gamtinius turtus.
Boti sakė, kad Kuboj JAV 

kapitalistai turėjo Nicare 
nikelio kasyklas, ir fabri
kus, kur' įdėjo $110,000,000 
jų įrengimui. Dabar, kada 
Kubos vyriausybė tas įmo
nes paėmė, tai kompanijos 
knygose surado, kad JAV 
kapitalistai tik per penkeris 
metus atgavo įdėtą kapita
lą

Boti sake: “Lotynų Ame
rikos šalims yra reikalin
ga pagalba, bet kad ji būtų 
teikiama nereikalaujant tų 
šalių politinio paklusnumo 
JAV imperializmui”, ir kad 
tos įmonės pasiliktų toms 
šalims, kada kapitalistai 
jau bus išrinkę įdėtą kapi
talą.

R. Trujillo gąsdina 
Kairią ją revoliucija

Ciudad Trujillo. — Domi
nikos diktatorius R. L. Tru- 
jiilo-Molina pasikalbėjime 
su korespondentu W. Liss- 
neriu sakė, kad Amerikos 
valstybių užsienio ministrų 
padarytas nutarimas prieš 
Dominikos respubliką veda 
prie kairiųjų revoliucijos.

Jis sakė, kad Dominiko
je gali išsilaikyti tik deši
niųjų diktatorška valdža, 
tai yra, jo vadovaujama, ar
ba tik kairiųjų, panaši, ko
kia dabar yra Kuboje. Tru
jillo sakė, kad jeigu JAV ir 
jų talkininkės darys spau
dimą prieš jo valdžią, tai 
už kelių mėnesių Dominiko
je jau bus “kita Kuba”.

“British Go Home!”, - 
šaukia maltiečiai

Valletta. — Malta salos 
gyventojai vėl masiniai de
monstravo su obalsiais: 
“British Go Home... We De
mand Independence!”.

Malta, tai nedidelė sala, 
tik 122 ketv. mylių ploto, su 
400,000 gyventojų, Vidurže
mio jūroje. Praeityje ją val
dė daugybė valstybių. Savo 
laiku ten buvo ir kryžiuo
čių (Jono) ordeno valsty
bėlė.

1814 m. Vienos Kongrese 
sala pateko į Anglijos ran
kas. Dabar ten ji ir JAV 
yra įsitaisę galingą karinę 
bazę.

Miami, Fla. — Uraga
nas Donna padaręs daug 
nuostolių Floridoje ir kito
se pietinėse valstijose nuūžė 
linkui New Jersey ir New 
Yorko valstijų.

Philadelphia, Pa. — Lai
mėjimu pasibaigė Pennsyl
vania geležinkeliečių strei
kas.

New Yorkas. — Jungti
nės Tautos pranešė, kad į 
Asamblėją atvyks Tito ir 
Nasseris.

Leopoldville. — P. Lu
mumba, Kongo respublikos 
premjeras, Senato posėdyje 
aiškino susidariusią respub
likoje padėtį. Pradžioje 
Belgijos imperialistai, su 
pagalba kitų, kenkė Kongo 
respublikai. Katanga pro
vincijoje jie surado išdavi
kų, jų tarpe Moise Tshom- 
bę, o Kasai provincijoje Al
bert Kalonjį, kurie pasiskel
bė, kad tos provincijos atsi
skiria nuo Kongo respubli
kos.

Kongo kreipėsi į Jungti
nes Tautas prašant, kad jos 
priverstų Belgiją ištraukti 
armiją iš Kongo. Jungtinės 
Tautos prisiuntė 17,000 ka
rininkų ir karių. Belgai at
likę skaldymo darbą jau be
veik pasitraukė, bet dabar 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Hammarskjoldas ir jo 
artimi užėmė tokią pozici
ją, kad jie “Kongo vyriau
sybę laiko vergų padėtyje”, 
sakė Lumumba. Jis pasiūlė, 
kad Kongo Senatas parei
kalautų Jungtines Tautas 
atsisakyti nko žalingos po
zicijos, arba iš Kongo išsi
kraustyti.

Jau atvyko ir trečioji 
Amerikos lietuvių grupė

Vilnius,, rugsėjo 3. — Va
kar vėlai vakare iš Maskvos 
į Vilnių atvyko nauja Ame
rikos lietuvių turistų gru
pė. Joje 25 žmonės. Sostinės 
aerouoste svečius šiltai su
tiko Inturisto, Kultūrinių 
ryšių su užsieniu draugijos 
ir kitų visuomeninių orga
nizacijų atstovai, respubli
kinės spaudos darbuotojai.

“Mes įspėjame prieš naujas 
provokacijas,”-- Chruščiovas
Maskva. — Granitiniame 

palociuje, Kremliuje, įvyko 
banketas proga išleistuvių 
M. Kahalio, Jungtinės Ara
bų Respublikos viceprezi
dento. Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas ilgo
kai kalbėjosi su Jungtinių 
Valstijų ambasadoriumi L. 
E. Thompsonu.

Chruščiovas, tarpe kitko, 
sakė: “Mes žinome, kad 
NATO (Vakarų karo sąjun
ga) planuoja šį mėnesį lėk
tuvų provokaciją iš Juodo
sios jūros pusės. Mes esame 
pasirengę tuos lėktuvus nu
šauti, jeigu jie įsiverš į mū
sų teritoriją”.

Thompsonas išreiškė pa
geidavimą pagerinti TSRS 
ir JAV santykius. Į tai 
Chruščiovas atsakė: “Jeigu 
aš užsistosiu jums ant ko
jos, tai mano pareiga bus 
jus atsiprašyti. Tai kodėl 
Jungtinės Valstijos neatsi
prašo Tarybą Sąjungą dėl

Senatas 41 balsu prieš 2 
užgyrė Lumumbos pasiūly
mą. Lumumba padėkojo Ta
rybų Sąjungai ir Afrikos 
valstybėms už nuoširdžią 
pagalbą ir sakė, kad Kon
go vyriausybė yra tokioje 
padėtyje, kad ji pati gali 
savo reikalus sutvarkyti.

Tuo kartu Jungtinių Tau
tu ginkluotos jėgos pagrobė 
radijo stotį, orlaukius ir 
neleidžia Kongo vyriausy
bei jais naudotis. Lumumba 
pasiuntė Kongo karių į Ka
sai provinciją, kurie ten už
ėmė svarbiausius centrus. 
Jis siunčia armijos dalinių 
ir į Katangos provinciją.

New Yorke Jugoslavijos 
atstovas pareikalavo Jung
tinių Tautų, kad Saugumo 
Taryba apsvarstytų padėtį 
Kongo respublikoje. Jis pa
reiškė, kad Jungtinių Tau
tų ir Belgijos armijos liku
čiai kenkia Kongo respubli
kai susitvarkyti.

Tarybų Sąjungos atsto
vas užprotestavo prieš 
Hammarskjoldo politiką, 
.kuris praveda ją prieš J. T. 
Saugumo Tarybos nutarimą 
ii Kongo respubliką..

Iš lėktuvo išlipusius tu
ristus pasveikino Inturisto 
direktorius Albinas Sutkus. 
Svečių vardu tarė žodį Kle- 
mentina Jankeliūnienė, An
tanas Steponaitis, Benedik
tas Banys ir Leonas Gavri- 
lovičius. Tautiniais rūbais 
pasipuošusios lietuvait ė s 
svečams įteikė gyvų gelių 
puokštes.

A. Vaivutskas

“U-2” lėktuvo šnipavimo, 
ar tai neturi drąsos?”

Thompsonas sakė, kad 
jam yra pranešta, būk ir 
Tarybų Sąjungos lėktuvai 
skraidė virš Alaskos, o lai
vai plaukiojo Alaskos pa
kraščiais.

Chruščiovas pare i š k ė, 
kad tai nėra tiesa, kad tai 
prasimanymas. J i s sakė, 
kad Tarybų Sąjunga nei 
kiek ne daugiau rūpinasi 
Alaska, kaip ja rūpinosi 
Rusijos caras, kuris Alaską 
pardavė Jungtinėms Valsti
joms.

Chruščiovas sakė, kad 
TSRS delegacija reikalaus 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos pasisakyti prieš JAV 
šnipavimo lėktuvų skraidy
mus, prieš agresijos žings
nius, o jeigu Asamblėja to 
nepadarys, tai ji užduos pa
ti sau smūgį — pakenks sa
vo prestižui.

Chruščiovas atvyks Tarybų 
Sąjungos laivu “Baltija”

Washingtonas. — Michai-j vienu kartu gali vežti virš 
las Menšikovas, Tarybų Są
jungos ambasadorius, pra
nešė Jungtinių Valstijų vy
riausybei, kad Chruščiovas 
su TSRS delegacija at
plauks laivu “Baltija”
New Yorko prieplauką rug-iiš savo centrų. Kiti sako, 

i kad TSRS delegacija apsi- 
Rugsėjo 20 dieną atsida-'stas Waldorf-Astoria vieš- 

rys Jungtinių Tautų Asam- į būtyje. Kaip žinia, karybų 
Chruščiovas ' Sąjunga savo delegacijai, 

į kuri nuolatos yra Jungtinė- 
; laivas',se Tautose, turi didelį namą 

(Baltija) pasta-’New Yorke. • 
tytas 1940 metais. Jis nėra’ ”
iš didelių jų, nes jo į 
tik 7,500 tonų. Laivas 
ruoštas su visais 
mais keliauninkams,

blėjos sesija.
joje dalyvaus.

Tarybų Sąjungos
“Baltika” i

i i i i t i 
i i

Plečiasi naujos oro l‘Jau gana su ugnimi 
linijos Afrikoje j žaisti”, - sako TSRS

Paryžius. — Tarybų Są-' Viena. — Tarybų Sąjun- 
jungeje gaminti “Iliušino” > gos radijas pareiškė, kad 
lėktuvai vis dažniau skrajo-1 jeigu Jungtinių Tautų 
ja tarp Afrikos didmiesčių, i Asamblėja nesiims rimtų 
Gana respublika paskelbė, | žingsnių suvaldymui Vaka- 
kad ji perka “Iliušino” lėk
tuvų. Ji pasiuntė į Maskvą 
40 savo lakūnų ir apie tiek 
mechanikų platesniam su
sipažinimui su jų technika. 
Ganos orląukis permažas 
šiems lėktuvams,, tai jis di
dinamas.

S. Toure, Gvinėjos prezi
dentas, pareiškė susidomė
jimą įsteigimu oro linijos į 
Maskvą. Kongo premjeras 
Lumumba jau gavo 10 “Iliu- 
šino” lėktuvų.

Herteris jau atmetė 
De Gaulle pasiūlymą

Washingtonas. — Fran
ciu jos prezidentas De Gaul
le kritikavo NATO susi
tvarkymą. Jis sakė: “Visas 
NATO jėgas komanduoja 
amerikiečiai ir amerikiečiai 
prižiūri svarbiųjų ginklų, 
tai yra, atominių ginklų pa
naudojimą”. Jis reikalavo 
kad ir kitos valstybės būtų 
prileistos prie NATO ko
mandos.

Valstybės sekret orius 
Herteris pareiškė: “NATO 
ir ant toliau laikysis dabar
tinės politikos ir susi
tvarkymo, nes to reikalauja 
saugumas”.

Eddystone, Pa.
Netikėtai mirė 
Jose Lipčiūtė

Pirmadienio rytą A. Lip
ei us telefonu pranešė, kad 
jo duktė Jose Lipčiūtė neti
kėtai mirė sekmadienį, 12 
vai. dieną, trūkus vienai 
smegenų venai. Pašarvota 
George -Weiss šermeninėje, 
9 ir Madison Sts. Bus laido
jama trečiadienį, rugsėjo 
14 dieną, 10 vai. rytą.

Lipčiai yra geri laisvie- 
čiai. Todėl tikim’asi skaitlin
gų laidotuvių.

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią Lipčių šei
mai užuojautą.

400.
Yra spėliojama, kad gal 

būti “Baltija” sustos East 
upėje ties Jungtinių Tautų 
buvainės teritorija ir TSRS 

i' delegacija laive turės vieną 
New Yorko prieplauką rug-ii 
sėjo 19 diena. Į «/ t-

______ I “Baltija” sustos ten, kur 
įtalpa | nurodys JAV vyriausybė ir 

pa- j New Yorko prieplaukos vir- 
patogu-' šminkai, nes laivas bus mū- 

kurhrsų šalies teritorijoje.

i **■

rv agresorių, sunormaližu
vimui vakarinio Berlyno 
reikalų, sulaikymui Vakarų 
Vokietijos apsiginklavimo, 
tai socialistinės valstybės 
imsis griežtų priemonių.

Radijas sako, kad Vaka
rai atidėlioja tuos reikalus, 
o tuo laiku iki dantų gink
luoja Vakarų Vokietiją.

TSRS armija iš visą 
yra galingiausia

Maskva. — Maršalas An
drius Grečko, Varšuvos ap
sigynimo sąjungos militaris 
vadas, pateikė ilgą straips
nį dienraštyje “Krasnaja 
Zvezda”.

Jis rašo, kad iš visų ar
mijų Tarybų Sąjungos ar
mija yra galingiausia ne 
tik todėl, kad ji turi moder
niškiausias ginklus, bet ir 
todėl, jog ji moraliai nepa
laužiama. Jis rašo, kad ta
rybiniai kovūnai yra aukš
tai prasilavinę, jie seka po
litiką ir supranta savo rei
kalus.

Sukamo organizuoja 
trečiojo bloko jėgas

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo orga
nizuoja Afrikos-Azijos blo
ką ir pasitiki, kad pavyks 
sudaryti jį galingą.

Sukamo neseniai lankėsi 
Indijoje, Jugoslavijoje ir 
Jungtinėje Arabų Respub
likoje. Nehru, Tito ir Nas
seris remia Sukamo planus.

Dabar Sukamo planuoja 
vykti į Afriką, kuri tiek 
daug naujų valstybių suor
ganizavo.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybe pa
tvarkė, kad Chruščiovas ne
silankytų už Manhattano 
salos teritorijos.
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Wilhelm Pieck
RUGSĖJO 7 DIENĄ Berlyne mire Vokietijos De

mokratinės Respublikos prezidentas Wilhelm Pieck. Jis 
mirė sulaukęs 84 metų amžiaus.

VDR prezidento pareigas Wilhelm Pieck ėjo nuo 
li949 metų; tam postui buvo išrinktas tris kartus. Pas
taruoju laiku Pieck buvo sunkiai sunegalavęs ir valsty
biniuose reikaluose jau nebesikišo.

Wilhelm Pieck—vienas seniausių komunistų Vo
kietijoje. Tuojau po I—jo pasaulinio karo, kai Vokietijo
je įsikūrė Spartakiečių Sąjunga, jis buvo vienas jos va
dovų. Prasidėjus terorui, kai K. Liebknechtas ir Rožė 
Luksemburg buvo nužudyti, Pieck kuriam laikui buvo 
pasitraukęs į Tarybų Rusiją. Bet neužilgo iš ten grįžo 
ir bendrai su kitais organizavo Vokietijos Komunistų 
partiją. Nuo to laiko jis ir buvo vienas tos partijos va
dovu.

Įsigalėjus Vokietijoje nacizmui, Pieckui teko ir vėl 
pasitraukti į Tarybų Sąjungą, iš kur jis padėjo Vokieti
jos darbininkams kovoti prieš nacizmą, nešantį didžiau
sią nelaimę Vokietijai ir visam pasauliui.

Kai Hitleris pradėjo II-jį pasaulinį karą, kai jis pa- 
salingai užpuolė Tarybų Sąjungą, atsimename, Wilhelm 
Pieck sakė kalbą per Maskvos radiją, atsišaukdamas į 
Vokietijos darbininkus, kad jie kovotų prieš karą, kad 
jie kovotų prieš fašizmą. Atsimename, kad šis vyras 
tuomet pranašavo agresoriaus sumušimą, demokratinių 
pasaulio jėgų laimėjimą prieš fašistinę ašį.

Nemaža buvo tuomet silpnavalių, kurie manė, kad 
Piecko pranašingi žodžiai niekad neišsipildys. Bet jie 
po ketverto metų išsipildė su kaupu, nes hitierizmui bu
vo užduotas mirtinas smūgis ir agresorius turėjo besą
lyginiai pasiduoti.

Wilhelm Pieck—ilgametis veikėjas ir kovotojas už 
darbo žmonių reikalus, už taiką ir už socializmą.

Jis, be abejojimo, ramiai mirė, nes mirė toje Vokie
tijos dalyje, kurioje vykdomas socializmas.

/Va, ir duoda!
BURŽUAZINE SPAUDA, ypatingai spauda “su 

bulvariniais polinkiais,” pradėjo šlykščią kampaniją 
prieš tuodu amerikiečius—Bernon M. F Mitchell ir Wil
liam H. Martin,—kuriuodu nuvyko į Tarybų Sąjungą ir 
ten prašė, kad juos įpilietintų, kad leistų jiems Tarybų 
Sąjungoje visuomet gyventi ii dirbti.

Kaip žinia, šitiedu amerikiečiai, kadaise atitarna
vę JAV kariniame laivyne, dirbo Tautinio saugumo 
agentūroje (National Security Agency). Jiedu dirbo 
ten kaip mokslinikai, kaip matematikai.

Dėl to, kad jiedu pasitraukė į Tarybų Sąjungą, da
bar buržuazinė spauda ir radijas apskelbia juodu “ho
moseksualistais”, tokiais ir kitokiais nedorais žodžiais 
vaišina. ; ' VV

Toji spauda neranda žodžių Tarybų Sąjungai pra
keikti. Esą, tarybiniai organai, sužinoję šitų vyrų “silp
nybę”, pagrąsino jiems: jei neisite pas mus, tai mes vie
šai paskelbsime, kad jūs esate tokie ir kitokie!..

Kokių kvailybių griebiasi prasiradusi spauda!
Abejojame, ar tokiais melais ir nesąmonėmis toji 

spauda galvojantį žmogų įtikins.
Mitchell ir Martin pareiškė viešai, kad jie pasitrau

kė iš Amerikos nepakęsdami to, ką daro Washingtoiio 
valdžia. Jiedu sako, kad ši valdžia ruošiasi karui, o 
ruošdamasi karui, ji šnipinėja net ir savo talkininkes; 
ji jomis nepasitiki! Nepakęsdami tos atmosferos, jiedu 
pasitraukė į Maskvą, ir ten tikisi gauti darbą matema
tikos srityje.

Jų pasitraukimas iš Amerikos buvo atliktas Politi
niais sumetimais, o kapitalistinė spauda sako, būk jie 
pasitraukę dėl to, kad turėjo kai kurias “silpnybes”.

O jeigu jie turėjo kokias asmenines silpnybes, tai 
kodėl juos į Saugumo agentūrą buvo priėmę? Kodėl 
jtros ten laikė?’

Įdomi jubiliatė
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ sukako 100 metų įžymiai 

amerikietei, vadinamai Grandma Moses, bet jos tikrasis 
vardas ir pavardė—Anna Mary Robertson Moses. Ji gi
mė ir augo aukštutinėje Niujorko valstijos dalyje, ir da
bar gyvena Eagle Bridge kaimelyje, netoli Vermonto 
Valstijos sienos.

Iš pat jaunų dienų ji sunkiai dirbo farmose; apie 
12 metų amžiaus būdama ištekėjo už Thomas Salmon 
Moses, sugyveno dešimt vaikų, iš kurių du sūnūs dar 
tebegyvena.

Būdama 78 metų amžiaus, Grandma Moses pradėjo 
piešti paveikslus; jos kūryba buvo savita, susilaukusi 
didžiulio dėmesio visoje šalyje.. Ir šiandien ši senutė 
skaitoma viena iš žymiausių Amerikos dailininkų. Ji 
daugiausiai piešia gamtos vaizdus, peizažus.

Kai senutė buvo užklausta, ką žmogus turi daryti, 
kad ilgai gyventų, Grandma Moses atsakė: Reikia būti 
liksmam ir visuomet ką nors naudingo veikti; tai pail
gina žmogaus gyvenimą.

Kaip neimsime, Grandma Moses—įdomi asmenybė.

Kas ką rašo ir sako
TURKIJA KEIS GAIRES?

Po to, kada buvo nuvers
ta Mendereso valdžia, iš 
Turkijos vis mažiau ir ma
žiau žinių amerikinė spau
da paduoda. Atrodo, kad 
naujoji valdžia nelabai 
Jungt. Am. Valstijoms pa
tinka.

Neseniai, beje, vienas 
laikraštis išspausdino As
sociated Press korespon
dento pranešimą iš Anka
ros, kur nurodoma, jog da
bartinė Turkijos valdžia 
žada grįžti prie Kemal Pa
šos (Atatiurko) politikos, 
vadinasi, neutralumo politi
kos.

Šių metų birželio ir lie
pos mėnesiais TSRS Minis
trų tarybos pirmininkas 
Chruščiovas ir Turkijos mi
nistrų p i r m i n i n k as D. 
Giurselis apsikeitė laiškais 
dėl Tarybų Sąjungos - Tur
kijos santykių pagerinimo. 
Dabar tarybinė spauda pa
duoda iš tų laiškų kai ku
rias citatas, kurios, iš tik
rųjų rodo, kad naujoji Tur
kija linksta prie sudarymo 
gerų kaimyniškų santykių 
su Tarybų Sąjunga. Štai, 
ką jiedu vienas kitam ra
šė:

N. Chruščiovas savo birže
lio 28 dienos laiške pareiškė 
nuoširdžią viltį, kad “Turkijos 
ir Tarybų Sąjungos savitarpio 
santykiuose bus pradėti at
naujinti anksčiau buvusi drau
gystė ir savitarpio bendradar
biavimas.’’

Konstatuodamas, k a d abi 
šalys nori “padaryti mūsų 
santykius gerus,” N. Chruščio- 
va& karštai sveikina tai, kad 
Turkijos ministras pirminin
kas neturi “jokių principinių 
prieštaravimų tam, kad Tary
bų Sąjungos ir Turkijos santy
kiai aitfeityjė 1 būtą 'glaudaus 
bendradarbiavimo ’• ęąntykiai.”

Tarybų Sąjungos vysausy
bės vadovas reiškia tvirtą įsi
tikinimą, kad nuoširdžiausi 
abiejų šalių savitarpio santy
kiai susidarytų tuo atveju, 
jęigu Turkija stotų į neutra
lumo kelią.

Nurodydamas, kad “tai, ži
noma, ne sąlyga mūsų santy
kių gerinimui pradėti,” N. 
Chruščiovas yra tos nuomo
nės, kad “prie to reikėtų pri
artėti, ir bet kurį žingsnį šia 
kryptimi, o juo labiau šio tiks
lo pasiekimą mes tik sveikin
sime, kaip nuoširdūs ir tikri 
turkų tautos ir nepriklauso- 
somos Turkijos valstybės 
draugai.”

N. Chruščiovas pareiškia, jog 
Tarybų Sąjunga nesiekia, kad 
pablogėtų Turkijos santykiai 
su Amerika ar kitomis Vaka
rų valstybėmis. “Toks sieki
mas mums svetimas,” — pa
brėžia j:i$.

“Mes su jumis sutinkame,— 
pažymima laiške,—kad mums 
nėra reikalo atidėlioti Tarybų 
Sąjungos - Turkijos santykių 
gerinimą tol, kai visi svarbiau
si šių santykių klausimai ga
lės būti visiškai išspręsti, ir 
kad artimiausiam laikotarpiui 
mums reikia bent vengti to
kių veiksmų, kurie galėtų dar 
labiau pabloginti Tarybų Są
jungos - Turkijos santykius, 
kuriuos buvusi Turkijos vy- 
nausybė padarė tokius, kad 
jų būklė negalėjo ir negali 
patenkinti nei Tarybų Sąjun
gos, nei Turkijos.”

TSRS Ministrų Tarybos Pir
mininkas vėl pabrėžė, kad 
Maskvoje su pasitenkinimu 
sutiktas naujosios Turkijos vy
riausybės pareiškimas, jog ji 
ketina laikytis Turkijos res
publikos įkūrėjo ir kovotojo 
už Turkijos nepriklausomybę 
Kemalio Atatiurko principų.”

N. Chruščiovas pažymi, kad 
“jeigu naujoji Turkijos vy
riausybė iš tikrųjų v y k d y s 

• Atatiurko politiką, mes visi 
pamatysime Tarybų Sąjungos- 
Turkijos santykius grįžusius į 
tą aukštą tikrai geros kaimy
nystės ir tikros draugystės ly
gį, kuriame jie buvo didžiojo 
Tarybų valstybės įkūrėjo ir 
Rytų tautų bičiulio V. Lenino 
ir naujosios Turkijos vado 
Atatiurko laikais.”

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė supranta Turkijos sieki
mą, nepaisant ją rišančių esa
mų įsipareigojimų sąjungose, 
vykdyti savaVahkišką ir nepri
klausomą politiką. “Labiau
siai mes Tarybų Sąjungoje no
rime matyti kaimynines su 
mumis valstybes klestinčias ir 
vykdančias savarankišką už
sienio politiką,” — sakoma 
laiške.

Atsakomajame liepos 8 die
nos laiške Džemalis Giurselis 
su pasitenkinimu pažymi N. 
Chruščiovo laiške pareikštą 
norą gerinti TSRS ir Turkijos 
santykius. “Galiu jus nuošir
džiai užtikrinti, kad visiškai 
pritariu šiam norui,” — pa
reiškia Turkijos ministras pir
mininkas.

Giurselis savo laiške pareiš
kia, kad Turkijos vykdoma 
sąjungų politika “neturi nieko 
nesuderinamo su gerais, kai
myniškais mūsų šalių santy
kiais..”

Toliau jis pažymi, kad są
jungos, į kurias įeina Turkija, 
yra “grynai gynybinio pobū
džio ir nėra nukreiptos prieš 
kurią nors šalį, o tik prieš ga
limą agresorių.”

“Esu laimingas sužinojęs,— 
rašo Giurselis, — kad Mask
voje buvo palankiai sutiktas 
naujas režimas Turkijoje. Ga
liu jums patvirtinti, kad ir 
tarptautiniuose santyk i u o s e 
mano vyriausybėN vadovausis 
Atatiurko principalis.”

Birutė Kalediene 
gavo medalį

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome :

Telegrafas atnešė gerą 
žinią iš Romos, Lengvaatle
čių varžybose “Olimpiko” 
stadione vėl sėkmingai star
tavo mūsų šalies sportinin
kės. Ieties metimo varžy
bose nugalėtoja tapo pasau
lio rekordininkė leninga- 
dietė Ęlvyra Ozolina. .Ji ie
tį numetė 55 m 98 cm ir iš
kovojo aukso medalį. Ant
roji'vieta atiteko žinomai 
Čekoslovakijos sportininkei 
Danai Zatopkovai. Olimpi
nių žaidynių Helsinkyje nu
galėtoja ieties.- metime šį 
kartą užėmė antrąją vietą 
53 78 cm. Trečioje vietoje 
— mūsų respublikos sporti
ninkė Birutė Kalėdienė, pa
siekusi trečiu metimu 53 m 
45 cm rezultatą. Birutei 
įteiktas bronzos medalis.

' Naujajai XVII Olimpinių 
žaidynių prizininkei Biru
tei Kalkdienei ši sportinė 
vasara nėra pati sėkmin
giausia. Ir Olimpiados iš
vakarėse ji dar nepasiekė 
savo geriausios formos. Bet 
valinga sportininkė varžy
bose moka susikaupti. Ši 
gera Birutės Kalėdienės sa
vybė ne kartą jai padėjo 
atsakinguose tarptautiniuo
se susitikimuose su stip
riausiomis užsienio šalių ie
ties metikėmis. Ši ypatybė 
padėjo nugalėti TSRS Tau
tų II spartakiadoje. Ir šie
met liepos mėnesį Maskvo
je įvykusiame šalies leng
vosios atletikos čempionate 
ši ypatybė padėjo įveikti 
pasaulio rekordininkę ir da
bar naująją žaidynių čem
pionę Elvyrą Ozolina.

Prizinė vieta, olimpinis, 
medalis stipriausių pasau
lio ieties metikių varžybose 
—didelis laimėjimas. Džiu
gu, kad tai antras mūsų 
respublikos lengvaat Iečių 
olimpiadose iškovotas me
dalis. Pirmąjį, kaip žinia, 
Tarybų Lietuvai iš Melbur
no parvežė lengvaa 11 e t i s 
Antanas Mikėnas.

TSRS nusipelniusio spor
to meistro Birutės Kalėdie
nės laimėjimo žaid y n ė s e 
proga sporto mėgėjai svei
kina ir jos trenerį Leoną 
Puskunigį.

Perskaičiau knygą 
"Tarantulas"

G. Matyejevas parašė di
delį veikalą, “Tarantulas,” 
kurį 1960 metais Vilniuje 
išleido Valstybinė Grožinės 
literatūros leidykla. Kny
ga 650 puslapių, su N. Ko- 
čergino iliustracijomis, jos 
sausdino 15,000 egzemplio
rių.

Veikalas pašvęstas TSRS 
Vidaus komisariato savi
saugos kovai prieš hitleri
ninkų šnipus Leningrade, 
laike pereitojo karo.

Hitlerininkai, slaptai už
puolę Tarybų Sąjungą, me
tė savo jėgas trimis kryp
timis: link Kijevo Ukraino
je, link Maskvos ir Lenin
grado.

Leningradas — tai pro
letarinės revoliucijos lopši
nė. Ne vien didelis miestas, 
galingos industrijos cent
ras, bet, jeigu naciai jį bū
tų paėmę, tai jie būtų su
naikinę ir TSRS karo lai
vyną Baltijos jūroje. Tai ir 
pranašavo karo pradžioje 
visokį “strategai” Ameri
koje. ’

Nuo Klaipėdos ir Tilžės 
per Šiaulius, Rygą ir Psko
vą hitlerininkai nutaikė 
linkui Leningrado milžinš- 
kas savo jėgas, kurias su
darė 500,000 vyrų armija, 
sujungta į 32 pėstininkų, 4 
motorizuotas ir 4 tankų di
vizijas. Toji armija turėjo 
6,000 kanuolių, 4,500 mi
nosvaidžių, 23,000 kulko
svaidžių, 1,000 tankų, ir jai 
iš oro gelbėjo 1,500 lėktu
vų.

Jėga galinga. Bet jau 
prie Šiaulių tarybiniai ko- 
vūnai sudavė didelį smūgį 
naciamsi Leningrado gyny- 
bon stojo ne v vien Tarybinė 
armija, bet ir miesto gy
ventojai. Lauko pusėje,

Rojus Miz'ara

Atsakau į klausimus
—“Veiksnių spauda rašo, 

kad JAV lietuvius turistus 
Lietuvoj vežioja valdiškais 
automobiliais, tai del to jie, 
sugrįžę, gerai apie Lietuvą 
kalba. Ar tiesa? 1

Ne, netiesa!
Toji spauda pati nežino, 

ką ji plepa.
JAV lietuviai turistai, 

prieš išvažiuodami iš Ame
rikos, už savo gyvenimą, 
viešbučius ir po Lietuvą va
žinėjimą UŽSIMOKA. Va
dinasi, nuvykę į Lietuvą, 
jie randa parūpintus jiems 
kambarius, maistą ir trans- 
portaciją.

Jų Lietuvoje buitimi ligi 
šiol rūpinosi Draugija kul
tūriniams ryšiams su užsie
niu palaikyti, kurios pirmi
ninkas yra Pov. Rotomskis. 
Kitais metais gal būt tu
ristais rūpinsis Inturisto 
organizacija, tikrai neži
nau.

Lietuvis turistas, vyks
tąs į Lietuvą, tikrai nežino, 
kas ir kaip jį veš pas jo gi
mines į provinciją. Jam 
tuo ir nereikia rūpintis; 
tegu laužo galvą minėtosios 
Draugijos vadovai. Na, jie 
ir laužo galvą. Jie rūpina
si gauti automobilius, kai 
turistai vyksta pas savo gi
mines. Turistui nesvarbu, 
kam tas ar kitas automobi
lis priklauso — jis sėda ir 
važiuoja; jis gi už tai yra is 
anksto užsimokėjęs. Yra 
turistų, kuriuos paveža pa
skiri asmenys.

Man esant Lietuvoje, kai 
norėjau po Dzūkiją pavaži
nėti, Kauno Politechnikos 

prie priėjimų prie Lenin
grado, miesto gyventojai 
iškasė 400 mylių ilgio prieš
lėktuvinių griovių, 300 
mylių kariams apkasų, 
įrengė 15,000 įsitvirtinimo 
punktų ir priemiesč i u o s e 
paruošė 20 mylių ilgio ba
rikadų.

1941 m. rugpiūčio 21 die
ną Hitlerio armija, vedama 
maršalo Von Leebo, pasie
kė Leningrado apylinkę. 
Naciai tikėjosi šturmu jį 
paimti. Baisiai bombarda
vo iš oro, šimtai tankų puo
lė iš vakarų, pietų ir rytų. 
Hitleris skyrė dieną po die
nos Leningrado paėmimui.

Bet TSRS armija ir Le
ningrad;) gyventojai pasa
kė: “Niekados priešas ne
bus revoliucijos lopšinėje. 
Visi, kaip vienas, mes savo 
miestą apginsime.”

Maršalas L. Govorovas, 
kuris' buvę vienas iš Lenin
grado gynėjų, vėliau rašė, 
kad per pirmąjį mėnesį ko
vų naciai prie Leningrado 
neteko: 100,000 karininkų 
ir karių tik užmuštais, 4,- 
000 patrankų, virš 450 tan
kų, 5,000 minosvaidžių ir 
šimtų lėktuvų. Ištisos na
cių divizijos buvo ištašky
tos ir sumaltos. Paimti Le
ningradą įsibėgėjimu (štur
mu) nepavyko.

Hitleris prisiuntė naujų 
padrūtinimų prieš Lenin
gradą. Partraukė jie dide
lių ir toli šaunančių kanuo
lių. Dieną ir naktį puolė 
Leningradą iš oro, nacių 
artilerija per beveik trejų 
metų Leningrado apgulimą 
paleido į miestą ne mažiau 
150,000 sviedinių. Griovė 
gyvenamus namus, kultū
ros centrus., •

Virš mėtų laiko Lenin- 'Ml ja ■ww

Instituto direktorius, prof. 
K. Baršauskas sakė:

—Imkite mano “Volgą” 
ir važinėkite, nes kai aš bu
vau Niujorke, tai jūs mane 
savo mašina pavežiojote...

Matot, kaip kartais at
sitinka.

Kai Tarybų Sąjungos tu
ristai atvyksta į Ameriką, 
jie čia randa tą patį. Jie 
iš anksto, dar namie būda
mi, apsimoka už viešbučius, 
už kelionę ir už maistą. 
Atvykę į Ameriką, jie čia 
randa viską gatava, pana
šiai kaip amerikiečiai tu
ristai nuvykę į Tarybų Są
jungą. Jie čia važinėja au
tomobiliais, autobusais ir 
lėktuvais; jiems nėra svar
bu, kam ta mašina ar tas 
lėktuvas priklauso.

“Veiksnių” spauda, pri
mesdama lietuviams turis
tams Lietuvoje “valdiškus 
automobilius,” tyčia tai da
ro, kad galėtų suvedžioti 
savo skaitytojus, kad jie ne
tikėtų grįžusių iš Lietuvos 
pasakojimams apie didžius 
pasiekimus, kuriuos mūsų 
tauta atliko Tarybų Lietu
voje.

Baigiu
Su šiuo numeriu iš ir bai

giu savo atsakymus. Ne į 
visus klausinius, kuriuos 
man skaitytojai pastatė, 
spėjau atsakyti, bet man 
šis darbas jau pabodo. Da
bar tegu informuoja apie 
Lietuvą tie turistai, kurie 
ten lankėsi vėliau negu aš. 
O jų yra daug. 
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gradas su kitomis Tarybų 
Sąjungos dalimis palaikė 
ryšius tik oru ir per Lado
gos ežerą. Bet jo fabrikai 
dirbo dieną ir naktį gaminu * 
darni tankus, kanuoles, ir ' ’ 
kt. ginklus. Pirmąją žiemą 
žmonės badavo. Daug jų 
mirė badu. 1942 m. pava
sarį visus daržus, parkus, 
gatves, iš kurių grendimas 
buvo išimtas barikadoms,— 
apsodino daržovėmis. Le
ningradas gynėsi. TSRS 
armijos daliniai, Baltijos 
laivynas ir miesto gyvento
jai kovojo ir nepasidavė.

Hitlerininkai permetė į 
miestą šimtus savo šnipų. 
Jie būvo aprūpinti specia
liai įrengtais laikrodėliais 
padegimui minų, paruošto
mis minomis pavidale tary
binių maskų nuo nuodingų 
dujų. (Mat, per visą apgu
los laiką leningradiečiai ne
šiojosi su savimi maskas 
nuo dujų.) Šnipai ir diver
santai rado senų liekanų^ 
kurios kenkė iš vidaus. 
Prieš šnipus ir diversantus 
kova buvo sunki. TSRS sa
visaugos vadas jaunam ko- 
vūnui sakė:

“Nepamiršk, kad tau pa
vestas rimtas, atsakingas, 
rizikingas darbas. Jeigu 

jkarouomenė kovoja atvirai, 
tai mes kovojame slaptai. 
Kuris kurį pergudraus... 
Mūsų frontas labai sunkus. 
Vokiečiai čia permeta daug 
gudrių šnipų ir diversantų. 
Tai vis rinktiniai galvažu
džiai. O pabandyk juos su
rasti tokioje žmonių daugy
bėje! Jie apsimeta patrio
tais, .o ant kaktų nieko ne
parašyta” (pusi. 289).

Kova prieš tuos agentus 
ir jų pagalbininkus .buvo 
baisiai sunki. Nacių agen
tai naudojosi sunkiomis 
aplinkybėmis. Jie įtraukda-^ 
Vo-, į; savo, jVeiklą nųsiminė- 
liųs,.r ligojusius vilties ka
rą laimėti. Su tais, kurie 
jau pakliuvo, ceremonijų 
nedarė. Štai vienas jų va
das Gorskis taip aiškino sa
vo aukai:

“Įsidėmėk visiems lai
kams. Mažiausias nepa
klusnumas — mirtis. Išsi
plepėsi — mirtis. Išduosi 
—visų artimųjų laukia bai
si mirtis. Atmink — mūsų 
daug. Mes — visur. Nuo 
mūsų nepasislėpsi. Tiksliai 
įvykdysi įsakymą — būsi 
apdovanotas. Karas netru
kus pasibaigs, ir būsi dvi
gubai apdovanotas,'' Įsidė
mėjai?” (pusi. 345).

Nei Leningrado fronte, 
nei Leningrade naciai ne
laimėjo. Tarybinė savisau
ga vieną po kitai išaiškino 
šnipų gaują ir sunaikino.

“Tarantulas” — tai bu- 
vokietis Štarkmanas, kuris 
tarp šnipų vadinosi Taran
tulų, Malcevu ir kitais var
dais. Buvo susekta jo.be^ 
rankio vadovaujama gauja, 
jo sūnaus Bruneto - žoržo 
gauja, pagaliau ir jis pats 
pakliuvo su savo vyriausia 
gauja.

Prie Leningrado nuo 
pradžios jo apgulos 1941 
metų pavasario, kuomet na
ciai nuo jo buvo nugrūsti, 
hitlerininkai neteko virš 
800,000 karininkų ir ka
rių, 6,000 kanuolių, 6,500 
minosvaidžių, 20,000 kulko
svaidžių, 2,000 tankų, 6,000 
lėktuvų ir nesuskaitomos 
kitokios karo tech n i k o s . 
Prie Leningrado jie daug 
daugiau neteko savo jėgų, 
negu nukariaudami daug 
Europos valstybių ir vėliau 
Vakarų fronte.

Knyga skaitosi lengvai, 
patraukliai. Ją skaityda
mas jauti, tartum pats ten 
dalyvauji. D. M. Š.
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Apie tai, kaip buvo atidengtas 
V. Kapsukui paminklas Maskvoje

Džiaugi uos i paniač iusi Lietu vą. 
sako Ieva Mizarienė

I

Sprendž i a m ą

nalistai norėjo patraukti 
Vincą Kapsuką savo pusėn, 
kovojo už Kapsuką, nes ma
tė jame didelį idealistą, o 
to taip trūko buržuaziniam 
nacionalistiniam judėjimui. 
Kovoje su buržuaziniais na
cionalistiniais elementais 
augo ir grūdinosi Vincas 
Kapsukas.
vaidmenį jam susiformuo
jant kaip tvirtam marksis
tui leniniečiui šuva i d i n o 
rusų bolševikai, jų tarpe 
kartu su juo sėdėję caro 
kalėjimuose bolševikų par
tijos veikėjai Frunze ir 
Sverdlovas, ir, suprantama, 
Leninas, su kuriuo Kapsu
kas užmezgė tiesioginius 
rvšius 1914 metais.

Vincas Kapsukas mokėjo 

i

(Specialiai “Laisvei”)
Neseniai pasiųstame Jums 

laiške tumpai išdėsčiau kai 
kurias mintis, kilusias mi
nint Tarybų Lietuvos dvi
dešimtmetį. Dabar noriu 
kiek papasakoti apie tai, 
kaip Tarybų Lietuvos dvi
dešimtmečio išvakarėse, lie
pos 12 dieną Maskvoje, No- 
voDevičjės kapinėse buvo 
atidengtas paminklas Vin
cui Mickevičiui - Kapsukui.

Tas paminklas padarytas 
pagal mūsų architektų V. ir
A. Nasvyčių ir skulptoriaus
B. Vyšniausko projektą. Jis 
atrodo maždaug šitaip. Ant 
neaukštos plokštės įtaisyta 
didžiulė masyvi poliruoto 
juo d o granito lenta. Jos 
priekinėje pusėje iš bronzos t perteikti visiems, kas su juo 
nulietas Vinco Mickevi-

učiaus - Kapsuko skulptūri
nis portretas. Ant k a p i o 
plokštėje iškalti žodžiai: 
“Įžymiam revoliucinio ju
dėjimo veikėjui, vienam 
Lietuvos Komunistu parti
jos organizatorių V. Mic
kevičiui - Kapsukui 1880- 
1935.” Beje, tai aiškiai ma
tyti pridedamoje nuotrau
koje.

Paminklo atidengime da
lyvavo didelis būrys žmo
nių. Čia buvo draugai iš 
Lietuvos, atvykę į Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos Centro Komiteto plenu
mą, kuris turėjo pradėti sa
vo darbą kitą dieną. Čia 
susirinko nemaža grupė re
voliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvių, lietuviai stu
dentai, kurie mokosi Mask
vos aukštosiose mokyklose, 

^grupė draugų, kurie seniau 
! dirbo atsakingose pareigo

se Lietuvoje. Atvyko nema
ža Maskvos visuomenės at
stovų. Suprantama, iškil
mėse dalyvavo taip pat V. 
Mickvičiaus - Kapsuko duk
terys, sūnus, giminės.

Atidengiant paminklą 
trumpai palijo, bet tai nė 
kiek nesutrukdė bendros iš
kilmingos nuotaikos. Čia 
įvykusiame trumpame mi
tinge kalbėję draugai prisi
minė Vinco Mickevičiaus - 
Kapsuko revoliucinę veiklą, 
jo ilgametę pasiaukojamą 
kovą už šviesią darbo žmo
nių ateiti, jo didelį darbą 
kuriant Tarybų valdžią 
Lietuvoje 1918-1919 metais, 
jo didžiulę veiklą vėliau, 
vadovaujant visai Lietuvos 
Komunistų partijos veiklai 
sunkiomis žiauraus buržua
zinių nacionalistų teroro sa- 

(Jolygomis, ugdant ir stipri
nant Lietuvos Komunistų 
partijos kadrus. Paminklo 
atidengimo iškilmės buvo 

. plačiai aprašytos ‘Tiesos” 
' laikraščio š. m. liepos 13 d. 

numeryje, ir jūs, be abejo, 
tai skaitėte.

Tos pačios dienos vaka
rą įvyko susitikimas su ak
tyviais revoliucinio judėji
mo Lietuvoje dal y v i a i s , 
skirtas V. Kapsuko atmin
čiai. Trumpai jis aprašytas 

. “Tiesos” liepos 19 d. nume
ryje. Šiame susitikime da
lyvavo gražus būrys senų 
revoliucionierių, kurie kar
tu su Vincu Kapsuku veikė 
kuriant Tarybų valdžią Lie
tuvoje 1918 - 1919 metais. 
Kartu su jais susitikime 
dalyvavo taip pat grupė 
draugų, aktyviai dirbusių 
stiprinant Tarybų valdžią 
mūsų krašte 1940 -1941 ir 

<. Vėlesniais metais.
Susitikime kalbėję drau

gai pasidalino prisimini
mais apie Vincą Kapsuką. 

. Mes kalbėjome apie tai, 
kaip visokio plauko nacio-

susitikdavo, meilę ir pagar
bą bolševikams, aukštas re
voliucines idėjas. Jis buvo 
labai jautrus, niekuomet 
nieko neužgaudavo. Būda
vo, ir pabars už klaidas, ir 
padės varge. Kapsukas 
pratino jaunuosius kovos 
draugus būti pasiruošus iš
laikyti bet kokius sunku
mus ir trūkumus.

Pirmą karta aš turėjau 
laimę matyti Vincą Kapsu
ką Voroneže 1917 metais, 
netrukus po vasario revo
liucijos. Prisimenu, kaip 
jis tada aistringai kovojo 
prieš buržuazinius naciona
listus. Nepaisant asmeni
nių ryšių (jis su kai ku
riais iš jų kartu mokėsi), 
Kapsukas vykdė bolševikinę 
liniją kovoje prieš “savuo
sius” tėvynainius, kovoje 
už socialistinę revoliuciją.

Kai mes vykdavome į Lie
tuvą dirbti nelegaliomis 
sąlygomis, kai mūsų krašte 
siautėjo žiaurus buržuazi
jos režimas, Vincas Kapsu
kas mums atvirai sakyda
vo: aišku, važiuojate į ka
lėjimą, bet tegul tai jūsų 
nebaugina, be kalėjimo ne
apsieis.

Atmenu paskutines Vinco 
Kapsuko dienas. Jis sirgo, 
gulėjo Kremliaus ligoninė
je. Jam reikėjo poilsio, o 
jis labai rūpinosi darbo rei
kalais. Tarp kitko, jis ta
da vadovavo ir “Priekalui.”

Kartą jis klausia manęs, 
iki kurios valandos dirbau. 
Pasakiau — iki pirmos va
landos nakties. Jis man ir 
išdrožė, kad mažai. Aš,' kai 
reikėjo, sako, dirbdavau iki 
vėlesnio laiko.

Susitikime kalbėję drau
gai pasakojo apie tvirtą 
Vinco Kapsuko įsitikinimą, 
kad vis tiek Tarybų val
džia Lietuvoje nugalės. Ir 
štai dabar, kada praėjo dvi
dešimt metų nuo to laiko, 
kai Lietuvoje nugalėjo rei
kalas, už kurį visą savo gy
venimą kovojo Vincas Kap
sukas, jo bendražygiai ir 
mokiniai, susirinkę pagerb
ti jo atminimą, vėl ir vėl 
prisiminė, kokį iš tįkrųjų di
džiulį darbą nuveikė Vin
cas Mickevičius - Kapsukas 
ugdant naujus revoliucio
nierių kadrus kovai už Ta
rybų valdžios pergalę Lietu
voje, nesutaikomai kovojant 
prieš buržuazinę nacionalis
tinę ideologiją, demaskuo
jant buržuazinius naciona
listus, oportunistinių nuo
taikų pasireiškimus darbi
ninkų judėjime; auklėjant 
Lietuvos gyventojus prole
tarinio internacionalizmo ir 
tautų draugystės idėjų dva
sia.

Vinco Kapsuko vardas vi
suomet buvo susijęs su mū
sų .kova už darbo žmonių 
laisvę ir laimę. Jo vardas 

gerai žinomas visai lietuvių 
taut i. Vinco Kapsuko var
du pas mus pavadinti kol
ūkiai, gatvės, miestas, su 
kuriuo susijusi V. Kapsuko 
veikla 1905-1907 metų re
voliucijos sūkuryje. Vinco 
Kapsuko vardu pavadintas 
Vilniaus valstybinis univer
sitetas — didžiausia Tary
bų Lietuvoje naujų tarybi
nių inteligentijos kadrų 
kalvė.

Susitikime buvo su pasi- 
tenki n i m u kalbama apie 
tai, kad pažangieji Ameri
kos lietuviai mini Vincą 
Kapsuką kaip karštą revo
liucionierių, lenininių idėjų 
propagandistą, kad Vinco 
Kapsuko vardas gyvas jų 
atmintyje.

Tarybų Lietuva įžengė į 
trečią savo gyvavimo de
šimtmetį. Mes stengsimės 
dar geriau dirbti, pasiekti 
dar didesnių laimėjimų 
ūkinėje ir kultūrinėje sta
tyboje. Klestinti Tarybų 
Lietuva yra pats geriausias 
paminklas Vinco Kapsuko 
atminčiai. Tarybų Lietu
voje įsikūnija tai, už ką 
kovojo Vincas Kapsukas. 
Mes labai džiaugiamės, kad 
ir Jūs aktyviai prisidedate 
prie mūsų kovos, populia
rindami Tarybų Lietuvos 
laimėjimus, demaskuodami 
ir triuškindami nacionalis
tų šmeižtus.

Aš noriu palinkėti Jums 
sveikatos 
kilniame

ir sėmės Jūsų 
darbe.

Jūsų Antanask.

Vilnius.

JAV SIŪLĖ LOTYNAMS 
$500,000,000

Bogota, Kolombija. — 
Čionai įvyko Amerikos vals
tybių ekonominė konferen
cija. D. Dillonas, JAV vals
tybės sekretoriaus pagalbi
ninkas, siūlė $500,000,000 
Lotynų Amerikos valsty
bėms ekonominės pagalbos. 
Yra suprantama, kad JAV 
tą daro, kad sulaikius tauti
nio išsilaisvinimo judėjimą.

Viena. — Į atominės jė
gos konferenciją atskrido 
V. Molotovas, naujas TSRS 
delegatas.

Pasauly išsiblaškiusių 
lietuvių tėvynės ilgesys

1. OI, IŠSIILGAU...
Oi, išsiilgau tėviškėlės,
Senelio Vilniaus, giminių!
žiaurus likimas taip jau lėmė— 
Gyvent vienam tarp svetimų.

Paliko broliai, seselė,
Seni tėveliai beliūdį,
Kai aš tą skaisčią vasarėlę 
Iškeliavau toli, toli...

Oi,' rauda, rauda man širdelė...
Svetur dienelė — šimtmetis.
Dienų šviesumas čia — naktelė...
Ar man dar džiaugsmas benušvis?

Nėra baisesnio, kada vaikui
‘Išplėšia motiną' mirtis,
Ne’titaisys skriaudos ir laikas 
Nei šviesus saulės spindulys.

Taip pat jauties, kada tėvynę, 
Motiną antrą, prarandi,
Keiki save, ir ta kankynė
Jau nebesutelpa širdy!

Oi, kaip norėčiau valandėlę
Pabūt tėvynėj tarp savų!
Iš džiaugsmo verktų širdužėlė, 
Akys aptemt nuo ašarų!

2. O! KAD GALĖČIAU...
O! kad aš galėčiau skaleliu skristi,— 
Tėviškė brangioji būtų taip arti. 
Graudulys čia ėda, svetima čia viskas... 
Į gimtinę traukia giminės,) savi!

Jau nesulaikytų tada melsvi toliai,
Nei dažytos lūpos, iškreipti šypsniai!
Tegul rojų žada, auksas tevaliojas,—
Spiauti man į visa—skrendu aš tenai, 

Kur rūtelės žalios palangėse žydi, 
Topoliai prie kelelio kuždąs su beržais;

Su grupe lietuvių iš JAV 
Tarybų Lietuvoje apsilankė 
Amerikos lietuvių veikėja 
Ieva Mizarienė. Mūsų ko
respondentas kreipėsi į ją 
ir paprašė papasakoti savo 
apsilankymo Įspūdžius. Štai 
ką mums ji papasakojo.

Tur būt, žinote, esu gi
musi Amerikoje. Bet Lietu
vą tariausi pažįstanti. 
Daug apie ją žinojau iš tėvų 
pasakojimų, teko plačiai 
lankytis tėvų žemėje dar 
1929 metais. Visą laiką do
mėjausi Tarybų Lietuvos 
gyvenimu, didžiaisiais pasi
keitimais, pagal galimybes 
sekiau spaudą bei literatū
rą ir nemaniau, kad atvy
kusi čia labai nustebsiu. Ir 
vis tiktai, pasirodo, klydau. 
Gyvenimas yra žymiai įvai
resnis ir didingesnis, negu 
tikėjausi.

Argi galima nesigrožėti 
Tarybų Lietuvos miestais— 
Vilniumi, Kaunu, Šiauliais, 
Klaipėda ir kitais? Ypač 
stebina augimo tempai. 
Ten, kur vyksta naujosios 
statybos, vienoks vaizdas 
buvo mums atvykus ir ki
toks dabar, po mėnesio. La
bai sparčiai auga tiek gy
venamieji namai, tiek ir 
pramoninės statybos.

Anksčiau mes tėvų žemę 
pažinojome, kaip neturtin
gą žemės ūkio kraštą, ne
galintį visų išmaitinti. Juk 
visi senieji išeiviai į užjūrį 
kaip tik ir bėgo nuo to var
go ir skurdo. Dabar gi be
sisvečiuojant teko lankytis 
daugelyje milžin i š k ų ga
myklų, gaminančių stakles, 
laivus, mašinas, audinius, 
avalynę ir kitą įvairią įvai
riausią produkciją. O kad 
ir Kauno HES, visų lietu
vių pasididžiavimas. Di
džiulis Nemunas, užtvertas 
betonu, gamina -energiją. 
Išsiliejus jūra viršum už
tvankos visai pakeitė žemės 
vaizdą. Tai puiku, nuosta
bu! Girdėjome, kad žemiau, 
prie Jurbarko, iškils kita 
tokia elektrinė.

Sparčiai statoma daug 
kartų už Kauno HES ga
lingesnė šiluminė elektrinė, 
kuri, kaip sakoma, yra 
svarbiausioji lietuvių tau
tos statyba.

Bet negi aplankysi vis
ką! Kur bevažiuosi, ne tik 
didžiuosiuose miestuose 
stūkso didžiuliai pastatai, 
pramonės įmonių kaminai. 
Taip, šiandien Lietuva pra
monės kraštas. Vaizdas — 
pamačius viską — toli pra
lenkia įsivaizdavimus pagal 
pasakojimus, pagal spaudą.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie kaimą. Lietuviškas 
kaimas senu supratimu tai 
—lūšnos, siauri rėželiai... 
Mes, tiesa, žinojome, kad jų 
seniai nebėra, bet nesitikė
jome pamatyti taip pui
kiai sutvarkytus kolūkius, 
kaip “Gintaras” Kauno ra
jone, Lenino vardo Šakių 
rajone, Černiachovskio var
do Kapsuko rajone. Tai pui
kūs moderniški ūkiai, kurie 
užtikrina dideles pajamas 
ir gerą gyvenimą kolūkie
čiams. Teko kalbėtis su 
daugeliu žmonių, ir visi 
pripažįsta, kad jų gyveni
mas šiandien nepalygina
mai geresnis ir patogesnis, 
negu praeityje.

Būdingas bruožas visų 
žmonių, ti-ek iš kaimo, tiek 
iš miesto, su kuriais teko 
susitikti, kalbėtis, matytis, 
—tai didelis -entuziazmas, 
tikėjimas ateitim, šviesios 
rytdienos perspektyvos. Ir 
kiekvienas, su kuriuo be
susitiksi, kalbėsies, būtinai 
pasakys:

—Gyvenam gerai, ir gy
vensim dar geriau, kad tik 
karo nebūtų, kad tik būtų 
taika.

Žinoma, ir saulė ne be dė
mių. Pasitaiko vienas ki
tas, kurie kažkuo nepaten
kinti, nors ir patys nežino 
kodėl. Šia prasme norisi 
papasakoti vieną epizodą. 
Buvau kaime Utenos rajo
ne. Besisvečiuojant pas gi
mines, užbėga viena kai- 
m y n ė “amerikonkos” pa
žiūrėti. Moteris neblogai 

apsirengusi, pilna burna 
auksinių dantų. Ir kad pra
dės pasakoti, kaip jie čia 
sunkiai gyvena, kad prie
varta į kolūkį dirbti varo. 
Pusvalandį, valandą ir dau
giau dėstė ji savo... Neiš
kenčiau nepaklaususi, a r 
jai šiandien ne laisvadie
nis.

Kur kas dieną darbą dainužėlės lydi, 
Kur akutės spindi linelių žiedais!

O, kad aš galėčiau... vėją nors pagauti, 
Tą klajūną, laisvą vėją Lietuvos!
Ar nepasakytų, jeigu jo paklausus,
Kaip atrodo žemė tėviškės manos?

Taip, o kad galėčiau... Ir pavydžiu vėjui, 
Ir ne vien tik vėjui—-

daug dar, daug dar kam.
Bet... stoviu apstulbęs...

Ir vėl lieku vienas,
O tos ašarėlės ritas lyg mažam,

3., JĖGŲ TAU ATSIRAS
Jau daug klajojusių sugrįžo
Į tą šalelę, kur tėvai.
Kodėl tik tu, mielas tautieti,
Vis nesirodai, gal žuvai?

Tavieji grįžęi vėl laimingi:
Močiutė žemė jiems miela!
Tiktai tavęs, mielas tautieti, 
Gimtajam židiny nėra!

Gal būt, pasaulio žiaurūs vėjai
Palaužė jaunystės jėgas?
Tada pažvelk tėvynės pusėn,
Ir vėl jėgų tau atsiras!

4. SVEIKI, BROLIAI!
Sveiki, broliai ir seselės,
Sveikiname jus karštai.
Nemuno,' Neries, Vilnelės
Pasiilgome labai!

Seno Vilniaus, rytui auštant,
Trakų ežero bangos,
Pasiilgom; marių kranto
Ir smiltelių Palangos!

O labiausiai tai dainelių, 
šilto žodžio iš širdies.
Išsiilgome rūtelių
Ir lietuviškos nakties!

Jonas Karčiauskas
Punskas 3 pusi. Laisve (LibeHy). Antr., rugsėjo (Sept.) 13, 19$)

—Kur tau, — sako, į dar
bą bėgu, tik minutėlę už
bėgau apsižiūrėti.

Jei taip Amerikoje elgtų
si su laiku, tai tokia tikrai 
badautų. Ten ir šventas tė
vas turėtų palaukti, jei 
žmogui reikia dirbti. O ši
ta neatrodo, kad gyventų 
nepritekliuj.

—O tamstelė, — klausiu, 
— auksinius dantis d a r 
prieš karą susidėjai?

—Tai ne, — sako, — da
bar, neseniai.

—O kiek mokėjote?
Pašnekovė nuniurzgė kaž

ką. ir išsinešdino. Nepati
ko, matyt.

Ji nori, kad ant krosnies 
gulėtų, ir visi jai keptus 
karvelius neštų — tokį api
būdinimą gir d ėJ a u ne iš 
vieno žmogaus. Tokie vaiz
deliai negali užtemdyti ben
dro šviesaus vaizdo apie 
Tarybų Lietuvą, jos žmo
nes, jų gyvenimą.

Tarytum koncent ratas 
visko, ką matėme, buvo res
publikinė dainų šventė. Tai 
geriausias atkirtis visiems 
niurzgliams. Kažin, ar teks 
gyvenime dar kartą pama
tyti tokį nuostabų vaizdą. 
Ašaros bėgo iš akių kiek
vienam iš mūsų, Amerikos 
lietuvių, iš gilaus susijau
dinimo. Tai Lietuvos jau
nystė, tai jos jėga. Kaip 
smulkios prie tokio vaizdo 
atrodo įvairios šnekos apie 
lietuviškosios kultūros ny
kimą.

Dar prieš išvykstant į 
Tarybų Lietuvą, teko gir
dėti kažkokio Stuko pasisa
kymus. Klerikalas Jokūbas 
Stukas veda per Niujorko 
radiją lietuviškas valandas. 
Šį pavasarį jis kaip turis
tas lankėsi Lietuvoje. S1D 
grįžęs per tas lietuviškas 
radijo valandas jis daug 
dalinosi savo įspūdž i a i s . 
Jis, pasirodo, nieko lietu
viško Lietuvoje “nematė,” 
“negirdėjo.” Neti k ė j o m 
mes jam, o atvažiavę čia 
dar tvirčiau įsitikinome, 
kad tai yra pikta valia 
skleidžiamas melas. Matyt, 
ponas Stukas nematė tūks
tančių lietuviškų knygų 
vitrinose, nebuvo mokyklo
se, jeigu jis taip drįsta kal
bėti!

Per tas pačias pono Stu
ko vadovaujamas lietuviš
kas valandas jam grįžus 
girdėjome lietuvišką muzi
ką. Įdomu būtų paklausti, 
iš kur jis ėmė plokšteles su 
įgrojimais iš operų “Pilė
nai,” “Dalia,” dabartinių 
lietuvių kompozitorių kūri
nius, liaudies dainų įgroji- 
mus, jeigu ne čia, Vilniuje. 
Bet jis tiek “kuklus”, kad 
nepasako klausytojams, kie
no ta lietuviška muzika ir 
kur jis ją gavo.

Kitas panašus veikėjas, 
kažkoks Rasčiauskas, irgi 
lankęsis kaip turistas Lie
tuvoje, Čikagos “Naujieno
se” rašė, jog jis, išbuvęs 
Vilniuje 3 dienas, matęs... 
tik 3 mašinas!

Pra gyvenau Vilniuje 
“Vilniaus” viešbutyje kele
tą savaičių ir jeigu kuo nu
siskųsti, tai kaip tik tuo, 
kad įvairiausios mašinos 
miegot nelabai duoda. Die
ną naktį jos plaukia. Ir ne 
tik miestuose. Plentuose, 
kaimo keliuose keleliuose 
arklį rečiau sutiksi, negu 
mašinas.

Kai kuriuose Amerikos 
lietuvių laikrašičuose atsi
rado šnekų ir apie tai, kad 
į dainų šventę, esą, žmones 

prievarta varė. Kas matė 
^as- minias žiūrovų, kurios 
suėjo į Vingio parką prie 
Neries, akis užspiaus to
kiems tvirtintojams. Tokio 
žmonių susibūrimo niekada 
nesu mačiusi. Ir girdėjau 
nusiskundimų, kad kai kas 
patekti į šventę negalėjo. 
Milicijos, tiesa, buvo nema
ža, bet tik tvarkai daboti; 
Ir reikia pasakyti, kad 
tvarka buvo tikrai pavyzr 
dingą. Verta bet kam pa
simokyti.

Stuko ir į jį panašių 
šmeižtai neturi jokio pa
grindo. Taip gali meluoti 
tik piktos valios žmonės. 
Bet tai n e n u o stabu, kad
Stukas ar Rasčiauskas ši

taip kalba. Jie sako taip; 
kaip jiems liepia šnekėti. 
Lietuva yra kitokia, negu 
kalba šie ponai, 
bai 
si.

Ir aš la- 
džiaugiuos ją pamaciu-

(“Tiesa”)

Bulvės
Bulvė yra labai plačiai 

auginamas augalas. Į Pietų 
Europą iš Pietų Amerikos 
bulvės pateko XVI šimtme
tyje, o Lietuvoje jas pra
dėjo auginti tik XVIII šimt
metyje.

Pradžioje bulvės buvo 
vartojamos tik kaip skanės
tas. Dabar jų daug sodi
na ir suvartoja žmonės; 
daug jų sušeria gyvuliams 
ir, be to, iš jų dar gamina 
spiritą ir krakmolą.

Kaip šiltų kraštų auga
las, bulvės labai bijo šal
čių. Jos gerai auga smil
tingose, gerai įdirbtose ir 
patręštose dirvose.

Bulves augina dėl jų po
žeminių gumbų, bulvėmis, 
arba roputėmis vadinamų. 
Rudenį, kai virkščios nu- 
džiūsta, bulves ūkininkai iš
kasa ir supila į rūsius. Pa
vasarį, kai oras atšyla, rū
syje bulvės pradeda dygti. 
Paėmę bulvę, matome joje 
daug truputį įdubusų aku
čių, iš kurių išauga balti 
augleliai. Auglys būna pa
našus į stiebą su daugeliu 
žvynelių pavidalo lapų.

Pavasarį, kai oras jau 
visai atšyla, bulvės sodina
mos į paruoštą dirvą. Jas 
sodina lygiomis eilėmis ar
klu išartose vagose arba 
kastuvu iškastose duobutė
se. Per trumpą laiką paso
dintos bulvės išleidžia stie
bus, ant kurių auga lapai 
ir žiedai. Lapai ir stiebai 
žali. Kai stiebai gerokai pa- 
ūgėja, bulves apkaupia, kad 
geriau augtų požeminės-jų 
dalys.

Vidurvasarį, kai bulvės > 
jau pradeda žydėti, atsar
giai iškasę vieną kelmelį, 
matome, kad iš jau nuvytu
sios ir pajuodijusios sodin
tosios bulvės auga viršuti
niai bulvės stiebai. Iš žvy
nelių pavidalo lapų pažas
čių eina daug plonų kaip 
siūlai šakelių. Daug kas 
mano, kad tai esančios buL 
vės šaknys. Tai ne šalt- ' 
nys, o požeminiai stiebai, 
arba stiebo atžalos su šo
ninėmis šakelėmis, kurios 
šaknis leidžia žemyn. Po
žeminių atžalų ir šakelių 
galuose randame didesnių 
ar mažesnių sustorėjimų. 
Tai auga naujos bulvės.

Bulvė yra sustorėjusi po
žeminio stiebo dalis su žvy
nelių pavidalo lapais ir su 
pumpurais, arba akutėmis 
jų pažastyse. Rudenį stiebe
liai miršta ir lieka tik bul
vė su akutėmis.

Maskva. — TSRS delega
cija priešakyje su Juriji 
Žukov išvyko į Kongo.
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Apie lietuvių rašytoją Haliną Korsakienę
veninio temų. 1954 metais_  . s j sunkiomis pokario sąlygo-1 ( _ me ų su a< i s p oga) ,m|s jau^ pirmuosius kelius! į skaitytojo rankas patenka

, “Gyveni- 
man išėjus,” kurioje H. 
K o r s a kienė gvildena itin 
jautrią mūsų jaunųjų spe
cialistų įsijungimo į gyve
nimą, jų naujos, socialisti
nės pažiūros į darbą, su
sidūrimo su praeities atgy
venomis temą. Apysaka 
pelnytai patraukia jaunimo 
ir plačiųjų skaitytojų masių 
dėmesį, susilaukia karštų 
simpatijų.

Pagaliau, šių metų vasa
rą “Pergalės” žurnale1 at
spausdinamas naujausias ir 
stambiausias H. Korsakie
nės kūrinys—romanas “Lai
kinoji sostinė,” vaizduojan
tis dorosios lietuvių inteli- 

’ gentinio jaunimo dalies 
brendimo, pasukimo į anti
fašistinę koyą kelius. Ro-

Būna rašytojų, kurie į Ii-1 jaunajai lietuvių tarybinei i stambi apysaka 
, ateina trankiai,!prozai. Apie tai rašytoja'man išėjus,” bteratūrą ateina 

poškindami durimis, žavė
dami dideliais pažadais. 
Juos pasitinka garbintojų 
chorai, smilkalu kvapas, iš 
anksto dalinamos laurų ša
kelės. Tiesa, tie laurai kai 
kada nelabai ilgai težaliuo
ja . . .

Bet būna ir tokių rašyto
jų, kurie ateina beveik ne
pastebimai, be triukšmo, iš
auga atkakliame darbe, 
kaip ir tie eiliniai, papras
ti mūsų darbininkai, kurių 
šlovė yra jų pasiaukojan
tis, karštas darbas mylimo
sios Tėvynės labui. Prie to
kio tipo rašytojų būtumėm 
linkę priskirti mūsų talen
tingą prozininkę Haliną 
Korsakienę, šiomis dieno
mis pažyminčią savo gimi
mo metines.

Apie tai rašytoja 
labai kukliai pažymi ' savo 
autobiografijoje:

“...mūsų beletristai tada 
mažai ir nenoriai rašė. Rei
kalo verčiama, neturėdama 
kuo “užkišti” eilinę litera
tūrinę valandėlę (H. Korsa
kienė tuo metu dirbo Res
publikiniame radijų komite

mis pati parašiau apsaky
mą iš hitlerinės okupacijos 
laikų — “Mokinys auliniais 
batais.”

Bet iš tikrųjų tai buvo 
labai reikšmingas pilietinis 
atsidavusio literatūros dar- 

| bininko apsispr e n d i m a s : 
i Tarybų Lietuvai tada kaip 
niekada buvo reikalingas

tai kam gali atrodyti, čią rašytoją. Taip tarsi ir 
kad naujasis H. Korsakie- girdi jos-lygų, ramų-balsą, 
nes romanas — “Laikinoji protingą, kultūringą žodį, 
sostinė” — yra tarsi ir atsi
traukimas nuo šiuolaikinio 
gyvenimo. Juk romanas

mone, vertingiausi H. Kor
sakienės kūrybos bruožai?

Visų pirma, tai glaudus 
ryšys su mūsų liaudies gy- vaizduoja studentų gyveni

mą buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje... Bet tai tik išo-. rę lyginti su romano auto
rinis įspūdis. Autorė nau-1 re, ieškoti tarp jų panašu- 
joje knygoje siekia demas
kuoti tai, ką labiausiai ide
alizavo buržuazija, ką kar
tais ir šiandien tebeideali- 
zuoja vienas kitas senosios 
inteligentijos atstovas, vie- vi gražus ir tiesus jos gy- 
nas kitas praeities skriaudų venimo kelias, leidęs oar 
neprisiminęs jaunuolis. i buržuazijos valdymo laikais

H. Korsakienė yra jauni-1 atsistoti tarp tų žmonių, 
mo rašytoja geriausia šio kurie pamilo tiesą ir pažan- 
žodžio prasme. Daug laiko gą, leidęs tvirtai iškęsti di- 
ir energijos atidavusi jau- džiulius sunkumus vokiečių 
mmui, tiesioginiai dirbdama okupacijos metais ir likti 
mokykloje, ji ir dabar lie
ka jautri jaunosios kartos

venimu, su tomis problemo
mis , kurias kelia mūsų ta
rybinio gyvenimo tikrovė. 
Tai buvo jau aiškiai paste
bima “Gimtajame mieste,” 
tai vyravo visuose vaikams 
skirtuose apsakymuose, ku
riuose H. Korsakienė vaiz
davo pionieriį, tarybinės 
mokyklos gyvenimą, kėlė 
ir gvildeno reikšmingas jau
nosios kartos auklėjimo 
problemas. Ir ypač tai iš
ryškėjo apysakoje “Gyveni
mai! išėjus.” Ši apysaka— 
labai aktualus, kovingas kū
rinys, kuriam autorė paro
dė aštrų naujos tarybinės

Korsakienės kūryboj ryš
kiai juntama jos asmenybės 
bruožai. Neatsitiktinai kai 
kurie skaitytojai yra linkę 
“Laikinosios sostinės” Aud-

mo. H. Korsakienė žavi 
kiekvieną ne tik kaip rašy- 
ja, bet ir kaip žmogus, — 
jautrus ir draugiškas, tvir
tas ir pricipingas. Mus ža-

ištikimai pamiltosioms idė
joms ir už jas kovojusiems

formacijos žmonių susidū- j mokytoja ir auklėtoja. Ne- žmonėms, 
rimą su praeities atgyvenų atsitiktinai ir svarbiausiųjų
skleidėjais ir saugotojais, jos kūrinių pagrindiniai he-! rus, nuolatinis dėmesys mū
sų šykščios buržuazinės ide- rojai yra jauni žmonės, ku- jsų tarybiniam gyvenimui, 
ologijos ir moralės atsto- riuos rašytoja piešia su į gilus susirūpinimas 
vais. Jaunutė gydyt. Elena 

yra suspėję jį suprasdama savo patriotinę 
Bet jau šian- pareigą, atsisako viliojančių 

'perspektyvų Vilniuje, vyks
ta į periferiją ir nepalūž
ta, susidūrusi su nelengvo
mis darbo ir buities sąly
gomis, nepasiduoda gydyto- 
jo vertelgos Prišmanto 
p i n k lė m s, nesusipainioja 
buržuazinių papročių ir san
tykių spąstuose. Autorė 

kiek j kuriuo buržuazijos valdymo Į šioje apysakoje aštriai de- 
veliau apsakymų k n y go s ! metais teko eiti kiekvienam 1 maskavo miesčioniškas, sa- 

ir “Kla- tiesiam, doram jaunuoliui, | vanaudišaks pažiūras, išvil- 
Rašytojos ran- norinčiam išsaugoti savo ko į dienos šviesą labai cha- 

ka vis stipriau laiko plunks- sąžinės tyrumą, savo žmo- rakteringus šios pasaulė- 
savo ištikimy- žiūros atstovus. Autorės po- 

Kūrinys tik- zicija kūrinyje — kovinga, 
rai prisidės prie buržuazi- k o m u n- i s t iška, aistringai 
nės ideologijos atgyvenų agituojanti už naują žmo- 
triuškinimo.

Kokie gi yra, mūsų nuo- didelį gyvenimą.

. kaištas, agituojantis lašy-, manas, |<aip sakoma, dar vi-
tojo žodis, atviras pasisa- 

i kymas už naująjį gyveni- 
Jau mokyklos suole Hali-imą, ir H. Korsakienė paju- 

na Korsakienė pamilo lite-: to privalanti tokį žodį pa- 
r'atūrą, pradėjo pirmuosius ! sakyti . Čia pasireiškė gra- j k 
kūrybinius bandymus. Stu-' žiausi mūsų vyresniosios,1^ 
dijuodama aktyviai sekė to i kartos inteligentijos, kurios 
meto literatūrinį gyvenimą, j atstovė yra jubiliatė, bruo- i 
Buržuazijos valdymo laikais , žai. 
bendradarbiavo pažangiojo-i 
je spaudoje, atspau s d i n o , si<eĮ4)jamį > Korsakienės' šlvkštuma, pamatyti-ta sun- 
vieną kitą kurinei!, bet la- apsakymai. 1949 metais iš-1 kų, didelės drąsos ir pasi- 
blausiai reiskesi kaip groži-j ____ i____  ___ i V. .. p..... . J,,
nės literatūros vertėja.! 
Įgimtas kuklumas neleido | 
pasitikėti savo jėgomis, va r-! 
žė kūrybinius sumanymus.1 
Netgi atspausdintuosius sa
vo kūrinėlius rašytoja pasi
rašinėdavo slapyvarde.

Ir tik po karo, 1945 me
tais, Halina Ko r s a k i e n ė 
tampa žinoma prozininke, 
vienu iš tii žmonių, kurie

sai šviežias, tebekvepia 
spaustuvės dažais, ne visi 
skaitytojai

i perskaityti.
' dien galima tvirtinti, kad
I ta: reikšmingas kūrinys, 
i kuris padės mūsų jaunimui 
i teisingai suprasti buržuazi- 
| jos skleistų šovinizmo ir 

Vienas po kito spaudoje ■ klasinės neapykantos nuodų
1 1 • ____• TT . T7" •vii'v'i i J • i

i eina apsakymų r i n k i n y s į ryžimo reikalavusį kelią, į 
“Gimtajame mieste”, H''1' 1...

vaikams “Dovana” 
sės garbė.”

ną, vis didėja jos- pasitikė
jimas savo jėgomis, vis 
brandesni ir brandesni tam
pa jos nauji kūriniai. Ra
šytoja imasi aktualiausių, 
reikšmingiausių mūsų gy-

giškąjį “aš,” 
bę liaudžiai.

gų, už jo tyrų, prasmingą,

Turtinga biografija, jaut-

mūsų 
ypatinga meile ir simpatija. Į jaunimo auklėjimu — visa 
Jaunosios H. Korsakienės tai tvirtina viena: iš po Ha- 
herojės — Elena (“Gyveni- linos Korsakienės plunksnos 
man išėjus”) ir Audrė (“Lai- išeis dar ne viena apysaka, 
kinoji sostinė”) — tai švie- ne vienas romanas, kurių su 
sios, taurios asmenybės, ži- nuoširdžia meile ir pasiil- 
nomos su ryškiai išreikštais girnų lauks tūkstančiai skai- 
visuomeniškumo, troškimo! tytojų ir visi jos plunksnos 
tarnauti liaudžiai idealais, 
aukštomis moralinėmis sa
vybėmis. Rašytojai nerei
kia didaktiškai pamoksli- 
ninkauti, moralizuoti skai
tytoją, piršti jam savo pa
tarimus. Tokie personažai,1 respublika išrinko į prezi- 
kaip Elena arba Audrė, pa- dento vietą Leopoldą Sen- 
tys veikia a u k 1 ė j a n č iai, ghorą, 53 metų amžiaus, po- 
įkvepiančiai.

Skaitydamas H. Korsakie
nės kūrinius, ir ypač “Gy- 
veniman išėjus” arba “Lai
kinąją sostinę,” kažkaip la
bai arti savęs pajunti pa-

draugai.
A. Jonynas

SENEGALIO 
PREZIDENTAS

Dekaras. — Senegalio

I etą. Jis tarp kitų kalbų ge
rai kalba lenkų ir francūzų 
kalbomis. Senegalio respub
lika užima virš 80,000 ketv. 
mylių plotą ir turi apie 
3,000,000 gyventojų.

ALG. POCIUS

Alsiiikimas DiAbigšliBiose
(Pabaiga) ranką, parodė visiems žiedą

r i

Kai šeimininkė pastatė giedamasis pasakė.
ant stalo du stikliukus, jie 
paprašė trečio — įpylė Ga
balini.

—Pas jus gyvena dvi ru
sės. Tegu užeina čia,—pa
liepė tas pats šviesiaplau
kis, kai pirmasis stikliukas 
buvo išgertas.

Gabalienė patryp i n ė j o 
apie krosnį, lyg svyruoda
ma, ką čia daryti. Numetu
si ant suolo priejuostę, ji 
išėjo.

Netrukus abi rusės, per
žengusios slenkstį, nedrą
siai sustojo prie durų. Ka
reiviai įsmeigė į jas žvilgs
nius. Į motiną jie beveik 
nežiūrėjo. Apgirtusios akys 
rijo Olią, bėginėjo jos vei
du, liemeniu, kojomis.

—Tegu senė eina, o jau
noji atsisės prie mūsų. Mes 
norim ją pavaišinti,—pasa
kė blondinas.

—Atsiprašau, aš degtinės 
negeriu, — ištarė Olia ir 
apsisukusi nubėgo paskui 
motiną.

Kareivio veidas išsipylė 
raudoniu. Akyse sublyksėjo 
pyktis. Pasirėmęs rankomis 
į stalą, jis pakilo ir norėjo 
eiti, bet sulaikė Gabalis:

—Nelieskime jų, čia ne 
moterų gėrimas.

Nenoromis kareivis atsi
sėdo. Jis paniuro ir gėrė ty
lėdamas. Ruda įdegusi ran
ka gulėjo ant stalo ir laikė 
apgniaužusi stiklelį. Gaba
lini į akis krito k-eistas žie
das, užmautas ant tos ran
kos didžiojo piršto. Stam
bioje balto žiedo galvutėje 
buvo išpiešta du kaulai. Ga
balis pajuto, kaip jo nugara 
nuslinko keistas šaltis.

Pastebėjęs šeim i n i n k o 
žvilgsnį, kareivis p a k e 1 ė

—Šitą žiedą man padova
nojo SS leitenantas už gerą 
—šaudymą. Aš snaiperis.

Gabalis nežinojo, kas yra 
| snaiperis, bet vis tiek, tarsi 
stebėdamasis, kraipė galvą.

Kuo toliau, tuo labiau ka
reivis ėmė girtis nepapras
tu taiklumu ir pagaliau, 
pasiėmęs ^karabiną, išsitem
pė Gabalį į kiemą pade
monstruoti savo meno. Šis 
ėjo iš paskos lyg medinėmis 
kojomis.

Prie storo klevo, augusio 
palei rūsį, kareivis prisegė 
baltą popieriaus lapą, ku
riame buvo nubrėžtas juo
das skrituliukas. Atskaičia
vo trisdešimt žingsnių. Išė
męs apkabą, vieną šovinį 
įleido į vamzdį. Karabiną 
įdavė Gabalini. •

—Pamėgink!
Senis ilgai- taikėsi: lin

gavo ne tik šaautuvas, bet 
ir jis pats, ašarojo akys. 
Pagaliau iššovė. Kulka nu
zvimbė, bet popieriuje ne
buvo jokio ženklo. Kareivis 
skaniai nusijuokė ir pasisu
kęs pamate Kazį, kuris sto
vėjo prie namo, užsimetęs 
per petį apinasrį.

—Kas jis?
—Mano bernas. Grįžo iš 

ganyklos, arklius ganė, — 
paaiškino Gabalis.

Dabar ėmė taikytis karei
vis. Jis iššovė greitai: 
dulkstelėjo rūsio žemė, bet 
popierius liko nepaliestas.

—Gal duosit man pamė
ginti? — paprašė Kazys.

Vokietis ilgai žiūrėjo į jo 
mėlynas, pašaipingas akis, 
plačius pečius, dramblotas 
sugrubusias rankas.

—Užteks be reikalo šau
dyti, — sumurmėjo jis, už-

simesdamas k a r a biną. — 
Kiekviena kulka turi būti 
į priešą nutaikyta.

Kareivis dar kartą pasi
žiūrėjo į Kazį. Jam nepa
tiko šis bernas. Lyg groda
mas nematomu akordeonu, 
jis pamiklino rankos pirš
tus. Saulėje blykš t e 1 ė j o 
žiedas su juoda kaukole.

Neskubę damas ir pasi- 
žvalgydamas kareivis grįžo 
atgal į trobą. Tuo laiku du
ryse pasirodė Olia. Ji ran
koje laikė kibirą su skalbi
niais. Pamačiusi vokietį, 
mergina sutriko, lyg norėjo 
bėgti atgal, bet susitvar- 
džiusi greitai praėjo pro ša
lį. Kareivis išsišiepė. Jis 
norėjo sučiupti už suknelės, 
bet nespėjo. Pakandęs lūpą 
sekė, kaip skubiais smul
kiais žingsneliais, linguo
dama kibirą, Olia tolsta 
keliuku.

—Kur ji išėjo?
—Tur būt, į upelį rūbų 

plauti, — atsakė Kazys.
—Tą rusikę aš noriu pa

čiupinėti,—pratarė vokietis, 
žengdamas jai iš paskos.

—Nereikia, ji gera mer
gina,—bandė sulaikyti Ka
zys.

—Ne tavo reikalas. Ji 
rusė.

Kareivis per atvirą langą 
kažką pasakė savo bendrui 
ir atsargiai, kaip šuo, ėmė 
sekti Olią. Jis ėjo patvoriu, 
prisidengdamas slyvų krū
mais, karabino galu brauk
damas per nusvirusias ša
kas.

Kazys nusiš 1 u o s t ė nuo 
kaktos prakaitą. Jis' nega
lėjo atitraukti akių nuo ka
reivio. Nežiūrėdamas ant 
tvoros pakabino apinasrį. 
Krūtinę degino karštis, tar
si jis stovėtų kalvėje prie

žaizdro. Kazys pradėjo 
vaizduotis, kaip šis vokietis 
sugriebia Olią. Ant jo ran
kos 
le.

žiedas su juoda kauko- 
Ta ranka dabar atrodė 
prisikėlusio numirėlio, 
nepajuto, kaip pradėjo 
paskui kareivį. Kai šis 

dingo už krūmais apaugu
sio posūkio, Kazys nusimetė 
klumpes, peršoko tvorą ir 
atsargiai nugūžino per pie
vą. Jis žinojo tą upelio vie
tą, kur moterys skalbdavo 
drabužius. Ten buvo liep
tas. Galima eiti ne keliuku, 
o ežiomis, pro rugių lauką. 
Nors bus toliau, bet jo nie
kas nepastebės.

Minkštoje nušienautos pie
vos žemėje giliai įsispaudė 
sunkios pėdos. Jos išsitiesė 
per pievą kaip tempiama 
grandinė. Prasidėjus rugių 
laukui, Kazys pasilenkęs sė
lino vagute palei ežią. Į jo 
kelnes plakėsi čežančios ru
gių varpos. Jis jautė, kaip 
savo basomis kojomis pami
na liaunus javų šiaudelius.

“Šitas niekšas nepasigai
lės merginos,—galvojo Ka
zys. — Jis gali visą pasau
lį išniekinti.”

Kažkodėl prieš jo akis vis 
šmėsteldavo žiedas su juoda 
kaukole ir sukryžiu o t a i s 
kaulais. A n k s č iau tokius 
ženklus jis buvo matęs ant 
elektros laidų stulpo ir pe
lių nuodų pakelio. Visur tie 
ženklai pranašavo mirtį.

Kazys atsisagstė marški
nius. Šna r ė d a m a s rugių 
viršūnėmis, atbėgdavo vė
jas ir gaivumu užliedavo 
nuogą krūtinę. Saldus kva
pas pakutendavo nosį. Duo
na, kuri čia brendo, jau bu
vo užtepta medum.

Netrukus už rugių lauko 
pasirodė karklai ir vienas 
kitas beržas. Ten vinguria
vo upelis. Norėdamas pa
sižvalgyti, Kazys atsistojo 
ant ežios. Tą pačią akimir-

Jis

ką išgirdo, kaip sukliko O-!jos ir papurtė vaikino gai
lia. Jis šoko į rugius ir ėmė vą. Jai matant blyško Ka- 
bėgti tiesiai per lauką. Pla- zio skrustai, o ant krūtinės, 
ti brydė gulė jam iš paskos. 
Pamušęs kojas į perdžiūvu
sią žemę, susipiaustęs tar- 
pupirštes šiaudais, jis uždu
sęs iššoko ant pakrantės ve
jos. Pro nusvirusias beržo 
šakas buvo matyti liepto 
galas, ant kurio stovėjo ki- 
biras ir šalia margavo nu- dantimis pulti vokietį.

mars- 
plėtėsi

asaras

baltuose drobiniuose 
kiniuose, vis labiau 
raudona dėmė.

Ji atsitiesė ir pro 
pasižiūrėjo į. taką. Karei
vis neskubėdamas kėblino 
paruge. Olia dabar norėjo 
.pašokti ir nors akmeniu ar 
______  x _______Ji 

mestas kažkoks drabužis. | nepajuto, kaip visa drebė- 
Dar pabėgėjęs, Kazys pa-'dama atsistojo. Ta pačia 
matė po medžiu pargriautą J sekund? supratusi savo be- 
Olią ir kareivį, kuris £rum-. jėgiškumą, mergina krito 
damasis stengėsi užlaužti | ant žemės ir, skausmo 
rankas. Dviem žingsniais | smaugiama, įsikniaubė į žo- 
Daunius prišoko ir, savo 
plačia ranka sugriebęs už 
peties nubloškė vokietį. Puš- 
kėdamos išlakstė mundiro 
sagos. Tą akimirką, kai Ka
zys norėjo pakelti Olią, ka
reivio rankose šaltai, kaip 
mirties sprendimas, džing- 
telėjo šautuvo spyna. Ka-

lę. Ji verkė garsiai kūkčio
dama, o ašaros ritosi pie
nių lapais ir gėrėsi į žemę.

Po pusvalandžio atsku
bėjęs Gabalis atrado ją be- 
klūpančią prie Kazio gal
vos. Jis parvedė Olią namo, 
o pats drebančiomis ranko-

reivio veidas buvo išsikrei- J1!18 vargais negalais pakm- 
pęs, o akys blykčiojo šaliau1^ arklį į darbinius ratus, 
negu karabino vamzdis. Su-! Pasiėmęs kaimyną Deksnį,
pratęs savo klaidą, Kazys 
pasilenkė ir puolė į priekį, 
bet šūvis buvo greitesnis. 
Atkišęs į priekį rankas, jis 
krito kniūbščias, paskui ap
sivertė aukštielninkas ir at
lošęs galvą sustingo ant veš
lios pakrantės žolės. Jo bur
na buvo pražiota, tarsi dar 
norėtų kažką pasakyti, o lū
pos sausos ir suskirdusios. 
Prie pat vaikino galvos, ty
liai čiurlendamas, tekėjo 
upelis. Kai Olia pažvelgė į 
jį, jai pasirodė, kad Kazys, 
sukaupęs paskutines jėgas, 
nori pasiekti upelį ir atsi
gerti vandens. Ji greitai 
pribėgo ir, pasėmusr rieš
kutėmis, suvilgė vaikino lū
pas. Bet tuoj suprato, kad 
jo lūpos jau nieko nebejau
čia.

—- Kazis, Kazis... — lyg 
perverta, suriko Olia.

Ji suklupo čia pat ant ve-

nuvažiavo parsivežti žuvu
siojo.

Vėlai vakare, jau sute
mus, Daunių pašarvojo Ga- 
balio troboje, uždegė žvakes, 
o moterėlės, susėdusios prie 
stalo, užgiedojo giesmes. Iš 
tamsos įėjęį kaimynai tyliai 
klaupėsi prie durų.

Keistos šio kambario nuo
taikos apimta,, kartu su jais 
atsiklaupė ir Olia. Skaus
mas tebespaudė ją it geleži
niais gniaužais. Nuleidusi 
galvą, ji taip pat ėmė šnibž
dėti žodžius, žodžius ne į 
dievą, bet į žmones, į tėvą, 
brolius ir pažįstamus, ku
rie prasidėjus karui išėjo į 
frontą. Virpančia širdim 0- 
lia prašė juos atkeršyti už 
Kazio mirtį. Iš visų tų 
žmonių, kurių lūpos šnabž
dėjo poterius, tik ji viena 
tikėjo, kad jos maldą išgirs.

- “J. Vakarus!*
“Keliauk į Vakarus, jau

nas vyre, keliauk į Vaka
rus!” taip rašė žurnalistas 
John Soule savo vedamaja
me straipsnyje “Express” 
laikraštyje, 1851 m. Terre 
Haute miestelyje, Indiano
je. Praėjus kelioms die
noms, Horace Greeley, įkū
rėjas ir pirmasis New Yor- 
ko “Tribūnos” leidėjas, per
spausdino šį garsų straips
nį, ir šis šūkis pasirodė vie
nu iš populiariausių posa
kių.

Vėliau vienaihe straips
nyje, rašytame “Besisie- 
kiantiems jauniems vy
rams,” Greeley pastebėjo, 
<ad “geriausias biznis yra 
tėvo ūkyje ar jo darbovie
tėje. Bet jei neturi tau pa
dedančios šeimos ar draugų 
ir jei nėra galimybės tėvo 
ūkyje, tai pasuk į didžiuo
sius Vakarus ir ten įkurk 
savo namus ir krauk tur- ‘J 
tus.”

Posakis “Keliauk į Vaka* 
rus, jaunas vyre” turėjo 
be galo didelės įtakos. Jis 
buvo pagaunantis ir kvie
čiantis. Be to, tolimieji Va
karai, ‘Ateities Kraštas,” 
savo avantiūristiška dvasia 
pagavo kiekvieno jauno vy
ro ir moters vaizduotę 1812 
m. karo gale.

Pasisekimo galimybės 
kailių prekybyoje, kasyklo
se ir ūkiuose buvo didelės. 
Serijos Aktų, priimtų Kon
greso, įgalino daugelio akrų 
žemės pirkimą, laisvą nuo 
mokesčių kultivavimą, re
zidenciją ir gerinimą. Pats 
Horace Greeley savo buvi
mo Kongrese metu įvedė 
ūkio sodybos bilių. Visa
da būdamas neramiu ir žin
geidžių vyru, jis nukeliavo. 
pats į Vakarus 1859 m. ir J 
vėliau išsp ausdino savo < 
Įspūdžius iš kelionės. < 

t Vakarų vilionei praėjusio 
šimtmečio viduryje pasida*. 
rė sunku atsispirti. Aukso 
atradimas Kalifo r n i j o j e 
1848 m. nuteikė daugelį 
žmonių, palikti savo namus 
ir keliauti į vakarus. 1850 
m. Kalifornijoje buvo 92,- 
000 gyventojų, o 1880 m. jų 
skaičius siekė 800,000.
Tarp 1842 m. ir 1843 m. 

prasidėjo “didžioji migraci
ja” į Oregon kraštą, prie 
šiaurės vakarų Pacifiko. 
T ū k s t ančiai šeimų gavo 
“Oregono karštį’’ ir šis 
karštis dar pakilo, kai auk
so ten buvo rasta 1851 m.

Šiandien “Į Vakaru s” 
įskaitoma daugiau kaip 
penktadalis viso krašto. 
T u r t i n gas mineralais ir 
miškais, su vis didėjančiai 
industrija, šis kraštas vis 
dar vilioja daugelį žmonių. 
Kalifornijos gyventojų 
skaičius pakilo beveik 50 % į 
per paskutinį dešimtmetį, 
Nevados 76%, Arizonos 74 
proc. ir Naujosios Meksikos 
38 proc. Iš viso vakarinės 
valstijos išaugo beveik 39 
proc. daugiau už dvigubą 
tautinį vidurkį.

Mūsų tauta keliauja į Va
karus. Žmonėms keliaujant 
į Vakarus ir politinė jėga 
keliauja su jais. Vakarai 
turės 10 vietų Kongrese 
daugiau pagal 1960 m. gy
ventojų surašymą. Tuo tar- 

Rytai ir vidurio Vaka- 
praras 11 vietų.

American Council

pu 
rai

Londonas. — Sulaukęs 59 
metų amžiaus nuo širdies 
ligos mirė admirolas Char- 
les Lambe. V f

Akrą, Gana. — Atvyko 
Kinijos ambasadorius.
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KO RAUDOJO ARMONIKA
Iš pradrėkstos klevo žaiz

das sunkiasi lašai. Skaid- 
"Tns medžio kraujas latakė
liu tekši į molinį ąsotį.

Pusnuogėse medžio šako
se, visomis vaivorykštės 
spalvomis pasipuošęs, švil
pauja juodaplunksnis drau
gužis. Alpulingo džiugaus 
nerimo kupina giesmelė 
trykšte trykšta į visas pu
ses.

Iš tiesų, apie daug ką rei
kia suspėti iki vakaro pa
dainuoti.

Apie saulę.
Apie besiskleidžiantį kle

vo pumpurą.
Apie besistiebiantį žolės 

laiškelį...
Prie namo ant suolelio 

besėdįs žmogus iš lėto pa
kelia akis. Armonika bejė
giškai sustingsta ant kelių.

Ne, neprilygti jam juoda- 
plunksniam dainiui n k u i. 
tyėra armonikoje, nors ir 
savo paties darytoje, tokių 
balsų...

Ir melsvų susimąsčiusių 
akių žvilgsnis nukrypsta 
kažin kur toli. Ten, galu- 
kaimėje, dūluoja kryžius. 
Senas, pakrypęs, varnų nu
spardytomis rankomis, vi-

Mano pasikalbėjimas 
su amerikiečiu

Dirbdamas eilę metų kaip 
kirpėjas mažame miestely
je, plačiai susipažįsta su 
daugeliu žmonių. Ir nors 
nuo pereitų naujų metų jau 
ant “loskavos” duonos esu, 
vienok tenka dažnai apsi
lankyti ir susitikti su pa
žįstamais ir pasikalbėti.

^Užpereitą šeštadienį šau
kia mane mano senas darb
davys ir prašo, ar aš nega
lėčiau pribūti jam į pagal
bą, nes jo vienas kirpėjas 
negalėjo pribūti į darbą. 
Žinoma, aš neatsisakiau. 
Bet vos tik spėjau užsivilk
ti baltą žiponėlį, kaip įžen
gęs pirmas klijentas ir pa
matęs mane lyg su nuosta
ba užklausė: “Ar jau tu su
grįžai, ir Kruščiovas tave 
leido grįžti?!” Aš pirma 
nusijuokiau, negu ėmiausi 
atsakinėti.

—Aš šios šalies pilietis, o 
besilankydamas mano gim
tojoje šalyje aš nepapil- 
džiau nė jokio prasižengi
mo; Chruščiovo visai nema
čiau, nes, kaip jūs sakote, 
“Rusijoje” aš pabuvau tik 
keturias dienas.

—Ar tu galėjai be poli
cisto vaikščioti gat v ė m i s 
pats vienas, kur norėjai?

—Be policisto! Aš net vi
sai jokio policisto nema
čiau; mačiau tik milicistus, 
kiirie tvarko važiuotę.
—O kaip Maskva atrodo 

ir ką tu ten matei?
—Maskva nuostabu s 

miestas, pasaulio širdis, ir 
ten labai daug ko galima 
pamatyti, bet reikia ilgai 
pagyventi, o per keturias 
dienas ne kažin kiek gali
ma apeiti. Vienok aš spė
jau būti Kremliaus muzie
juj, apsilankyti valstybinia
me u n i v e r s itete, kur 65 
tūkstančiai studentų moko
si; Bolšoi teatre klausiausi 
operos. Tai carų gadynės 
labai vertingas palikimas, 
istorinis pastatas; važinė
jau požemine Metro linija. 
Koks tai puikumas! Kiek
viena stotis — tai dailės 
Uirtas. Buvau Gorkio par- 
ke / buvau visos Tarybų Są
jungos, geriau sakant, visų 
Tarybinių Respublikų paro
doje. Taipjau dar plačiai
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| durnakčio vaiduoklių iškli- 
I bintu liemeniu.

Liūdna tyli gaida suvir
pina plieninius balsus. Su
stingusios akys tebežiūri 
priešais.

Bene išvys pro kryžių be
grįžtančią jaunystę.

Bene pamatys dienas, ku
rias. norėtų pragyventi iš 
naujo. Dabar, kai tiek daug 
saulės, kai pirkioje užtek
tinai duonos, kai armonika 
pati prašosi prabilti krykš
taujančiu kūdikio balsu.

Rauda armonika. Rauda 
širdis.

Kartą, kai Leonui suka
ko šešeri, motina prasitarė 
tėvui.

— Žinai ką, mūsų jau
niausias bus muzikantas.

Tėvas, sėdėdamas prie 
stalo, ir toliau čiulpė bur
ką. ■ /

Tik po geros valandėlės 
ištraukė iš burnos apkram
tytą kandiklį, nusispiovė 
aslon.

— Kodėl?
— Nagi, tik pažiūrėk, 

meldžiamasis!
Susirietęs lovos kampu

tyje, kiūtojo motinos myli- 

pavežiojo po Maskvą ir pa
rodė daug gražių vietų, 
ypatingai d a u g statybos 
projektų, puikiųjų gyveni
mui namu.

—O kaipgi tie rusai at
rodo, pasitenkinę Chruščio
vo diktatūra?

—Ten nėra jokios Chruš
čiovo diktatūros; patys ru
sai, pati visos Tarybų Są
jungos liaudis, yra kapito
nai savo laivo. Chruščio
vas tik yra vyriausias to 
laivo vairuotojas: šiandien 
jis, o rytoj — kitas. Gi pa
tys rusai, kaip žmonės, yra 
puikūs, draugiški, manda
gūs, inteligentiški, nero
dantys jokio išdidumo. Ap
sirengę gražiai, madingai, 
ypatingai jaunos moterys, 
taip, kaip ir amerikietės.

—Na, o kaip tavoji gim
tinė šalis, radai didelių per
mainų?

—■ Taip. Mano gimtoji 
Lietuva labai pasikeitusi, 
kad ir atpažinti sunku. At
mink, laikas nestovi vietoj, 
o 49 metai nevisai trum
pas laikas, kad nepasikeis
tų. Turiu pasakyti, kad ne 
tik vaizdai pasikeitę, bet ir 
patys žmonės pasikeitę: 
draugiški, mandagūs. Man 
išvykstant, Lietuva buvo 
tik žemdirbių šalis, o šian
dien jau industrija išaugus 
ir dar auga; auga miestai. 
Mokyklų tinklas šiandien 
toks platus, kad apima ne 
tik miestus, bet ir kaimus, 
kolūkius. žodžiu sakant 
kur pažvelgsi, visur matosi 
Nauja Lietuva, ir aš tuomi 
labai džiaugiuosi ir didžiuo
juosi. Taipjau ir esu labai 
patenkintas, kad nors gyve
nimo pavakaryj turėjau tą 
auksinę progą aplankyti sa
vo gimtąją Lietuvą, Tary
binę Lietuvą.

Ir taip mano pasikalbė
jimas baigėsi su tuo ameri
kiečiu, o ne su lietuviu bro
liu, kuris būtų sudrumstas 
visokių bėglių ir Lietuvos 
“vaduotojų.” Vienok pasi
rodo iš statytų klausimų, 
kad ir tas žmogus labai su
klaidintas tos purvinos pro
pagandos ir karo ruošėjų, 
jei tik tokius jis man galė
jo statyti klausimus.

/. K.

nupylė 'dviračiais į Kauną 
(200 kilometrų), nuspirko 
reikiamų medžiagų.

Kaimynai ir pažįstami 
šaipėsi: “Na tik, Leon, ne
juokauk. Armonika — ne 
pelėm spąstai, o tu — ne 
Radeikių Avižienis. Juk nė 
įrankio reikiamo neturi...”

Kas teisybė, tai teisybė, 
įrankių nebuvo. Patyrimo 
nebuvo. Bet buvo kažkas 
svarbiau — pasiryžimas.

Užsidarė brolio kamarė
lėje. Neišeis, kol savo nepa
sieks. Norint padaryti ar
moniką neužtenka mokėti 
groti. To maža, labai maža. 
Jei tu ir stalius, ir šaltkal
vis, ir odžius, ir puikią 
klausą turintis muzikantas, 
jei tavyje viename gyveno 
kelios gyvos, nerimstančios 
sielos, imkis darbo, o ki
taip, drauguži, nepradėk. 
Ištiks nesėkmė, žinok iš 
anksto.

Ištisus du mėnesius teko 
prakaituoti, ištisas dienas 
ir valandas kovoti su kar
tais apimančiu silpnumo ir 
nepasitikėjimo j a u s m u. 
Darbas pasirodė toli gražu 
sunkesnis, negu atrodė.

Sunkus, bet masinantis.
Armonika buvo padary

ta. Visiškai tokia, jei ne 
puikesnė, kaip ir buvo su
manęs.

O balsas jos pralenkė net 
ir svajonę! Jis skambėjo 
daug švelniau, negu pirkti
nės, tarsi seno gero pažįs
tamo, artimo draugo, —gal 
dėl to, kad jame tiek daug 
buvo įdėta savo paties šir
dies?

Tik neilgai teko pasi
džiaugti savo pirmąją, pa
ties dirbta armonika.

Prireikė "pinigų mokes
čiams. Liaudį pamilę tautos 
vadai grasino varžytinė
mis.

Turguje su armonika po 
pažastimi j į ...sutiko Avižie
nis, nepralenkiamas armo
nikų meistras iš Radeikių 
kaimo.

—Na, broliuk, parodyk. 
Pats padarei? — kreipėsi 
pašauktasis meistras.

Žilabarzdis meistras ap
žiūrėjo instrumentą iš vi
sų pusių, atsargiai tampy
damas dumples, palenkęs 
galvą, klausėsi balsų.

—Neblogai. Matyt, bro
liuk, būsi mano vietoj, — 
pagyrė nueidamas ir su

miausias ir, įsirėžęs iš visų 
jėgų, tampė armonikos 
dumples.

— Kaip tikras muzikan
tas, — džiūgavo motina.

Mažylis ir toliau, ne
kreipdamas į nieką dėme
sio, tęsė savo užsiėmimą.

Nuo to laiko, kai vyriau
sias brolis Jurgis nusipirko 
Bandelio turguje padėvėtą 
armoniką, Levukas, atrodė, 
užmiršo visus žodžius, iš
skyrus vieną.

Armonika! Armonika! 
Armonika!

Iš pradžių šį stebuklingą 
instrumentą jam duodavo 
tiktai retkarčiais. Kad vai
kas, laukdamas vakarie
nės, neužmigtų, brolis jį 
nutarė nustebinti savo nau
juoju pirkiniu.

Reikėjo t i k pažiūrėti, 
kaip atrodė tą vakarą vai
kas!

Ši plieno ir perlamutro 
plokštelėmis žėrinti stebuk
linga dėžė pasirodė jam 
kaip gyva. Ji kalbėjo, ver
kė, juokėsi, o prikišus ausį, 
galėjai girdėti, kaip nučiu
pusios, kiauros dumplės 
švokštė, tarsi jų viduje sė
dėtų koki a paslaptinga 
būtybė ir dūsautų.

Armonika! Armonika!
Bet brolis buvo neperkal

bamas. Jis tik retkarčiais 
atrakindavo užgintąją dė
žę... Nereikia vaiko paikin
ti. Tuo labiau, kad jis pats 
pasiryžo žiemą, esant lais
vesnio laiko, pramokti 
spaudyti šias blizgančias 
sagutes.

Mažylis griebėsi gudry
bės.

Nesant nieko troboje, jis 
susirado vinį ir ėmė knebi
nėtis. apie nuostabųjį turtą 
slepiančią skrynelę. Ir štai 
netikėtai spyna trakštelėjo 
ir atsirakino. Tarsi užkerė
tas, vaikas puolė prie ar
monikos.

...Koks buvo visų nuste
bimas, kai kartą pavakarėj 
nuo lovos pusės pasigirdo 
“Sesutės” polka. Nors ir 
netvirtos rankos vedama 
linksma, tranki melodija, 
nors ir klupinėjo gležni mu- 
zakanto pirštai, bet vis dėl
to buvo muzika.

Šimtas paralių!
Nustebęs vyriausias Ju- 

revičiukas priėjo prie lo
vos.

— Kur tu, šėtoniuk, iš
mokai, a? — juokėsi nuste
bęs, žvelgdamas iš aukšto į 
lovoje susirangiusį mažąjį 
muzikantą, beveik lygų su 
armonika.

— O kad dėdė Jankūnas 
taip groja.

— Tai tu nusiklausei, šė
toniuk, a? ir taip greitai!

Bet ūmai jo veidas apsi
niaukė. Juk iš tiesų jis pats 
dar nė vieno šokio nesu- 
grabalioja. Tai tau Levu
kas.

X) paskui prasidėjo kita 
muzika.

Nuo dešimties metų —su 
botagu paskui karves.

Dar po kelerių — kartu 
su broliais po pasaulį duo
nos kąsnio ieškoti.

Juk, anot tėvo, negrauši 
žemės, kai jos — tik skly
pelis, o vien vaikų—dešimt 
burnų. O gal tu, Levu k, ga
li būti sotus vien nuo mu
zikos, a, vaike!

Spėjęs grįžti iš kariuo
menės, tvirtai nusprendė: 
pats pasidarys armoniką. 
Gražią, blizgančią, puikes
nę negu fabrikinę, su žėrin
čiais balto sidabro apso
dais, su blizgančiais perla
mutriniais klavišais, su 
gražiai inkrustuotais dru
geliais nusklemptuose in
strumento kampuose.

Kartu su broliu Alfonsu

MIAMI, FLA.
Sutikome sugrįžusius tu

ristus iš Lietuvos su vaišė
mis Žekonio darže. Nors 
diena buvo lietinga, vienok 
susirinko nemažas būrelis 
draugų ir pažįstamų. Iš pa
sikalbėjimo su sugrįžusiais 
turistais gauni teigiamų ir 
neigiamų įspūdžių. Visi tu
ristai pripažįsta, kad sve
tingumas turistams Lietu
voje ne tik iš giminių ir 
pažįstamų, bet abelnai iš 
visuomenės ir valdžios par
eigūnų pusės yra labai šir
dingas ir visapusiškai bro
liškas. Išlaukinė miestų 
švara pavyzdinga ir puoš
ni, vienok užpakalyje fasa
do yra visaip, yra ir ne
švaros, ir sanitariškumo ne- 
prisilaikymo, nes čia jau 
susiduriama su indidualiais 
žmonių palinkimais ir *su- 
pratimu. Tam pačiam na
me, vienam bute, kad ir su 
mažesniais ištekliais jame 
gyvenančios šeimos, tvar
kinga, švaru, o kitam gi— 
betvarkė, nešvara. Tad va 
nors yra sakoma, kad visi 
žmonės gimsta lygiais, bet 
ne visi augdami vienodai 
įsisavina žmogiškąsias ver- 

nuostaba apžvelgęs jaunąjį 
meistrą.

Per skausmus gimusi pir
magimė negrįžo tą vakarą 
namo. Taip, kaip broliai ir 
seserys, išėję ieškoti duo
nos kąsnio žmonėse, taip, 
kaip seni tėvai, be laiko iš
keliavę į kitą, gal būt, lai
mingesnį pasaulį.

Štai ir viskas.
Rauda armonika . . .
Na, o toliau? Ką dar be

pridėsi? Nebent paklausus: 
ar suskaitys šiandieną kas 
tuos gerkoniečių, pandėlie- 
čių klegančius pažmonius, 
jaunimo subuvimus, festi
valius, kuriuose kaip mie
las svečias, nešantis 
džiaugsmą ir linksmybę, 
lankosi senasis Jurevičius 
su savo paties pasidirbi n tu 
instrumentu.

Nors ir senų metų, jis 
jaučiasi atjaunėjęs. Nau
jas godas šiandien seka 
nuostabaus meistro rankų 
valdoma armonika — šim- 
tabalsė . .. .

P. Kasiulis 

Massachusetts Valstijos Lietuvių
Rudeninis Spaudos Piknikas,

Rengia Liet. Darb. Literatūros Draugijos 7-oji Apskritis

Įvyks Sekmadienį Rugsejo-September 18

Montellę Vyrų Dailės Grupė, Vadovaujama Al. Potsus

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

Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos atsilankyti į šį pikniką, išgirsti gražią dainų 

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

tybes, ne visų protai vieno
kiai veikia ir gali pasiek
ti lygiagrečios tobulybės ir 
išsivystymo. Iš to gal ir 
išplaukia skirtingi suprati
mai socialės laisvės ir ly
gybės tarp komunistinio ir 
taip vadinamo laisvojo pa
saulių.

Visi pabrėžia, kad staty
bos Lietuvoje yra vystomos 
plačiu mastu su visomis 
moderniomis priemonėmis 
ir įrengimais, bet kol kas 
tos statybos taikomos dau
giausia konsolidavimui pa
grindinės šalies ekonomijos, 
kad ir prieš norą, paliekant 
laikinai tenkinimą asmeni
nių poreikių, tai yra, liuk
susinių poreikių, ateičiai.

Va pas mus, kaip angliš
koje, taip ir lietuviškoje 
spaudoje, yra kartojama, 
kad komunistinio pasaulio 
žmonės yra vergai, ir tt. 
Besikalbant su turistais 
apie jų lankymąsi kaime 
pas gimines, paaiški štai 
kas. žemė, kaip visiems yra 
žinoma, yra sukolektyvinta. 
Kiekviena šeima turi palei 
savo namus tam tikrą skai
čių arų žemės privačiam 
naudojimui, ant kurios jie 
užsiaugina užtektinai dar
žovių, vaisių ir kitko. Už
siaugina po porą kiaulių, 
po tam tikrą kiekį vištų, 
laiko karvę, kuri ganosi 
kolūkio ganyklose. Sako, 
yra tokių, kuri*e iš to ir pra
gyvena, neidami dirbti ben
dros kolūkio žemės, ir va, 
nei valdžia, nei kolūkis va
ru neverčia jų eiti dirbti 
kolūkio darbų. xJei nori — 
eina, jei nenori—neina.

Vienas kolūkietis skundė- 
dėsi turistui, kad jam kol
ūkis mažai duoda ant pra
gyvenimo, vienok jis su sa
vo sūnum per metus laiko 
įdirbo kolūkyje tik 100 dar
badienių, kada jo kaimynas 
pats vienas įdirbo 400 dar
badienių! Reiškia, antrasis 
dirbo pilną laiką ir dar 
viršlaikius, todėl, supranta
ma, jis gavo iš kolūkio ke
turis kartus tiek, kiek pir
masis. O dabartiniu laiku 
Lituvojs visiems norintiems 

■ dirbti yra pakankamai dar- 
I bo pilnam laikui.

Taigi tas parodo du svar
bius faktus. Pirmas, kad 

Tarybinėje Lietuvoje žmo
nės nėra vergai,nes jų varu 
neverčia dirbti. Dirba pa
gal savo norą. ■ Nori geriau 
gyventi — dirba daugiau. 
Kuris pasivelija prasistum
ti bile kaip, tas tinginiau
ja, nedirba, ir jo, matomai, 
niekas už tai nebaudžia; jis 
pats savo likimo ponas. An
tras, kad kiekvieno žmo
gaus ar šeimos gerbūvis 
priklauso nuo savo asme
ninių pastangų, nuo noro 
dirbti ir tobulintis.

Jaunoji Lietuvos karta 
žino trūkumus ir nedatek- 
lius, bet ji optimistiška. 
Visko, ko jie prašo iš turis
tų, kad jie veiktų už taiką 
pasaulyje, už visų žmonių 
sambūvį, o esamus trūku
mus jie nugalės savomis 
spėkomis. Arėjas

Stoughton, Mass.
kLIMŲ PARĖ

“Laisvės” skaitytojai Pet
ras ir Anna Klimai, iš Val
rico. Fla., šią vasarą ato
stogas praleido čionai. Jiems 
sukako 50 metų vedybinio 
gyvenimo.

Rugpjūčio 28 dieną pas 
jų vyriausią dukrą ir žentą 
Copp namuose, Stoughtone, 
Klimams buvo surengta 
auksinio jubiliejaus parė. 
Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Parę surengė Klimų vai
kai. Buvo skanių valgių ir 
atitinkamų gėrimų. Parėję 
dalyvavo iš plačios apylin
kės jų draugai, pažįstami, o 
jų vaikai ir giminės suva
žiavo iš visos šalies.

Joseph Klimas, vyriausias 
sūnus, su šeima atvyko iš 
Chicagos. Vyriausia dukra 
Bertha ir žentas Copp Čia 
gyvena, pas juos buvo ir pa
rė. Antra dukra Virginia 
Perry ir jos šeima atvyko 
iš Norwell, Mass. Edmund 
Klimas, kitas sūnus, ir jo 
žmona atvyko iš Halifax, 
Mass.; buvusi jų šliūbo pa
mergė Morta Latvi nskas 
atvyko iš Avon, Mass.; Kli- 
mienės sesuo Elizabeth Sle- 
sariūnas ir jos šeima atvy
ko iš Los Angeles, Calif.; 
Klimo pusbrolis Pranaitis 
ir jo žmona buvo iš Detroit, 
Mich.

Klimai gavo labai daug 
pasveikinimų ir linkėjimų 
atvirukais ir laiškais. Ga
vo linkėjimus ir nuo prezi
dento Eisenhowerio iš Wa
shington, D. C.

Jubiliatai gavo daug gra- ' 
žiu ir vertingų dovanų.

P. ir A. Klimai šioje apy
linkėj yra išgyvenę apie 30 
metų. Jie čionai išaugino 
ir savo šeimą. Jie priklau
sė prie kultūros ir apšvie- 
tos organizacijų ir skaitė 
pažangiąją spaudą. P. Kli
mas per daugelį metų už
laikė kirpyklą ir skutyklą, 
todėl jie čia turi labai daug 
pažįstamų ir draugų.

Klimai, atsisveikinę su 
savo giminėmis, draugais 
ir pažįs tarnais, išvyko į 
Floridą, kur turi nuosavus 
namus. Atsisveikindami 
nepamiršo ir “Laisvės,” jos 
reikalams paaukojo $20.

Linkiu jiem laimingai pa
siekti Floridą ir dar ilgai 
ilgai sveikiems gyventi.

P. ir A. Klimai širdingai 
dėkoja vaikams už surengi
mą parės ir visiems, kas 
tik dalyvavo jų 50-ties me
tų vedybinėje sukaktyje.

Geo. Shimaitis

PARDAVIMAI
Miami, Fla. Parduodu 3 šeimų 

mūrini, naujos mados namą. Pui
kioj apylinkėj. įneša $265 | mėnesi. 
Parduodu iš priežasties senatvės. 
Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis: Mrs. Alice Jons, 8035 
N. W. 13th CL, Miami 47, Fla. ’

(70-74)



Turėsime daug įžymių ir 
labai garbingų svečių

Už savaitės Niujorke bus 
labai daug įžymių pasaulio 
valstybininkų: šalių prezi
dentų, ministrų pirmininkų, 
užsienio reikalu ministrų, 
ambasadorių ir kitokiu di
plomatų.

Bus labai daug ir laikraš
tininku.

Oficialiai jie nebus Niu
jorko miesto svečiai, neigi 
Amerikos. Oficialiai jie at
vyksta dalyvauti Jungtinių 
Tautų Organizacijos asam
blėjos (seimo) šiemetinėje 
sesijoje, kuri prasidės rug
sėjo 20 dieną.

Tai bus antradienis.
Nors jie nebus Niujorko 

miesto svečiai, tačiau jie 
bus Niujorko mieste, ka
dangi Jungtinių Tautų būs
tinė yra šiame mieste. Jung
tinių Tautų “teritorijoje” 
nėra viešbučių, nėra kur 
svečiams pernakvoti. Kiek
vienas diplomatas, kiekvie
nas asamblėjos dalyvis, kai 
jis nori nakvoti, turi eiti į 
viešbutį ar kur nors pas sa
vo draugus, vadinasi, išlau-

to rijos”. Tuo atveju jis jau 
v ra Niujorko miesto sve
čias, nori kas ar nenori.

Atvyksta N. Chruščiovas
Tarybų Sąjungos delegaci

ja, su premjeru N. Chruš
čiovu priešakyje, jau yra 
kelyje: Ji plaukia “Balti- 
kos” laivu. Iš viso, sakoma, 
atvyksta apie pusantro šim
te. asmenų. Žinoma, į tą 
skaičių įeina ir techniniai 
specialistai. Delegacija di
delė, žmonių skaičius skait
lingas.

Tarybų Sąjungos vadovai 
turbūt šitaip galvoja: At
vyksim savo laivu, įplauksi
me į Rytų upę ir sustosime 
ties Jungtinių Tautų “te
ritorija”. Iš laivo valtelėmis 
išsikelsime į Jungtines Tau
tas, na, ir baigta. Savo lai
ve mes turėsime visas pa
talpas, ko tik reikės. Vis
kas bus vietoje. Atlikę savo 
pareigas asamblėjoje, sėsi
me atgal į laivą ir keliausi
me laimingai namo.

Jeigu taip bus, tuomet 
daug problemų miestui iš
sispręs : nereikės jokios 
Chruščiovui duoti didesnės 
sa ūgy bos.

Bet ar taip bus? 
sunku atsakyti.

Gal būt JAV 
“Baltikos” neįleis 
upę. Jeigu neįleis, 
Chruščiovas turės 
per miestą nakvynei. Nak
vynę jis gali turėti Tarybų 
Sąjungos atstovybėje, kuri

Dabar

valdžia 
i Rytų 
tuomet 
keliauti

Brockton, Mass.
Laisvės spaudos rudeni

nis piknikas jau visai arti. 
Mes, montelliečiai, ruošia
mės gerai organizuotai ja
me dalyvauti. Mūsų vyrų 
Dailės Grupė, Alberto Pot- 
sus vadovybėje, dalyvaus 
programoje ir organizuoja 
busą vykimui į pikniką. 
George Steponauskas sako, 
kad busas jau beveik pilnas.

Taipgi mūsų LLD 6 kuo
pos nariai padėsime piknike 
dirbti. Piknikas, kaip žinia, 
įvyks rugsėjo 18 d. Olympia 
parke, Worcester, Mass. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Geo. Shimaitis

NEWINGTON, CONN.
Šiomis dieomis gavau ke

lis “Laisvės” numerius, ku
riuose tilpo Jono Juškos ei
lės apie Lietuvą. Perskai
čiau, patiko ir širdingai dė
koju jam. Aš jas pasiusiu 
savo giminėms į Lietuvą.

Antanas KiŠkiūnas 

stovi Park Avenue ir 68 gat
vės kertėje, arba gali vyk
ti net apie 25 mylias už 
miesto į Glen Cove, kur Ta
rybų Sąjunga turi nusipir
kusi didžiulį namą, kuriame 
gyvena jos žmonės, tar
naują Jungtinėse Tautose.

Be to, Chruščiovas galė
tų gyventi ir bet kuriame 
Niujorko viešbučių.

Jeigu bus taip, tuomet 
Niujorko miestas turės pa
rūpinti jam apsaugą nuo 
fašistų ir chuliganų, ku
riuos pradėjo organizuoti 
kai kuri spauda ir kai kurie 
Tarybų Sąjungos ir taikos 
pi iešai.

Kaip apie kitus?
Sakoma, šioje JT asamb

lėjoje dalyvaus ir visų so
cialistinių šalių galvos — 
premjerai, ko seniau niekad 
nebuvo. Dalyvaus ir naujų 
Afrikos valstybių preziden
tai bei premjerai. Daly
vaus, sakoma, net ir Egipto 
Nasseris.

Prieš daugelį tų vyrų fa
šistai ir visokie chuliganai 
galanda ginklą, ruošiasi 
juos pulti keiksmais, vilkų 
staugimais, su akmenimis 
bei plytomis kišenėje. Kiti 
turės “ir daugiau ką”. Fa
šistų ir chuliganų Niujorke 
yra nemaža, jie pasirengę 
bile kada patarnauti 
eminkams.

Atsiminkite ir tai: 
ma, atvyks ir Kubos 
liucijos vadovas
Kastro. Niujorke yra nema
ža fašisto Batistos šalinin
kų, aprūpintų pinigais ir 
ginklais, paruoštų ant Kas-

reak-

Sako- 
revo- 

Fide 1 i s

Jei Niujorko miesto va
dovybė ir .policija paimtų 
fašistus ir chuligahus. už 
pakarpos ir neleistų jiems 
“pasirodyti”, būtų gerai. 
Bet tuomet “nebūtų demo
kratija”; Jų supratimu, de
mokratija yra tada, kai jo
je gali siautėti visokie po
žemių sutvėrimai, pasiren
gę “paslaugą” duoti socia
lizmo, progreso ir taikos 
priešams.

Už savaitės laiko matysi
me, kas čia darysis.

Bus įdomu!
Ns.

P. S. Kai šis straipsnelis 
buvo parašytas, JAV pa
skelbė, kad Chruščiovas, 
taipgi Vengrijos ir Albani
jos premjerai nebus išleisti 
toliau, kaip tik Manhattan 
sala. Mums atrodo, tai nėra 
rimtas nutarimas.

Tolydžio, reakcininkų pa
kušinti “vengrai laisvinto- 
jai” ir kiti fašistai jau pra
dėjo skandalyti Manhattan© 
gatvėse.

Ns.

Man esant ligoninėje 
daug draugų ir giminių ma
ne aplankė, daugelis pri
siuntė laiškų ir atviručių su 
geriausiais linkėjimais man 
pasveikti, su nuoširdžiais 
u/jautimais.

Dėkoju Annai Gaškaus- 
kienei už pranešimą laik
raštyje “Laisvėje” apie ma
no sveikatos stovį. Taip pat 
dėkoju ir V. Bunkui už ap
lankymą manęs namuose ir 
parašymą “Laisvėje”

Dėkoju visiems labai nuo
širdžiai. Aš jau beveik svei
kas.

' A. Linkus
Central Islip, N. Y.

Londonas. — Balandžio 
mėnesį mirė buvusio Rusi
jos caro sesuo Ksenia. Ji 
paliko $328,360 turto.

dar 
bu

di e-

iš 
iš-

įspūdingą Dainų 
liepos 21-osios die- 
ir apie kitus daly-

Aido Choras, vado-

Iš Aido Choro 
pavykusio pikniko

Praėjusį sekmadienį Great 
Necke įvyko Aido Choro me
tinis piknikas. Kaip kas 
metai, taip ir šiemet aidie- 
čiai turėjo apsčiai svečių. 
Šiemet būtų jų buvę 
daugiau, jei oras būtų 
vęs palankesnis. (Per 
ną lynojo.)

Kas norėjo šokti, čia pri
sišoko iki valiai, kadangi 
Griškaus vadovaujama mu
zika — trys energingi mu
zikantai — pliekė polkas, 
valcus ir visokius kitokius 
šokius.

Programos metu pirmi
ninkas J. Grybas paprašė 
Ievą Mizarienę papasakoti 
savo įspūdžius, įgytus Lie
tuvoje. Mizarienė, kaip 
nia, tik ką buvo grįžus 
mūsų tėvų žemės, kur ji 
buvo apie du mėnesiu.

Kalbėtoja trumpais bruo
žais pasakojo apie tai, ką ji 
Lietuvoje matė; ji pasakojo 
apie lietuvių tautos kultū
ros pakilimą į aukštą laips
nį tarybiniais metais, apie 
kolūkius ir kolūkiečius, apie 
nepaprastą Lietuvos pra
monės pakilimą, apie jauni
mą, besiekiantį mokslo, apie 
didžiai 
šventę 
nomis, 
kus.

Pats 
vaujamas Mildred Stensle- 
rienės, sudainavo keletą 
dainų.

Beje, Choras jau pradėjo 
savo repeticijas, vykstan
čias kiekvieną penktadienį. 
Vadinasi, vasara jau bai
gėsi, baigėsi ir choristams 
atostogos.

Po programos Aido Cho
rą , apdovanojo: A. M i ka
išus, M. Kasmočien.ė, J. ir 
M. Kalvaičiai, Petras Šat
rus, Anna Malkūtiienė, A. 
Bėčienė ir Anną Philips.

Pradėjus temti, Aido 
Choro svečiai ėmė skirsty
tis kas sau į namus. Ns.

Piknikas gerai pavyko. 
Aido chorui liks virš šimto 
dolerių pelno. Visiems au
kotojams ir visiems pikniko 
dalyviams širdinga padėka.

Noriu priminti tai, kad 
radome du lietpalčius. Kas 
juos paliko, gali atsiimti. 
Jie yra Kultūriniame Cent
re, Ozone Park, N. Y.

Ruošia didelį bazarą, 
prašo laikos

Anglų kalboje pažangaus 
savaitraščio “The Worker” 
leidėjai laikraščio paramai 
rengia didelį bazarą. Labai 
prašo, kad ir tautinės gru
pės prisidėtų. Gerai būtų, 
kad ir didžiojo New Yorko 
pažangūs lietuviai šio baza- 
ro reikalą paremtų.

Bazaras įvyks gruodžio 
mėnesio .9—11 dienomis Es
tu centro salėje, kampas 
Lexington Ave ir ,125th St., 
Manhattane. '

Bazaro regėjai prašo jų 
pasimojimą paremti, sutei
kiant bazarui įvairių dirbi
nių, kurie bus parduoti nu
pigintomis kainomis.

Tuo reikalu prašo kreip
tis į: “Worker” Advisory 
Council, 23 West 26th St., 
New York City. Telefonas: 
Oregon 9-9450.

PARDAVIMAI
Valymo, taisymo (kriaučiaus 

amatas) krautuvė. Prieinama kai
na. Savininkas atsistato, bus pen
sininkas. Skambinkite: WYman 
1-3594. George Kairis, 126 Devon 
St.) Kearny, N< K

ATVYKSTA ir GVINĖJOS 
PREZIDENTAS TUORE

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Gvinėjos res
publikos ambasadorius. Jis 
sakė, kad jo šalies preziden
tas Sekou Toure priėmė 
Chruščiovo kvie t i m ą ir 
vyksta į Jungtinių Tautų 
Asamblėją, New Yorkan.

Venecija. — Filmų festi
valyje suteikta dovana 
francūzų rašytojo Andre 
Cayatte veikalui “Persikė
limas per Rh^ną”,

Šaunus parengimas su vaišė
mis dėl visų laisviečių

Pasitikimui mūsų šių me-i ta visiems laisvi-ečiams jau 
tų rudeninio ir jubiliejinio' gerai žinoma, 
laikraščio “Laisvės” vajaus ! 
mes norime susieiti ir pasi
kalbėti su visais Didžiojo 
New Yorko laisviečiais ir 
pažangiosios spaudos rėmė
jais. Tam ruošiame smagų 
parengimą su užkandžiais, 
vaišėmis ir programa. Tai 
visa įvyks spalio 1 dieną 
Kultūrinio Centro patalpo
se, Liberty Avė., kampas 
102nd St., Ozone Park. Vie-

Po miestą pasidairiusM®.

OLYMPIA PARKE, 
SHREWSBURY, MASS., 

DALYVAUS BŪRYS
BROOKLYNIEčIŲ

Rugsėjo (Sept.) 18 d. iš 
Brooklyno važiuoja: Brie
džiai, Venta, Grybas ir ki
ti.

Grybas norėtų turėti pla
tų pasitarimą su Mass vals
tijos ALDLD kuopų veikė
jais organizacijos veikimo 
reikalais. Aišku, kad šiame 
piknike suvažiuos iš visų 
kolonijų veikėjai. Todėl bus 
gera proga vieną valandą 
turėti pas i k a 1 b ė j i m u i 
ALDLD kultūriniais - ap- 
švietos reikalais.

Rep.

New Yorko gyventojai 
nukenčia, tai nuo didelių 
lietų, tai dėl kitokių prie
žasčių. Ketvirtadienį spro
go 12-kos colių vandens 
vamzdis po gatvėmis 
Broadway ir 125th St. Van
duo veržėsi visu smarkumu. 
Į daugelio namų skiepus 
pribėgo daug vandens.

Manhattan miesto dalyje, 
vienoje karčiamoje rytmetį 
rado nušautą Mrs. E. West, 
38 metų, ir bartenoderį R. 
Hunniganą. Moteris dirbus 
karčiamos valgykloje. Sako
ma, jie pasilikę naktį. Poli
cija turi akį ant moterų, 
nes nušauti iš nedidelio re
volverio, kokius, paprastai, 
moterys nešiojasi.

Respublikonų partija 
daug vilčių deda į moteris 
laimėjimui rinkimų. Mat, 
moterų Jungtinėse Valsti-

Įvairios Žinios
J A V Už $12,500,000 

PARDUODA 220 LAIVŲ
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė nu
sprendė parduoti 220 laivų 
už $12,500,000. Laivai buvo 
pastatyti laike Antrojo pa
saulinio karo ir jų pastaty
mui išleista virš $400,000,- 
000.

JAV vyriausybė juos iki 
dabar laikė rezerve, jeigu 
atsitiktų kitas karas, bet 
dabar nusprendė, kad jie 
sensta ir neatitiktų tam rei
kalui.

į Įėjimas bus nemokamas. 
Nors kartą per metus no- 

■rime su pažangiosios lietu- 
ivių spaudos skaitytojais ir 
i rėmėjais plačiai pasitarti 
! ir pasivaišinti. Šį praneši- 
I mą skaitykite užkvietimu, 
nes kitokie, asmeniški kvie
timai nebus siuntinėjami.

Širdingai visus ir visas 
kviečiame dalyvaut.

“Laisvės” Bendrovės 
Direktorių Taryba

jose yra daug daugiau, ne
gu vyrų. Sakoma, kad vien 
New Yorko mieste balsavi
muose dalyvauja daugiau 
moterų, negu vyrų. Jie pasi
tiki, kad jiems pavyks sua
gituoti virš 1,000,000 mote
rų balsuoti už jų kandida
tus. Jau dabar organizuo
jasi savanorių moterų bū
riai. Sako, kad turi 800 to
kių, kurios kiekviena pasi
žadėjo suagituoti po dešim
tį moterų.

Jau desėtkai sugrįžo iš 
Romos JAV sportininkų. 
Betty Evans, iš California, 
sakė, kad amariki e č i a i 
prastai jautėsi, nes daugu
ma jų nemoka kitų kalbų. 
Su kitų šalių sportininkais 
kalbėjosi pagalba vertėjų ir 
labai nervavosi.

Mums stoka mokytojų, o 
ateityje jų bus dar mažiau. 
New Yorko apšvie’tos “tė
vai” įsakė nutraukti pirštų 
nuotraukas visų, kurie nori 
mokytojų darbą, gauti.

Long Islande, Lido mau
dynių krašte, Kari Glohs 
sugavo 250 svarų jauniklį 
ryklį.

se-Bronx miesto dalyje 
nukas N. Marin, 78 metų, 
sėdėjo parke ant sulelio ir 
šildėsi prieš saulę. Barry 
Johnson, 17-kos metų, už
puolė senuką plėšimo sume
timais ir labai sumušė. Pa
sitaikė policininkas, kurs 
plėšiką sulaikė. Teisėjas už
puoliką sulaikė be kauci
jos.

KINIJA IR AMERIKOS 
KORESPONDENTAI

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos buvo atsikrei
pę į Kiniją prašant, kad įsi
leistų amerikinius kores
pondentus. Kinija atsakė: 
“Ištraukite Jungtinių Vals
tijų karo jėgas iš Formo- 
zos salos, tai mes įsileisime 
jūsų korespondentus.

ITALIJA STATOSI 
NAUJŲ LAIVŲ

Roma. — Triesto ir Ge
noa prieplaukose pradėta 
statyti keturi nauji keleivi
niai laivai. Du iš jų bus po 
40,000 tonų įtalpos, o du po 
22,500 tonų. Jie kursuos 
tarp Italijos ir Jungtinių 
Valstijų. Didesni laivai ga
lės vežti po 2,500 keliaunin
kų.

SUSPROGO LĖKTUVAS 
IR ŽUVO 31 ŽMOGUS

Montevideo, Urugvajus.— 
Susprogo Argentinos kelei
vinis “DC-6” lėktuvas, žuvo 
25 keliauninkai ir 6 įgulos 
nariai. Vyriausybė numato, 
kad lėktuve buvo užtaisyta 
bomba.

Pas Juozą Steponaitį
Darbo Dieną — Labor 

Day — atlankiau Juozą 
Steponaitį. Sutikau beva
žiuojantį iš kambario į sa
loną. Erdvus susitikimui su 
lankytojais kambarys. Nuo
šaliai susiradę vietą, ilgokai 
abu pasikalbėjome.

Senokai buvau matęs Juo
zą, tai kalbos turėjom dau
giau negu laikas leido. Jis 
domisi gyvenimu, tai asme
niniais klausimais neteko 
daug užtrukti. Jam daug 
kas rūpi: ateitis laikraščių, 
organizacijų, kurių jis buvo 
visą laiką narys ir tebėra.

Juozas sveikina Laisvės 
personalą ir visus laisvie- 
čius.

Jis domisi Lietuvos gyve
nimu. Skaito Laisvėj raštus 
Lietuvą liečiančiais klausi
mais. Žinios apie Kuršėnus 
jį domina. Jis Kuršėnų 
miestelyje gimęs ir augęs, 
tai jam rūpi, kaip jie atsi
stato iš po karo audrų. Juo
zas Kuršėnuose pirmąjį 
mokslą įgijo — “narodną” 
baigė. Jau daug metų, kai 
Kuršėnus paliko, bet ten | 
jam ir dabar tebėra viskas! 
taip artima, kad su meile 
prisimena vaikystę, mintus 
takelius, nors jie seniai ne
beatpažįstami... tolima pra
eitis...

—Kaip bėga laikas už ke
turių sienų? — klausiau jį.

—Visaip taikos jį praleis
ti. Kada atsibosta lovoje tū
noti, išvažiuoju į saloną pa
būti; pavartau knygas, žur
nalus, tai laikas slenka įdo
miau.

Atsižiūrint į jo sveikatos 
padėtį, įstaigos sąlygomis 
Juozas nesiskundžia. Skau
smų neturįs.

Juozas sako: Visas blogu-; 
mas, tai monotoniškas gy
venimas: keturios kamba
rio sienoš. Ištisas dienas 
tas pats 'ir tas pats. Laimė, 
kad esu ne vienas kamba
ryje. Esame abu su Poškai- 
čiu,— atsakė jis.

Juozas, kada sveikas bu
vo, dalyvavo mūsų suėji
muose. Dabar tas jam ne
prieinama. Lengva suprasti 
iš Juozo kalbos, kad jis pa
siilgsta buvusių draugų. 
Jam būtų smagu, kad jie 
užeitų su juo pasimatyti. 
Kad ir trumpai sustotų. Pa
kaita atšviežintų nubluku
sią kasdienę būklę, įneštų 
dvasinį įvairumą į gyveni
mą. Aiškint daug nereikia, 
kaip sergančiam malonu 
matyti artimų veidus, nors 
retai. Pasimatymas ūpą su- 
stprina ir primena, kad tu 
dar ne vienas.

Kam laikas leidžia, ap
lankykite, o katras negalite 
tą padaryti, par ašy kite 
laiškutį. Vieną ir kitą jis 
lygiai įvertins.

Lankymo dienos: antra
dienis, ketvirtadienis, sek- 
madieis. Patogiausias lai
kas: 2 iki 4 popiet. Jis esti 
Oxford Nursing Home, 144 
S. Oxford St., Brooklyn, N. 
Y., Room 312, trečiame 
aukšte. Fulton linija va
žiuojant arčiausia Lafayet
te stotis, o iš GG traukinio 
Fulton stotis.

Jonas, Jr.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MOTERIS 

LIGONEI PRIŽIŪRĖTI
Penkios dienos savaitėj. 5 valandų 
diena. Jonas Valentis, 91-49—115th 
St., Richmond Hill, N. Y. Kreiptis 
po 7-os valandos vakarais. Tele
fonas Virginia 7-6101. (74-75)

Reikalingas Mėsininkas, prie kiau
lienos. Augantis biznis, yra vietų 
patyrusioms 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)
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

turėti savo mokyklas ir ten 
savo vaikus nuodyti savo prie
tarais prieš kitu tikėjimų vaį-% 
kus. ‘ "

Kišimas religijos klausimo į 
politiką mums nepatinka. Bet 
jo ir paslėpti nebegalima.

Norisi karštai pasveikinti 
Lawrence laisviečius. Jie bus 
pirmutiniai susirūpinti “Lais
vės” auksiniu jubiliejumi, ku
ris prasidės su spalio 1 diena. 
Skaitau pranešimą, kad spalio 
9 dieną jie ruošia šaunų pa
rengimą tam gražiam reika
lui. Geriausio jiems pasiseki
mo !

Geras pavyzdys visoms ki
toms kolonijoms.

Nereikėtų tiek daug triukš
mauti dėl to, kad į Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesiją at
vyksta Nikita Chruščiovas, 
Tegu visos valstybių galvos 
susirenka ir kalbasi apie vi-' 
suotinį nusiginklavimą. Iš to 
tik daug gero visai žmonijai 
būtų.

Lietuviškieji kryžiuoči^, 
dar kartą kietai pasmerkę A- 
merikos lietuvių santykiavi
mą su Lietuva, pastatė tokį 
klausimą:

“Kodėl sovietinės įstaigos 
neišleidžia iš Lietuvos kultu- >• 
rininkų laisvai išvykti į Vaka
rų kraštus?”

Betgi išleidžia. čia “va
duotojai” negražiai apsimela- 
vo.

Juk buvo pranešta, kad 
skaitlinga Lietuvos kultūrinin
kų grupė pasikėlę sparnus at
skristi į Jungtines Valstijas. 
Bet ir šiuos žodžius rašant jų 
dar nesimato.

Kodėl?
Ogi tik todėl, - matyt, kad 

jų Amerika nenori įsileisti, 
kad jiems neišduodamos vi
zos šį kraštą aplankyti.

Be to, kiek mums žinoma, 
tie patys kryžiuočiai spiria 
mūsų valdžią nieko iš Tarybų 
Lietuvos neįsileisti. Veidmai
ninga kaltinti, Lietuvos įstai- ’ 
gas. '. . ,

----------------------------
Maskva. —Tarybų Sąjun

ga nuties naujų geležinke
lių Sirijoje. ’'

PRANEŠIMAI
LLD 1 kuopos mitingas jvyks 

rugsėjo 9-tą d., 7 vai. vakaro, Li
berty Avė. ir 102 St., Ozone Park. 
Visi nariai dalyvaukime, atsiimsi- 
me naują knygą ir pasitarsime or- 
ganiacijos reikalais. Lauksime vi
sų. Valdyba

OZONE PARK
Liet. Namo Bendrovės direktorių 

susirinkimas jvyks pirmadienio va
kare, rugsėjo 12 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 14 d., 7:30 vai. vak.. Lais
vės salėj. Nariai dalyvaukite, nes 
bus išduodama nauja knyga—"Ei
kite, mišios pasibaigė." Bus ir ra
portas iš parengimo. Valdyba.

(73-74)

Paieškojimai 5
Ieškomas Boleslavas Vitkauskas, 

sūnus Kazio. Ieško sesuo Bronė Sin
kevičienė. Adresas: Bronė Sinke
vičienė. Jonavos rajonas, Markutiš- 
kių paštas, Lukšių kaimas, Lithua
nia, USSR. (74-75)

Ieškau savo sūnaus Konstantino 
Pečkio, gimęs 1929 m. Bilevičių kai
me, Veiverių apyl.. dingusio II-rojo , 
pasaulinio karo metu. Jei kas 
žinote, ar jis pats prašau atsiliepti, 
už ką būsiu nuoširdžiai dėkingas. 
Jurgis Pečkis (Simano), Kazlų Rū
dos rajonas, Veiverių apyl., Bilevičių 
kaimas, Lithuania, USSR.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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