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KRISLAI
Argi pikietuos savuosius? 
Ūkininkų sąjūdžio atgarsiai. 
Daugiau teisėjais nebebus. 
Maža seneliams pagalba. 
Naujas talkininkas. 
Dauguma prieš bombas.

— Rašo J. Gasiūnas —

nių o.j a. Bendruome

įvyksiantį C’hicagoje, 
pūkai pikietuos.

Pi- 
ta

me suvažiavime dalyvaus Vla
das Braziulis, smetoni n i a i s 
laikais buvęs karo lauko teis
mo pirmininku. Braziuliui va
dovaujant tada teismas pa
skyrė kai 1 
ūkininkams 
jie buvo su

Chicago j e yra 
ūkiniu kų 
ninku 
Tai 
tas 
b ė n 
dos

nori

mirties bausmę ir 
.a u dyti.

sušaudyti; jų 
artimų, jų. net ūki 

są j ū d y j e d a 1 y v a v u s i ų.
dabar .jie pasipiktinę, kam 
Braziulis iškeltas vadovy- 
ir dar vadinamas “spau- 
ir informacijos vadovu.”

1935 metais mažųjų ukinin-

kijoje išsiplėtė po visą Lietu
vą. Ne piešdami sunkiu eko
nominių sąlygų, jie stojo ko
von, reikalaudami žemių iš- 
lięitavimą sulaikyti, mokes
nius sumažinti, skolų naštą 
paengvinti ir 1.1.

Tuo metu smetoninė dikta
tūra valstiečių sąjūdį sutriuš
kino ir kai 
šaudė. Tai
tališkiausių žygių prieš 
vos darbo žmones.

kuriuos vadus su- 
buvo vienas bru-

Lietu-

EISENHOWERIO IR CHRUSC10V0 SIŪLYMAI ASAMBLĖJA!
Travda’ apie nusiginklavimą N® ChruŠČlOVO kalba,> I Iš prez. Eisenhowerio kalbos
ir Jungtinių Tautų buveinę laika ir flaul^ laisve i Jungt. Tautų Asamblėjoje
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda labai daug 
rašo apie Jungtinių Tautų 
15-ją Asamblėją, radijo ko
mentatoriai aiškina pasau
linę situaciją ir J. Tautų už
davinius.

“Pravda” rašo, kad už 
nusiginklavimo sutrukdy
mą atsakomybė puola ant 
Jungtinių Valstijų viešpa
taujančios klasės ir valdžios 
politikos. Dienraštis rašo, 
kad pereitais metais Chruš
čiovas, Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, išdėstė nusi- 

| ginklavimo reikalą ir patei- 
■ k ė aiškų planą. Atžymi, kad 
i J. T. Asamblėja priėmė tuo 
| reikalu rezoliuciją, pavedė 
l dešimties valstybių delega- 
I tams apsvarstyti, bet Vaka
rai, vadovaujami JAV di
plomatų, sutrukdė nusi
ginklavimą.

Jungtinių Tautų Asamblė-; New Yorkas. — Penktą
ją,— rašo dienraštis. — Jie j dienį, rugsėjo 23 d., Jungti- 
įsitikinę, kad Tarybų Są-! nių Tautų Asamblėjoje kal- 
jungos vyriausybė darys bėjo N. Chruščiovas, Tary- 
viską, kad išsklaidžius karo bu Sąjungos premjeras. Jis 
pavojaus debesius”. B e t į dviejų valandų ir pusės kal- 
kartu dienraštis nurodo, i boję apibūdino pasaulinę 
kad J. T. Asamblėjos nuta- Į padėtį, nurodė Jungtinių 
rimai nepriklausys tik nuo | Tautų uždavinius ir pateikė 
Tarybų Sąjungos aiškios ir i planą nusiginklavimui, 
visiems žmonėms priimtinos' 
pozicijos.

Kas del reakcininkų su- ■ 
kelto triukšmo, pikietų iri 
baubimų prieš liaudiškų 
valstybių delegatus,

Viso pa
saulio žmonės klausia: Ar 
sąmoninga Jungtinių Tau
tų būvainę laikyti New 
Yorke, ar galės ten tarptau
tiniai delegatai normaliai 
darbuotis?” Ir nurodo, kad 
reakcininkų veiksmai ir po
licijos “apsauga” jau pačio
je pradžioje suvaržo Tary-

“Viso pasaulio žmonės sujbų Sąjungos ir Kubos prem- 
vilčia žiūri į dabartinę Įjerų veiklą.

Pravda rašo:
ta i

tokių, 
laikais 
teroru 

žmones, 
demokra

tijos’’ lapu, jie dabai- darbuo
jasi, kaip greičiau Lietuvą iš
laisvinti nuo darbo žmonių ir 
vėl ją valdyti fašistinėmis 
priemonėmis.

Bet to jie niekad nesulauks. 
Jų viešpatavimo dienos baigė
si. Braziuliai jau daugiau tei
sėjais nebebus.

Amerikoje turime 
kurie ir smetoniniais 
pasižymėjo fašistini u 
prieš Lietuvos darbo 
Prisidengę nekaltu

Michigan© universiteto ty
rinėtojai apskaičiuoja, kad 
virš 65 metų amžiaus žmonės 
turi panešti dukart tiek medi- 
kalinių išlaidų negu jaunesni 
žmonės. Taipgi apskaičiuoja, 
kfcd senesnio amžiaus žmonių I- ' l pajamos yra perpus mažesnes.

Tai kaip dabai- galima pa
teisinti mūsų krašto Kongre
są ir vyriausybę, kurie pasi
tenkino priėmimu tokio įsta
tymo, kuris suteiks šiokią to
kią medikalinę pagalbą tik 
vienam milijonui iš apie 17-os 
milijonų pensininkų?

Tokia pagalba, kaip mato
te, mažai kas galės pasinaudo
ti. Norėdamas gauti nemoka
mą medikalinę pagalbą, turės 
įrodyti, kad nė vieno dolerio 
susitaupęs neturi, o iš gauna
mos pensijos niekaip 
pragyventi. Turės 
sokius tyrinėjimus, 
jimus, ar kur nors 
sislėpęs dolerio.

Laoso žmonių armija 
stovi su valdžia

Vientiane. — Premjeras 
Phouma pranešė karaliui, 
kad valdžios armija jau tu
rėjo susikirtimų su sukilė
liu jėgomis. Sukilėliai prašo 
Vakarų, o ypatingai Jung
tinių Valstijų, militarinės 
pagalbos.

Liaudies armijos (Pathet 
Lao) komandieriai pranešė, 
kad jie savo jėgas sujungs 
su premjero Phoumos jėgo- 
mis nugalėjimui reakcinin
ku sukilimo, 

c

nešąli 
pereiti vi- 
šniukštinė- 
neturi pa-

“Televizija kas naktį atne
ša į mūsų gyvenamuosius kam
barius visą srautą smurto, ku
rio vaizdas verčia daugelį pa
sibaisėti... bet jaunieji paaug
liai ramiai sėdi ir gerte geria 
tuos vaizdus,” rašo Amerikos 
sociologas II. Whitman.

Jis primena vienos motinos 
pasakymą savo vaikui: užsuk 
televiziją ir eik gulti, nes jau 
matei šešias žmogžudystes, 
tai šiam vakarui ir užteks...

Whitman apskaičiuoja, kad 
nuo 5 iki 14 metų vaikas tuo

(Tąsa 6-tam pusi.)

J. Nehru atsikreipė 
į Pakistaną

Lahore, Pakistanas. —In
dijos premjeras Nehru krei
pėsi į Pakistano vyriausy
bę kviesdamas prie taikaus 
ii draugiško sugyvenimo.

Indija užima 1,221,880 ket- 
virtainiškų myiių plotą ir 
tari virš 400,000,000 gyven
tojų.

Pakistanas užima 364,730 
ketv. mylių plotą ir turi 
apie 100,000,000 gyventojų. 
Bet Pakistano teritorija 
dalinasi: viena jo dalis yra 
šiaurių-vakarų pusėje nuo 
Indijos, o antra už 1,000 
mylių pietų-rytų pusėje.

Tarp Indijos ir Pakista
no yra nesutikimų dėl kai- 
kurių teritorijos plotų.

TURKŲ NAUJI VADAI 
MATYSIS SU ŽMONĖMIS

Ankara. — Dabar Turki
jos valdantįjį komotetą su
daro 37 asmenys. Jie be
veik visi išvyko į provincijas 
pasimatyti ir pasitarti su 
žmonėmis. Išvyko ir komi
teto vadas generolas Kemal 
Gurselis.

NATO laivai lenda į 
Baltijos jūrą

Hamburgas. —NATO ka
ro laivynas manevruoja nuo 
šiaurinės Norvegijos iki 
Turkijos. NATO komandą 
pavedė Vakarų Vokietijos 
karo laivynui “apsaugoti 
vakarinę dalį Baltijos jū
ros”. Į Baltijos jūrą išplau
kė virš 100 vokiečių įvairių 
karo laivų, jų tarpe vokie
čiams suteikti šeši Jungti
nių Valstijų karo laivai.

Tarybų Sąjunga per kelis 
kartus pareiškė, kad NATO 
karo laivai neturi manev
ruoti Baltijos jūroje. TSRS 
greiti kruiseriai “Sverd- 
lovskas”, “Spalio Revoliuci
ja” ir keletas naikintojų 
saugo Baltijos jūrą į rytus 
nuo Vakarų Vokietijos.

MALAJUS JAU TURI 
TREČIĄ KARALIŲ

Kuala Lumpuras. — Ma- 
lajaus Federacija 1960 me
tais jau turi trečią valdovą 
(karalių). Pirmasis pradė
jo valdyti 1957 metais, tai 
buvo T. A. Rahmanas, ku
ris pereitą balandžio mėne
sį mirė. Jo vietą užėmė H. 
A. Shah Alhajus, tas mirė 
rugsėjo 1 d. Dabar pradėjo 
karaliauti Raja Perlis.

ATVYKO VALUSKIENĖ 
Iš TARYBŲ LIETUVOS
Į West Haven, Conn., at

vyko Marė Valuskienė (Va
linskas) pas savo dukterį. 
Duktė kreipėsi pas Chruš
čiovą, kad jos motiną išleis
tų iš Lietuvos. Valuskienė 
gyveno netoli nuo Kauno.

Tarybų Sąjungos premje- 
i ras kritikavo Hammarsk- 
joldo užimtą poziciją Kon
go respublikoje, kaip tar
naujančią užsienio koloni- 
alei politikai. Jis reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos pa
naikintų sekretoriaus gilią, 
kuris pasiųsttas Jungtinių 
Tautų jėgas gali naudoti 
savo pageidaujamai politi
kai, kaip kad Hammarsk- 
ioldas daro Kongo respub
likoje. Chruščiovas reikala
vo, kad ateityje Jungtinės 

j Tautos turėtų iš trijų asme
nų dir e k t o r i a t ą joms 
vadovauti/ -,Muris> *> susida
rytų po >vieną atstovą nuo 
Vakarų, Rytų ir neutrališ- 
kos politikos valstybių.

Chruščiovas siūlė, kad 
Jungtinės Tautos < priimtų 
deklaraciją, kad tuč tuojau 
kolonialistai pasitrauktų iš 
kolonialių ir pusiau koloni- 
aiių šalių.

Tarybų Sąjungos premje
ras nurodė, kad pasaulio 
žmonės trokšta taikos, bet 
grupės karo šalininkų daro 
viską, kad pasaulyje nebū
tų ramumo. Jis nurodė, kad 
tos grupės užsiima suokal
biais, organizuoja karo są
jungos, prieštarauja nusi
ginklavimui, sudaro tokią 
“netvarką,” kokia yra Kon-

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
teiks pagalbos Alžyro liau
džiai jos kovoje už laisvę.

go respublikoje ir užsiima! New Yorkas.— Ketvirta- 
šnipavimu. Jis sakė, kad pa- į dieni, rugsėjo 22 d., Jungti- 
kartotini tokie šnipiškų lėk- į nių Tautų Asamblėjoje kal- 
tuvų siuntimai, kaip buvo Į bėjo prezidentas Eisen- 
Jungtinių Valstijų “U-2” ir howeris. Jis reikalavo, kad 
“RB-47” “gali bile momen-iTSRS nesikištų į Kongo rei- 
tu uždegti Trečią pasauli- i kalus ir bendrai į Afriką, 
m karą”. .Eisenhoweris užgyrė Jung-

Jis nurodė, kad sėkmėje ' tinių Tautų sekretoriaus 
Vakarų agresijos žygių bu- j Hammarskjoldo politiką.
vo suardyta^ viršūnių kon-1 Eisenhoweris siūle, kad 
ferencija Paryžiuje. Chruš- i Jungtinės Jautos paskelbtų 
čiovas pasiūlė, kad bėgyje • Menulį ir erdves “niekeno 
kelių mėnesių būtų įvykinta i plotais”, kad uždraustų pla- 
nauja viršūnių konferenci-1 netų panaudojimą karo^pa- 
ja. 1 111

Jis pilnai rėmė ____ ,
respublikos teisę tvarkyti taikomi karo atsitikime pa
savo reikalus, kaip jai pa-1.....
tinka, pareiškė, kad Tary
bų Sąjunga skaitosi tik su i 
Lumumbos vyriausybe Kon- j 
ge respublikoje, kaip viena
tine teisėta tos šalies vai-'

i siruošimui, kad kontroliuo- z
Kubos ’ tų erdvių satelitus, kurie

nebūtų gaminamos karo 
reikalams raketos ir kiti 
panašūs ginklai. Preziden
tas siūlė, kad Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos perduotų atominės ener
gijos kiekius Jungtinėms 
Tautoms vartojimui civili
nių reikalams.

Eisenhoweris pasisakė už 
Hammarskjoldo planą, kad 
būtų suorganizuotos gink
luotos jėgos prie Jungtinių 
Tautų taikos palaikymui, 
kurias visos valstybės užlai
kytu.

Bendrai, prezidentas daž
nai minėjo tokius žodžius, 
kaip “laisvė”, “žmonių va-vartoti masiniam žmonių 

naikinimui. | lia”, “nepriklausom y b ė”,
Nusiginklavimo reikalais | bet tuo pat kartu neapsiėjo 

jis siūlė: tuojau panaujinti I nuo propagandos terminų 
derybas, vengti karo pra-! prieš Tarybų Sąjungą ir 
ažios iš priešasties klaidin- komunistus.

džia. Jis reikalavo priimtinų išvadų, įvesti Jungtinių 
Kinijos Liaudies Respubli- j Tautų^inspekciją raketų sri-: 
ką į Jungtines Tautas.

Chruščiovas sakė, kad kol 
pasaulyje yra didelis apsi
ginklavimas, tai tol nėra 
užtikrinta taika. Jis pakar
tojo nusiginklavimui planą, 
kuris 1959 metais jo buvo 
pateiktas J. Tautų Asamb
lėjai, kad per ketveris me
tus, trimis laipsniais įvyk
tų pilnas nusiginklavimas. 
Tas planas siūlo ne tik už
drausti atominius ginklus, 
bet esamus visus, kaip ir 
karo laivus, lėktuvus, tan
kus, armijų generalinius 
štabus, visokius karo įran
kius panaikinti.

Chruščiovą kalba iššau
kė visų dideli susidomėjimą. 
Spauda, radijas, politiniai 
komentatoriai ir valstybių 
vadai apie tai tik ir kalba.

____ _.._v____ ______ __ Norfolk, Va. — Susikūlė 
Ityje, įsteigti kontrolės ko- karinio laivyno lėktuvas ir . 
misiją, kuri prižiūrėtų, kad] žuvo 2 lakūnai.

Lietuvoje surado Jau nesusikalba dėl

Iš Jungtinių Tautų 
15-ios Asamblėjos

Trečiadienį, rugsėjo 21d., 
korespondentai statė klau
simų Chruščiovui. Chruš
čiovas jiems pareiškė, kad 
jis vyks vizitui į Kubą, kad 
Kongo respublikoje laiko 
tiesiogine šalies valdžia tik 
premjero Lumumbos vado
vaujamą, kad Tarybų Są
junga pasirengus pasirašy
ti nusiginklavimo sutartį, 
jeigu sutiktų Jungtinės 
Valstijos, kad tikras nusi
ginklavimas galimas t i k 
ginklus panaikinus.

Vienas klausė: “Ar jūs 
sakėte, kad palaidosite 
Amerikos žmones? Į tai 
Chruščiovas atsakė: “Ne 
aš tokios nuomonės
kiau... Tik žioplys galėtų 
tą sakyti... Amerikos žmo
nės gyvens, tik santvarka 
pasikeis —- senoji bus palai
dota. Aš tą sakau, aš tą ži
nau, nes tai istorinė neiš
vengiamybė”.

Buvo ir tokių “gudruo-

nesa-

klausė: “Ar Fi- 
nusiskus barz-

dieną atvyko

lių”, kurie 
del Castro 
dą”.

Tą pat
Kwame Nkrumahas, Ganos
prezidentas. Jis pareiškė, 
kad Kongo respublikos tie.- 
sioginė valdžia yra tiktai 
Lumumbos vadovaujama, o 
ne kokia kita.

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 
d., Asamblėjoje kalbėjo 
JAV prezidentas Eisenho
weris; Tito, Jugoslavijos 
prezidentas; S. Lafer, Bra
zilijos užsienio reikalų mi
nistras; Kasaka, Japonijos 
užsienio reikalų ministras 
ir kiti.

Iš Tito kalbos
Tito sakė, kad Jungtinių 

Tautų Asamblėja susirinko 
pablogėjusioje pasaulinėje 
atmosferoje. Ją dengia še
šėlis pakrikusios viršūnių 
konferencijos, išarusios nu
siginklavimo konferencijos 
Genevoje, nesusi tarimo

nedirbančiųjų kiekio
Washingtonas. — Demo

kratų kandidatas į prezi
dentus Kennedy savo kal- 

respublikos geologai atrado1, bose tvirtina, kad dabarti- 
skystos naftos. Kaip prane
šė geologijos ir gelmių ap
saugos valdyboje, jau kuris 
laikas yra manoma, kad 
Lietuvos vakarinėje dalyje 
esama naftos ir dujų...

Gilaus gręžimo ir seismi
niai darbai tebevyksta. Se
kančiais metais prasidės 
naujas geologinių darbų 
etapas — bus tiriamos naf
tingosios struktūros.

Atlikti tyrimai verčia da
ryti išvadą, kad Lietuvos 
gelmėse slypi pramoninės 
naftos ir dujų atsargos.

A. Vaivutskas

aliejaus
Vilnius, rugsėjo 19 d.— 

Begręždami gilų gręžinį Ta
rybų Lietuvos vakaruose

niu laiku JAV yra 4,000,000 
bedarbių ir 3,000,000 dir
bančių tik dalinai.

J. P. Mitchell, Darbo sek
retorius, sako, kad nedir
bančių yra mažiau, būtent 
tik 3,800,000.

Unijų vadai nurodo, kad 
nedirbančių skaičius yra 
daug didesnis.

Sekma-
Tautų 

Nehru,

uždrausti atominius gink
lus, žmonių susirūpinimo 
dėl skubaus Vakarų Vokie
tijos apsiginklavimo ir ne
sutikimų dėl Alžyro, Kongo, 
Laoso, Kubos, .Naujos Gvi
nėjos.

Jis pasisakė prieš koloni
alizmo politiką, už nusi
ginklavimą ir Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas.

Togo respublikos delega
cija Asamblėjos delegatams 
davė banketą Plaza viešbu
tyje, kuriame dalyvavo 
virš 3,000 žmonių, šiame 
bankete susitiko valstybi
niai vadai Chruščiovas, Ti
to ir kiti. Ilgai kalbėjosi Ti
to ir Chruščiovas, kas nela
bai patiko Vakarų politikos 
korespondentams.

MaskVa. — Tarybų Są
jungos spauda patalpino 
prez. Eisenhowerio kalbos 
turinį, kurią jis sakė Jung
tinių Tautų Asamblėjoje.

Ekstra
New Yorkas. — 

dieni į Jungtinių 
Asamblėją atvyko
Indijos premjeras; H. Mac- 
milianas, Anglijos premje
ras ir Antonio Segni, Itali
jos užsienio ministras.

Trečiadienį atvyks Su
kamo, Indonezijos prezi
dentas.

Pereitą savaitę Kwame 
Nkrumahas, Ganos prezi
dentas, pareika 1 v o K , kad 
Jungtinės Tautos ištrauktų 
savo armijos dalinius iš 
Kongo respublikos.

Cape Canaveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų aviacijos 
specialistai jau penktu kar
tu iššovė raketą linkui Mė
nulio, bet ji, pakilus apie 
200 mylių, nukrito Į vande
nyną.

Kubos res-Havana.
publika pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką. Tuo
jau su jomis bus užmegsti 
diplomatiniai ryšiai.

Urbana, Ill. — Mire moks 
lininkas Dr. A. C. Willard.
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“ Demokratai”!
JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėjoje pasirodys 

daug ‘Midelių demokratų” ir “laisvojo pasaulio” gynėjų. 
Diplomatai, kurie išdidžiai rėkia “už demokratiją”, 
dažnai pareina iš kraštų, kuriuose liaudis yra kryžiavo- 
jama. Kaip taisyklė, Lotynų Amerikos respublikų diplo
matai labai mėgsta kaišytis “demokratinėmis” plunks
nomis, ir tai daro veidmainiaudami. Jie rėkia už tai, 
kad būtų “demokratija atsteigta” socialistiniuose kraš
tuose, bet net nedrįsta pasakyti, kas darosi pas juos, 
namie.

Paimkime tokią mažą respubliką, kaip El Salvador. 
Gyventojų turi apie 2,500,000, o tik vienoje sostinėje 
(El Salvador mieste) bedarbių yra 20,000. Skurdas ten 
baisus tų, kurie dirba, dar baisesnis tų, kurie išmesti iš 
darbų.

EI Salvadorą valdo saujelė bankininkų ir kavos 
plantatorių—dvarininkų. Pulkininkas Jose Maria Lemus 
yra šalies prezidentas, pastatytas išnaudotojų klasės ir 
jų reikalams tarnaująs. Laisvė žmonėms susirinkti ir 
kalbėti yra griežtai užgniaužta.

Bado ir baisaus skurdo verčiami, šio mėnesio pra
džioje, sostinės darbo žmonės ir studentai suruošė mi
tingą protestui pareikšti. Policija užpuolė mitingo daly
vius, vieną studentą užmušė, o 350 kitų asmenų sužei
dė. Daug žmonių suareštavo; studentes mergaites, pa
imtas į kalėjimus, policija išprievartavo.

Studentą laidojant, maršavo daugiau kaip 10,000 
žmonių.

Žmonės nerimo. Suruošė jie kitą demonstraciją, ku
rioje dalyvavo 7,000 asmenų. Policija buvo pasirengusi. 
Ji pradėjo ir vėl demonstrantus pulti, į juos šaudyti. 
19-kos metų amžiaus universiteto studentas tapo už
muštas, taipgi krito užmušti ir du kiti demonstrantai.

Po tų skerdynių, naktį, gatvėje buvo rastas polic- 
manas negyvas, o ant jo krūtinės užrašas: Atkeršijimas.

Šiuos faktus mes(paėmėme iš savaitraščio “Time”.
Jie trumpai, bet aiškiausiai parodo, koks šiandien 

yra darbo žmonių gyvenimas daugelyje Lotynų Ameri
kos respublikų. El Salvador, atsiminkime, nėra išimtis.

Ir tokiai padėčiai ten esant, El Salvador delegacija 
Jungtinėse Tautose plepės apie demokratiją, apie lais
vąjį pasaulį, ir jie niekins Tarybų Sąjungą, niekins da
bar jau ir Kubą.

Bet tegu EI Salvadoro diktatorius Lemus nepamirš
ta, kad tokios pačios sąlygos, kokios šiandien yra jo 
krašte, buvo kadaise ir Kuboje, kai ten viešpatavo bu- 
delis Batista. Lemus turi atsiminti, kad EI Salvadoro 
žmonės anksčiau ar vėliau paseks kovingosios Kubos 
liaudies pavyzdžiu!

Mūsų veikėjai rūpinasi
LABAI SMAGU, kad mūsų veikėjai, draugės ir 

.. draugai, jau pradeda rimtai rūpintis auksiniu “Laisvės” 
jubiliejumi. ’

Štai mūsų korespondentai praneša, kad auksinis 
mūsų laikraščio jubiliejus jau dedamas į darbų dieno
tvarkę: Pittsburghe, Binghamtone, Brocktone, Los An
geles ir kituose miestuose.

Spalio 9 d. Los Angeles mieste ir Lawrenciiije ren
giami specialiai pobūviai “Laisvės” jubiliejui atžymėti.

Lai nebūva nė mažiausios lietuvių kolonijos, kur 
neįvyktų toks ar kitoks pobūvis jubiliejui atžymėti. Kur 
negalima tai padaryti salėse, darykime namuose; pen- 

.... ketas žmonių, susiėję pas kurį nors laisvietį, gražiai ga- 

... Ii pasvarstyti laikraščio reikalus ir jam pasidarbuoti. 
,, Niujorko laisviečiai jubiliejinio “Laisvės” vajaus 

„ reikalus aptars spalio 1 d. “Laisvės” salėje, 102-02 Li- 
.berty Avenue, Ozone Park, N. Y.

Jos per daug
NIUJORKO MIESTO ADMINISTRACIJA dejuo- 

ja, kad, girdi, jai labai daug kaštuos saugojimas Chruš
čiovo, Kastro ir kitų valstybių vadovų, suvykusių į JT 
XV-ąją asamblėją.

Taip, jei per keletą savaičių reikės tiek policijos, 
“ kiek jos stato dabar, tai kaštuos nemažai. Bet mums ro- 

dosi, kad tos policijos kišama'visur per daug.
Niujorko žmonės nėra kokie laukiniai — jie ramūs 

piliečiai. Yra tarp jų tik saujelė, labai mažytė, vadina
mų “vengrų”, kurie iš riaušių ir keiksmažodžių, rodosi, 
tik ir gyvena. Jiems, matyt, kai kas gerai apmoka už 
tai, kad staugtų vilkų balsais, pamatę Chruščiovą, Kas
tro, Kadarą, Gomulką ar kurį kitą įžymų svečią.

Tokius lengvai būtų galima suvaldyti, jei miesto 
administracija panorėtų. Jei tik ji pasakytų “veng
rams”, kad nevalia taip daryti, tai jie ir nedarytų. Jei 
'pasakytų, kad nevalia keiksmažodžiais švaistytis į tuos, 

... kurie atvyko į JT asamblėją, tai jie ir liautųsi tai darę.
Bet kadangi bulvarinė >spauda “vengrus” kursto 

riaušes kelti, kadangi yra “dėdės”, kurie už staugimą 
jiems apmoka, tai jie tai ir daro. Kai kada jie įsivaiz
duoja, kad jau ir policija jiems ne policija. Jie jau bando 
ir su ja persiimti.

Tai kas gi už hii ntsakomingas?!.,

WILHELMO PIECKO 
PAGERBIMUI

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša iš Berlyno:

Vokietijos Vieningosios so
cialistų partijos Centro Komi
tetas nutarė rekomend u o t i 
šias priemones mirusiam Vo
kietijos Demokratinės .Respub
likos prezidentui Vilhelmui Pi
kui (Pieck) pagerbti:

1 Pavadinti Gubeno miestą 
Vilhelm-Pik-Štadtu ir įsteigti 
jame atmintiną draugo V. Pi-

2. Pastatyti paminklus drau
gui Vilhelmui Pikui Berlyne 
ir Gubene. Tuo tikslu pa
skelbti konkursą.

3. Pavadinti Rostoko uni
versitetą Vilhelmo Piko vardo 
universitetu.

4. Atidaryti Vokietijos is
torijos muziejuje nuolatinį sky
rių, skirtą Vilhelmui Pikui.

5. Įsteigti Vilhelmo Piko 
fondą.

6. Įkurti atmintiną vietą 
“Vilhelmo Piko vardo pionie
rių respublikos” stovykloje.

7. Išleisti seriją pašto ženk
lų. ,

8. 1961 metų sausio 3 d. su
rengti iškilmes 85-ųjų draugo 
Vilhelmo gimimo metinių 
proga.

KANADIŠKIŲ TURISTŲ 
RAPORTAI

Rugsėjo 11 d. Toronte, 
Kanadoje, įvyko lietuvių 
mitingas, kuri a m e darė 
pranešimus kanadiškiai lie
tuviai turistai, praėjusią 
vasarą vizitavę Lietuvą.

“Liaudies balso” kores
pondentas apie tai rašo:

Savo įspūdžius papasakojo 
S. Karvelis, E. Byrienė, A. 
Maldaikienė, A. Rušėnienė ir 
P. Šiuplevičius. Taigi, net 
penki iš astuonių.
> -Būtu įdomu skaitytojams, 
.jeigu būtų įmanoma atpasa
koti žodis žodin, ką jie sa
kė, bet tas neįmanoma. Tu
rėsime pasitenkinti sutrauka, 
bet ir tas parodys, kas iš tik
rųjų dedasi Lietuvoje.

Visi turistai stebėjosi pa
daryta pažanga. O tas pada
ryta po baisaus sunaikinimo. 
Jiems buvę parodyti filmai, 
nutraukti pačių vokiečių, pa
rodanti eji sugriautus miestus, 
fabrikus ir kita. Po to dar eilę 
metų siautė banditizmas, labai 
trukdęs atstatymo darbui. 
Daug gerų veikėjų buvo nu
žudyta. Tik apie 12 metų Lie
tuva galėjo rimtai pašvęsti 
atstatymo ir naujos kūrybos 
darbui.

riki] ir gana didelių. Staty
ba eina visu tempu. Tiesiami 
keliai, pertvarkomos kolūkių 
gyvenvietės. Visur moderniš
ka technika. Arklio vietą už
ima traktoriai, sunkvežimiai.

Kultūrinė pažanga tiesiog 
neįsivaizduojama. Tik pagal
vokite: virš 200,000 saviveik
lininkų ruošėsi prie didinu ir 
šokių šventės, kuri įvyl&t Vil
niuje. Galėjo dalyvauti tik 
riausi, laimėję kompeticijoj.

Lietuviška dvasia, lietuvy
bė, gražiai žydi ir klesti.

Turistai turėjo gražius su
sitikimus parvykę pas gimi
nes. Nekuriems buvo iškelti 
didžiausi baliai. Pavydžiui, 
Byrienės giminės sukvietė 
šimtus žmonių ir iškėlė puo
tas, kokių ji nebuvo mačiusi. 
Tą pat pasakojo ir Rušėnie
nė. Niekur nepastebėjo, kad 
būtų maisto ar gėrimo trū
kumų.

Kalbėtojai sumušė į skutus 
čia skelbiamus melus apie 
skurdą ir badą.

Taipgi buvo pabrėžtas įsi
tikinimas, kad niekas tarybi
nės santvarkos Lietuvoje jau 
nebepakeis; kad žmonės stovi 
su tarybine valdžia, nors at
siranda vienai kitas, kuris yra 
nepatenkintas.

P. Šiuplevičius, montrealie
tis, kuris vadovavo turistų 
grupei, darydamas išvadą, pa
reiškė, kad dabar Lietuvos 
pažanga bus daug spartesnė, 
nes jau apgalėtos didžiosios 
problemos, yra paruošta daug 
visokių specialistų. Jis įsiti
kinęs, kad septynmetis pla
nas bus įvykdytas per 5 me
tus,

Skaudu tik tas, kad karo

metu ir po karo buvo tokių 
baisių dalykų, tokių žiaurių 
žudynių. To viso nebus gali
ma užmiršti, niekados.

Publikos buvo pilnutėlė sa
lė, kurion, telpa apie 200 žmo
nių. Tas parodė torontiečių 
susidomėjimą. Buvo keliolika 
ir iš kitur. Visus kalbėjusius 
sutiko džiaugsmingai ir paly
dėjo stipriais aplodismentais.

Susirinkimo vedėjas Z. Ja- 
nauskas, perstatydamas kal
bėtojus, pažymėjo, kad kal
bėtojai vyko Lietuvon kaip 
turistai, apsimokėjo savo iš
laidas ir atvyko į Torontą 
papasakoti savo įspūdžius 
laisvanoriai, iš draugiškumo, 
kad pasidalijus su savo tau
tiečiais patirtais įspūdžiais. 
Iš tikro, tai gražus ir 
dalykas iš jų pusės.

kibius

ĮDOMUS LAIŠKAS
Vilniaus “Tiesoje” (rugs. 

16 d.) skaitome:
Aš kartu su savo šeima ir 

tėvais pernai rugpjūčio 1 d. 
palikau savo gimtąjį kraštą, 
savo draugus ir, Vakarų Vo
kietijos imperialistų propa
gandos pagundytas, persikė
liau į Vakarų Vokietiją. Te
nai supratau, kas tai yra ka
pitalistų ir išnaudotojų val
džia. Ir, nenorėdamas būti jų 
įrankiu ruošiant naują karą, 
persikėliau šiais metais liepos 
7 d. į Vokietijos Demokratinę 
Respubliką. Vakarų Vokieti
joj pragyvenau keturis mėne
sius lageriuose. Dvidešimt ir 
daugiau žmonių gyvenome vie
name kambaryje. Su 
ma turėjau lageriui 
mokėti 8.60 markės, 
mo gruodžio gavau 
kurį turėjau mokėti 
kės per Mėn., už

savo šei- 
už dieną 
Nuo pi iš
būtą, už 
76 mar- 
elektros

energiją ir vandenį-—25 mar
kes ir dar eilę kitų mažesnių 
mokesčių. Viso per mėnesį 
turėjau mokėti 150 markių. 
Uždirbau vos tik 300 markių, 
gyvenimui mažai teliko. Kitką 
Viską pasiimdavo ponas 
štrauss naujo karo reikalams. 
Dabar dirbu viename demo
kratinės .Vokietijos kolūkyje.

Išgirdęs per radiją Tarybų 
Lietuvos balsą užsienio lietu
viams, ir nežinodamas kaip, 
bei neturėdamas lėšų grįžti į 
Tėvynę, neiškenčiau nesikrei- J 
pęs į jus. Todėl prašau, ap
gailėdamas savo kvailystę ir 
padarytą klaidą, visos tarybi
nės liaudies ir tarybinės val
džios man, kaip ir mano visai 
šeimai, padėti ir patarti, kaip 
grįžti į savo gimtąjį kraštą, į 
Tarybų Lietuvą. Pasižadu sa
vo darbu tarybinei valdžiai ir 
Lietuvos liaudžiai būti dėkin
gas.

Norėčiau patarti visiems 
Klaipėdos krašto vietiniams 
gyventojams ir visiems tiems, 
kurie dar šiandien galvoja iš
važiuoti į. Vakarų Vokietiją, 
nedaryti tokios klaidos, kokią 
aš padariau, nes tenai tegali 
gyventi kapitalistai ir išnau
dotojai, ir paprastas darbo 
žmogus tėra tenai įrankis nau
jam karui ruošti. Stiprinkite 
Tarybų šalį, nes ji yra šaltinis 
taikai visame pasaulyje.

Prieš išvažiuodamas į Vaka
rų Vokietiją, gyvenau Šilutės 
rajono

(Pov. Gasiūnas yra laisviečio 
Jono Gasiūno brolis.—Red.)

Mažai kam Šiauliuose ži
nomas šis nedidutis, baltas 
lyg gulbė namelis Ginkūnų 
gatvėje. Nedaug kas pažįs
ta ir jo šeimininką Povilą 
Gasiūną.1 O apie jį v-erta ir 
laikraštyje papasakoti.

Sunkus buvo Rokiškio 
valstiečio sūnaus Povilo Ga
siūno gyvenimas. Prapie- 
menavęs vaikystę, jis: kaip 
ir daugelis kitų jaunuolių, 
bandė surasti laimę triukš
mingose Rygos, Kauno, 
Klaipėdos ir kitų miestų 
gatvėse. Bet veltui siūlė sa
vo pūslėtas rankas fabrikų 
ir dirbtuvių savininkams. 
Anksti pažinęs išnaudoji
mą, smurtą, Povilas ne pa
lūžo, nesugniužo. Jis grū
dinosi kovoj-e. Knyga ir 
laikraštis buvo neatskiria
mi gyvenimo draugai. Il
gainiui jis tapo aistringu 
spausdinto žodžio rinkėju, 
kolekcionieriumi.

Pasinaudodamas žvalgy
bininkų žioplumu, Povilas 
buvusioje Klaipėdos Vytau
to gimnazijoje 1937 metais 
nelegaliai organizuoja spau
dos parodą. Drauge su ki
tais leidiniais joje buvo 
eksponuojama komunistinė 
literatūra. Praėjus porai 
metų, tokią pat spaudos pa
rodą Gasiūnas surengė 
Šiauliuose. Visur ir visada 
jis stengėsi eksponuoti pa
žangią ir komunistinę lite
ratūrą, kuo vaizdžiau at
skleisti lenininių idėjų ne
mirtingumą.

Gasiūnas nuo 1924 metų 
rinko Lietuvoje, Maskvoje, 
JAV, Argentinoje, Kanado
je ir kitose šalyse leidžiamą

riais. Stebiesi žmogumi, ku
ris turėjo tiek ryžto surink
ti ir išsaugoti įvairiuose že
mės kampeliuose lietuvių 
kalba išleistą pažangią li
teratūrą.

—Tai ne viskas, — ro
dydamas Rokiškio, Šiaulių, 
Valstybinio istorijos - revo
liucijos muziejų direktorių 
padėkos raštus, kalba se
nukas. — Rokiškio Krašto
tyros muziejui padovano
jau 35 tūkstančius pavadi
nimų spaudos leidinių ko
lekciją, Šiaulių “Aušros” 
muziejui perleidau 10 tūks
tančių įvairių pavadinimų 
knygų bei žurnalų ir pas 
save dar laikau apie 3 tūks
tančius periodinės spaudos 
leidinių. O gal ir daugiau, 
—pažvelgęs į lentynoje su
krautas knygas, priduria 
jis.

Didelį darbą nuveikė sa- kiu geros sveikatos ta^, 
vo gyvenime spaudos mylė- miela jaunuole Diktoraite, 
tojas — personalinis pensi- 
ninkas Povilas Gasiūnas.

J. Kaulavičius 
Šiauliai
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Mielas drauge Rojau! .
• Teko matyti, kad jūs ren* 

kate pasveikinimus urug
vajiečių laikraščiui “Dar
bas,” tai ir aš noriu prisi
dėti. Čia rasite 20-inę. Vie
na dešimtine laikraščiui pa
remti, o antra tebūna ma
no dovana to laikraščio ga
biajai vyriausiai redaktorei 
Diktoraitei kaip pagarbos 
simbolis už jos uolumą, ener
giją ir pasišventimą dirbti 
darbininkų klasės apšvie- 
tai! Aš labai myliu tokius 
jaunuolius, kurie aukojasi, 
dirba, rūpinasi, kad ateity
je visiems žmonėms gyve
nimas būtų lengvesnis, gra
žesnis, linksmesnis. Tebūva 
pagarba nuo manęs tai 
mielai darbo klasės dukrai 
jaunuolei R. Diktoraitei.

Su didžiausia meile lin-

pa

savu- 
keliu 
įgino 
pi la- 
s ve- 
p jo- 
nslės 
gina- 
sąly- 
iii na

Įprus 
ečiai 
(rieš- 
dau- 
kau- 
;ūno 
^UJ*U 
tštus

Sausgalvių kaime. Kol- 
“Raudonoji vėliava” 

traktorininku.
Sų pagarba,
KIUTRA Richardas

I960. IX. 1.

dirbau

as 
pas

ir visam “Darbo” štabui, ir 
visiems jo skaitytojams ir 
platintojams. Linkiu su
laukti, ne tik auksinio, bet 
ir deimantinio jubiliejaus.

Su meile,
• J. Žilinskas-

Susninkų Jurgis
P. S. Baigiu rašyti šitą 

rašinėlį, nes mano sveikata 
sušlubavo ir vos pasėdžiu 
keletą minučių prie rašo
mojo. Ilgiau negaliu!

Už keleto dienų turėsiu 
pasiduoti chirurgo peiliui.

Redakcijos žodis: Nuo

ne-

mas
tna-

Dėl naujosios L.L.D. 
knygos “Ite, Missa Ėst” 
Gerbiamam “Šviesos” 
Redaktoriui A. Bimbai 
Gerbiamas redaktoriau,

Atleiskite man, kad 
tiesioginiai kreipiuosi
Jumis dėl inf o r m a c i j ų . 
Prieš porą savaičių esu ga
vęs iš ALDLD knygą “Ite, širdžiai linkime, kad drg.

j J. Žilinskui operacija gerai 
pavyktų, kad jis greit 
sveiktų ir pasveikęs 
darbuotųsi, kaip ligi 
darbavosi!

Missa Ėst” !
Kas link knygos, tai galiu 

tiek pasakyti: nors man te
ko kelios knygos skaityti 
reguliariai leidžiamos LLD 
ar kitų, religiniais klausi
niais, , vijSgii ši knyga į savo

pa- 
vėl 
šiol

pažangią ; literatūrą, įvai-- turiniu * daugeliui jaunuolių’ 
riais būdais slėpė ir sau- gapss atidaryti akis religi-
gojo ją nuo smetoninių 
žvalgybininkų, kentė kratas 

j ir areštus. Šiandien, kada 
jau praeity 63 nelengvo gy
venimo metai, jis su ta pa
čia jaunystės energija pa
pildo savo fondus naujais 
spaudos leidiniais, regist
ruoja juos, tvarko.

Ir ko tik čia nerasi! Nuo 
žemės iki lubų knygų pri
krautose lentynose užtiksi 
ir Žygimanto Augusto 
“Konstituciją,” ir S. Dau
kanto “Būdą senovės lietu
vių ir žemaičių,” ir V. 
Mickevičiaus - Kapsuko, Z. 
Angariečio, J. Janonio ir 
kitų pogrindyje leistų LKP 
brošiūrų, atsišaukimų, kny
gučių. Vartai nuo laiko pa
geltusius 1918 metų Lietu
vos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos CK organo— 
lietuvių kalba išleisto “Ko
munisto” puslapius, stebiesi 
senais “Tiesos,” “Šluotos,” 
“Raudonosios pagalbos” bei 
Britanijoje 1922 m. leistais 
LKJS “Jaunosios kartos” 
laikraščių ir žurnalų nume-

niu atžvilgiu.
Turiu keletą draugų, ku

rie, žinoma, susiinteresavo 
šia knyga. Norėdamas pats 
pirma peržvelgti jos turinį, 
prižadėjau jiems paskolinti.

Knyga gana įdomi ir sa
vamoksliams gerai supran
tama. Gal būt autorius J. 
Ragauskas, pažin damas 
mūsų bemokslių padėtį, pa
sistengė parašyti taip, kad 
kuo daugiausiai žmonių jį 
suprastų, ir aš neabejoju, 
kad knyga bus tinkamai 
įvertinta.

Tai tiek apie knygą.
Klausimas dabar jeigu: 

kas norėtų knygą gauti sa
varankiškai, t. y., nusipirk
ti, kur reiktų kreiptis ir 
kiek kainuotų? Kaip gali
ma būt, kad Lietuvoj gyve
nantiems galima būt pasiųs
ti kaip dovaną?

. V. Matulaitis,
Montreal, Canada 

PASTABA: Knygos kai
na $2. Ją gali bile kas įsigy
ti per LLD narius arba pa
rašant Centrui, 102-02 Li
berty. Avė., Ozone Park,

Gervė didejis vandens 
paukštis’; jos kūnas ilgas, 
siekia apie 80 colių, sveria 
apie 110 svarų. Turi ilgas
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Totorijos sostine Kazanė. Tarybų valdžios metais šis 
miestas pavirto stambiu šalies pramonės ir kultūros centru, 
{rengus Lenino vardo Volgos hidroelekrinės vandens sau
gyklą, Volgos vandenys priėjo visai arti prie Kazanės.

NUOTRAUKOJE matome naują krantinę prie Kazanės 
Kremliaus.

NAUJOJE MOKYKLOJE
KUPIŠKIS. — Iškilusi 

viršum visų miesto namų 
puikuojasi naujoji V. Reka
šiaus vardo vidurinė mo
kykla. Rugsėjo pirmąją jo
je pirmą kartą nuskambėjo 
skambutis, ir šimtai Kupiš
kio darbo žmonių vaikų su
sėdo už suolų erdviose kla
sėse. Naujai pastatytoje 
880 vietų mokykloje įreng
ta laboratorijos, biblioteka, 
aktų ir sporto salės, dušai, 
virtuvė, gydytojo kabinetas. 
Kiekvienam dalykui moky
tis įrengti atskiri kabine
tai. A. Ridikas

snapą, kaip ir stibinuočiai. 
Kūnas apaugęs pilkomis 
peleninės spalvos plunksno
mis, kaklo šonai viršutinėje 
dalyje balti. Plasnojamo- 
sios plunksnos labai ilgos ir 
garbanotos, pridengia uode
gą ir gražiai puošia paukštį 
Snapas žalsvas, kojos juo
dos.

Gervės gyvena Europoje, 
vaikus peri ir Lietuvoje. 
Mėgsta didesnes pelkes ir 
šiaip sl-esnėsnes drėgnas 
vietas. Minta javų grūdais, 
augalų pumpurais ir smul
kiais gyvuliais: driežais, 
gyvatėmis ir kitais.

Lizdą įsitaiso žemėje iš
kastoje duobutėje, kurią iš
kloja žole. Peri abu tėvai 
pakaitomis, abu rūpinasi ir. 
jaunikliais. Gervė yra stip
rus paukštis, priešo užklup
ta, drąsiai pati ginasi ii’ gi
na savo vaikus, mušdama 
prešą stipriais sparnų, kojų 
ir snapo smūgiais.

Rudenį, kai užsiaugina 
savo vaikus, gervės susiren
ka būriais ir traukia į pie
tus žiemoti.; atgal į gimtąjį 
kraštą grįžta tik pavasarį/) 
Skrenda išsirikiavusios į 
vieną kertuotą virtinę, ku
rios priešakyje skrenda va
dinamasis “vadas.” Vadai 
protai’ piais keičiasi, nes 
jiems pirmiausia tenka skir
ti orą visam būriui. Skris
damos gervės protarpiais 
girgsi savotišakis balsais.

Seniau Lietuvoje gervių 
perėdavo daug d a u g i ą tį 
Dabar, sumažėjus miškij- ir x 
pelkių plotams, mažiau jos 
beranda mėgiamų nuošalių 
vietų ir dėl to mažiau ir bė- 
apsistoja vasaroti.
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Amerikoje lietuvybė 
greitai nyksta

Apsilankiau Pennsylva
nia valstijoje, kietosios ang
lies srityje, kur seniau tiek 
daug lietuvių gyveno. She
nandoah, Mahanoy City ir 
jų artimesni miestai, tai bu
vo centrai, kur atvyko lie
tuviai. Ten buvo dideli lie
tuvių centrai, ten gimė 
“Saulė”, vienas iš pirmųjų 
lietuvių Amerikoje laikraš
čių.

Seniau Shenandoh arba 
Mahanoy City gatvėse be
veik kitos kalbos negirdėjai, 
kaip tik lietuvių. Užeigose, 
maisto, drabužių ir kitokio
se krautuvėse kalbėjo lietu
viškai. Miesto valdininkai ir 
policininkai buvo didelėje 
daugumoje lietuviai.

O dabar užeini į giminių 
ar pažįstamų stubą, jeigu 
nerandi senių, tai su jų vai
kais jau negali lietuviškai 
susikalbėti, nes jie nemoka, 
arba labai prastai kalba.

Shenandoah buvo tikrai 
lietuvių miestas, kai kurie 
jį vadino antrąja lietuvių 
sostine — sostapiliu. Maha
noy City taip pat. Kituose 
miesteliuose daug lietuvių 
gyveno. Dabar jeigu užeiga 
ir turi lietuvišką vardą, tai 
ne visur jau begalima lietu
viu kalba susikalbėti.

Tas Shenandoah, Maha
noy City, tas pats ir Pots- 
villėje. Visur lietuviai išre
tėjo. Vieną sekmadienio ry
tą buvau nuėjęs prie lietu
vių bažnyčios. Rinkosi ne
mažai žmonių. Bet lietuvių 
kalbos negirdėjau. Kada ėjo

iš bažnyčios, tai tik dvi se
neles girdėjau lietuviškai 
kalbant.

Sugrįžęs ten, kur nakvo
jau, teiravausi, ar jau lie
tuviai daugiau neina į tą 
bažnyčią, Man paaiškino, 
kad ten ir buvo lietuviai. Į 
ankstyvas pamaldas renka
si čiagimių lietuvių gent- 
kartė. Kunigas ir pamokslą 
anglų kalba sako. Į vėlyves
nes pamaldas ateina sene
lių, tai tada lietuvių kalba 
pamokslą sako. Taip yra 
su lietuviais.

Senovėje lietuviai nemo
kėjo anglų kalbos, arba mo
kėjo tik tiek, kiek būtinai 
jiems reikėjo, jų vaikai ne
moka arba labai mažai mo
ka lietuvių kalbos, gi anū
kai ir visai jau ją pamirš. 
Taip ir susidarė Amerikoje 
baltosios rasės tauta iš įvai
rių tautų ateivių.

Bendrai kasyklų srityje 
viešpatauja nedarbas. Dau
gumoje anglies kasyklos už
darytos. Jau mažai ir ang
lies ten beliko. Kaip žmonės 
gyvena, tai trumpai pabu
vus sunku suprasti. Auto
mobilių, ypatingai senesnių, 
tai pilnos gatvės. Gyvena
mų namų ir čia tuščių ne
daug. Ilgokai vaikštinėjau 
gatvėmis. Tik apie keturis 
gyvenimo namus mačiau iš- 
randavimui.

Dzūko Vaikas

Tokio. —Kasykloje įvyko 
gazo sprogimas. Iš Čuganži 
upės įsiveržė vanduo ir žu
vo 67 žmonės.

Žinios iš
JAU ŽALIUOJA 

DAIGAI
(Pasvalio rajonas)

Susikvietę mechanizato
rius, kolūkio pirmininkas 
Kazys Latonis ir mechani
kas Petras Stankevičius pa
siūlė:

— Laikas pradėti sėti. 
Plotai dideli, o koks ruduo 
bus—neaišku.

Traktoriai, vairuojami 
Juozo Matuzo, Povilo Mi
kalajūno ir Vlado Savicko, 
su sėjamosiomis išvažiavo į 
brigadas rugių sėti. Kaip 
ir kasmet “Istros” kolūkio 
žmonės pirmieji rajone pra
dėjo sėti žiemkenčius. Trys 
traktoriai tempia sėjamą
sias, o kiti — pūdymuose: 
barsto trąšas, kartoja.

• Sutartinai dirbdami, kol
ūkio mechanizatoriai sėja 
sparčiai. Rugpjūčio 26 die
ną jie jau turėjo apsėję 230 
hektarų žiemkenčių. Anks
tyviausios s ė j o s plotuose 
jau pasirodė daigai. Dar 
diena kita ir žaliuos visi 
445 hektarai, žadėdami ge
rą derlių trečiasiais septyn
mečio metais.

Pasvaliečiai deda dideles 
viltis į trečiųjų septynme
čio metų derlių ir visų pir
ma į žiemkenčius. Jau eile 
metų jie pirmieji respubli
koje pasėja žieminius, todėl 
ir derlius gauna beveik ge
riausius. Šiais metais dau
gelyje plotų žiemkenčiai 
duoda 20-24 grūdą. Lenino 
vardo kolūkyje, kur iš tiesų 
šeimininkiškai rūpinamasi 
žieminių kultūrų derlingu
mu, pirmoji brigada iš

Lietuvos
kiekvieno hektaro prikulia 
po 24.4 centnerio.

Žiemkenčių daigai jau 
pasirodė “Daujėnų,” “Ko
vos,” “Ryto” ir kituose kol
ūkiuose. Visur javai sėjami 
sėjamosiomis ir veisline ra- 
jonuota sėkla. Iš viso nu
matyta pasėti 15,335 hekta
rus žiemkenčių. Tai suda
rys 50 procentų visų grūdi
nių kultūrų. Iki rugpjūčio 
28 dienos žiemkenčiais pas
valiečiai apsėjo daugiau 
kaip tris tūkstančius hekta
rų. Dabar žieminiai sėjami 
masiškai visuose kolūkiuose 
ir apsėtas plotas kasdien 
didėja daugiau kaip tūks
tančiu hektarų.

kvepia šviežia
DUONA

(Pandėlio ra jonas)
“Čedasų” kolūkio valdy

ba, stengdamosi paskatinti 
kolūkiečius geriau dirbti, 
nutarė visiems, kurie nu
ima derlių, duoti avansu
šiemetinių grudų. Žmonės
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ZBIGNEVAS ZALUSKIS lenkų rašytojas

Belaisvio prisipažinimas
(Apsakymas)

Aš tuomet buvau labai 
jaunas, žvarbus sausio vė
jas stūgavo mano miesto 
griuvėsiuose, ir aš bergž
džiai ieškojau juose moti
nos, brolio, sesers pėdsakų. 
Menkutis tos atmintinos 
žiemos sniegas plonu sluoks
niu pridengė nepalaidotus 
draugų kūnus, draugų, ku
rių aš netekau černakovo 
placdarme, o lauko paštas 
vis dar siuntė jiems laiškus.

Nuo aušros milžiniška ge
dulinga eisena liejosi per 
Varšuvą Pirmosios armijos 
pulkai. Žmonės ėjo tylėda
mi, panarinę galvas, nulei
dę šautuvų ir automatų 
vamzdžius. Per švarplėtą 
fanerą, degančią lango 

■ kiaurymę, aš aiškiai girdė
jau vienodą negarsų tūks
tančių kojų tapsėjimą. Blau
si fronto žibalinės lempos 

( Ugnelė vos apšvietė baltą 
užrašų knygutės stačiakam
pį ir pieštuką, gulinčius 
greta vienas kito ant stalo, 
o toliau viskas tirpo tam
soje, kurioje greičiau nu
jaučiau negu mačiau auto
mato kontūrus ir neramų 
sargybinio akių blizgėsi.

Aš privalėjau iškvosti be
laisvį.

Bet tuomet aš buvau la
bai jaunas, dar nesidomė
jau žmonių likimais, nesi
stengiau jų suprasti. Aš te
žinojau neapykantą.

Aš stebėjau, kaip jis, bu
kai įsistebeilijęs į rudą dė
mę purviname tvarsčio 

; skurlyje, apgaubusiame 
ranką, mechaniškai krutino 
žandikaulius. Jis kramtė. 

' Prakąstą duonos abišalę jis 
laikė sveikojoje kairėje ran
koje.

Aš riktelėjau: — Stot!
Jis klusniai pašoko ir iš

sitempė, numesdamas ant

grindų savo duoną. Tačiau 
nepažvelgė į mane. Apla- 

'mai, jie niekad nežiūrėda
vo į akis. O šitas žiūrėjo į 
grindis, į savąją duonos 
žiaubrę. Jis buvo alkanas. 
Mane tai džiugino. — Kažin 
kas jau spėjo pašerti jį?— 
piktai pagalvojau.

Klausimas man atrodė 
aiškus. Jis buvo iš “žudi
kų brigados,” iš SS štan- 
dartenfiurerio ir policijos 
pulkininko Dirlenvangerio 
drausmės brigados. Briga
da buvo sudaryta iš krimi
nalinių nusikaltėlių, teismo 
rūsčiai nuteistų pakeičiant 
bausmę tarnyba fronto da
liniuose. Mes žinojome juos 
jau pusmetį. Jie kaudavosi 
įnirtngai, nepasiduodavo 
beveik niekada, žudydavo 
visada. Tai jie pabuvojo 
Volioję, Staruvkoje, o po to 
Černiakove (Varšuvos ra
jonas). O šitas, be to, tu
rėjo geležinį kryžių. Pur
vini juodai raudono kaspi
no skuteliai karojo nuo tre
čios jo mundieriaus sagos. 
Matyt, paskutinę akimirką 
jį mėgino nuplėšti. Anuo 
metu šitoks kryžius buvo 
pakankamas nusik a 11 i m o 
įrodymas.

Atvirai kalbant, tas be
laisvis nebuvo man reika
lingas. Jis negalėjo pasaky
ti nieko naujo. Tai, ką ži
nojo jis,, eilinis, tas žiups
nelis žinių apie jo kuopą, 
daugių daugiausia — bata
lioną, dar šįryt toks svar
bus mums, dabar, kai jau 
keliolika valandų žaibiškai 
vystėsi mūsų puolimas, pra
rado bet kokią reikšmę.

—Jūs kriminalinis nusi
kaltėlis? — paklausiau dėl 
tvarkos.

Belaisvis linktelėjo galva, 
nepakeldamas akių. Jis vis 
dar žiūrėjo į nukritusią

žiaubrę.—Jau perdaug gai
lestinga mūsų armija, vel
niai rautų! — nusikeikiau 
širdyje. Nebuvo abejonių, 
kad duoną jam davė sargy
binis.

—Gal būt, jūs norite ką 
nors paaiškinti?

—Ne. Aš nesiteisinsiu,— 
sumurmėjo jis.— Aš turiu 
kryžių...

Tai buvo pasakyta tokiu 
tonu, kad aš negalėjau su
prasti—ar kryžius, jo nuo
mone, savaime išteisina jį, 
ar yra nepaneigiamas kalti
nimas.

Aš leidau jam atsisėsti ir 
suvalgyti duoną. Jis nepa
dėkojo. Aš užrašiau jo an
ketinius duomenis, keletą 
neesminių skaičių, kuriuos 
jis pasakė. Paskui parašiau 
raštelį į divizijos štabą.

—Tai jūs nieko daugiau 
nebenorite pasakyti?

—Ne.
—Išvesti!
Sargybinis nuleido auto

mato vamzdį. Apkaboje su
klegėjo išjudinti šoviniai. 
Tęsiamai girgžtelėjo atida
romos durys, ir šalto oro 
tumulai baltu garo debesiu 
įsiveržė į kambarį.

Vokietis atsistojo. Jis dar 
nebaigė valgyti ir automa
tiškai krutino žandikaulius. 
Aš mačiau, kaip jis nuryja 
paskutinį atkąstą kąsnį. 
Jis pažvelgė į likusią plute
lę, nervingai suspaudė ją 
rankoje, o po to, sumaigy- 
tą ir purviną, atsargiai pa
dėjo ant stalo krašto, tar
tum ruoštųsi dar grįžti čia. 
Jis pakėlė galvą. Aš išvy
dau bespalves, išblėsusias 
nebejauno žmogaus akis. t

—Ne,—pakartojo jis, nors 
aš nebeklausinėjau. — Dau
giau nebeturiu ką sakyti.

Belaisvis nusisuko. Jis 
jau stovėjo tarpdury* Tuo

prikalus grūdų sėklai, dalis 
derliaus "išduodanti Kolūkie
čiams už darbadienius. Po 
400-600 kilogramų naujo 
derliaus grūdų gavo Stasio 
Povilonio, Augusto Kučins
ko ir kitų kolūkiečių šei
mos. Pakankamai grūdų 
kolūkiečiai turi dar nuo per
nai, bet kam ne malonu pa
ragauti šių metų duonos, 
kuri taip sunkiai išgelbėta.

Kolūkiečių trobose pakvi
po šviežia šių metų duona.

J. Jašinskas

AUGA KOLŪKIO 
GYVENVIETE

Dar visai neseniai Pa
kruojo rajono Stalino var
do kolūkio Pelaniškių kai
me iškilo naujas pastatas— 
600 vietų kiaulidė. Kur tik 
beeisi, nerasi kolūkyje to
kio kaimo, kuriame šalia 
senų trobesių nesipuikuotų 
nauji, erdvūs pastatai. Per 
dešimtmetį kolūkyje pasta
tyta apie 30 visuomeninių 
pastatų.

—Nemažai pastatėme, ta
čiau negalime sakyti, kad 
statyboms atėjo galas,—sa-

dirbo be atokvėpio, nežiūrė- ko kolūkio pirmininkas Al- 
dami sekmadienių. Ypač i bertas Parčiauskas. — Sta- 
šauniai pasidarbavo antro- tybininkams darbo netrūks-
sios brigados kolūkiečiai, 
kuriems vadovauja brigadi
ninkas J. Spietinys. Čia 
jau seniai kuliamas derlius, 
sėjami žiemkenčiai. Kūlėjai 
negali atsidžiaugti derliu
mi. Tiek javo smėlinga že
mė dar nėra davusi. Rugiai 
rinktiniai: daugiau kaip po 
20 centnerių byra iš hek
taro.

Kolūkio valdyba nepamir
šo savo nutarimo. Vos tik

ta.
Tikra tiesa. Kolūkio sta

tybininkai, prityrusio meis
tro Jono Ivinsko vadovau
jami, net nespėja visko pa
daryti. Juk dabar vienu 
metu statoma 200 vietų 
kiaulidė, prie jos pašarų 
sandėlis, o gyvenv i e t ė j e 
sparčiai kyla 4 gyvenamie
ji namai, kurie kolūkie
čiams bus perduoti išsimo
kėtinai. Aic/. Lititauskas

iš

Naminis arklys
Naminis arklys yra kilęs, 
laukiniu arkliu, kuriu mus žmonės atrankos keliu

V C '

gaus balsą ir supranta pa
peikimą ir pagyrimą.

Pastebėtus arklių savu-

protėviai, manoma, b u v o patobulino ir prisiaugino 
pradėti jaukinti labai se- i daug veislių, kurių vieni la
bai seniai Vidurinės Azijos‘bjau tinka sunkumams ve- 
stepių tyrumose klajoklių! ^°ti, pav., ardenai, kiti jo- 
tautų (hunų, totorių, kal
mukų), kuriems arkliena ir 
kumelių pienas buvo beveik 
vienintelis maistas.

Laukinių arklių yra 
ir dabar, jie gyvena ir 
nosi stepėse dideliais 
riais, kad geriau būtų apsi
saugoti nuo priešų — gy
vulių grobuonių. Nuo gro
buonių jie stengiasi pabėgti 
arba bendrai kanopomis ir 
dantimis gintis. Vaikus ku
melės apstoja ratu ir puola 
priešą. Tam tikromis vir
vių kilpomis, kurios užme
tamos arkliui ant kaklo, 
laukiniai arkliai gaudomi 
ir pagauti pratinami joti ir 
kitus darbus atlikti.

Prijaukintas arklys dabar 
yra tikras ir labai ištikimas 
žmogaus draugas ir padėjė
jas, nes jis tinka joti, va
žiuoti, sunkumams vežioti 
ir kitiems darbams. Arklius 
ypač mėgsta lietuviai: ark
lys labai dažnai minimas 
lietuvių dainose ir pasako
se; žirgą lietuvis nuo se
niausių laikų mini su pa
garba, nes jis jį lydi kasdie
niniame gyvenime, kovoje 
už būvį ir laisvę. Žirgas la
bai pripranta prie tų žmo
nių, kurie su juo gerai el
giasi, juos pamėgsta ir jų 
klauso. Arklys pažįsta žmo-

dar 
ga- 
bu-

dinėti, pav., arabų veislės 
arkliai. Lietuvoje augina- ' 
ma labai tinkama ūkio sąly
goms arklių veislė, vadina
mi žemaitukai.

Arklys didelis ir stiprus 
gyvulys. Krūtinė ir pečiai 
gerai išlavėję, tvirti. Prieš
akinėje kūno dalyje dau
giau išlavėję tik peties kau
lai. Aplamai, arklio kūno 
sudarymas, ypač lengvųjų ‘ 
arklių, yra labai grakštus 
ir dailus.

Arklys geras bėgikas.

Ančiasnapis
keistoko pavidalo ne

didelis, vos 25 colių ilgio 
gyvulys, gyvena vandenyje. 
Ančiasnapiu jis vadinamas 
todėl, kad jo snukis pana
šus i anti-es snapą.

Ančiasnapio kūnas apau
gęs tankiais neperšlampa
mais plaukais. Kojos turi 
po penkis pirštus, kurie su
jungti plaukiojamosi o m i s 
plėvėmis; jomis ančiasnapis 
plaukiodamas irstosi kaip * 
irklais. Priešakinių kojų 
plėvės didesnės. Be to, pirš
tai turi stiprius nagus, ku
riais ančiasnapis išsikasa 
urvą. Trumpa plokščia uo
dega plaukdamas vairuoja.

Orutinių ausų ančiasna
pis neturi, jų vietoje yra

šis

met įėjo majoras Sokoli- 
ČiUS.

Sumišęs aš pašokau. 
Juk ne anksčiau kaip prieš 
dvi dienas majoras išsi
kvietė mane ilgokam pokal
biui dėl to, kad, apklausi- 
nėdamas belaisvius, aš per 
daug keliąs balsą. Aš greit 
prisiminiau, ką ir (visų 
svarbiausia) kaip šiandien 
kalbėjau belaisviui, bet ne
galėjau suvaikyti savo min
čių. Mandagiu “klausau, 
jaunesnysis leitenante” ma
joras priminė man mano 
pareigas.

Aš raportavau, kad ap
klausinėjimas baigtas. Be 
laisvis nepasakė nieko įdo
maus, ir aš kaip tik ruo
šiausi siųsti jį į divizijos 
štabą.

—Nieko įdomaus, — pa
kartojo majoras sėsdamas į 
mano vietą.

—Tikrai taip, — patvirti
nau aš.

— Ką gi, būna ir taip. 
Vet vis dėlto šitas gali bū
ti įdomus... Jums, jaunes
nysis leitenante, pirmiau
sia. Sėskite!

Majoras skaitė mano ra
šytą apklausinėjimo proto
kolą, o aš drožiau pieštu
ką. Lengviau atsikvėpiau iš
vydęs, kad apkramtyta plu
ta dingo nuo stalo. Pažvel
giau į belaisvį.. Jis sėdėjo 
ant taburetės išsitempęs, 
lyg po komandos “ramiai.” 
Tur būt, jis galvojo, kad ši
taip reikia laikytis aukštes
nio karininko akivaizdoje. 
Suprantama, jam nė į gal
vą neatėjo ką nors kram
tyti. — Gerai išdresiruotas, 
—susierzinęs pagalvojau.

—Už ką jūs patekote į 
kalėjimą? — paklausė ma
joras, baigęs skaityti mano 
užrašus.

Belaisvis neatsakė, tik 
truputį nulejdo galvą. At
rodė, kad apie tai jam ma
žiausia norėtųsi kalbėti.

—Nuosekliai papasakoki

te mums, kaip tai įvyko, 
kada, kokiam laikui jus nu
teisė, už ką? — neatlyžo 
majoras. — Na, aš klausau!

—Ponas majore, — atsi
liepė vokietis, — tai buvo 
taip seniai... Ir aplamai, 
ar man beverta kalbėti... 
Gaila laiko...

Vokiečio žodžiai, ypač jų 
tonas, ilgesingas vaikiškos 
širdgėlos tonas, taip neside
rino su visa jo išvaizda, su 
ta soldafono povyza, kuris 
net sėdėjo “ramiai,” su me
diniu abuojumu iki išol, bu
vo taip kitoniška, nauja 
man gerai pažįstamoje, pa
prastai kupinoje tik įnir
šio, paniekos ir baimės ap
klausinėjimų ir tardymų 
drebulys — gal iš pasibiau- 
rėjimo, gal iš susijaudini
mo.

Majorui tai, matyt, nepa
darė įspūdžio.

■—Ne, kodėl gi? Laiko 
pakankamai, — tarė jis, už
sirūkydamas p a p i rosą. — 
Mes klausome. Tai už ką 
jūs patekote į kalėjimą? 
Ž m o g ž udystė ? Apiplėši
mas? — patarinėjo jis ga
limus atsakymus.

—Ginkluotas apiplėšimas, 
pasikėsinimas nužudyti, — 
vokiečio balsas skambėjo 
jau normaliai, sausai, abe
jingai. — Bet, tiesą sakant, 
už paprastą brakonieriavi
mą. Tiktai paskui padarė, 
kad aš, esą norėjęs nužudy
ti, — paaiškino jis, ir man 
pasirodė, kad tie žodžiai vėl 
buvo pasakyti kitaip, su 
kažkokiu liūdnu atsižadėji
mu.

—Už brakonieriavimą? — 
tartum nudžiugo majoras.- 
—Girdite? Už brakonieria
vimą!—pakartojo jis, kreip
damasis į mane. — Iš kokių 
jūs vietų? — ūmai paklausė 
jis belaisvį.

Aš nesuprantu, kokį vaid
menį vaidina tai, kad vo
kietis buvo brakonierium ir 
ką bendro turi su tuo jo 
gimimo vieta.

>—Iš kaimo, — patylėjęs 
atsakė belaisvis, — iš kai
mo... — Jis ištarė kažkokį 
grynai vokišką pavadiniųią,( 
besibaigi antį “dorf” ar 
“vald.”

—Gerai, bet kur tai yra? 
—paklausė majoras.

—K... apylinkėse... — vo
kietis pavadino mažytį 
miestuką šiaurės Bavarijo
je. Ir šis pavadinimas man 
visiškai nieko nesakė.

—K?! — šį kartą majo
ras buvo aiškiai patenkin
tas. — Tada jūs turėtumė
te gerai pažinoti fon N...— 
ir jis paminėjo pavardę vie
no žinomiausių hitlerinių 
generolų, “pagarsėjusio” 
Volios ir Ochotos budelio, 
kuriam nuo pirmųjų Var
šuvos sukilimo dienų buvo 
pavaldi Dirlevangerio bri
gada.

—Žinoma! — belaisvis at
kuto, tartum jiedu su ma
joru būtų suradę gerą ben
drą pažįstamą.—Ponas gra
fas gyveno K..., ten jis tu
rėjo rūmus, puikų dvarą, 
milžiniškus miškus...

—Ir tuose miškuose jūs 
brakonieriavote?

—Tikrai taip. Tai yra, 
tiesą sakant... ne visai taip. 
Iš pradžių aš buvau eigu
liu... — vokietis nutilo ir 
nuleido galvą. Jo pirmykš
tės medinės pozos neliko nė 
žymės. Priešais mus, ro
dos, sėdėjo kitas žmogus — 
kasdieniškas, nebejaunas it 
pailsęs. Aš pagalvojau, kad 
jis tikrai kažkada buvo ei
guliu. Kažkada, prieš tap
damas budelio parankiniu.

—Na? Kas atsitiko tuo
met, iš pat pradžių?—ma
joro balsas skambėjo griež
tai it įsakmiai. Man rodės, 
kad vokietis, majoro oficia
laus tono atšaldytas, vėl ta
po išmuštruotu kareiviu ir 
abuoju belaisviu, kad jis už
sispirs ir mes nieko nebeiš- 
gausime iš jo. Bet aš apsi-

tik ausų angelės, kurios ne
riant i vandeni užsidaro. 
Vietoje dantų abiejuose 
žandikauliuose turi aštrias 
ragines plokšteles, kuriomis 
gali triuškinti vandeninių 
minkštakūnių kiautus ir ki
tą maistą, kurį jis suranda, 
besiknaisydamas dumble.

Vandenyje surastą mais
tą ančiasnapis susikrauna 
tam tikruose žandų užpaka
lyje esančiuose tuštymuose, 
nes maistą suėsti jis gali 
tik tada, kai išlenda iš van
dens.

Ančiasnapiai gyvena Aus
tralijos ir Tasmanijos upių 
p a k r a n tėse išsiraustuose 
urvuose. Urvai turi dvi an
gas — vieną išeiti į sausu
mą, o kitą po vandeniu.

Ančiasnapiai iš kitų žin
duolių išsiskiria tuo, kad jų 
patelės padeda 2-3 paprasto 
riešuto didumo, minkšta 
plėve aptrauktus kiaušinė
lius ir iš jų išperi vaikus. 
Iš kiaušinėlių išsiritusius, 
plikus vaikus maitina savo 
pienu. Patelės tešmenų ir 
spenių neturi: pieno liaukos 
yra mažose odos raukšlėse, 
prie kurių minkštais snape
liais prisiglaudę jaunikliai 
žinda.

Haga. — Centrinės Ame
rikos Honduras© respubli
ka, per tarptautinį teismą, 
reikalauja 300 ketv. mylių 
teritorijos nuo Nikaraguos 
respublikos.

rikau. Vokietis pakėlė gal
vą ir minutę atidžiai žiūrė
jo į mus, tartum mąstyda
mas, ar verta... Aš vėl iš
vydau jo akis. Mane su
krėtė tai, kad jos ne tiktai 
išblėsusios, pailsusios, se
nos, bet ir tuščios, tartum 
jos ne vadinamasis “sielos 
veidrodis,” tartum joms nė
ra ką atspindėti...

(Bus daugiau)
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(Pabaiga)

Praradę savo dvarus ir 
fabrikus, jie jau kelis kar
tus pardavė savo sąžinę ir 
garbę, ir dabar šie smulkūs 
ž m o g e 1 iūkščiai meldžiasi 
ponui Doleriui ir nuolat, 
kaip maldą, kartoja žodį 
“laisvė.” Apie ją prisime
na ir J. Mekas:

“Laisvė, laisvė, laisvė. Vi
sados laisvė! Bet man, da
bar rodos, kad mes dar net 
ir nepradėjome kalbėti apie 
tikrąją laisvę. Visus šituos 
metus ir tegirdėjau kalbant 
— ir mūsų laikraščius, ir 
organizacijas, ir mūsų žmo
nes — tiktai apie savo as
menines laisves, ambicijas, 
savo nuosavybes... Žmogus 
nebegali laisvės žinoti nei 
laisvės suprasti, neigi jis 
turi teisę kitus nelaisve ap
kaltinti, ar apie kitų laisvę 
kalbėti ir spręsti, kai jis 
pats yra pavirtęs į nieką, 
kai jo paties laisvės nusmu- 
kimas, idealų nusmukimas, 
tikrų emocijų suparodini- 
mas ir suliliputinimas yra 
taip toli nuėjęs. Tada visai 
nesvarbu, kur, kiek laisvės 
yra, kur jos yra daugiau, 
kur mažiau ir per kiek dau
giau, ir per kiek mažiau...

“Gyvas žmogus pažiūri 
tau į akis, ir tu sudrebi, re
aguoji. Daugumos Ameri
kos lietuvių akys pasidaro 
bedugnės, apsinešusios, be
prasmės, prapuolusios tuš
tumos. Kai vidaus turinys, 
kai jausmai ir tikslai, ir 
tikros emocijos, ir tikri ide
alai yra pakeičiami įsibė
gėjusios pozos—ir akys ta
da prapuola. Aš dažnai su
tinku senus pažįstamus, bet 
jų jau nebepažįstu, ir ilgai 
žiūriu į juos, bandydamas 
atspėti jų vardus, gėdyda
masis savo menkos atmin
ties. Ir aš matau, kad jie 
dažnai įsižeidžia, ar galvo
ja, kad aš pamiršau juos ir 
draugystę. Jie netgi nei 
nemato, nei nejaučia, kaip 
jie yra pasikeitę. Ne tai, 
kad jie dažnai pernelyg pa
sunkėję: ne, aš nebepažįstu 
jų akių.

“Aš esu gerai stebėjęs sa
vo generaciją prieš dešimt, 
prieš septynerius metus, ir 
aš dažnai esu žiūrėjęs į 
juos susirinkimuose, ir va
saros stovyklose, ir išvyko
se, matydamas juos perei
nant iš jaunimo į suaugusį 
jau amžių: matydamas, 
kaip ir tie mažai idealizmo 
ir gyvybės išsive r ž i m a i, 
kurie dar buvo matomi prieš 
septynerius metus, dabar, 
palengva, kažkur užgeso, 
kažkaip surambėjo. Aš ma
tau dabar juos kurioje nors 
iškyloje vis dar kartu, arba 
bent dalį jų, kurie dar visai 
nenubiro, gulint kur nors 
ant smėlio, jau sunkiais, ir 
apvalesniais veidais, profe
sionalus, daktarus, inžinie
rius, advokatus, biznierius, 
ir dar vis kalbančius. Bet 
kai įsiklausau, kai arčiau 
įsižiūriu, man pasidaro bai
su, aš išgirstu vis tuos pa
čius pasikalb ėjimus, vis 
tuos pačius senus sapnus; 
tik tiek, kad jie dabar jau 
lyg smėliu apsinešė, ir lyg 
pakulom apvynioti, negyvi, 
kaip daug kartų girdėtas 
juokas.”

Ar tai praregėjimas, ar 
eilinis emigrantinio nervin
gumo ir jautrumo prasiver
žimas?
“APIE ŽEMĖN NEĮAU

GUSIĄ KARTĄ...”
Po tokia antrašte straips

niui aniems trims vyrams 
atsako trys Lietuvos įžymūs 
jauni vyrai: poetai Alg. 
Baltakis, Just. Marcinkevi
čius ir skulptorius K .^Bog

danas. Ats a k y m a s tilpo 
“Tiesos” š. m. rugp. 21 d. 
laidoje. Jų raštas įdomus ir 
mes čia jį skaitytojui pa
duosime ištisą. Skaitome:

Neseniai Tarybų Lietuva 
šventė savo dvidešimtmetį. 
Šių eilučių autoriams tėra 
maždaug po trisdešimt me
tų. Mes dar prisimename 
nuolatinio rūpesčio ap
niauktus tėvų veidus, ant
stolio išvedamos karvutės 
maitintojos mūkimą, ilgas 
bedarbių eiles, buožėms par
duotas gražiausias vaikys
tės vasaras... Dar ryškiau 
mūsų atmintyje iškyla pa
trankų griaudėjimas, bom
bų sproginėjimas, nekaltai 
žudomų žmonių klyksmas. 
Bet ir šie vaikystės pergy
venimai tuo metu nebuvo 
giliau įsisąmoninti, įpras- 
tinti. Gal būt, tik dabar 
mes pradedame kaip rei
kiant suvokti, ką tada per- 

| gyveno mūsų tauta, visas 
pasaulis. Savo sąmoningą 
gyvenimą mes prade j o m e 
tik pokario metais. Mus 
auklėjo tarybinė mokykla, 
tarybinė tikrovė.

Pastarasis dvidešimtme
tis—tai iš esmės visas mū
sų gyvenimas. Ir mes di
džiuojamės ir džiaugiamės, 
jog mūsų jaunystė sutapo 
su tokiu audringu, tokiu tu
riningu Tarybų Lietuvos 
laikotarpiu. Brangiau šia, 
ką šie metai mums davė,— 
tai tvirtas įsitikinimas, kad 
mūsų liaudis, mūsų tauta 
eina teisingu keliu ir kad 
šis kelias—tai ir kiekvieno 
mūsų asmeninis kelias.

Bet ne visi Lietuvos jau
nuoliai buvo tokie laimin
gi. Karo audra dalį mūsų 
vienminčių nubloškė toli 
nuo savo tėvų žemės. Kaip 
jie gyvena, kokie jų sieki
mai, koks dvasinis penas— 
visa tai negali mūsų nedo
minti. Ir, turime pasakyti, 
kad, sklaidydami emigraci
nę spaudą, dažniausiai pa
tiriame kartėlį ir nusivyli
mą. Nieko nenorima su
prasti, visa, kas vyksta Ta
rybų Lietuvoje, dergiama, 
šmeižiama. Tai, kad neapy
kantą mūsų naujajai Lietu
vai reiškia žmonės, savo lai
ku “šeimininkavę” šiame 
krašte, žmonės, susitepę 
rankas, — visiškai supran
tama. Kitaip ir negali bū
ti. Bet kaip šiuo atžvilgiu 
elgiasi emigracinis jauni
mas, kurio sąmonė forma
vosi visai kitomis sąlygo
mis? Nejaugi jie nesupran
ta, jog po ta visa skambia 
patriotiškumo bravūra jų 
vyresnieji likimo bendrinin
kai slepia tik savo egoistinį 
nepasitenkinimą, kad jie 
savo laiku buvo liaudies nu
varyti nuo “valdžios lovių,” 
kad iš jų rankų išsprūdo 
dvarai, stambūs ūkiai, įmo
nės, gerai apmokamos tar
nybos, žodžiu, visa tai, kas 
anksčiau jiems užtikrino 
daugiau negu sotų gyveni
mą? Deja, iš spaudos iki 
šiol menkai tesimatė, kad 
šitaip būtų galvojama, nors 
tikrovėje, tur būt, ne vienas 
jaunuolis keikė tuos, dėl ku
rių kaltės jiems teko karti 
išeivio dalia. Bet štai at
sirado drąsesnių žmonių, 
kurie ir spaudoje drįso pa
reikšti nepasitenkinimą sa
vo “dvasiniais vadovais.”

“Tiesoje” perskaitėme L. 
Albausko straipsnį “Prare
gėjimas?” Čia pateikiamos 
ištraukos iš A. Šalčiaus, A. 
Mackaus ir J. Meko straips
nių, rodančios, kad emigra
cinio jaunimo tarpe vyksta 
tam tikras skirstymasis. A. 
Šalčius rašo: “Jaunesnieji, 
kantriai , klausęsi vyresnių
jų monologų, staiga įsitiki

Kai kurie naujų ateivių balsai ir jų atgarsis Lietuvoje
no nebeturį daugiau pasiti
kėjimo tais, kurie patys ne
betiki.” Mums, gal būt, 
sunku įsivaizduoti, kaip bu
vo galima tiek ilgai pasiti
kėti tais, kurie seniai išda
vė savo liaudį; savo tautos 
interesus. Bet, kaip sako
ma, geriau vėliau, nei nie
kada. Kur gali emigracinį 
jaunimą nuvesti subankru
tavusios ideologijos šulai, 
jeigu jie patys jau seniai 
yra atsidūrę aklavietėje? 
Kokius šviesius idealus jie 
gali iškelti jaunimui, jeigu 
jų pačių ideologija yra se
niai supuvus? Tad nėra ko 
stebėtis, jeigu šioje išeivijos 
dalyje viešpatauja, to pa
ties A. Šalčiaus pripažini
mu, “pasidavimas apatijai, 
defetizmas, fatalizmas, ti

I ietuva paveiksluose
BETRIUKŠMIS TRAMVAJUS

Rygos vagonų gamykloje pagamintas bandomasis naujo 
tramvajaus RVZ-6” pavyzdys. Jis pasižymi betriuklšme pa
greitinta rida ir gali išvystyti greitį iki 65 kilometrų per va
landą. Triukšmas likviduotas, pakeitus ratų konstrukciją. Be 
to, triukšmą mažina ir tai, kad lingės pakeistos guminiais 
karuliais.

Lazdininkų kolūkio žemėje (Kretingos rajonas).
J šį kolūkį atėjo dirbti visi abiturientai-komjaunuoliąi, šiais 

metais baigę Darbėnų vidurinę mokyklą.
NUOTRAUKOJE: abiturientė iRūta Gervinskaite derliaus 

nuėmimo metu.

Klaipėdoje vyko tarprespublikinis seminaras šieno miltų 
gamybos organizavimo klausimais. Seminaro visi dalyviai pa
buvojo Šilutės rajono Rusnės žuvininkystes ūkyje, kur susipa
žino su šieno miltų gaminimu. Be to, jie apžiūrėjo Tarybų 
Sąjungoje pagamintus pirmus agregatus šieno • Pultams ga
minti “SM-400” ir šieno piovėjų smulkintuvą “Kip-4,4,”

Nuotraukoje matome Lietuvos TSR žemės ūkio elektrifi- 
kacijos-mechanizacijos instituto vyr. inžinieriųikonstruktorių 
J. Sirvydą supažindinant seminaro dalyvius su šieno ? miltų 
gaminimo agregatu “SM-400,” ■
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Tramvajaus vagonas turi 111 minkštų vietų, ventiliaciją, 
kurios pagalba galima šildyti orą žiemos metu.

kėjimas klaidingų pranašų 
haliucinacijomis, išlaisvini
mo miražais.”

A. Mackus apie savo 
kartą yra pasakęs, kad tai 
“žemėn neįaugusi karta.” 
Taip sakydamas, straipsnio 
autorius, matyt, galvojo 
apie tuos savo kartos žmo
nes, kurie dar nepritapo 
prie amerikinio gyvenimo 
būdo. Kiti gi, kiek mums 
žinoma, numojo ranka į bet 
kokius idealus ir tesirūpi
nę tik savo kišene. Dores
ni išeiviai, tie, kurie pri
klauso “žemėn nejaugusiai 
kartai,” piktinasi šitokiais 
tautiečiais, tačiau, mums 
rodos, nesupranta, jog tai 
logiška pabaiga to kelio, 
kuriuo tie žmonės visą lai
ką ėjo. Jiems tėvynė f ak-

tiškai nerūpėjo ir tada, kai 
jie viešpatavo Lietuvoje. 
Apie šiuos žmones teisingai 
rašo tas pats A. Mackus, 
kad buržuazijos vai d y m o 
metais tik šnekama buvo 
daug apie tėvynės meilę, o 
maža daroma jos labui. Kas 
gi, jei ne šie žmonės, kal
ti, jog mūsų kraštas turėjo 
menką pramonę, atsilikusį 
žemės ūkį? i Apie kultūrą 
netenka ir kalbėti. Tačiau 
taip turėtų padaryti ir ati
tinkamas išvadas. O jos la
bai paprastos. Būtent, tik 
naujos ideologijos žmonės 
galėjo mūsų kraštą pakelti 
į tą lygį, kokį jis pasiekė 
šiandien. Mūsų kolūkiuose, 
fabrikuose, mokslo įstaigo
se yra tūkstančiai tvirtų, 
valingų, naujo tipo žmonių, 
kuriems šnekos mažiausia 
rūpi. Jie dirba—atkakliai, 
su protu ir širdimi, žinoda
mi, kad jų darbas nenueina 
veltui.

KĄ TURI TARYBINIS 
ŽMOGUS

Tarybinis žmogus turi 
tai, ko negali turėti tegu ir 
sąžiningas, tačiau buržuazi
nės ideologijos riboj amas 
žmogus: aiškų tikslą, aiš
kią perspektyvą. Galima 
daug ir gražiai kalbėti apie 
žmogaus asmenybę, apie jos 
laisvę, galima netgi kankin
tis, matant gyvenimo neto
bulumus, galima nuolatos 
degti, bet vis vien ši ugnis 
nepavirsta pozityvia jėga.

Pati gyvenimo logika ro
do, jog visa žmonija anks
čiau ar vėliau turės pasuk
ti tuo keliu, kuriuo eina Ta
rybų Sąjunga, kuriuo eina 
kitos socialistinės šalys. To
kia yra pačių visuomenės 
vystymosi dėsnių būtinybė. 
Mūsų kartos žmonėms, gy
venantiems Čia, Tarybų Lie
tuvoje, sunku ir įsivaizduo
ti, jog dar yra šalių, kur 
jaunimui tenka įmonės šei
mininką prašyti darbo, kad 
kažkam reikia būti dėkin
gam už tai, kad šis, pasi
savindamas jo darbo vai
sius, teikiasi ir jam numes
ti centą kitą. Ir visa ka
pitalistinio pasaulio moralė 
mums atrodo pagrįsta to
kiais abejotinais, netvirtais 
pagrindais, jog sunku ir įsi
vaizduoti, kuo, būtent, mums 
svetimų pažiūrų jaunuolis 
grindžia savo gyvenimą,

Bet čia jau — kiekvieno 
vidinė problema. Jeigu kas 
randa reikalo kitaip gyven
ti ir mąstyti, su tuo tenka 
skaitytis. Bet mums malo
nu, kada žmonės užjūryje 
ima sveikiau galvoti, kada 
nepasiduoda pigiai, ak
lo pykčio padiktuotai pro
pagandai, stengiasi išsiaiš
kinti, kur, būtent, melas ir 
kur tiesa.

Iš tikro, tik piktintis 
drauge su J. Meku buvo 
galima, mažų mažiausią, 
n e s ą ž iningais komentato
riais, kurie reakcinėje emi
grantų spaudoje sten g ė s i 
suniekinti puikią Juozo Ke- 
dainio skulptūrą “Kolūkio 
arklininkas.” Dailini n k a s 
pavaizdavo paprastą darbo 
žmogų, tokį, koks jis iš ti
kro yra: tvirtą, neišsipuo- 
šusį, dvelkiantį šiurkščiu 
grožių.. Ir tai sukėlė ponų, 
kurie kadaise taip garbino 
“sveiką lietuvišką kaimą,” 
patologinį įniršį. Ir jūs, 
gerb. Mekai, be reikalo čia 
įžiūrėjote tik miesčionišku
mą. Šio įniršio šaknys kur 
kas gilesnės, apie tai jūs, 
suradę laiko, pagalvokite.

Mūsų literatūros, meno 
pagrindinis herojus — pa
prastas darbo žmogus. Ir 
.tai dėsninga visuomenėje, 
kur menas tarnauja liau
džiai. •

MUS SUJAUDINO
Kartojame, mus sujaudi

no minėtasis straipsnis. Ir 
tik gaila, kad jo antraštė 
kol kas baigiasi klaustuku. 
Mes būtume naivūs, jeigu 
galvotume, kad vienu kitu 
straipsniu būtų galima šį 
klaustuką nubraukti. Ta
čiau esame įsitikinę, kad 
pati gyvenimo logika atvers 
akis ne vienam, tegu ir pa
simetusiam, tačiau doram 
užsienio lietuviui.

Mūsų pareiga — būti to
kių žmonių atžvilgiu tole
rantiškiems, nesutapati n t i 
jų su tais reakcionieriais, 
kurių moralinė mirtis 
yra akivaizdus faktas. No
rėtųsi tikėti, kad lietuvių 
išeivijos tarpe atsiras vis 
daugiau žmonių, besisten
giančių objektyviau vertin
ti įvykius, į Tarybų Lietu
vą nebežiūrinčių pro tuos 
juodus akinius, kurių re
ceptus jiems įbruka akli

Studija apie JAV etniškų 
grupių kalbų šaltinius

JAV jų Švietimo įstaiga 
nutarė pravesti dviejų me
tų studiją apie Amerikos 
etnikų grupių kalbų šalti
nius. Ši studija Pennsylva- 
nijos Universiteto rėmuose 
bus vadovaujama D r. Jo
shua A. Fishman, buvusio 
žmonių Santykių ir Psicho
logijos profesoriaus. Švieti
mo Įstaiga šios studijos fi
nansavimui ‘ paskyrė $141,- 
000. Joje bendradarbiaus 
ir Amerikos Taryba Tautų 
Tarnybai (American Coun
cil for Nationalities Serv
ice) New Yorke ir jos įstai
gos per visą kraštą.

Paskelbdamas apie šią 
studiją, Dr. Fishman nuro
dė, kad Amerikos mokyto
jai ir švietėjai jau nuo se
niai yra susirūpinę, kad 
per mažas ame r i k i e č i ų 
skaičius žino kitas kalbas 
šalia angliškos. Kad sustip
rinti Amerikos kultūrinius, 
komercinius ir diplomati
nius ryšius su kitais pasau
lio kraštais, reikia vis dau
giau žmonių, kalbančių, ra
šančių ir skaitančių kitomis 
kalbomis. Amerikiečiai, gi
mę užsienyje ar kilę iš tėvų, 
kilusių užsienyje, yra be ga
lo turtingas, tačiau mažai 
žinomas šaltinis šiame svar
biame klausime.

Šios dviejų metų studijos 
tikslas yra išnagrinėti, ko
kiomis priemonėmis tauti
nės grupės išlaiko savo kal
bą, ligi kurio laipsnio jos 
savo vaikus moko gimtųjų 
kalbų ir kokia yra jų vado
vų bei organizacijų nuomo
nė, kas reiktų daryti, kad 
padidinus šių kalbų naudo
jimą tarp tautinių grupių 
narių.

Studija bus diskusuojama 
ųeąngliškoj spaudoj ir per 
radijo bangas ir ji tirs, kiek 
svetimų kalbų mokytojai 
Amerikos mokyklose ir ko
legijose žino apie Amerikos 
tautinių grupių kalbas ir 
jų naudojimą.

Dr. Fishman nuomone, ši 
studija “yra gera proga 
Amerikos tautinėms , gru
pėms išnagrinėti efektin- 
gesnį kalbų išlaikymą ir jų 
perdavimą savo vaikams, ir 
gera proga tautinėms orga
nizacijoms ir jų nariams 
aktyviai įsijungti į šį pro
jektą, kuris joms ir jų kraš
tams turi didelės reikšmės.”

Smulkių informacijų apie 
įvairiausius aspektus, rei
kalingus šiai studijai pro
jekto direktorius pabrėžė, 
kad reikės geros valios ir 
aktyvaus bendradarbiavimo 

okulistai. Tik ryšys su gim
tąja žeme,' objektyvus po
žiūris į istorijos eigą gali 
suteikti šiems žmonėms mo
ralinę atramą, išgelbėti juos 
nuo dvasinės krizės ir išsi
gimimo. Tarybų Lietuvos 
jaunimas pasiruošęs bend
rauti su savo bendraam
žiais lietuviais išeivijoje, 
kritiškai vertinančiais re
akcinės išeivijos veiklą, ne
pasiduodančios vertelgišku- 
mo marazmui, ieškančiais 
teisingo kelio.

Mus skiria vandenynai, 
bet mus gali suartinti su
pratimas, jog nieko nėra 
kilnesnio už draugystę, pa
remtą socialinės pažangos 
idealais, kova už taiką. Ko
dėl gi šiuo pagrindu nepa
ieškoti bendros kalbos? Mes 
tikime jaunyste, turinčia 
šviesias akis ir nesurambė- 
jusią širdį.

Alg. Baltakis, 
K. Bogdanas, 
Just. Marcinkevičius

iš etniškų grupių pusės per 
visą kraštą. Dr. Fishman 
kviečia visas suinteresuotas 
šia studija grupes, o ypač 
tautines organizacijas, už
siimančias kalbų mokymu, 
ir tėvus, “kurie dėjo ir de
da daug pastangų bemoky
dami savo vaikus gimtosios 
kalbos,” pasisakyti. “Aš ti
kiuosi išgirsti apie pasise
kimus ir nepasisekimus iš 
visų šių organizacijų ir in
dividualių žmonių,” jis pri
dėjo. “Jų patirtis bus la
bai naudinga kitiems atei
nančiuose metuose.”

Pavieniai asmenys ir or
ganizacijos, suinteresuotos ‘ y 
bendradarbiavimu su Dr. 
Fishmanu, .yra prašomos 
jam rašyti sekančiu adre- 

!su: “Language Resources 
Proječt, 111 West 57th St., 
New York 19, N. Y.

American Council

Jaunyste, 
plasnok!

Plasnok tu, jaunyste, 
Džiaugsmingai plasnok! 
Po visą pasaulį 
Be baimės skrajok.

Tau švinta gadynė 
Nauja ir šviesi, 
Ir tu gi skrajoti 
Galinga esi;

Tau lenkiasi žemė 
Ir josios kalnai, 
Ir jūra, ir oras— 
Kur tik tu skraidai.

Senatvė jau merdi — 
Tau vietą užleis, 
Jos tamsios idėjos 
Su vėjais nueis.

Taigi, tau skrajoti 
Gera padėtis )
Ir dar tave seka
Skaisti ateitis.

Taigi, tu, jaunyste, 
Visuomet skrajok 
Ir būvį žmonijos 
Taisyk ir dabok.

Žiūrėk, kad žmonijai 
Skriaudų nebūtų 
Ir kad kare žmonės 
Daugiau nežūtų;

Kad vis visi dirbtų 
Dėl liaudies naudos 
Ir gerbtų idėją 
Vienybės, taikos.

Jonas Juška

NATO JAU PRADĖJO 
DIDELIUS MANEVRUS
Londonas. — NATO pra

de j o didelius rudeninius 
manevrus. Dalyvaus apie n 
400 karo laivų ir tūkstarV 
čiai lėktuvų. Manevrai 
įvyks Norvegijos jūroje, 
Atlante ir Viduržemio jūro
je, tai yra, nuo šiaurinės 
Norvegijos iki Turkijos.



Apie Antaną Vadapalą
“Antanas Vadapalas dar 

'-iš Amerikos laikų mano ge
ras bičiulis... A. Vadapalas 
padėjo m an daug kuo.” 
Taip rašo progresyvus 
Amerikos lietuvių rašytojas 
Rojus Mizara Tarybų Lie
tuvos dvidešimtmečio proga 
išleistoje savo knygoje 
“Žvilgsnis i Praeitį.”

Mes žinojome, kad Anta
nas Vadapalas šiuo metu 
gyvena savo vasarnamyje 
ties Žaliaisiais ežerais prie 
Vilniaus. Apsilankėme pas 
jį-

Aukštas, pagyvenęs vyras 
svetingai mus sutiko. Išsi
kalbėjome.
Sunkų, erškėtrožėmis nu

klotą kelią jauny s t ė j e iš
vaikščiojo šis žmogus.

—Buvo 1911 metai,—pa
sakoja Antanas Vadapalas, 
—tais metais daug lietuviš
kojo sodžiaus šeimų paliko 
savo gimtąsias pastoges ir 
iškeliavo duonos ieškoti sve
tur. Mano tėvas turėjo dvy
liką vaikų — dvylika alka
nų burnų. “Važiuok, sūnau, 
į Ameriką, — kartą pasakė 
tėvas, gal ten uždirbsi pini
go, praturtėsim.”

Nesvetingai ir ne išskės
tomis rankomis sutiko auk
so kalnus žadėjusi Ameri
ka. A. Vadapalas dirbo 
įvairiose vietose, o dažnai 
teko ir bedarbių eilėse sto
vėti...

Amerikoje A. Vadapalas 
susipažįsta- ir už m e z g a 
tamprius ryšius su žino
mais Amerikos lietuvių pro
gresyviais veikėjais: rašy
toju Rojum Mizara ir Ame
rikos lietuvių poetu Rojumi 
židžiūnu. Jie tampa neiš
skiriamais draugais ir ben
dražygiais. Vietos lietuvių 
klubuose daro pranešimus, 
buria lietuvius darbininkus 
į progresyvias organizaci
jas, organizuoja jų kultūri
nį gyvenimą. Rojus Mizara 
ir Antanas Vadapalas mo
kosi žinomo lietuvių kompo
zitoriaus, tada gyvenusio 
Amerikoje, Miko Petrausko 
organizuotoje konservatori
joje. Lietuvių kolon i j o s e 
duoda koncertus, stato lie
tuviškas operetes, spektak
lius...

1919 m. Antanas Vada
palas įstoja į Amerikos Ko
munistų partiją ir aktyviai 
dalyvauja visuose Amerikos 
leidžiamuose progresyviuo
se lietuvių laikrašči u o s e . 
1921 metais Antanui Vada- 
palui pasiseka atvykti į tik 
ką susikūrusią Tarybų Są

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie įjos dar neskaito.

LAWRENCE, MASS.

“LAISVES”
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

APVAIKSČIOJIMAS

Tąja proga bus rodomi filmai iš Lietuvos ir

Duosime Gerus Pietus
Pietūs bus duodami 2-rą valandą dieną

Sekmadienį, Spalio-Oet. 9
Filmus rodys tik ką grįžęs iš Lietuvos 

Jonas Grybas
Bus ir kitokių įdomybių bei įvairumų

MAPLE PARKE
Atsilankykite apvaikščioti ‘Laisvės” 50 metų jubiliejų. 
Paremkime “Laisvę” finansiniai, kad ji gyvuotų dar 

daug metų ir tarnautų lietuvių visuomenei.
Rengimo komitetas

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 27, 1960

jungą. Mask v Ojų Antanas 
Vadapalas dirba drauge su 
įžymiais Lietuvos darbinin
kų revoliucinio judėjimo or
ganizatoriais Vincu Micke
vičium - Kapsuku ir Zigmu 
Angariečiu.

—• 194<Dmetais. —■ sako 
drg. Vadapalas,—mūsų sie
kimai, darbai atnešė vaisų, 
išsipildė geriausių lietuvių 
tautos sūnų, gyvenusių tė
viškėje ir už jos ribų, lūkes
čiai, svajonės. Tais metais 
aš grįžau į išlaisvintą gim
tąją žemę, Tarybų Lietuvą.

Tarybinė vyriausybė įver
tino drg. Vadapalo nuopel
nus, apdovanojo ordinu ir 
paskyrė personalinę pensi
ja.

Dabar Antanui Vadapa- 
lui 70 metų. Tačiau šis am
žius ir sunkūs už duonos ga
balą kovos keliai nepajėgė 
palenkti jo. Jis visad gy
vas, energingas, darbštus, 
mėgstąs pajuokauti. Anta
nas Vadapalas dirba res
publikinėje antrinių juo
dųjų spalvotojų metalų pa
ruošų kontoroje įgaliotiniu, 
aktyviai dalyvauja visuo
meniniame gyvenime.

Antanas Vadapalas susi
tiko su Lietuvoje viešėjusia 
Rojaus Mizaros žmona ir 
bendražyge Ieva Mizariene. 
Daug užmiršto buvo prisi
minta tą dieną.

—Laimingi jūs dabar, tė
vynainiai, — pasakė Ieva 
Mizarienė.

—Taip, jau-dvidešimt me
tų, kai išsikovojome šią lai
mę. Eug. Danilevičius

(Iš “Vakarinių naujienų”)
4

Kinija dar nesibijo 
žmonių daugėjimo

Pekinas. — Kapitalistinė
se valstybėse yra nuogąsta
vimo, kad netrukus “pasau
lyje bus per daug žmonių”. 
Bet Kinija, kuri dabar jau 
turi 700,000,000 gyventojų, 
kurios su kiekvieneriais 
metais 15,000,000 gyvento
jai padaugėja, to nesibijo.

“Liaudies dienraštis” ra
šo, kad pasaulyje dar nei 
ketvirtadalis žemės nėra 
vartojamas maisto augini
mui. Pačioje Kinijoje, kur 
jau yra 266,000,0000 akrų 
įdirbama, dar galima 166,- 
000,000 akrų naujų žemės 
pi otų paversti į maisto aug
menų gavybą.

Rochester, N:Y. ~
ATGARSIAI

Iš MOKSLININKŲ 
KONFERENCIJOS

y *

Apie rugpjūčio pusę vie
tinė spauda paskelbė, kad 
tikisi 350 mokslininkų iš 
visų pasaulio kraštų kon
ferencijoje, kuri tęsis nuo 
rugpjūčio 26 d. iki rugsė
jo 1 d., Robhesterio Uni
versitete.

Prieš konferenciją Dr. 
Robert Marshak, prof. Ro- 
chesterio Universiteto, buvo 
susirūpinęs U-2 lėktuvo in
cidentu ir pairimu viršū
nių konferencijos, kad mi
nimi du įvykiai nepaveiktų 
į Tarybų Sąjungos moksli
ninkų atvažiavimą į kon
ferenciją. Komercinė spau
da nedavė mokslininkams 
vietos pirmame puslapyje. 
Kodėl?

Dr. R. Marshak moksli
ninkų bankete matė reikalo 
padaryti pareiškimą, kad 
McCarran Imigracijos ak
tą reikia liberalizuoti, nes 
trukdo mokslininkų atva
žiavimui į mūsų šalį, o la
biausiai socialistinių šalių. 
Pasėkoje to, mūsų moksli
ninkams trukdoma įvažiuo
ti į kitus kraštus.

Rochesterio “Times-Uni- 
on” už rugp. 31 įvedamame 
apie mokslininkų konferen
ciją irgi matė reikalo pasi
sakyti, kad McCarran-Wal
ter aktą galima-ir reikia li
beralizuoti, nes jis kenkia 
mokslininkų apsikeitimui.

John McCone, pirminin
kas atominės komisijos, bu
vo klausinėtas reporterių, 
ką jis žino apie McCarran- 
Walter akto pakeitimus.

Taigi, atsibuvusioj moks
lininkų konferencijoje buvo 
plačiai reikalauta pakeiti
mo McCarran-Walter imi
gracijos akto. Rodos> mi
nimas aktas nieko bendro 
neturėtų su mokslininkų su
važiavimu, tačiau jis ken
kia mokslinėms sueigoms 
ir daro mūsų šaliai sarma
tą.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkams nebuvo naudotas 
imigracijos aktas. Jų daly
vavo 28, 2 negalėjo pribūti 
dėl nesveikatos.

Vietinė spauda atsinešė 
labai gražiai į Tarybinius 
mokslininkus, įdėjo vardus 
ir pasakė, kur dirba ir ko
kioms atominėms įstaigoms 
vadovauja.

Prof. Vladimir Veksler 
vadovavo pirmajai atvyku
siai grupei. O atvykus Dr. 
Dimitri j ui Blokincevui jis 
vadovavo visai Tarybų Są
jungos grupei. Dr. Dimit- 
rijus Blokincevas bankete 
pasakė labai įtakingą kal
bą, kad po jo kalbos dauge
lis dalyvių prašė jo kalbos 
teksto.

Mokslininkų diskusijos 
ėjo apie skaldymą atomo, 
kas per jėga laiko atomą ir 
visą visatą krūvoje, ir apie 
tai, kaip padaryti didesnio 
voltažo mašinas atomų skal
dymui.

Pagal pranešimus, dabar 
Tarybų Sąjunga turi 10 
bilijonų voltažo mašinas ir 
jau pradėta budavoti 70 bi
lijonų voltažo mašinas.

Gi mūsų šalis rengiasi 
statyti 40 bilijonų voltų ma
šiną, tik Kongresas dar ne
paskyrė tam reikalui pini
gu

Laisves Skaitytojas

PIENO ŪKININKAI Už 
PAKĖLIMĄ KAINOS
Washingtonas. — Apie 

36,000 New Yorko valstijos 
pieno pristatymo farmerių 
reikalauja pakelti kainas. 
Dabar jie gauna tik $5,76 
už 47 kvirtas pieno, tai yra, 
apie 12 centų už kvortą.

Worcester, Mass.
PUIKIAI PAVYKO 

SPAUDOS GEGUŽINĖ
. Rugsėjo 18 d. Olympia 
Parke atsibuvo garsintas 
rudeninis spaudos » naudai 
piknikas.'Diena iš ryto bu
vo apsiniaukusi ir biskį ly
nojo. Žinių skaitytojai per 
radiją pranašavo daugėjan
tį lietų. Tačiau dievulis pa
tvarkė priešingai. Jau prieš 
12 valandą pradėjo gražiai 
giedrintis ir pirmutiniai to
limi svečiai Čepuliai iš Niu
jorko jau čia pasirodė, 
džiūgavo, kad bevažiuojant 
artyn Worcesterio rado 
giedrą orą. Ir taip visą 
popietę buvo malonus oras. 
Tai ir privažiavo daug pik- 
nikierių, kad seniai tiek yra 
buvę. Parkinimo piečius 
vargiai besutalpino auto
mašinas ir du didelius bu- 
sus. Buvo atstovybės iš vi
sų didesnių Naujosios Ang
lijos kolonijų ir iš Niujorko 
kitas vežimas — J. Grybas 
su kitais draugais pribuvo.

Programa, kaip buvo gar
sinta, atlikta Montellos vy
rų grupės, vadovybėj Pociaus. 
Graž’ai padainavo. Puikiai 
dainavo vietinis duetas — 
Ona Dirvelienė su J. Saba
liausku, akomanuojant pia
nu H. Smith ir Jonui Dir
velių! su smuiką. Publikos 
stačių pilna salė, gausiai 
jiems plojo. Taip didele 
dauguma tos skaitlingos 
publikos senyvi žilagaviai 
draugiškoje nuotaikoj e 
linksminosi ir vaišinosi vi
są popietę. O vietiniai drau
gai ir draugės, nemažas jų 
skaičius, darbavosi sukaitę, 
kad visus aptarnauti val
giais ir gėrimais.

Ant rytojaus komisija su
sirinko išvalyti parko pa
talpas, ir galėjome padary
ti atskaitą, ;kiek naudos pa
darytą mūsų mylimai pa
žangiajai spaudai. Nugi 
gryno pelno liko $424.11. 
Padalinome sekamai: “Lais
vei” $300,* “Vilniai” $50, 
Urugvajaus “Darbui” pro
ga jo jubil i e j a u s $50 ir 
1 ‘ L i a u d i e s balsui” $25. 
Kaip matote, trūksta $1, 
tai sąskaitininkai sudėjo: 
D. Jusius 50c, V. Žitkus 
25c ir J. Jeskevičius 25c. 
Pinigai bus pasiųst’ minė
tiems laikraščiams.

Tai didelis ačiū darbuo
tojams, programos atlikė
jams, aukojusiems dovanas 
ir visiems atsilankiusiems.

D. J. 

Miami, Fla.
Rugsėjo 18 d. Tamošiū

nienė ir Danis, sugrįžę iš 
Lietuvos, surengė parę sa
vo draugams-gėms ir bičiu
liams, kurie juos išlydėjo 
važiuojant Lietuvon. Žeko- 
nių darže susirinkusieji bu
vo pavaišinti skaniais pie
tumis ir kitais visokiais už
kandžiais ir gėrimais. N. 
Paukštienė pasakė keletą 
žodžių, padėkodama jiems 
už surengimą šios pares. O 
Ch. Tamošiūnas pasakė, 
jam prisimena jaunystės 
dienos, kaip būdavo atva
žiuoja kas nors iš Lietuvos, 
tai tie, pas kuriuos atva
žiuoja, tuojau nuperka bač
ką alaus, sušąukia pažįsta
mus ir priima “grinorius”. 
Tai, sakė, kad ir mudu su 
Daniene taip nutarėm pa
daryti.

Danis nemažai atsakinėjo 
į klausimus apie Lietuvą; 
Benikaičiai ir Motuzai pa
aukojo b o n k ą degtinės, 
bet Tamošiūnas paaiškino, 
kad jis tą bonką paaukos 
“Laisvės*’ vajaus piknikui, 
kuris bus neužilgo rengia
mas. 7

Visiems pavalgius ir pa

silinksminus-, ‘buvo- sumany
ta sumesti , keletą dolerių 
spaudos paramai. M. Vali- 
lionienei ir M. Koch papra
šius buvo sumesta $32. Au
koj o:...Kanopiai $5, Benikai
čiai $3, Zlatkus, Valilioniai, 
Koch, Matuzai po $2; 
Thomsonai, Balzar, Shim- 
kai, Shukaičiai, Aimontai, 
Ivanauskai, Tamošių n a i, 
Lakevičius, Meisonai, Da
niai, Mileriai, Chuladai, 
Paukštienė, Vosilienė po$l. 
Paskirta $16 “Laisvei” ir 
$16 “Vilniai”.

Taipgi Danis ir Tamošiū
nienė prašė išreikšti širdin
gą ačiū J. Juškai už suteik
tą jiems nakvynę New Yor
ke važiuojant Lietuvon.

Laisvės nr. 73 iš Miami 
per neapsižiūrėjimą buvo 
pamiršta paminėti, kad Be
nikaičiai iškepė ir paaukojo 
5 vištas svečių priėmimui.

Miamiečiai jau rengiasi 
prie “Laisvės” vajaus, jau 
rinktas komitetas, kuris tuo 
reikalu rūpinsis.

L’aisvietis

*** LAISVES *** 
AUKSINIS JUBILIEJUS
1961 m. 5 d. balandžio sukanka 50 mėty 

kai leidžiamas laikraštis Laisve

Atžymėkime A u k s i n į Jubiliej ų 
Sustiprinimu Laisves Finansiniai

• ' r- r« *

JUBILIEJAUS ATŽYMĖJIMAS PRASIDĖS 1960 METAIS SU SPALIO 
1-ma DIENA IR TĘSIS IKI 1961 SAUSIO 31-MOS DIENOS

Ruoškime kultūrines sueigas: paskaitas, koncertus ir kitokius pobūvius bei pra
mogas. Sueigose darbuokimės gauti ‘Laisvei” naujų skaitytojų, taipgi ir finan
sinių dovanų jubiliejaus proga.

$10,000 FONDAS 1961 M. BIUDŽETO SUSTIPRINIMUI
Būtų gražus “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus atžymėjimas, jeigu mes per šį 

vajų sveikinimais, pelnu nuo parengimų'bei aukomis sukeltume jos finansiniam 
sustiprinimui ir jos ateities užtikrinimui $10,000 fondą.

50 Metų Sukaktim Pasveikinimas $50
Tokį sumanymą pasiūlė Ignas Klevinskas iš Scranton, Pa., “Laisvės” b-vės dalininkų 
suvažiavime. Jis pats pirmas pasižadėjo įteikti tą garbės dovaną $50. Sumanymas 
užgintas ir vykinamas. Yra atspausdinti specialūs garbės certifikatai atžymėji- 
mui tų “Laisvės” rėmėjų, kurie apdovanos ją su $50 auksinio jubiliejaus proga. 
Pasirūpinkite įsigyti “Laisvės” rėmėjo pagarbos certifikatą.

Bus Atžymėti ir Po Mažiau Aukojusieji
Po mažiau aukojusieji negu $50 taipgi bus atžymėti garbės certifikatu. Kurie 
neišgali įteikti $50 dovanos, nusistatykite patys savo dovanos sumą sulig išgalės. 
Certifikatą gaus, kurie aukos nemažiau $5.00. Jubiliejaus komisija tik prašo ski
riant dovaną turėsi mintyje, jog šis vajus yra ne paprastas, bet auksinio jubiliejaus 
vaujs. Dovana turi atitikti tikslui. tv.

Lietuvos Žmones Myli “Laisvę”
Jūs padarysite daug gero savo draugams ir giminėms Lietuvoje, užsaky
dami jiems “LAISVĘ”. Kurie ten gauna “Laisvę” labai myli ją.^ Sutei
kite jiems tą malonumą, užsakydami “Laisvę”. “Laisvės” kaina f Lietu
vą $12 metams. Prašome vajininkų lankantis po namus -/‘Laisvės” plati
nimo reikalu priminti užsakymą “Laisvės” į Lietuvą.

Stokim Į Darbų Su Pirma Diena Vajaus
Kviečiame į talką gražiam atžymėjimui “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus visus bu
vusius vajininkus, visus “Laisvės” skaitytojus, visus apšvietą branginančius žmo
nes. Labai svarbu gauti daug vajininkų, nes nuo jų priklauso gavimas naujų 
skaitytojų ir atnaujinimas išsibaigusių prenumeratų Prašome, kolonijų veikėjų 
ruošti parengimus ir rinkti dovanas bei aukas sustiprinimui Laisvės budžeto 
1961 metams.

Yra paskirta 10 dovanų pinigais ir padalyta sekamai: 
1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 

9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš nurodytų dovanų. Gavimas jubiliejinio va
jaus dovanos reiškia atsižymėjimą kaipo spaudos platintojo. įstoję į kontestą 
gausite nurodymus, kaip yra kredituojama punktai, ir visas kitas informacijas
vajaus reikalu.

Įstodami į kontestą adresuokite:

Binghamton, R. Y."
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 5 d. Ne
daug narių dalyvavo šiame 
susirinkime.

Finansų sekretorė prane
šė, kad pridavė pomirtinių 
čekius pašalpgaviams. J. 
Matulio pomirtinės čekį 
pridavė jo dukteriai J. 
Johnson ir E. Okulawicz 
pomirtinės čekį jos dukte
riai M. Okulawicz.

Ligonis A. Klimas dar vis 
randasi- Veteranų ligoninėj, 
Syracuse, N. Y. Taipgi 
Viktorija Miller (Zmitrai- 
tė) ir F. Ziboris užsimal- 
davo pašalpom Linkiu li
goniams greitai pasveikti. 
Sekretorė taipgi pranešė, 
kad išsiuntė paraginimus 
tiems nariams, kurių mo
kesčiai yra užvilkti po porą 
mėnesių.

Pirmesniame susirinkime 
buvo iš LLD 20 kuopos mo
terų skyriaus pakvietimas, 

ka<T bendrai suręngti iš 
Lietuvos filmų rodymo va
karą. Kol kas tiktai K. Vai
cekauskienė apsiėmė į ko
misiją dėl bendro darbo. 
Reikia, kad ir daugiau na
rių apsiimtų padirbėt tame 
svarbame reikale.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, spalio 3 d., A. Klimo 
studijoje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nar’ai, pasirū
pinkite dalyvauti šiame su
sirinkime.

Rodymas filmų iš Lietu
vos įvyks šeštadienį, spalio 
22 d., Sokolovna svetainėj. 
Filmus rodyti atvažiuos Jo
nas Grybas iš Brooklyn, N. 
Y. Filmų rodymą rengia 
LDS 6 kuopa bendrai su 
LLD 20 kuopos moterų 
skyriumi.- Kviečiame vie
tos ir apylinkės lietuvius 
dalyavuti šiame vakare ir 
pamatyti filmus iš Lietu
vos. Onytė Meilus

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, jN. Y.



Mūsų moterys turėjo 
gerą susirinkimą

Rugsėjo 21 d. Kultūrinio 
Centro patalpoje vietos 
Moterų Klubo narės pradė
jo sezono veiklą. Susirinku
sios pasigedo dd. Kasmočie- 
nės ir Kanopos. Paaiškėjo, 
kad abi draugės serga slo
gomis. Palinkėta draugėms 
sėkmingai nugalėti ligą.

Iš raportų matėsi, kad 
laike vasaros atostogų klu- 
bietės laiką praleido malo
niai, ypač tos, kurios lankė
si Lietuvoje. Ekskursantės 
dėkojo klubietėms už joms 
išvykstant įteiktas dovanė
les. Jos džiaugėsi turėjusios 
laimę aplankyti Lietuvą ir 
sakė, kad dar kartą norėtų 
ten nuvykti. Susirinkimo 
dalyvėms prašant papasa
koti kiek plačiau apie Lie
tuvoje moterų gyvenimą, 
trumpai pakalbėjo Nastė 
Buknienė ir Ieva Mizarienė. 
Kadangi nėra galimybės su
sirinkime plačiau klausimus 
apkalbėti, tai nutarta su
rengti buvusioms ekskur
santėms prakalbas, kur jos 
galės ne vien klubietėms, 
bet ir platesnei publikai 
perduoti Kelionės ir buvimo 
Lietuvoje patyrimus. Pra
kalbos įvyks spalio 23 d., 
Kultūrinio Centro patalpo
se, 2 v. p.p.

Išrinkta atstovės į atei
vių gynimo konferenciją ir 
kitus susirinkimus. Nutar
ta prašyti Dr. Stanislovai- 
tį parodyti dalį nuotraukų 
is jų kelionės po Meksiką ir 
kiek iš padarytų Lietuvoje 
nuotraukų.

Įstojo į Klubą nauja narė 
— Uršulė Bagdonienė. LLD 
narės gavo knygą, J. Ra
gausko — “Eikit, mižios 
pasibaigė”. Į susirinkimą 
buvo atnešta Lietuvoje iš
leistų knygų ir žurnalų: 
Narės skubiai išsidalino ir 
perskaičiusius žadėjo dalin
tis su kitomis skaitytojo
mis. Gerai, kad perskaity
tas knygas atneša į susirin
kimą, plačiau paaiškinus 
knygos turinį, dalinamasi 
su kitom, katros neturi ga
limybių tai įsigyti. Taip 
praktikuojant, nereikės 
knygas lentynoje dulkinti.

Susirinkimui pasibaigus, 
draugė N. Buknienė pavai
šino dalyves iš Lietuvos 
parsivežtu sūriu ir atkimšo 
bonka iš Klaipėdos. Visos 
pripažino, kad sūris labai 
skanus ir stebėtinai geroje 
padėtyje taip ilgai išsilaikė. 
Iš bonkos gėrimas buvo gan 
stiprus. Užrašyta 40 proc., 
bet visos pripažino, tenaiti- 
nis apskaičiavimas žymiai 
skiriasi nuo mūsiškio.

E. Mizarienė susirinkimo 
dalyves pavaišino su saldai
niais iš Lietuvos ir kožnai 
susirinkimo dalyvei padova
nojo, nuo Lietuvos moterų, 
po špilkelę, simbolizuojant 
pasaulinę taiką: globusas, 
mėlyname fone su auksi
niais brūkšneliais, baltas 
balandis skrenda. Narės la
bai vertino dovanėlę, kuri 
pasiliks ilgai atminčiai.

Susirinkimas, kaip ir visi- 
klubiečių susirinkimai, buvo 
konstruktyvus ir draugiš
kas. Pasigesta draugių iš 
Maspetho, jos visuomet at
vyksta susitarusios būriu. 
Lauksim jų kitam susirinki
me. Khibietė

Budapeštas. — Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vengrijos ir Tarybų 
Sąjungos atstovai laikė 
konferenciją Dunojaus upės 

' reikalais. Susitarė visos 
bendradarbiauti ir viena ki
tai pagalbėti.

Devynių metų amžiaus 
mergaitė, venezualietė, bu
vo auka nelemtų įvykių, ku
rie dabar vyksta Niujorke.

Mergaitė, Magdalena Ur- 
daneta, valgė pietus su savo 
tėvais. Visi jie neseniai at
vyko iš Venezuelos. Jos tė
vas kaž koks biznierius. Šei
ma čia buvo atvykusi turis
tais.

Jie užėjo valgyti į “loty
nišką” restoraną EI Prado, 
esantį 854 Eight Avenue, 
Manhattane. Ten įvyko su
sirėmimas, sakoma, tarp 
Kastro ir anti-Kastro ša
lininkų, kubiečių. Atrodo, 
kad Kastro priešai buvo 
ginkluoti revolveriais. Jie 
pradėjo šaudyti, na, ir, šau
dami į Kastro šalininkus, 
buvo sužeista. Nuvežta į li
goninę, ten mirė.

Tėvai pasiėmė mergaitės 
palaikus ir lėktuvu nusive
žė į Venezuela, kur bus pa
laidoti.
Chruščiovas galės išvykti 

iš nelaisvės
Taigi, Valstybės depart- 

mentas pavėlino N. Chruš
čiovui išvykti iš Manhatta- 
no. Savaitgalį jis praleido 
Tarybų Sąjungos namuose 
Glen Cove, Long Island. 
Tie namai dideli, jie nupirk
ti, kad juose galėtų gyven
ti tarybiniai darbuotojai 
Jungtinėse Tautose.

Penkias dienas N. Chruš
čiovas, kaip jis pats sakė, 
Manhattane buvo “po namų 
ai estu”. Iš Manhattan o 
Chruščiovas niekur negalė
jo išvykti. Tai jis sugalvojo 
kitą pramogą. Tarybų Są
jungos atstovybėje (Misijo
je prie Jungt. Tautų) kuri 
Stovi ant Park Avenue ir 
68th St. kampo, yra dailus 
trečiajame aukšte balkonas. 
Ten N. Chruščioves išeina 
pasivaikščioti. Tada jį api
puola spaudos koresponden
tai; Jie stovi žemai gatvėje, 
o jis balkone. Na, ir kal
basi tarybinių tautų vado
vas su korespondentais. 
Kalba apie visokius daly
kus.

Susitinka su Tito
Praėjusį penktadienį JT 

asamblėjoje N. Chruščiovas 
susitiko su Jugoslavijos 
prezidentu Tito. Jiedu kal
bėjosi taip, kad galėtų gir
dėti ir reporteriai. Be kit
ko, Tito klausė Chruščiovą:

—Kaip jums sekasi Niu
jorke?

—Neblogai, — atsakė jis. 
—bet čia man paskirta ma
ža teritorija: pasivaikščio
jimui aš turiu vietą tik ant 
balkono.

—Ant balkono? Girdėjau 
Jūs ten duodate ir koncer
tus?

—Taip, nemokamus kon
certus...

Klausė Eisenhowerio 
prakalbos

Premjeras Chruščiov a s 
ramiai klausė prezidento 
Eisenhowerio prakalbos, 
kurią jis sakė rugs. 22 d. 
rytą asamblėjoje. Tarybinė 
delegacija prezidentui ne- 
piojo. Chruščiovas buvo už
sidėjęs ant ausų klausukus, 
pro kuriuos girdėjo Eisen-

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 27, 1960

J. Tautų asamblėjos proga 
vyksta visokių dalykų

howerio prakalbos vertimą. 
Gromyko, kuris sėdėjo gre
ta Chruščiovo, mokėdamas 
gerai anglų kalbą, vertėjo 
nepaisė.

Vėliau, vakare, kai ko
respondentai paklausė 
Chruščiovo, ką jis mano

apie Eisenhowerio kalbą, 
jis atsakė: ji buvo “sukal
bama”, neagresinga, bet 
prezidentas nepasakė nieko 
naujo.

Plaza viešbutyje
Ketvirtadienio vakarą 

Plaza viešbutyje įvyko nau
jos Afrikos respublikos To
go pobūvis - priėmimas. Ten 
buvo pakviestas ir nuvyko 
ir Tarybų Sąjungos prem
jeras.

Plaza viešbutyje susirin
ko keletas “kilnių bobų” ir 
pradėjo baubti. Chruščio
vas skaniai juokėsi. Ir jis sa
kė, kad jis, kaip valstybi
ninkas, su tokiais dalykais 
yra apsipratęs.

Be to, tarybinis premje
ras iškėlė aikštėn tai, kad 
daugeliui tų, kurie baubia, 
kažkas apmoka. Sakė, kad 
tūli “Vakarų” agentai buvo 
priėję ir prie vieno tarybi
nio tarnautojo ir jam siūlė 
$8 už tai, kad jis neštų anti
tarybinę iškabą...

Tenka priminti, kad su
organizuoti visokie “baub
liai” jau pabodo net ir kai 
kur i e m s kapitalistiniams 
laikraščiams. Pav. “Jour- 
nal-American” jau pradėjo 
barti tuos, kurie visaip' ban
do pulti delegacijų vadovus, 
atvykusius į Jungtinių Tau
tų asamblėją. “Jie kenkia ir 
Jungtinėms Tautoms,” sako 
laikraštis.

Žinoma, kad jie vyriau
siai kenkia Jungtinėms 
Tautoms. Gali būti taip, kad 
dėl visokių “vengrų” staug- 
čiojimų Jungtinės Tautos 
bus priverstos iš Niujorko 
iškelti savo būstinę į kurią 
kitą šalį, į neutralią šalį

Kiekvienam juk yra aiš
ku, kad šituos triukšmada
rius suorganizavo valdan
tieji sluoksniai, buržuazinei 
spaudai pritariant,

Pobūviai
Dabar vyksta daug viso

kių pobūvių — balių ir ba
liukų. Visokių tautų delega
cijos rengia juos ir kviečia 
kitų šalių delegacijas.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, pav., pavaišino Lotynų 
Amerikos respublikų dele
gacijas; kalbėjosi jis ir su 
Tito. Pirmadienį preziden
tas ir vėl atvyko į Niujorką.

Kitais žodžiais, Niujorko 
policija šiuo metu turi la
bai daug darbo — vyriau
siai su tais, kurie, kieno 
nors pasamdyti — kai ku
rie girti, — pamatę socialis
tinių šalių delegacijų vado
vus, staugia vilkų balsais.

Tenka priminti ir tai, kad 
čia ir ten tarp “vengrų” at
siranda ir vienas kitas lie
tuviškas ablavukas. Ir jis 
bando staugti, bet “veng
rai” jį nustelbia. Anie, mat, 
jau turi savo rankose stau
gimo monopoliją.

Beje, atvykęs Ganos res
publikos prezidentas Kwa- 
me Nkrumah aplankė prem
jerą Chruščiovą; jis su sep
tyniais savo deiegacijos na
riais penktadienį buvo at
vykęs į Tarybų Sąjungos 
atstovybę Chruščiovui pa
sveikinti.

JUDĖJIMAS DIDELIS
Šeštadienį atvyko Egipto

Nasseris. Tą pačią dieną 
jis buvo nuvykęs į Glen 
Cove pas Chruščiovą; sek
madienį Nasseris apsilankė 
pas Kastro Teresės viešbu
tyje, Harleme.

Vakare ties Teresės vieš
bučiu įvyko susirėmimas 
tarp Kastro šalininkų ir jo 
oponentų. Įsimaišė policija

Trečioji JAV lietuviu turistų grupe Lietuvoje; ji grįsta trečiadieni, rugsėjo 28 d. Paveiks 
las nutrauktas prieš išvykstant j Lietuvą.

Ketvirtadienį pasitiksime grįžusius turistus
Trečioji lietuvių turistų 

grupė, kaip žinote, grįžta 
trečiadienį, rugsėjo 28. Jie 
grįžta aplankę mūsų tėvų 
žemę. Jie parsiveža nau- 

| jausiu žinių, sveikinimų ir 
linkėjimų iš Tarybų Lietu
vos.

Ketvirtadienio va k a r e, 

ir 15 asmenų areštavo. 
Muštynėse, sakoma, keletas 
buvo sužeistu.

Sekmadienį pas Chruščio
vą buvo Lenkijos Gomulka. 
Ten pat, Glen Cove Chruš
čiovas turėjo pasikalbėjimą 
su spaudos koresponden
tais; sakė, kad tuoj Tary
bų Sąjungos mokslininkai 
paleis į erdvę žmones; tai 
bus didžiausias ir svarbiau
sias dalykas žmonijos isto
rijoje^

Sekmadienį, beje; atvyko 
Indijos Nehru. Užklaustas 
korespondentų,! ką jis mano 
apie Chruščiovo sumanymą 
dėl Jungtinių Tautų reor
ganizacijos. Nehru lyg ir 
priminė, kad reikią palauk
ti ir su tais siūlymais ge
riau susipažinti.

Sekmadienį atvyko į Niu
jorką ir Anglijos ministras 
pirmininkas McMillanas.

Šią savaitę atvyks ir In
donezijos prezidentas Su
kamo.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, grįžęs į Niujorką, pir
madienį, turėjo visą eilę pa
sitarimų su kitų šalių dip
lomatais ir vadovais.

Niekad Niujorko miesto 
istorijoje čia nebuvo suva
žiavę tiek daug žymių vy
rų, kaip šiuo tarpu. Vieni 
su kitais jie susitinka, už
kandžiauja, kalbasi svar
biais pasauliniais klausi
mais. Pirmadienį JT Asam
blėjoje sakė kalbą Kastro.

-Ns
MALEI & FEMALE

Pardavėjai. Vyr.ai ir moterys. Ge
rai žinoma laisnįuota firma, išdirba 
amerikoniškus reikmenis. Mokame 
aukštą nuošimtį tiž pilną laiką ar 
nepilną. Nėra skirtumo amžiuje. 
Išmokiname kaip būti pardavėjais. 
Proga greitai pakilti darbe. Kreip- 
kites INDUSTRIAL INCOMES, 
INC., OF NORTH AMERICA, 505 
5th Ave., N. Y. 17, MU. 7-4161.
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rugsėjo 29, susirinksime 
tuos turistus pasitikti Liet. 
Kultūrin i a m e Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Bark, N. Y. Sužinosime ta
da, ką jie mums naujo par
vežė iš tolimos kelionės.

Sutiktuves ruošia LLD 
185 kuopa. Kviečia visus ir 
visas šioje svarbioje sueigo

Atostogauja
“Laisvės” buhalterė ir 

bendrai įstaigos raštinės 
reikalų vedėja Lilija pasi- 

j traukė iš darbo porai savai- 
i čių atostogų pirm didžiosios 
darbymetės, kuri numato
ma prasidėjus “Laisvės” ju
biliejiniam vajui. Skaityto
jai malonės atleisti, jei teks 
kai ko ilgiau palaukti.

Linkime Lilijai smagaus 
poilsio.

“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus 
komisijos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalio 1 d., “Laisvės” salėje, 
1 vai. popiet.

Iškilmingai Pradekime 
'’’‘Laisvės” Jubiliejinį Vajų

šeštadienį, spalio-Oct. 1 d., 6-tą valandą va
kare, “Laisves” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., įvyks šaunus pokylis atidarymui auk
sinio “Laisves” jubiliejaus vajaus gavimui “Laisvei” 
naują skaitytojų.

Dainuos Aido choro Moterų kvartetas,—Nastė 
Buknienė, Ona Čepuliene, Koste Rušinskienė, Nelė 
Ventienė.—vadovybėje savo mokytojos Mildred 
Stensler.

Jubiliejaus Veikiančiosios Komisijos nariai 
prašomi atvykti pora valandų anksčiau—4 vai.

Iš visos Didžiojo New Yorko apylinkės apšvietą 
branginanti žmonės yra kviečiami atsilankyti į šį 
pokylį ir pradėti auksinio “Laisvės” jubiliejaus va
jų draugiškoje atmosferoje, prie užkandžių ir 
linksmų pokalbių.

šiemet vajus turi būti pažangiosios Amerikos lie
tuvių visuomenės įrodymas, jog išlaikę laikraštį 
“Laisvę” per 50 metų trokštame jį palaikyti dar 
ilgiems metams.

Šio rudens vajus turi būti iš anksto sukoncent
ruotas visomis pajėgomis visose lietuvių kolonijose 
darbuotis gauti “Laisvei” naujų skaitytojų, atnau
jinimui išsibaigusių prenumeratų, ruošimui kultū
rinių pobūvių ir kitokių pramogų sukėlimui “Lais
vei” finansų.

Apart reguliarių jeigu, sukelti jubiliejinį fondą 
$10,000 sustiprinimui “Laisvės” finansiniai.

Taigi šeštadienį, spalio 1 d., 6-tą valandą vakare, 
Didžiojo New Yorko lietuviai duokime gražų pa
vyzdį visoms lietuvių kolonijoms, kaip veikti, tinka
mam atžymėjimui auksinio “Laisvės” jubiliejaus.

Rengėjai

je dalyvauti. Pradžia 7:30. 
vai. vakare. Rsp.

Gauta pranešimas, kad 
trečioji turistų grupė pri
bus į International Airpor- 
tą trečiadienį. Laikas: 5:30 
vai. po pietų. Turistus pri
statys SAS lėktuvas. Skri
dimas (flight) 917.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

laikotarpiu pamato net 13,000 
žmogžudysčių.

Klausimas, kaip gali toks 
vaikas išaugti j kultūrinį žmo
gų ? Nedyvai, kad dabar jau
nuolių kriminalystėmis Ame
rika pralenkia kitas šalis.

St. Petersburg, Fla., išeinąs 
laikraštis “Times” labai tei
singai pastebi, kadį i šią aštrią 
kovą prieš Kubos premjerą 
Kastro įsijungė ir Ispanijos 
diktatorius Franko, kaip “lais
vojo pasaulio demokratijos 
arsenalo” narys.

Minimas laikraštis primena, 
kad Franko karo metu rėmė 

Hitlerį ir Musolinį, pasiuntė 
“mėlynąją diviziją” Tarybų 
Sąjungos žmones skersti. Dar 
daugiau. Jis broliškai rėmė 
Kubos diktatorių Batistą, o 
dabar taikau j a Amerikos 
dž;ai, padeda ginti Amerikos 

i bankininkų interesus Kuboje
Neveltui Amerika, padarin

is] 10 metų sutartį su Franko, 
pervedė jam 226 milijonus do
lerių. Dabar ji turi gerą tal
kininką kovoti pi’ieš Kubos 
liaudį.

— '■—

Anglijos darbo unijų kon
grese surinkta 920,000 balsų 
prieš atomines bombas o už 
atomines bombas balsavo 
690,000. Vadinasi, didžiulė 
dauguma unijistų nusistatę 
prieš atomines bombas.

Tenka taipgi priminti, kad 
Darbo partijos vadeivos stovi 
už atomines bombas, kuomet 
eiliniai nariai prieš atomines 
bombas kovoja.

Unijų kongreso nusista
tymas gali žymiai paveikti ir 
Darbo partijos politiką.

Ketvirtadienio vakare Kul
tūriniame Centre, Ozone Park, 
N. Y., išgirsime, ką pasakys 
mums tie, kurie grįš iš Lietu
vos šio mėn. 28 d.

Pasistenkime dalyvauti.''
O šeštadienio vakare būki

me “Laisvės” vajaus sueigoje. 
Parodykime gerą pavyzdį kitų 
miestų laisviečiams, kaip mes 
newyorkieciai rūpinamės savo 
laikraščiu.

Pasimatysime šeštad i e n i o 
vakare, spalio 1 d., Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Ozone 
Park, N. Y.

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 
rengia puikų banketą pagerbimui 
F. J. Kiastono jo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukakties proga ir jo 
darbuotei pažangiame judėjime 
įvertinti. Jis prigulėjo prie įvairių 
draugijų ir gražiai jose dirbo per 
daugelį metų ir su visais gražiai 
sugyveno. Todėl kviečiame visus 
dalyvauti šiame bankete ir pagerbti 
ilgametį veikėją.

Banketas įvyks šeštadienį, spalio 
15 d., A. J. Kasmočiūtės svetainėje, 
91 Steamboat Rd., Great NeckeiU

P. B. (78-S#

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas spa

lio 3 d., Liet. Namo kambariuose, 
8 Vine St., 7:30 vai. vak. Ragaus- 

■ ko knygą beveik visi nariai gavo, 
I dabar gavome R. Mizaros knygą— 
“Žvilgsnis į praeitį,” tad būkite su
sirinkime ir pasiimkite šią knygą, 

j Taipgi aptarsime Laisvės ir Vil- 
1 nies vajus. Spalio 8 d., apatinėje 
i salėje, bus rodomi filmai iš Lie
tuvos. J. Grybas neseniai gavo fil- 
j mus iš Lietuvos. Būkite visi. Pra
džia 7:30 vai. vak. Geo. Shimaitis.

Visoms Massachusetts valstijos 
kuopoms ir paiveniams nariams 
pranešame, kad 7-os Apskrities me- 

i tinė konferencija įvyks spalio 16 d., 
11 vai. ryto, 318 Broadawy, So. 
Bostone. Kuopos atsiųskite delega
tus, turime daug reikalų apsvars
tyti, kaip tai spaudos vajai, pikni
kų roportai ir tt. Kviečia valdyba. 
Geo. Shimaitis, pirm.; J. Jaskevi- 
čius, sekr.. ir S. Penkauskas, ižd.

ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai, LDP 
Klubo, LLD 54 kp. ir LDS 33 kp. 
įvyks sekmadienį, spalio 2 d. 2 
vai. dieną, 408 Court St. Klubo 
susirinkimas bus 2 vai. dieną, ki
ti susirinkimai seks. Kviečiame n- 
sų organizacijų narius dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų. A. S.

(78-79)

LOS ANGELES, CALIF. N
Prakalbos ir pietūs. Rengia LLD 

145 kp., spalio 2 d., 1 vai., Danish 
Hall, 1359 W. 24th St. K. Karo- 
šiene, neseniai grįžusi iš Lietuvos, 
pasakys ką matė ir girdėjo. Kvie
čiame dalyvauti, išgirsite jos kalbą, 
ir kartu skaniai pavalgysime pietus. 
Reng. Komisija. (77-78)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos klubo susirin

kimas įvyks rugsėjo 30 d. Bus ar
batos ir užkandžių. Kviečiame na
res ir drauges dalyvauti. Valdyba.

(77-78)

CAMDEN. N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 2 d., 1 vai, dieną, pas Liau- 
danskienę namuose, 806 Florence St. 
Prašome narius dalyvauti ir atsi
neškite pinigų užsimokėti už "Lais
vės” prenumeratą 1961 metams. Iš
girsite raportą iš suvažiavimo ir ga
lėsite pasiimti knygą, kuri jau pri
siųsta. Komitetas. (77-79)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos darbininkų pažangai}1} 

laikraščio WORKER paramai bali
nus Banketas įvyks Spalio-Oct. 7 d., 
Diamond Hali. 249 So. 9th St., arti 
Locust St. Bus prakalbos ir kito
kie pamarginimai. Bilietas $4.00. 
Užsisakykite bilietus iš anksto, šau
kite: T. Nabried CE. 2-2008 arba 
Frances Gabow, CH. 8-4667.

(77-80)




