
^LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ..................   $10.00
Kitur užsienyje ............................ $12.00
Jungtinėse Valstijose ..... ........ ............ $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų
V...  -...-.....

PRICE 10c A COPY

No. 59 ***** Ozone Park 17, N. Y. Panktad., liepos (July) 28, 1961 ***** METAI 50-ji

KRISLAI
“Veiksnių” chuliganai. 
Iškilo aikštėn!
J. Gagarinas Kuboje. 
Kalbėti reikia objektyviai.

Rašo R. Mizara

Tai, ką paduodu žemiau, 
be abejonės, nustebins ne vie
ną padorų žmogų.

Atsitiktinai sužinota, kad 
■prarybų Lietuvos priešai siun

tinėja į Lietuvą Įstaigoms ir 
pavieniams piliečiams visokį 
anti-tarybinį brudą mano var
du

Jie, sakysime, iškerpa iš 
buržuazinės spaudos kokį 
biaurų anti-tarybinį raštpa- 
laikį, deda į voką, užadre- 
sucja kokiai visuomeninei įs
taigai arba įžymesniam as
meniui Lietuvoje, o atgalinį 
adresą užrašo: “R. Mizara, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park 17, N. Y.“!..

Vadinasi, sudaro taip, ta
rytum tą jų šlamštą aš siųs
čiau !

Ar jūs, gerbiamas skaityto
jau, girdėjote tokį chuliganiz
mą ?

Ir tai atlieka ne pavieniai 
asmenys, o “Veiksnių” orga
nizuoti chuliganai. Jie, ma
tyt, tikisi, kad su mano ant 
voko pavarde ir adresu jų 
šlamštas lengviau pralys į 
Lietuvą.

Ir tokį savo amatą suniek- 
šėję žmonės vartoja jau se- 

*^ai‘

Yra anglų posakis: “There 
is no perfect crime”. Lietu
viškai, atseit, bus: “Tobulos 
kriminalystės nėra...” Anks
čiau ar vėliau ji iškyla aikš
tėn.

Iškilo aikštėn kriminalybė, 
žinoma, su laiku iškils aikš
tėn ir kriminalistai. Tegu ne
naudėliai nemano, kad jie pa
sislėps už rašomosios mašinė
lės !..

Lietuvos žmonėms, kurie 
yra gavę visokių šlamštų, sių
stų jiems neva nuo manęs, 
sakau: Žinokite, supraskite, 
kad ne aš juos siunčiau. Juos 
jums siuntė ir tebesiunčia su- 
niekšėję šantažistai-blackmai- 
leriai, kuriuos užlaiko, ku
riuos finansuoja “vaduoto
jai” iš nesusipratusių žmonių 
surinktomis aukomis.

Kai šitie žodžiai rašomi, 
Kuboje vyksta didžiulė šven
tė — Liepos 26-osios minėji-

as.
Kaip žinia, 1953 metų lie

pos 26-ąją Kubos revoliucio
nieriai, vadovaujami Fidelio 
kftastro, pradėjo kovą už Ku
bos liaudies laisvę. Ir šis įvy
kis įeina Kubos istorijon vie
nu gražiausių ir šviesiausių 
puslapių.

Didžiosios šventės proga 
Kubon atvyko tarybinis did
vyris, kosmonautas Jurijus 
Gagarinas, erdve aplėkęs mū
sų motiną žemę.

Koks didis įvykis kubiečių 
gyvenime!

Net ir popiežiaus pasiunti
nys Kubai, nuncijus Luis Cen- 
toz, atvyko į prezidentūrą Ju
rijų Gagariną pasveikinti!

(Būtinai perskaitykite Anos 
Gagarinos pasakojimą apie 
Jurijaus vaikystę; telpa šios 
dienos “Laisvėje” 2-rajame 
puslapy.)

Į Lietuvą išvyko dar viena 
JAV lietuvių turistų grupė — 
šių metų trečioji grupė. Tai 
turbūt bus šiemet ir paskuti
nė.
wTik skaitant korespondenci
jas apie pirmosios šių metų 
turistų ^grupės sugrįžusių na
rių pasakojimus, man rodosi, 
kai kurie jų prašauna pro cie-

Ar Berlyno reikalai bus 
perduoti Jungt. Tautoms?

Kuboje iškilmingai 
paminėjo sukakti

Bizertė, Tunisija, NATO 
ir Jungtines Valstijos

Washingtonas. — Dean 
Ruskas, JAV valstybės sek
retorius, pareiškė, kad jei
gu vakarinio Berlyno reika
lai suartės su karo pavoju
mi, tai jie bus perduoti 
Jungtinėms Tautoms.

Komercinė spauda, kuri 
prieš porą savaičių šaukė, 
kad Vakarai “turi atmesti 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mus, o jeigu reiks, tai “ei
ti į karą,” dabar jau kei
čia toną. “The New York 
Times” pripažino, kad Va
karams nebūtų paranku ei
ti į karą prieš Tarybų Są
jungą, kuri po 16-kos me
tų nuo Antrojo pasaulinio

Naudoja Berlyno k jausimą 
didesniam ginklavimuisi

Washingtonas. — Antra
dienį, liepos 25 d., per radi
jo ir televizijos tinklus kal
bėjo prezidentas Kenedis. 
Jis sakė, kad kalba pasi
remdamas JAV nota, kurią 
pasiuntė Tarybų Sąjungai

Prezidentas Kenedis sa
kė, kad jo siūlomas planas 
reikalingas priešpasta t y t i 
“Tarybų Sąjungos grūmoji
mams.” Sakė, kad JAV 
“karo nenori, bet jos yra 
jau kariavę.” Kenedis sa
kė, kad jo vyriausybė pa
sirengus vesti derybas su 
TSRS, “jeigu TSRS nori 
teisingo susitarimo.” Jis 
sakė, kad būk “karo išveng
ti galima tik dar per dides
nį apsiginklavimą.”

Todėl Jungtinių Valstijų 
žmonės turės daugiau “pa
siaukoti,” nes jau šiemet 
bus apie penkis bilijonus 
dolerių deficito, apsiginkla-

Tar. Sąjungos spauda apie 
JAV šnipavimo satelitus

Maskva.—Tarybinė spau
da rašo, kad nesvarbu, ar 
šnipavimas atliekamas as
menų, ar technikinių įren
gimų pagalba, jis visvien 
yra nedraugiškas elgesys.

Prieš kiek laiko JAV ka
ro specialistai paleido į erd
vę “Tiros III” ir “Midas 
III” satelitus. ' Pastarasis 
kas trys dienos skrenda 
virš Tarybų Sąjungos ir 
traukia paveikslus. Kada

lių: pasakoja mažmožius, 
anekdotus, o neliečia paties 
dalyko. Ne visi, sakau, taip 
daro, tik kai kurie. Ir man 
jų gaila: už medžio jie nema
tė miško!

Tie, kurie mėgsta už visus 
savo griekus kaltę sumesti 
komunistams, tegu atsako: 
Kas skerdžia ramius Tunisi- 
jos gyventojus Bizertės mies
te—komunistai ar Francūzijos 
imperialistai?.. Tegu jie atsa
kė: Kas skerdžia alžyriečius 
—komunistai ar Francūzijos 
imperialistai ?.. 

karo pabaigos padarė taiką 
su Rytų Vokietija. Taipgi 
yra faktas, kad Jungtinės 
Valstijos pačios pirmosios 
padarė atskirą taiką su Ja
ponija ir paliko Tarybų Są
jungą, Kiniją ir Mongoliją 
karo padėtyje su Japonija.

Bet ar Jungtinės tautos 
galės išspręsti vak arinio 
Berlyno reikalą? Juk jos 
neturi galios padiktuoti sa
vo valios valstybėms, kurios 
priklauso, o dar mažiau, 
toms, kurios nepriklauso. 
Vokiečių Demokratinė Res
publika (Rytų Vokietija) 
nėra Jungtinių Tautų narė, 
o Berlynas yra jos terito
rijoje.

vimo reikalams bus išleista 
virš 44 bilijonų dolerių ir 
gal prisieis įvesti naujus 
taksus. Kenedis sakė, kad 
jis patvarkė imtis sekamų 
žygių “saugumui JAV ir jų 
talkininkų:

(1) Pašaukti į armiją dar 
217,000 vyrų, kad jos skai
čius siektų milijoną. (2) Pa
šaukt į karo laivyną dar 
29,000 vyrų, kad laivyne 
būtų 628,000. (3) Paimti 
63,000 vyrų į karinį orlaivy- 
ną, kad jame būtų 824,000 
vyrų. (4) Padidinti mari- 
ninkų jėgas, kurios dabar 
viršija 200,000, ir jėgas ki
tų gynybos dalinių. (5) Pri
dėti prie jau skirtų apsi
ginklavimo reikalams pini
gų dar tris bilijonus ir 457 
milijonus dolerių. Moder
nizuoti esamus karo laivus, 
orlaivius, įvairius įrengi
mus ir daugiau jų naujų 
gaminti.

tie satelitai buvo paleisti, 
tai Jungtinių Valstijų spau
da rašė: Spy’s in the air.” 
Dabar TSRS gynybos orga
nas “Krasnaja Zvezda” ra
šo:

“Aiškiai matome veid
mainystę užjūryje, kada jie 
kalba apie ‘taiką.’ Jie pa
tys pripažino, kad ‘Tiras’ ir 
‘Midas’ satelitai paleisti 
šnipavimo sumetimais... Gi 
nesvarbu, iš kaip aukštai 
jis atliekamas. Siuntimas 
šnipavimo satelitų per kitų 
valstybių teritoriją, tai yra 
agresijos veiksmai.”

Maskva. —- Po 15-kos die
nų viešėjimo Tarybų Sąjun
goje išvyko Ganos prezi
dentas Kwame Nkrumahas. 
Orlaukyje jis dėkojo TSRS 
už draugiškumą ir sakė, 
kad ji suteikė Afrikos ir 
kitų kontinentų tautoms 
pamoką ir nurodė kelią į 
laisvę.

Havana. — Kubiečiai la
bai iškilmingai paminėjo aš- 
tuonerių metų sukaktį nuo 
pradžios judėjimo nuverti
mui Batistoš diktat ū r o s . 
Sukaktis buvo minima per 
keturias dienas. Havanoje 
dalyvavo apie 70,000 spor
tininkų ir fizinės mankštos 
narių. Eisenos ir masiniai 
mitingai buvo ir kituose 
miestuose bei skaitlingiau 
apgyventuose centruose.

Liepos 24 dieną iš Mask
vos, tarybinių lėktuvu “Iliu- 
šin-18,” atskrido kosmona
utas Jurijus Gagarinas ir 
dar penkiolika TSRS veikė
jų. Orlaukyje tarybinius 
svečius pasitiko Kubos pre
zidentas Osvaldo Dorticos 
To r rado, premjeras Fide
lis Kastro, ministrai ir or
ganizacijų delegacijos, taip
gi TSRS atstovybė Kuboje.

Atgarsiai dėl prez 
Kenedžio kalbos

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos radijas" pareiškė, kad 
JAV prezidentas iškraipė 
Tarybų Sąjungos politiką. 
Tarybų Sąjunga nesirengia 
jėga išvaryti A n g 1 i j o s, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų garnizonus iš va
karinio Berlyno, bet tik 
reikalauja, kad iš ten nebū
tų vedama kurstymų propa
ganda ir jo susisiekimo rei
kalus su Vakarais tvrkytų 
Vokiečiu Demokratinė Res
publika, per kurios terito
riją Vakarai palaiko susi
siekimą.

Vokiečių radijas sakė, 
kad TSRS ne tik negrasina, 
karu, bet ji reikalauja baig
ti karą su Vokieti jomis, su 
kuriomis dar vis nėra pa
sirašyta taika, nors mūšiai 
jau baigėsi prieš 16 metų, 
būtent 1945 m.

Privertė lėktuvą 
skristi į Kubą

Miami, Fla. —•' Iš Miami 
orlaukio pakilęs lėktuvas 
Eastern Air Lines turėjo 
skristi į Tampą, bet gink
luotas keleivininkas priver
tė kapitoną W. E. Buchana- 
ną skristi į Havaną, Ku
bon.

Kapitonas Buchanan per 
radiją pranešė: “Revolve
rio grasinamas aš skrendu 
į Havaną.” JAV mūšio 
lėktuvas “F-102” pasivijo 
ir sutartais ženklais reika
lavo grįžti, bet keleivinis 
lėktuvas neklausė ir nusi
leido Kuboje.

Lėktuve buvo 5 įgulos na
riai ir 33 keleiviai. Kuba 
keleivius paleis, bet sako, 
kad lėktuvo neatiduos, nes 
Jungtinės Valstijos keleto 
jos lėktuvų neatidavė, kurie 
oro piratų buvo priversti 
skristi į JAV.

Washingtonas. — Mirė D. 
H. Miller, JAV diplomatas.

Lijo, bet abiejomis vieš
kelio pusėmis, kuriuo va
žiavo Gagarinas, Torrado 
ir Kastro į miestą, buvo 
tirštai žmonių, kurie entu- 
ziastiškai sveikino tarybi
nius svečius.

Kubos vyriausybės žmo
nės dėkojo Tarybų Sąjun
gai ir kitoms socialistinėms 
šalims už draugiškumą ir 
teikiamą pagalbą. Jurijus 
Gagarinas ir kiti TSRS 
svečiai sveikino kubiečius, 
pasiekusius savo tautinę 
laisvę ir pasirinkusius ke
lią link geresnio ir turtin
gesnio gyvenimo.

Iš Kubos Jurijus Gagari
nas vyks i Novą Scotią, 
Kanadon, kur jis svečiuosis 
pas Clevelando industrialis
ts Cyrusa S. Eatoną, o pas
kui iš Halifaxo orlaukio 
grįš į Maskvą.

I Maskva.—Tarybų Sąjun
gos spauda ir radijas sako, 
kad prezidentas Kenedis 
Berlyno klausimą vartoja 
didesniam apsiginklavimui 
ir karo kalbų isterijai. Sa
ko, kad jo pasisakymas už 
“taikos keliu išrišima Ber
lyno reikalų paskendo mi- 
litarizmo jėgų didinimo pla
nuose.”

Paryžius. — Francūzijos 
spaudoje pasipylė užgyri- 
mai Kenedžio kalbos, bet 
tuo pat kartu keliamas 
klausimas ir taikos su Vo
kieti jomis.

Ottawa. — Kanados spau
da nepasitenkinus Kenedžio 
kalba, nes jis nepasiūlė jo
kio plano taikos keliu iš
sprendimui vakarinio Ber
lyno reikalų ir užtikrinimui 
pasaulyje taikos.

Virš 3,000 puolė
nekaltus žmones

Coeur d’Alene, Idaho. — 
Vietos orlaukyje per dvi 
dienas buvo malūnsparnių 
lenktynės. Dalyvavo apie 
60,000 žmonių.

Joins baigiantis, virš 3,- 
000 jaunuolių pasileido išil
gai Idaho-Washington vieš
kelį, vartydami automobi
lius, mėtydami bonkas ir 
stumdydami praeivius. Po
licija negalėjo jų “linksmu
mo” suvaldyti.

Buvo pašaukti ugniage
siai, Civil defense ir Tauti
nės gvardijos'nariai. Jau
nuoliai siautėjo beveik pen
kias valandas. Daugelį žmo
nių sužeidė ir išdaužyti au
tomobilių stiklai. Pabaigo
je policija suėmė apie 50, 
bet daugelis prasikaltėlių 
išbėgiojo.

..................—-I" ■ ' ■ 1 —— ■■■ '■ . \

Miami, Fla. — Eina gan
dai, kad Kubos pabėgėliai 
susiskaldę.

Tunisas.—Francūzijos už
puolimas Bizertės, nužudy
mas apie 700 tunisiečių ir 
du kartus tiek sužeidimas 
labai pakenkė NATO stra
tegijai ir politikai, rašo T. 
F. Brady.

Tunisija arabų šalis, kuri 
tik 1958 metais atgavo ne
priklausomybę. Ji kreipiasi 
į Jungtines Valstijas, kad 

i j o s atsisakytų palaikyti 
Francūziją.

Bet jau dabar Francūzi
jos diplomatai nepasitenki
nę Jungtinėmis Valstijomis, 
kurios, būdamos su Francū- 
ija NATO nariais, jos pil
nai nepalaiko Bizertės ba-

Lotynų Amer. neremia JAV 
politikos prieš Kubą

Washingtonas. — Jau pil
nai paaiškėjo, kad Adlai E. 
Stevensono misija Lotynų 
Amerikoje, nepavyko. Jis 
ten lankėsi patraukimui Lo
tynų Amerikos valstybių į 
JAV pusę Kubos klausimu. 
Stevensonas pranešė JAV 
valstybės sekretoriui Rus- 
kui, kad Lotynų Amerikos 
valstybės mano, jog “Jung
tinių Valstijų nesutikimai 
su Kuba — tik JAV reika
las, kuris nieko bendro ne
turi su kitomis Lotynų A- 
merikos šalimis.”

Jis girdėjo Pietų Ameri
koje, kad “Kubos žemdir
biai, vadovaujami Fidelio 
Kastro, rado sau vietos po 
saule.” Braziliioie jam bu
vo pasakyta: Kuba yra ne
priklausoma valstybė, ir tai 
jos reikalas pasirinkti sau 
namų tvarką ir užsienio po
litiką.

Stevensonas savo raporte,

Dar vis žūva žmonių nuo 
buvusiojo karo sprogimų

^^aršuva, Lenkija. — Dar 
yra žmonių, kurie ruošiasi 
prie naujo karo, ardo žmo
nių nervus, daro provoka
cijas, kuomet liaudis dar 
neužgydė Antrojo pasauli
nio karo žaizdų ir dar te- 
bežūva žmonės nuo jo pali
kimo.

Vien Lenkijoje per pasta
ruosius septyneris metus 
nuo 1939—1945 metų karo 
likę sproginiai užmušė 
1,181 žmogų, jų tarpe 990 
vaikų, ir virš 1,500 sužeidė. 
Tai rezultatai užsilikusių 
bombų, granatų, kanuolinių 
sviedinių ir kitokios amu
nicijos.

Lenkijoje veikia speciali 
komisija, kurios yra parei
ga naikinti buvusio karo 
sprogimus. Ji nuo karo pa
baigos sunaikino virę 70,- 
000,000 visokių sprogimų. 
Vien Varšuvoje pereitais 
metais atkasė ir sunaikino 
56 lėktuvų numestas bom
bas, 1,200 kanuolių sviedi
nių, 700 Hovitzerių sviedi- 

zės klausimu.
Francūzija nenori išeiti iš 

Bizertės laivyno bazės, nes 
ten yra strateginė prie
plauka. Prie Bizertės mies
to yra to paties vardo eže
ras, apie 8 mylių pločio ir 
ilgio, susijungęs pertaka su 
Viduržemio jūra. Ežeras 
gilus, ten gali rasti saugią 
vietą tūkstančiai laivų.

Vakarų diplomatai labai 
nepasitenkinę, kad dabarti
niu laiku, kada dar nėra su
sitarimo vakarinio Berlyno 
ir taikos su Vokietiiomis 
klausimais, o iškilo Bizer
tės bazės reikalas ir ardo 
NATO planus.

kuris susidaro iš 4,000 žo
džių, sako, kad kol Lotynų 
Amerikoje nėra “supranta
ma JAV politika, tol nega
lima nė kalbėti apie pavar
tojimą jėgos prieš mūsų 
pietinį kaimyną” (Kubą).

Jis sako, kad JAV turi 
teikti Lotynų Amerikai 
ekonominės pagalbos ir įti
kinti tas šalis, kad jos turi 
remti JAV politiką,” nes 
“to reikalauja kova prieš 
komunizmą.”

Havana. — Kuba .paliuo- 
savo keleivius, kurių lėktu
vą prievarta privertė nusi
leisti Kuboje. Bet lėktuvą 
sulaikė, nes JAV pirmiau 
kelių Kubos lėktuvų jai ne
grąžino.

Miami, Fla. — Uraganas 
“Anna” padarė žalos anglų 
Hondurase ir Meksikos da
lyje- 

nių, 770 rankinių granatų 
ir 1,200 kitokių sprogimų.

Lenkija nėra išimtis. Kur 
tik siautė mūšiai, buvo 
frontai, ten dar yra užsili
kusių sprogimų. Daugiau
siai nuo jų nukenčia vaikai, 
kurie žaisdami atkasa spro
gimus ir beknibinėdami su
sprogdina.

NEĮSILEIDŽIA Į TOKIO 
JAV KOMUNISTO

Tokio. — Japonijos val
džia, kuri yra paklusni JAV 
politikai, atsisakė įsileisti 
d-rą Herbertą Apthekerį, 
kuris norėjo vykti į kon
ferenciją prieš atominius 
ginklus. D-ras Apthekeris 
yra žinomas JAV komunis
tų veikėjas.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika minėjo savo 
9-ių metų sukaktį. Prieš 9 
metus Egipto žmonės nu
vertė karaliaus F a r a u k o 
valdžią ir paskelbė respub
liką.
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Ispanijoje prieš 25 metus
.. . LIEPOS 18 DIENĄ sukako 25 metai, kai Ispanijos 
Jiaudis stojo į kovą prieš fašistines jėgas, pasiryžusias 
paversti Ispaniją fašistine valstybe. Įdomių duomenų 
apie Ispaniją ir jos liaudies kovas už laisvę paduoda 

.-.Pranas Ulevičius, Ispanijos pilietinio karo dalyvis. Jis 
apie tai rašo Vilniaus “Tiesoje.” Mes čia paimsime svar
besnes iš P. Ulevičiaus straipsnio ištraukas. Jis rašo:

“Ispanijos liaudies kovos istorijoje yra daug puikių 
puslapių. 193 1 m. buvo išvytas iš šalies karalius Al
fonsas XIII ir paskelbta Ispanijos respublika. Ispanijos 

'Komunistų partijos vadovaujamos visos šalies demo
kratinės jėgos sudarė Liaudies frontą ir per 1936 metų 
rinkimus į Ispanijos kortesus (parlamentą) laimėjo. 

•Liaudies frontas gavo 268 deputatų vietas iš 473. Res
publikos valdžia atiteko Liaudies frontui. Liaudies fron
to vriausybė ėmėsi pertvarkyti šalį demokratiniais 
pagrindais: žemę perduoti darbo valstiečiams, reformuo- 

‘ ti liaudies švietimą, socialinį aprūpinimą ir t. t./ Taip 
‘ pat tvarkė nacionalinių mažumų klausimą. Katalonija 
1 ir Baskų žemė atsikvėpė visa krūtine...

. 1936 m. liepos 18 d. sukilę generolai pakėlė ginklą 
.prieš teisėtą respublikos Liaudies fronto valdžią. Gink
luotos maištininkų gaujos sukilo visuose šalies miestuo
se. Ispanijos Komunistų partijos ir kitų Liaudies fron
to organizacijų paraginta liaudis ryžtingai stojo ginti 

, savo laimėjimų. Madride, Barselonoje, Valensijoje, Bil
bao ir daugelyj kitų miestų sukilėlius sutriuškino liau
dies milicijos ir darbininkų bei valstiečių būriai. Liau- 
dies fronto vyriausybė savo jėgomis galėjo susidoroti 

..su maištininkais,* jeigu ne tiesioginė Vokietijos ir Ita
lijos intervencija. Vokietijos stambios karinės oro pa
jėgos, Italijos tankai ir reguliariosios kariuomenės dali
niai kariavo prieš teisėtą respublikos vyriausybę.

Tuo tarpu Prancūzija, Anglija, JAV ir kitos kapita
listinės valstybės laikėsi “nesikišimo” politikos Ispanijos 
pilietinio karo ir fašistinių šalių intervencijos atžvilgiu. 
Buvo uždaryta Prancūzijos-Ispanijos siesa, karo laivai 

.. blokadavo respublikos uostus. Tarybų Sąjunga demas- 
r.kavo “nesikišimo” politiką ir reikalavo Jeistiį teijkti pa
galbą teisėtai Ispanijos vyriausybei. <

X.. Tomis tragiškomis Ispanijai dienomis, mes, Argen
tinos lietuvių grupė, nuvykome į Buenos Aires uostą, 

c Tarp daugybės didelių ir mažų laivų susirandame ir tą, 
kuris plauks į Antverpeną. Prie laivo spiečiasi daug 

. žmonių. Tai daugiausia įvairių tautų jauni ar vidu- 
, tinio amžiaus vyrai. Pamažu tolstame nuo krantinės. Iš 
•; Belgijos vykstame į Prancūziją.” £

JAV “NESIKIŠIMO” PpLITIKA buvo Žbaisiai ža
linga Ispanijos liaudžiai. Pr. Ulevičius pastebi:

“Ispanijos respublikai trūko karo lėktuvų, tankų, pa- 
; buklų ir kitų ginklų. Nebuvo armijos. Pradžioje prieš 
; sukilusius fašistus ir interventus kovojo liaudies milici
jos ir darbininkų bei valstiečių būriai. Dėl to sukilėliai 
...tikėjosi per kelis mėnesius nugalėti respubliką ir pa
skandinti kraujyje liaudies laimėjimus. Pagrindinis 
smūgis buvo taikomas Madridui. 1936 m. lapkričio 8 d. 
prasidėjo Madrido kautynės.

. Pirmomis Madrido gynimo dienomis pasirodė Tarp
tautinė brigada, sudaryta iš įvairių šalių savanorių, at- 

; yykusių padėti Ispanijos respublikai kovoje prieš fašiz- 
’iftą. Kaip tik šiomis sunkiomis Madrido gynimo dieno
mis ir buvo iškeltas šūkis “No pasaran!” (Jie nepra
eis!). Šūkis “No pasaran!” tapo kovos prieš .reakciją, 

‘ jašizmą ir intervenciją simbolis. Tarptautinės brigados 
\suvaidino didelį vaidmenį, ypač atmušant pirmuosius fa- 
GŠi'stų puolimus.”

PILIETINIAME ISPANIJOS kare dalyvavo ne
maža ir lietuvių, nors jie ir nesudarė atskiro karinio da- 

’•Jinio. Straipsnio autorius gerai padarė, paskelbdamas 
įžuvusių Ispanijos kare kovūnų prieš fašizmą pavardes. 

Jis.rašo:
“Proletarinio internacionalizmo principų vedami sa

vanoriai iš įvairių šalių vyko į respublikinę Ispaniją. 
Vykstant į Ispaniją, savanoriams kartais tekdavo slaptai 
pereiti kelių valstybių sienas. Bet proletarinio interna

cionalizmo jėga buvo stipresnė už visas kliūtis.
Turimomis žiniomis, Tarptautinėse brigadose buvo 

»apie 52 tautybių savanorių. Jų tarpe buvo ir lietuvių, 
pįune atvyko iš šių valstybių: Argentinos—25, Austri
jos—1, Brazilijos—4, Italijos—1, JAV—8, Kanados—8, 

-..Lietuvos—19, Lenkijos—8, Liuksemburgo — 1, Palesti
nos—1, Prancūzijos—5, TSRS-—1. Iš šių 82 savanorių, 

.. atvykusių į respublikinę Ispaniją ir kovojusių Tarptauti- 
' jiių brigadų gretose prieš fašistus ir vokiečių italų in

terventus, didvyrių mirtimi žuvo šie: atvykę iš Argenti- 
A*no»—A. .Marcinkus, P. Pivoriūnas, S. Račkauskas, A, 
į'Šilanskis, A. Valius, M. Vileita; iš Brazilijos—V. Priel- 
' gauskas; iš JAV—J. Baublys, A. Mazurka, E. Mačiulis, 
t A.. Ražanskas; iš Kanados—B. Aleksis, B. Butrimas, P. 
t*.0rigarevičius, J. Malickas; iš Lenkijos — M. Basokas, 
' Bastatskis, J. šapiro, B. Rošinskis, J. Rubinšteinas; iš 
^Ęietuvos — A. Jasutis, P. Palubeckas, Strazdas, J. Ur- 
.įBonas, T. Vasiliauskas; iš Prancūzijos—E. Slavinas. Ko- 
ryų.metu dingo be žinios; J. Švilpa ir Trumpys—iš Lie

Kas ką rašo ir sako
NEI ŠIS, NEI TAS!

B. Babrauskas klerikalų 
“Drauge” pasimojo sunie
kinti Chruščiovą, Suslovą 
ir Lietuvos tarybinius rašy
tojus. Už ką? Už tai, kad 
Lietuvos rašytojai, pasi- 
klausę-pasiskaitę Chruščio
vo ir Suslovo kalbų apie 
literatūrą ir meną, nutarė 
kurti kūrinius iš Lietuvos 
liaudies gyvenimo,, rodant 
kelią lietuvių tautai į ko
munistinę santvarką, į ku
rią eina visos tarybinės 
tautos.

Pasiskaičius B. Babraus- 
ko plepalų, atrodo, kad tas 
žmogelis arba nežino, ką 
jis rašo, arba tyčia bando 
niekinti tai, kas padoriam 
žmogui yra brangu.

BAIGĖSI TAIKOS 
SAVAITĖ ROSTOKE
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta apie tai, kad Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos Ros toko mieste įvyko 
Pabaltijo tautų Taikos sa
vaitė, kurioje dalyvavo at
stovai iš visų kraštų, gyve
nančių palei Baltijos jūrą. 
Tarybinių tautų delegaci
jai vadovavo A. Sniečkus.

Apie minėtos savaitės už
baigimą (liepos 16 d.) skai
tome Lietuvos žinių agen
tūros Eltos pranešime:

“Korespondentas K. Sa
vinas praneša: tautų pasi
ryžimą taikiai sugyventi, 
užtikrinti tvirtą taiką Bal
tijos jūros rajone ir nedel
siant sudaryti taikos sutar
tį su Vokietija ryškiai pa
demonstravo šiandien pasi
baigusi čia taikos Pabalti
jyje savaitė.

Ši tradicinė savaitė, vy
kusi Rostoko apygardoje 
nuo liepos 8 d. iki 16 d., bu
vo platesnė ir labiau atsto
vaujama, negu ankstyves
niais metais. Joje dalyvavo 
darbininkų, profsąjungų, 
moterų, jaunimo ir sporti
ninkų delegacijos iš visų 
Pabaltijos valstybių, o taip 
pat iš Norvegijos ir Islan
dijos. /

Įvairius savaitės rengi
nius aplankė daug VDR 
gyventojų ir daugiau kaip 
17 tūkstančių svečių iš už
sienio. Tarp savaitės gar
bės svečių buvo Suomijos 
parlamento deputatų, poli
tinių Švedijos veikėjų, žy
mių Danijos meno veikėjų, 
žinomų Norvegijos ir Is
landijos visuomenės atsto
vų. Ypač šiltai buvo sutik
ta Tarybų Sąjungos dele
gacija, vadovaujama A. 
Sniečkaus.

Daugybės konferencijų, 
forumų ir pasitarimų daly

viai labiausiai domėjosi ak
tualiais dabarties klausi
mais. Jie atkakliai reika
lavo sužlugdyti nusikalsta
mus Bonos militaristų pla
nus ir pasirašyti šiemet 
taikos sutartį su abiem Vo
kietijos valstybėmis.

Svečių iš Vakarų Vokie
tijos susitikimuose su Ros
toko apygardos darbo žmo
nėmis buvo karštai paremti 
Tarybų Sąjungos ir VDR 
pasiūlymai, rodą konkretų 
ir aiškų būdą, kaip taikiai 
išspręsti Vokietijos proble
mą.

Savaitė tapo stambiu įvy
kiu kultūriniame Pabaltijo 
tautų gyvenime. Labai sėk
mingai apygardoje gastro
liavo valstybinis ' Maskvos 
choras, vadovaujamas prof. 
V. Sokoldvo, žymiausi ar
tistų kolektyvai ir savivei
klininkų meno ansambliai 
iš Švedijos, Suomijos, Da
nijos, Norvegijos, VFR, 
Lenkijos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos.

Šiandien vakare centri
niame Rostoko stadione į- 
vyko baigiamasis mitingas, 
kuriame dalyvavo maždaug 
20 tūkstančių žmonių: 
trumpą kalbą susirinku
siems pasakė VDR valsty
bės tarybos narys, valsty
binės plano komisijos pir
mininkas, ministras Kar- 
las Mevis. Vokiečių tauta, 
pabrėžė jis, nori likviduoti 
praeities liekanas. Sie
kiant pašalinti kylantį ka
ro gąvojų, reikia pasirašy
ti taikos sutartį su Vokie
tija. . ,

Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje, pareiškė 
kalbėtojas, padarytos išva
dos iš praeities. Mūsų dar
bo žmonės nenuilstamai ko
vos toliau, kad visa Vokie
tija taptų taikos tvirtove.

K. Mevis baigė savo kal
bą sveikinimu Pabaltijo 
valstybių tautų draugystės 
garbei, taikos Baltijos pa
krantėse garbei.”

Turi daug naftos, 
bet nėra vandens

Ankara. — Keista padė
tis yra Artimuose Rytuose: 
dalyje Turkijos, Sirijoje, 
Lebane, Izraelyje, Jordani
joje, dalyje Egipto, Suda
ne, Arabijoje, Irake ir Ira
ne.

Daugumoje šių šalių yra' 
labai daug aliejaus, bet sto
ka prėsko vandens.

Kuwaite, kuris taip tur
tingas nafta, jeigu pagami
nami šuliniai, tai iš jų van- 
duo verčiasi atsiduodantis 
nafta.

tuvos; K. Zinis ir S. Puodžiūnas—iš Argentinos; D. Ci
bulskis—iš Prancūzijos.”

KOKIĄ GI ISTORINĘ reikšmę Ispanijos karas žmo
nijai turėjo ir turi? Straipsnio autorius atsako:

“Istorinė Ispanijos karo reikšmė yra ta, kad jis ap
ginklavo pasaulio tautas kovos prieš fašizmą patyrimu 
ir pakelė jų aktyvumą, suartino tarptautines demokra
tines jėgas ir sustiprino jas. Ispanijos karas nupiešė 
kaukę ir parodė tikrąjį veidą buržuažinių demokratinių 
vakarų valstybių, kurios pasisakė už nesikišimo' politi
ką ir kartu rėmė Vokietijos ir Italijos fašistus.

25 metai praėjo nuo Ispanijos pilietinio karo pra
džios. Ispanijos liaudies pradėta didvyriška ginkluota 
kova prieš tarptautinį fašizmą buvo tęsiama antrojo pa
saulinio karo metu. Didžiajame Tėvynės kare buvo ga
lutinai sutriuškinta fašistinė Vokietija ir Italija, taip pat 
militaristinė Japonija. Išaugo ir sustiprėjo socialistine 
stovykla, susidarė galinga socialistinė sistema,z kurioje 
gyvena daugiau kaip trečdalis visos žmonijos.

Ispanijos liaudis, Komunistų partijos vadovaujama, 
ligi šiol kovoja prieš fašizmą. Ispanija ir šiandien 
yra didvyriškumo simbolis kovoje prieš fašizmą ir im
perializmą. Viso pasaulio darbo žmonės linki Ispanijos 
liaudžiai galutinės pergalės.”
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Jurijaus Gagarino vaikystė
(Rašo pirmojo kosmonauto motina Ana Gagarina)

Kada sužinojau, kad ma
no sūnus skrenda kosminiu 
laivu, prisipažįstu, negalė
jau sulaikyti ašarų. Žiūrė
jau į žydrąjį dangų ir gal
vojau: “Kaip ten Jurijus?” 
Radijas praneša jo žodžius: 
...jaučiuos gerai”. Tikiu ir 
netikiu — juk Jurijus ne
siskųs. Bet viskas pasibai
gė laimingai.

Mūsų šeimoje jis — ant
rasis sūnus. Kai Jurijus 
gimė, vyriausias Valenti
nas jau turėjo devynerius 
metuš, o dukrelė Zoja — 
septynerius. Vyras h’ aš 
tuomet dirbome, dėl to jau- 
niausiąjį prižiūrėjo Zoja. 
Praėjo dveji metai, ir vėl 
padidėjo mūsų šeima. Mo
tinos supras mane. Keturi 
vaikai, o vienas už kitą ma
žesnis. Daug buvo neramių 
nemigo naktų...

Skirtingai nuo vyresniojo 
brolio, Jurijus buvo ne
aukštas, bet stiprus vaiki
nukas. Nepaisant ' metų 
skirtumo, jie gerai drauga
vo. Valentinas tvarko meš
kerę, o penkiametis Jurijus 
jau su peiliu rankoje dar
buojasi prie riešutmedžio 
stiebo. Auštant, pasigriebę 
duonos kąsnį ir lašinių ga
balą, abu tykiai išnyksta 
iš namų ir tekini bėga prie 
upės. Sugaus gružių ir 
mekšrų, patys iškeps žuvį 
ir būtinai pavaišins Zoją ir 
jauniausią j į Boriską, o va
karienei tėvą ir motinų.

Tėvas buvo stalius ir va
karais meistraudavo. Juri
jus mėgo žiūrėti, kaip iš po 
tėvo rankos išeina dailūs 
dirbiniai. Tėvo nėra — Ju
rijus jo vietoje.

Buvome susiruošę leisti 
jį į mokyklą, kai prasidėjo 
karas. Atidundėjo jis į 
Smolensko laukus, sulieps
nojo miškai, gyvenvietės. 
Kartą per mūsų kaimą pra
ūžė bukasnukės mašinos. 
Iš paskos atėjo hitlerinin
kai. Išgrobstė kolūkį; mo
teris, senius ir vaikus iš
kraustė iš namų, atėmė gy
vulius. Ir mums teko kas
ti darže žeminę. Ten visi 
mes ir gyvenome. Tai buvo 
sunkūs, baisūs laikai.

Vaikai ir nelaimėje lieka 
vaikais. Kartą Jurijus ir 
Boria žaidė prie vokiečių 
automašinos. Staiga išgir
dau riksmą. Aš iššliaužiau 
iš žeminės ir pastėrau.. Ju
rijus įkando kareiviui į 
ranką ir pabėgo. O rudas 
fašistas laiko Borisą, pakė
lęs už apykaklės. Aš bėgu 
prie jo. Šaukiu: “Ką da
rai, išgama! Juk vaikas”. 
Bet argi sulaikysi sužvęrė- 
jusį fašistą? Jis mane par
bloškė ant žemės, priėjo 
prie obels ir pakabino Bori
są už apykaklės ant, šakos. 
Vaikas verkia, tiesia į ma-

ne savo rankutes, o fašistas 
kvatodamas grasina: jeigu 
aš prieisiu prie sūnelio, 
abiem bus “kaput”...

Kada fašistas nuėjo, aš 
nuėmiau sūnelį ir tik čia 
pamačiau Jurijų. Pasiro
dė, kad jis visą laiką stovė
jo netoliese ir žiūrėjo, kaip 
hitlerininkas tyčiojosi iš jo 
broliuko ir motinos. Neat
simenu, ar nuo tos dienos, 
ar kiek vėliau, kada fašis
tai primušė Jurijų, paste
bėjau, kad mano sūnelis nu
stojo juoktis, rimtas pasi
darė jo žvilgsnis.

O čia dar viena nelaimė. 
Hitlerininkai su automa
tais nuvarė Valentiną ir 
Zoją į Gžatską, uždarė pre
kiniame vagone ir nuvežė 
į Vakarus, į nelaisvę, 
po karo sužinojome, 
tarybiniai kareiviai išlais
vino juos iš mirties stovyk
los ir priėmė į savo karinę 
dalį.

Badas... Jis baisus suau
gusiems, o ką besakyti apie 
vaikus. Mes valgėme vie
ną kartą per dieną. Iš Ju- 
riko ir Borios tik oda ir 
kaulai teliko. Pavasarį jie 
iššliauždavo iš žeminės ir 
ištisomis valandomis slan
kiojo daubų atšlaitėmis,, 
priskindavo pirmųjų žolių, 
ir, atnešę man, prašydavo: 
“Mama, išvirk”...
m 4 . . . vTarybinė armija sutriuš

kino fašistus, išlaisvino 
Smolensko laukus. Mes per
sikėlėme į Gžatšką. Tėvo 
sveikata pablogėjo. Jis ir 
anksčiau buvo invalidas, o 
dabar visai sunyko. Kai tik 
mieste buvo atidaryta pil
nio j i mokykla, kuo turėjau, 
papuošiau savo sūnus ir 
nuvedžiau į mokyklą. Mo
kytoją Eleną Fiodorovną aš 
seniai pažinojau.

Kitą dieną Jurijus, už
dusdamas iš džiaugsmo, pa
sakojo, kokius naujus 
draugus surado ir kokia ge
ra Elena Fiodorovną. Pir
moji pamoka buvo pieši
mas. Mokytoja pasakė, kad 
kiekvienas gali nupiešti, ką 
nori.

— Na, ką tu piešei? — 
klausiu.

— Aš, mama, nupiešiau 
lėktuvą. Elena Fiodorovną 
pasakė, kad gerai išėjo, — 
atsakė Jurijus.

Nuo to, tur būt, ir pra
sidėjo "Jurijaus “aviacinis” 
gyvenimas. Nepasakyčiau, 
kad jis būtų mokęsis la
bai gerai. Buvo stropus. 
Mėgo geometriją, aritmeti
ką, fiziką. Per tas pamo
kas dažniau ketvertukus ir 
penketukus gaudavo. O per 
kitas būdavo ir trejetukų.

Laisvalaikį Jurijus pra
leisdavo prie varstoto, mei
stravo sklandytuvus, lėktu
vus. Jis lankė aviamodelis-

Tik 
kad

tų ratelio užsiėmimus, 
lyvavo meno saviveikloje. 
Kartu su fizikos mokytoju 
L. Bespalovu jis gamino 
mokyklai prietaisus ir 
vaizdines priemones. Dir
bo labai užsidegęs ir did
žiavosi tuo, kad jam pati
kima tokie darbai.

Dėl jo susižavėjimo avia
cija turėjome ir nemalonu
mų. Kartą mano “aviato
rius” padarė naują sklan
dytuvo modelį ir jį atnešė 
į mokyklą parodyt drau
gams. Vos sulaukę skam
bučio, vaikai atidarė lūngą 
ir paleido sklandytuvą iš 
antro aukšto. Ir atsitiko 
taip, kad jis nutūpė ant 
praeinančio techniko-staty- 
bininko galvos. Šis įsižei
dė ir pasiskundė direkto
riui. Kaltininko nereikėjo 
ieškoti. Jurijus pats prisi
pažino Elenai Fiodorovną^ 
ir atsiprašė techniko-staty- 
bininko. Panašių “nusikal
timų” jau buvę ir anks-

■ čiau. Ir štai kartą ateina 
: pas mus mokytoja: pasi

kalbėti su Jurijum ir su. 
tėvais. Pokalbis ilgam iš
liko mano atmintyje. Ele
na Fiodorovną nebarė sū
naus, bet geruoju su juo 
pasišnekėjo apie svajonę, 
apie atkaklumą, siekiant 
užsibrėžto tikslo.

Mokytojos žodžiai pavei
kė vaiką. Jis susižavėjo 
knygomis. Jo lentynėlėje 
greitai pritrūko vietos. Čia 
buvo ir Žiulio -Verno ir 
Ciolkovskio knygos, knygos 
apie įžymiųjų tarybinių la
kūnų Čkalovo, Vodopkano- 
vo, Gromovo ir kitų žyg
darbius. O “Apysaka apie 
tikrąjį žmogų” 
gulėjo ant stalo.

— Maresjevas! Tai tia
ras žmogus! — sakydavo 
jis. — Bent viena akim į jį 
pažvelgti.

Kartu su 
mu draugu 
rovu, Jura 
Jis dažnai 
kūnas turi būti stiprus, už
sigrūdinęs žmogus”. Lauke 
vos ištirpdavo sniegas, o 
man jau praneša: “Jūsų 
Jurijus su Valentinu mau
dėsi Orešnėje”. Aš jį klau
siu. 'Tai teisybė?”. “Taip, 
mama. Mes nusprendėme 
užsigrūdinti” atsako jis.

Pirmas “užsigrūdinimas” 
baigėsi gerai, nors slogą 
gavo. Abu draugai galvo
trūkčiais leisdavosi nuo sta
čių šlaitų, ištisomis valan
domis čiuoždavo, žaisdavo 
futbolą ir tinklinį.

Mūsų šeimoje nebuvo 
baltarankių. Mokykliniu 
atostogų metu vaikai nu
vykdavo dirbti ’ į tarybinį 
ūkį. Valentinas ir Zoja iš
trukus pradėjo gyventi sa
varankiškai. Zoja pradėjo 
dirbti medicinos sesute, o

visuomet

savo neišskiria- 
Valentinu Pet- 
daug sportavo, 
sakydavo: “La-

Valen tinas — šoferiu.
Bet štai Jurijus nuspren

dė pereiti į amatų mokyk
lą. Jis paaiškino man ir 
vui, kad norįs greičiau įsi
gyti specialybę, o paskui 
pasiekti tai, apie ką seniai 
svajoja. Šitaip mūsų sūnus 
išskrido iš gimtojo lizdo. 
Juk motina visuomet lieka 
motina. Vis rodėsi, kad čia, 
šalia mūsų, jam bus ge
riau, ramiau...

ANGLIJA IR BERLYNAS
Londonas. —Anglijos vy

riausybė dar nedidina savo 
karo jėgų Vakarų Vokieti
joje. Ji ten turi 55,000 ka
rininkų ir karių. Londone 
eina girdai, kad Anglija 
dar negavo paraginimo nuo 
JAV, kad didintų jėgas?
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Mikrofonas vietoje 
pieštuko

Dieną ir naktį per pūgą 
ir liūtį atvyksta traukiniai 
į geležinkelio stotis. Juos 
pasitinka vagonų surašinė
tojai, žengdami išilgai atė
jusio traukinio ir sužymė
dami vagonus pagal jų rū
šį, numerius, krovinius, ga
lutinę stotį. Iš šių duomenų 
stoties darbuotojai nustato, 
ką reikia daryti su atvyku
siais vagonais. Bet šaltyje 
ar lietuje nepatogu pieštu
ku rašyti. Visose didesnėse 
Lietuvos geležinkelio sto
tyse surašinėtojams to ir 
nereikia daryti. Jie tik per
skaito atvykusių vagonų 
numerius ir tipą į mikrofo
ną, kurį laiko rankose, o 
radijo siųstuvas su antena

’ant surašinėtojo nugaros | tojai gali būti įvairiausio 
perduoda zmias į stoties dydžio bei formų.
techninę kontorą.

Nebereikės mašininkių...
Dabar sunku įsivaizduoti 

įstaigą, kurioje nebūtų ma
šininkių. Tačiau bandama 
sukurti kibermetines maši
nas, kurios įstengtų pava
duoti jas. Tokią mašiną 
sukūrė japonų mokslininkas 
Kenuici Maeda. Ji veikia 
tokiu principu, žodžiai lė
tai tariami į mikrofoną ir 

Geresnio paminklo didvyriams nebus...
Prieš mus — paprastos 

tarybinės moters laiškas. 
Kiekviena jo eilutė giliai 
jaudina.

“Sveikas, gerbi a m a s i s 
jclrauge Vyšniauskai. Jums 
’rašo amžinai dėkinga žmo
na Stepano Nikulino, kuris, 
kaip ir jo draugai, žuvo už 
šviesią visos žmonijos atei
tį-

Mums belieka- aplankyti 
vyro ir dukters tėvo amži
no poilsio vietą, padėkoti 
tiems, kurie neleido plėšrū
nams draskyti jo kūną ir, 
gal būt, dar kai ką išgirsti 
apie jį.

Duktė dirba inžiniere Sta
lingrado traktorių gamyk
loje... Aš dirbu mokykloje. 
Vasarą mes būtinai atvyk- 
sime prie vyro ir tėvo ka
po.”

Panašių laiškų LKP Vil
kaviškio rajono komiteto 
lektorius Petras Vyšniaus
kas turi dešimtis. Jam ra
šo rusai, ukrainiečiai, pa- 
rin k d a m i šilčiausius žo
džius, į juos įliedami savo 

, širdį ir jausmus.
A, Kas juos paskatino rašyti 

tas eilutes?
* Jų buvo 26

Jau senokai vilkaviškie
čiai pastebėjo, kad tarp ke
lių iš Kybartų į Pilviškius 
ir Alksnėnus viename lauke 
iškilęs įtartinas kauburė
lis. Paslaptį pasisekė at
skleisti 1959 metų balan
džio 12 d. Pradėjus toje 

, vietoje kasinėti, buvo rasti 
26 tarybinių karių lavonai. 
Duobėje buvo ir asmeniniai 
karių daiktai. Štai kariškas 
katiliukas. Jame pavardė— 
Nikulinas. Išliko vaškuota
me popieriuje įvy n i o t a s 
komjaunimo bilietas. Jis 
priklausė eiliniui Savčiu- 
kui. Pavyko nustatyti dar 
keleto didvyrių pavardes. 
Aleksandras Mark ovskis, 
Kobilnikas. Po ilgų ieško
jimų atrasti ir žmonės, ku- 

Trie buvo didvyriškos karių 
fa mirties liudininkai.

1941 metų birželio 22 d. 
fašistiniai banditai iš pasa- 

/ lų užpuolė mūsų taikingą

specialus aparatas užrašo 
juos lotynų abėcėlės raidė
mis. Sudėtingos konstruk- 
cijos mašiną sudaro trys 
dalys: viena jų grupuoja 
raides į balsius ir priebal
sius, kita sudaro iš jų įvai
riausias kombinacijas ir 
trečia — pakeičia garsinius 
signalus elektriniais impul
sais o po to — raidėmis.

Apie plastiką
Kaip pagaminti patogų, 

portatyvų aparatą, kuriuo 
radioaktyvius izotopus gali
ma būtų panaudoti gydymo 
tikslams? Sugalvota nema
ža įvairių metodų. Tačiau 
pats gudriausias būdas yra 
įvesti radioaktyvius izoto
pus į plastmasines plokšte
les. Plokštelės - spinduliuo-

Įdomūs bandymai, vado
vaujant prof. Bliumšteinui, 
atlikti Kazanės Medicinos 
instituto biochemijos kated
roje. Čia į' plastmases buvo 
įvedamos urano druskos, 
kobalto izotopai ir kt. Po
lietileninės plėvelės, į kurių 
sudėtį įėjo fosforo, stroncio 
radioizotopai*; sėk m i n g a i 
buvo panaudotos kai ku
ri e m s piktybiniams aug
liams gydyti.

šalį. Per Kybartus “pasau
lio užkariautojai” tikėjosi 
pereiti triumfo maršu, bet 
kelią jiems pastojo saujelė 
tarybinių pasieniečių. Ma
tydami, kad Kybartuose 
teks gerokai pakovoti, vie
na vokiečių kolona pasuko 
kitu keliu. Bet ir čia juos 
sutiko tarybinių karių už
tvara. Jų buvo 26. Trauk
tis negalėjo. Jie turėjo duo
ti laiko savo daliniui per
siformuoti ir užimti naujas 
pozicijas. Ištisą parą drau
gai kovėsi prieš dešimterio
pai gausesnius priešus. Mes 
nežinome, ką jie kalbėjo 
paskutinėmis gyvenimo va
landomis.

Drąsuolių skaičius vis 
mažėjo. Pagaliau viskas 
nutilo. Pakloję daugiau 
kaip 80 hitlerininkų, 26 
narsuoliai žuvo. Fašistai bi
jojo net žuvusių didvyrių 
lavonų. Naktį jie suvarė 
aplinkiniuose kaimuose su
imtus aktyvistus ir priver
tė juos lavonus palaidoti. 
Suimtųjų aktyvistų taip 
pat niekas daugiau nebe
mato.

Didelį ir kruopštų darbą 
atliko partijos Vilkaviškio 
rajono komiteto darbuotojai. 
Jiems pavyko nustatyti 
daugelio žuvusių didvyrių 
giminių adresus. Į laikraš
tyje “Krasnaja zvezda” iš
spausdintą P. Vyšniausko 
straipsnį atsiliepė karių tė
vai, žmonos, vaikai. Žuvu
siųjų karių palaikai buvo 
perkelti į Gižų miestelį.

Į tolimą Lietuvos kampe
lį, Gižų brolių kapus, at
vyko komjaunuolio Savčiu- 
ko tėvai. Jie aplankė ir tą 
vietą, kuri 18 metų saugo
jo didvyrių paslaptį. Šian
dien ten bus atidalyta me
morialinė lenta.

Iš čia beveik ranka pa
siekiamas Kybartų miestas. 
Nutarėme aplankyti vietą, 
kurioje pirmuosius vokiečių 
mirties batalionus sutiko 
tarybiniai pasieniečiai. Pa
kelyje sustojome Alvite. Ši 
maža geležinkelio stotelė 
taip pat istorinė. Čia legen- 
darinį kapitono Gastelo žy

Rupūžės apsaugoja 
cukrines nendres

Australijoje, Queenslando 
srityje, mokslininkai pada
rė svarbių pareiškimų apie 
rupūžes. Kaip žinia, nuo 
senų laikų fanatikai yra 
paskleidę daug neteisybės 
apie šiuos gyvūnus.

Prieš porą desėtkų metų 
vabalai pradėjo naikinti 
cukrines nendres. 1935 me
tais apsaugojimui nendrių 
buvo atvežta 60,000 rupū
žių “bufo-marinus” veislės. 
Jos suleistos į 300,000 akrų 
plotą, kur buvo auginama 
apie $125,000,000 ver t ė s 
cukrinių nendrių.

Ir tas davė gerų rezulta
tų, nes rupūžės masiniai 
naikino vabalus. Taigi Ro
bertas W. Mungomery sa
ko, kad, jeigu rupūžės ir 
daro kitur žalos, tai jos 
cukrinių nendrių apsaugo
jimui yra labai naudingos.

Jos neturi dantų, peteliš
kes, kitokius lengvus gyvū- 
nielius pagauna ilgu liežu
viu. Jeigu jas kas puola, tai 
jos spiauna nuodais. Moksli
ninkai sako, kad patelė 
kiekvienais metais padeda 
iki 16,000 kiaušinėlių, bet, 
suprantama, ne iš visų jų 
išsirita jaunikliai.

Bitininkai išstoja prieš 
rupūžes, nes jos gaudo ir 
bites. Sakoma, kad skrod“ 
kelias rupūžes ir jų skil
viuose radę iki 250 bičių.

gį pakartojo Sergiejus Ge
rasimovas. Vokiečių zeni
tinei baterijai pavyko pa
degti Sergiejaus vairuoja
mą bombonešį. Ir nors 
šaunusis karys galėjo pa
sukti savojo aerodromo 
link, jis pasirinko kitą ke
lią, paskutinė į štabą per
duota jo radiograma buvo 
tokia: “Taranuoju!” Nu
pilti ra vęs į karinį priešo 
ešeloną, tarybinis lėktuvas 
jam padarė didžiulių nuo- 
stoliųy Brangiai užmokėjo 
fašistai už Sergiejaus Gera- 
simovo gyvybę. Didvyriui 
po mirties buvo suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
vardas.

Kaip akies vyzdį saugo 
didvyrio portretą Alvito aš
tuonmetės mokyklos pionie
riai.
Priešas buvo priblokštas
Kybartų ^gyventojai daž

nai aplanko -vietą, kur ke
letą dienų grupė pasienie
čių didvyriškai kovėsi su 
priešu. Gėlynuose skendin- 
čiame skvere yra didžiulė 
memorialinė lenta. Joje lie
tuvių ir rusų kalbomis iš
kalti žodžiai:

''“Šioje vietoje pasienie
čių būrys 1941 metų birže
lio 22 d. gynė TSRS vals
tybinę sieną nuo užpuolu
sių fašistinių grobikų.”

Jau pirmomis karo sekun
dėmis į komendantūros pa
statą ir į visus jo postus 
krito šimtai sunkių artile
rijos sviedinių. Greta pa
sieniečių komenda n t ū r o s 
kryžiavosi geležinkelis ir 
plentas. Pro čia fašistai 
tikėjosi lengvai praeiti į 
Vilkaviškį ir Marijampolę. 
Tačiau kelią jims pastojo 
triaukštis mūrinis komen
dantūros pastatas. Netoli 
geležinkelio iešmininko bū
delė. Už jos pasislėpė hit
lerininkų šarvuotis. Apšau- 
džiusi už kelių dešimčių 
metrų nuo jo buvusį ko
mendantūros pastatą, šar
vuočio įgula buvo įsitiki
nusi, kad savo pareigą fiu
reriui atliko: tarybiniai pa
sieniečiai sutriuškinti, keb

Pittsburgh, Pa.
LLD 87 kuopa rengia va

karienę liepos 30-tą, 6 vai. 
vakaro, LDS 160 kuopos 
svetainėje, 1024 Beaver 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Ši vakarienė rengiama 
pasitikimui draugo J. Mi
liausko iš viešnagės Lietu
voje. Draugės ir draugai, 
pittsburghiečiai ir apylin
kės, nepraleiskite šio pa
dengimo, nes tai svarbu. 
Ne tik kad gardžiai paval- 
gysime tik už $1.50, ale 
išgirsime d. J. Miliausko 
raportą.

Kiekvienam geram lietu
viui svarbu girdėti .gyvu 
žodžiu apsakant apie Lie
tuvos gyvenimą ir jos pa
žangą technikoj, moksle ir 
visuose gyvenimo baruose, 
nes Lietuvos gyvenimas 
nestovi vietoje, progresuo
ja su kiekvienu mėnesiu, 
su kožnais metais. Tad da
lyvaukite kuo skaitlingiau
siai.

Nebijokit nei karštos die
nos, bus pristatyta malūn
sparnių, kurie pūs vėjelį ir 
bus vėsu visiems.

Frank Irnbras

PENTAGONAS VALDYS 
CIVILINIŲ GYNYBĄ 
Washingtonas. —< Penta

gonas, JAV karo jėgų cent
ras, paėmė į savo vadovybę 
ir civilinių gynybą (Civil 
Defense). Numatoma, kad 
pareikalaus tam reikalui 
$300,000,000.

lias laisvas. Dainuodamos, 
smaguriauda mos pasienie
čių sutriuškinimu, keliu pra
dėjo važiuoti vokiečių auto- 
kolonos. Bet vos tik jos pa
judėjo, prapliupo ugnis. 
Vietoj dainuojančių fašistų 
kelyje suvirto šimtai lavo
nų, degančių mašinų.

Štai Lieponos upelis. Iš 
jo krante įrengto įsitvir
tinimo, nešdamas priešų 
gretoms mirtį, šaudė sun
kusis “maksimas.” Smarkia 
artilerijos ugnimi fašistai 
bandė sutriuškinti tarybi
nius drąsuolius. Bet priešo 
atakos buvo nesėkmingos. 
Prie Lieponos krantų savo 
mirtį rado dar šimtai “aukš
tosios rasės” atstovų.

Šitas legendarines mūšių 
vietas aplanko dešimtys ta
rybinių žmonių iš įvairiau
sių šalies kampelių. Jie at
vyksta atiduoti pagarbą 
tiems, kurie jau pirmomis 
karo dienomis žuvo už tai, 
kad mes gyventume.

Amžina šlovė jums, Gri
gorijau Piščianikai, Artio
mai Amelkinai, Vasilijau 
Mu rūgo vai!..

Pagarba tau, Marija 
Vyšniauskiene

“Achtung, Achtung! Vi
si tie, kurie žinos, kur slaps
tosi sovietų armijos kariai 
ir apie tai nepraneš vokie 
čių karinei vadovybei, bus 
baudžiami mirties bausme.”

Tokie ir panašūs skelbi
mai buvo iškabinti visoje 
okupuotoje teritorijoje. Bet 
tarybiniai žmonės grasini
mų nepabūgo. Rizikuodami 
savo gyvybe, jie visokerio
pai padėdavo tarybiniams 
kariams, apginkluodavo 
juos nuo fašistų paslėptais 
ginklais, nuvesdavo pas 
partizanus.

...Sunkiai sužeistas leite* 
nantas Vladimiras Roman- 
čiukas buvo paimtas į ne
laisvę ginant revoliucijos 
lopšį — Lenino miestą. Jį 
atgabeno į VI fortą. Neto
li forto gyvenęs pilietis Ja- 
siūnas jam ir dar trim Ta
rybinės armijos kariams 
padėjo pasprukti. Ir štai

Detroit.
žangiosios

pa-

Didžiulis spaudos 
piknikas

Detroito
organizacijos 

rengia didžiulį spaudos pik- 
niką-gegužinę, kuris įvyks 
liepos (July) 30 d., gražioj 
vietoj, Beechnut Grove Par
ke, prie Middlebeltf kelio, 
Inkster, Michigan.

Mes visi pageidaujame, 
kad spaudos piknikas būtų 
pasekmingas, kad galėtu
mėm suteikti kuo daugiau
sia paramos progresyvių 
spaudai, kuri pasiryžusiai 
kovoja už darbo žmonių 
reikalus. Mūsų visų parei
ga skaitlingai dalyvauti 
spaudos naudai rengiamo
se išvykose. Kviečiame vi
sus detroitiečius ir ‘iš apy
linkių, taipgi ir iš tolimes
nių kolonijų ir iš Windsoro 
savo kaimynus dalyvauti ir 
linksmai praleisti laiką. 
Spaudos gegužinėje susitik
site su draugais ir pažįsta
mais, pasikalbėsite, pasi
vaišinsite vieni kitus. De
troito šeimininkės rengiasi 
pagaminti gardži ų užkan
džių, taipgi bus gėrimų šal
tų dėl atsivėdinimoj

Bus gera orkestrą šo
kiams didžiulėje salėje, ku
ri gros lietuviškus |ir ang
liškus šokius. Vieta detro- 
itiečiams ir apielinkiečiams 
lietuviams gerai žinoma. 
Kelrodi rasite ketvirtadie
nio “Vilnies” didžiuliame 
skelbime. Rengimo Kom.

vieną šaltą 1941 metų gruo
džio naktį Vladimiras per
žengė svetingą Vinco ir 
Marijos Vyšniauskų name’ 
lio slenkstį Klampupių kai
me. Dešimtys geriausių lie
tuvių tautos sūnų ir duk
terų naktimis, vieni kitiems 
perduodami tarybinius ka
rius, lyg didžiąja tautų 
draugystės estafetę, nuvedė 
juos prie Kazlų ' Rūdos. 
Vladimiro draugai apsigy
veno pas Joną Urbonavičių. 
Visu savo lietuvišku nuo
širdumu paprasta valstie
tė globojo leningradietį. Il
gais žiemos vakarais Vladi
miras Romančiukas Vyš
niauskams pasakojo apie 
didžiąją Tarybų šalį, mokė 
juos rusų kalbos. Po kelių 
mėnesių atėjo laikas skir
tis. Tarybiniai karininkai 
negalėjo sėdėti sudėję ran
kas, kai tuo metu jų drau
gai įnirtingai kovojo su 
priešu. Sunku buvo Ro- 
mančiukui skirtis su Mari
ja Vyšniauskiene, kurią jis 
pamilo kaip antrą savo mo
tiną.

Jos plaukus jau seniai pa
puošė sidabro gijos, o veide 
atsirado naujų raukšlių. 
Nemažai teko iškentėti. 
1945 metais sužvėrėję bur-* 
žuaziniai nacionalistai nu
žudė jos vyrą. Nuo bandi
tų kulkų žuvo ir kaimynas 
Jonas Urbonavičius. Nekal
tai pralietas kraujas dar la
biau sutvirtino rusų, kitų 
broliškųjų tarybinių tautų 
ir lietuvių draugystę.

—Matyt, aukų išvengti 
nebuvo galima,—kalba Ma
rija Vyšniauskienė. Svarbu, 
kad jos apvainikuotos per
gale. Lietuvių tauta pui
kiai supranta, koks būtų 
mūsų krašto likimas, jeigu 
būtų nugalėję hitlerininkai. 
Niekam nepasiseks sukelti 
naujo karo.

Štai kodėl Kybartuose ir 
kitose Vilkaviškio rajono 
vietovėse vyksta mitingai, į 
kuriuos pakviesti žuvusių 
karių šeimų nariai. Štai 
kodėl ir kauniečiai gausiai 
lanko Brolių kapus, IX for
tą, reikšdami savo pagarbą 
žuvusiems didvyriams.

J. Valentas

Philadelphia, Pa.
Parengimų mylėtojai pa

sižymėkite 13 rugpiūčio ir 
dalyvaukite LLD 10-tos ir 
LDS 5-tos kuopos draugiš
kam išvažiavime. Namie 
pietų negaminkite, nes at
vykę į pobūvį būsite pilnai 
pavalgydinti. Vasara įpusė
jo, o mūsų kuopos jau ke
linti metai neturėjo ūkyje iš
vykos. Draugiškas pobūvis 
įvyks pas draugus Rama
nauskus, Almond, Pa. Drau
gai Ramanauskai philadel- 
phiečiams gerai žinomi. Ti
kimės turėti svečių iš Eas- 
tono. Iš Philadelphijos va
žiuoti keliu 309. 

•
Teamsterių lokalo 107-to 

apeliacija atmesta. Teismas 
palaikė skundėjų pusę. Jie 
kaltino lokalo sekretorių, 
gaunantį metinės algos $35,- 
000, kad nuo jo priklauso 
visi lokalo skiriami parei
gūnai ir kad jis esąs fak- 
tinai lokalo bosu.

Labor Board paskelbė, 
kad su birželio pirma die
na pasibaigusiais metais 
skundų buvo 25% daugiau 
negu pereitais metais ir 470 
peržengimų darbo įstatymo 
taisyklių. Santykiai darbi
ninkų su darbdaviais ne 
mažėja, bet didėja. 

•
West Philadelphijoje ke

li namai nuvirto, pora už
muštų ir geras skaičius gy
ventojų turėjo apleisti na
mus, tikimasi pasikartoji
mo. Miesto pareigūnai sa
ko, bus nuversta 200 namų 
ir vietoje senų pastatyti 
nauji.

Miesto gaspadorius sako, 
kad bus prisegta 30.000 par- 
kinimo tikietų South Phila
delphijoje už palikimą karų 
nakties laiku šalygatviuošė,-’ 
jeigu miesto taryba nepri
ims jo patiekto įstatymo 
pastatymui >garadžių ir par- į 
kinimo lotų. Gaspadorius į 
pažymi, kad toliau negali
me pakęsti esamos padėties. 
Mokestis $40 metams, sako, 
nėra didelis.

Jisai sako, kilus gaisrui 
ir atvykus ugniagesiams su
sidaro rimta problema su 
pastatytais karais.

Lokalas 234 patiekė ke
turių punktų programą iš
vengimui nelaimių. Nesant 
apsaugos, per kelis mėne
sius užmušti 4 darbininkai. 
Lokalas sako, kad tam tik
rose vietose turi būti pa
statyti sargai. Kompanija 
sako dalyką apsvarstysian- 
ti.

Draugai Walentai leidžia 
atostogas Utica, N. Y. Tu
rėdami automobilį, jie ap
lanko artimas ir tolimas 
vietas. Būdamas pesinin- 
kas, senatvės dienas abu 
leidžia linksmai. Laimingo 
pasisekimo.

Bet sugrįžę į namus pa
sižadėjo vykti į LLD ir 
LDS kuopų rengiamus 
draugiškus pietus Rama
nauskų ūkyje ir nusivežti 
savo kaimynus. Rugpiūčio 
13 diena — philadelphiečių 
draugiškumo sueigų diena. 
Turintieji savus automobi
lius prašomi paimti tuos, 
kurie jų neturi, o nori vyk
ti. Kuopiečiai jums bus už 
tai dėkingi.

Bayonniečiai Muzikevi- 
čiai rašo, kad jie jau per
sikėlė gyventi į vienos šei
mos namą Budd Lake, N. J. 
Šioje gražioje paežerėje jau 
gyvena gražus skaičius lie
tuvių pensininkų. Bayon- 
niečių eilės retėja.
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Aukščiausio teismo tari
mu, “mėlynasis” įstatymas 
palietė New Hope mieste
lio vertelgas. Šis miestelis 
yra prie Delaware upės. Jį 
aplanko turistai, daugumo
je, sekmadieniais, šis mies
telis paskilbęs 17-to amž. 
namų statyba.

Bet šiokiomis dienomis 
mažai lankomas, tai vertel
gos turi mažai įplaukų.

Išmatų rinkėjai apeliaciją 
pralaimėjo. Valstijos dar
bo santykių taryba palaikė 
Darby distriktą. ' Išmatų 
rinkėjai buvo pasiryžę gau
ti metinės algos pakėlimą-5 
šimtais dolerių, kaip ir po- 
licistai. Valdininkai siūlė 
$200 metams. Kilo streikas. 
Streikieriai unijai nepri
klausė. Laike streiko su
sirašė į unijos lokalą 343. 
Lokalas norėjo derybų, bet 
taryba jų nepriėmė ir strei- 
kierius pašalino iš darbo, jų 
vietoje paimdami kitus.

South Philadelphia nelau
kia įstatymo. Policija jau 
prikabino arti trijų šimtų 
parkinimo tikietų paliktiem 
nakties laiku automobiliam 
gatvėse. Kyla protestai ma
joro elgesiui. Majoras sa
ko, jog jis stoja už prave- 
dimą įstatymo pastatyti ga- 
radžius ir įrengti lotus, bet 
jis- neįgaliavo prikabinėti 
tikietų. Policija irgi aiški
nasi savais sumetimais.

Respublikonai renka me
džiagą ateinantiem miesto 
rinkimam. Sakoma, demo
kratai turi pakankamai nu
sikaltimų, kad rinkimus pra
laimėtų. Pilietis

Harrison, N. J.
Balandžio 22 d. senutę 

Oną Labanauskienę išvežė - 
į ligoninę. Bet ten jai svei
katos nepataisė, tai liepos f 
22 d. vėl parsivežėme į na
mus, nes nors laisviau ją 

! lankyti.
Dabar ji gyvena namie, 

111 John St., Harrison, N. 
J. Prašau tą įsitėmyti 
tie, kurie lankote.

Susirgo Marijona Kessel 
(Kisielienė) ir mirė. Lie
pos 12 d. ją jau išvežėme į 
Rosehill kalnelį. Lindene, iš 
kur jau niekados nebegrįš.

Senas Janas

Philadelphia, Pa.
Mirė J. Laurinaitis

Liepos 25 d. mirė Juozas 
Laurinaitis, gyvenęs 146 
Pierce St. Buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas. Pa
šarvotas Juozo Kavaliausko 
šermeninėje, 1601—2nd St., 
Philadelphijoj. Bus sude
gintas šeštadienį, liepos 29 
d., 10:30 vai. ryto, Shelton 
Hill krematoriume.

Velionis sulaukė 78 metų 
amžiaus. Paliko liūdesyje 
sūnų Konstantą. Rep.

Bethlehem, Pa.
Padėka

Man būnant New Yorke 
susirgau ir patekau į ligo
ninę. “Laisvėje” apie tai 
buvo pranešta ir vėliau 
dar du kartus rašyta. To
dėl gavau daug užuojautos 
laiškų ir atviručių.

Širdingai esu dėkingas 
visiems ir visoms, kas ma
ne lankė ligoninėje ir na
mie, ypatingai Petrui Šo- 
lomskui. Didelis dėkui už 
linkėjimus!

Po operacijos sveikata 
pagerėjo. Dabar jau esu 
grįžęs j namus.

Pranas Zavis



Vanda Vasilevska

SU FIDELIU KASTRO
Vanda Vasilevska yra tarybinė 

rašytoja. Ne per seniai ji lankėsi 
Kuboje, o grįžusi namo, parašė sa
vo įspūdžius iš Kubos, žemiau tel- 
po ištraukos iš jos įspūdžių.—Red.

Koksai tu? Koks pasirodysi esąs tu, 
legendarinis revoliucijos riteris, apie ku
rį šiandien milijonai žmonių visame ka
me pasaulyje galvoja su pasigėrėjimu 
ir meile, o tūkstančiai — su neapykanta 
ir pykčiu? Negali būti, kad, būdama 
Kuboje, aš anksčiau ar vėliau nesutik
čiau jos premjero, kario ir vado.

* * ♦

Ankstyvą sekmadienio rytą ilga au
tomobilių virtine mes išvykstame į Gua- 
mo vietovę. Anksčiau ši šalies dalis bu
vo, tikrai pasakius, neprieinama. Lagū
nos, liūnai, ežerai čia nepraeinamai su
siraizgė, vienur kitur čia kartais aptin
kame skurdžias medžio anglį gaminan
čių anglininkų lūšnas, medkirčių ii' žve
jų lūšnas, pasimetusias, atskirtas nuo 
pasaulio. Dabar mes važiuojame puikiu, 
jau po revoliucijos nutiestu keliu., kuris 
pasiekia pačią ežerų ir lagūnų šerdį, 
perkirstą naujais kanalais. Čia kuria
si vienai iš gausių turistinių centrų.

... Fidelis nori mums parodyti angli
ninkų kooperatyvą, ir mes pasukame į 
šalį nuo svarbiausio kelio.

Šiose Sapatos pusiasalio vietose, ku
rios ligi revoliucijos buvo visiškai at
skirtos nuo pasaulio, gyveno žmonės. 
Jie gamino medžio anglį iš pelkių krū
mų šaknų. Anglininkai gyveno kaip pu
siau klajokliai tarp pelkių ir krūmynų. 
Juos kankino moskitai, už savo sunkų 
darbą jie gaudavo skatikus, medicininė 
pagalba buvo jiems visiškai neprieinama, 
jų vaikai nelankė mokyklos. Dabar jie 
susivienijo į kooperatyvą.

Prieš neraštingumą su nepaprasta jė
ga kovojama visoje šalyje. Mums sako, 
kad ir čia, kooperatyve, dirba ketvertas 
mokytojų — savanorių, atvykusių iš 
Havanos. Graži negrė — iš profesijos 
mokytoja, bet antroji, šviesios odos, — 
medicinos studentė, kiek jaunesnis vy
rukas — cukraus gamyklos darbinin
kas, kuris dabar laisvas, nes darbas ga
mykloje sezoninis, antras jaunuolis, at
rodo, taip pat studentas arba darbinin
kas.

— Kurgi jūsų mokiniai?
— Taigi va, šitas, pavyzdžiui...
Iš minios pirmyn žengia pagyvenęs 

žmogus šiaudine skrybėle. Skrybėlės 
čia, atrodo, žmonės niekuomet nenusii
ma.

— Na, kaip, skaityti moki?
— Trupučiuką. Bet dar ne visai.
— Ką reiškia ne visai? Su tokiomis 

mokytojomis kiekvienas su malonumu 
mokytųsi, o tu — ne visai!

— Fideli, laiko nėra.
— Kaip — laiko nėra? Baigei darbą 

ir mokykis!
—*■ O mūsų darbui galo nėra. Dieną 

dirbam, o naktį statom.
Ir išties yra taip. Čia, kur anksčiau 

žmonės prisiglausdavo skurdžiose pala
pinėse ir urvuose, dabar skubiai stato
ma gyvenvietė, kurioje bus nameliai po 
tris ir keturis kambarius. Prieš valgyk
lą didelėje išlygintoje aikštėje iškasti 
grioviai, guli smėlio ir molio krūvos, 
rąstai ir lentos. Anglininkų ir medkir
čių šeimos, anksčiau išsklaidytos po miš
kus ir pelkes, dabar visos kartu degina 
anglį ir-ruošia visokias vertingas me
dienos veisles stalių gaminiams. Jie ne
be skurdžiai, jie tapo savo ūkio šeimi
ninkais. O greta savo darbų jie kartu 
su statybininkų brigada statosi naują 
gyvenimą.

•Jie pasinaudoja Fidelio • atvykimu, 
kad sutvarkytų dešimtis įvairiausių rei
kalų — ir visuomeninių, ir asmeninių.

Viena moteris skundžiasi: vyras pali
ko, ją vieną su trimis vaikais, pats išvy
ko į Havaną mokytis. Nieko jai neat
siunčia, nes pats nieko neuždirba, o ji 
ųegali dirbti: ant jos rankų trejetas vai
kų. Moteris prašo paimti jos vaikus į 
Havanos vaikų namus, kad ji galėtų 
dirbti.

Fidelis patvarko, surasti vyrą, tegul 
jis sugrįžta ir rūpinasi šeima. Kai turi 
trejetą vaikų, reikia dirbti. Iš savo pu
sės jis prižada jai pašalpą, kol grįš vy
ras.

Aš trupučiuką nustembu. Čia, kur 
kiekviename žingsnyje visi kalba apie 
mokslą, apie būtinumą mokytis, ir stai
ga šitaip... Bet štai Fidelis klausia jau-

ną merginą, kuri padeda virtuvėje.
— Tu ištekėjus? %
— Ne.
— O kodėl nenuvykai į Havaną mo

kytis, tik čia apie krosnį sukiojiesi?
Mergina panarina akis.
— Mokytis... o jeigu man mokslas į 

galvą nelenda.,. O čia darbas.,.
— Koks tai darbas jaunai merginai? 

Mokytis reikia! Vyro neturi, vaikų nė
ra, virtuvėje bet kuri gali tave pakeisti, 
kuri turi čia šeimą. O tau reikia va
žiuoti ir mokytis. Mums reikalingas 
išmokslintas jaunimas.

Jaunas veidas niaukiasi. Matyt, kad 
jai visiškai nesinori iš čia išvažiuoti, 
kažkas ją čia laiko. Kažkas. O gal būt 
kažkoks žmogus? Bet jeigu Fidelis pa
sakė...

Jau dabar, nors tai tik pirmos mano 
lankymosi Kuboje paros, aš suvokiu, ko
kia neįveikiama jėga glūdi šiuose dvie
juose žodžiuose. Fidelis pasakė. Aš su
prantu, kodėl jaunuolė netgi nemėgina 
prieštarauti.

Pro virtuvės langelį iškiša galvą vi
rėja.

— Fideli, mes neturime muilo, įsa
kyk, kad atsiųstų muilo.

— Nėra muilo? O tu buvai Havano- 
je?

—- Buvau.
— Ar daug tenai matei muilo?
— Ne, ir ten trūksta.
— Taigi, matai. Su muilu kol kas vi

sur bloga. Pretenzijas reikia kelti ame
rikiečiams, ne mums. Bet juk pas mus 
auga (jis pavadina kažkokį medį), jo 
lapus galima naudoti skalbimui vietoj 
muilo.

Vis dėlto jis liepia vienam iš jį lydin
čių kariškių užsirašyti šį prašymą,, o 
pats pradeda ilgą pokalbį su statybinin
kais, kurie reikalauja dar buldozerių ir 
traktorių. Įsiliepsnoja diskusija, ar ti
krai reikalingas dar vienas buldozeris.

— Ne, negaliu pasakyti taip iš karto: 
duosime ir tiek. Sužinosiu Havanoje. 
Patys žinote, kiek daug dabar statome, 
mašinos reikalingos visur. Kiekvienas 
jų nori, kiekvienas tempia į save, o apie 
kitus negalvoja. Mašinos iš dangaus ne
krinta. Kaipgi aš galiu taip iš karto, 
nieko neskaičiavęs, atsakyti: duosime.

Statybininkai pritariamai linkčioja 
galvomis. Ir vis dėlto jų veidai nušvin
ta, kai užrašomas taip pat ir jų prašy
mas.

Staiga iš minios išsiveržia jaunuolis.
- Fideli, tegu mums atsiunčia gink

lų. Mes norime suorganizuoti savo mi
liciją, norinčiųjų daug, o ką mes turi
me?

Ir kaip daiktinį įrodymą jis deda ant 
stalo kažką labai /neaiškiai primenantį 
šautuvą. Senas šlamštas. Visi aplink 

'juokiasi. Juokiasi taip pat ir Fidelis.
— Bepigu tau juoktis, — užsipuola 

vaikinas. — O ką daryti mums, jeigu 
užpuls banditai? Šiuo medgaliu gintis 
ar kaip? O jeigu jie norės padegti na
mus?

— Kiek jums reikia šautuvų?
— Kad bent dešimtį kokią.
— Ne, dešimties neduosiu,
—- O jeigu ateis banditai?
Ginčas užsitęsia. Abu gyvai mosti

guoja rankomis ir pertraukinėja kits 
kitą. Pagaliau Fidelis pažada:

— Gerai, atsiusime šešis.
— Dešimtį!
— Aš tau jau sakiau — šešis! '
Kol buvo kalbama apie ginklus, Fi

delis pasikėlė iš užstalės. Maža, kokių 
šešerių metų mergaičiukė prieina prie 
jo ir tempia už rankovės.

—- Fideli, mama prašo, kad tu rytoj 
užsuktum pas mus. Atvažiuos brolis iš 
Havanos, bus svečių. Štai mama tave 
ir kviečia. Bus daug gardžių dalykų.

Aukštaūgis pietingas Fidelis stovi tar
si milžinas. Jis panašus į medkirtį. Jis 
pasilenkia prie mergytės, jo veido iš- i 
raiška rimta. '

Rytoj? Ne, rytoj negalėsiu. Rytoj 
mąnęs čia • jau nebebus, reikia važiuoti 
toliau. Padėkok mamai ir pasakyk, kad 
kitą kartą ateisiu, o rytoj aš būsiu toli 
nuo čia.

Mergytė nuliūsta.:
— Bet kitą kartą ateisi?
— Būtinai ateisiu. Taip ir pasakyk 

mamai: kitą kartą.
Prie Fidelio prasibrauna dešimties 

metų berniūkštis:
— Fideli,. aš noriu važiuoti į mokyk

lą, į Havaną...■' ‘

Reikia pasakyti, kad šioje anglinin
kų gyvenvietėje vaikai narsūs ir kalbasi 
su Fideliu kaip lygus su lygiu.

Fidelis sako:
— Kai skirstysite namelius, neužmirš

kite, kad didžiausius turi gauti daugia
vaikės šeimos. Ar daug tokių jūs turi
te?

Kol nespėjo kas nors iš, suaugusiųjų 
atsakyti, iniciatyvą paėmė vaikai:

— Yra po šešetą vaikų! Po aštuone
tą! Po septynetą!

Jie beria vardus ir pavardes, skaičiuo
ja pirštais, pataiso viens kitą. Fidelis 
išklauso juos taip pat atidžiai, kaip kad 
klausėsi suaugusiųjų. Žiūriu į jį, klau
sausi. Ne, jame nė žymės pozavimo. Jis 
kaip tik toks — paprastas, kuris moka, 
nors ir būdamas visiškai nepaprastas, 
iš karto,, nuo pirmo žodžio surasti ben
drą kalbą su žmonėmis. Vienodai su su
augusiais ir vaikais. Mano skepticiz
mas palaipsniui , pradeda nykti. Dar 
daugiau, aš įtariu, kad jis visiškai išny
ko. Ne, šiam žmogui nereikalingi dirb
tiniai metodai išpopuliarėti ir palaikyti 
savo autoritetą. Tegu jis gimė ne vals
tiečio troboje ar darbininko šeimoje, te
gul jo neauklėjo skurdas ir badas, ir vis 
dėlto jis širdies paliepimu — žmogus iš 
liaudies. Jis vienas iš jų — tad todėl 
visi jam sako “tu”, nors kartu kiekvie
nas jo žodis jiems — įstatymas.

(Bus daugiau)

Kodėl aš netikiu į dievą
kad dievulis geras, gailes
tingas, kad jis labai myli 
žmones ir atleidžia visus jų 
nusidėjimus. Bet kodėl ku
nigai nepaaiškino, kad die
vulis yra kerštingas, netei
singas, prisimena tėvų ir 
net senelių nusidėjimus ir 
už juos baudžia vaikus, net 
ir anūkus. Ne, tokio dievo 
negalima mylėti, negalima 
juo tikėti ir laukti iš jo ko
kios nors pagalbos. Ir už 
ką galima mylėti, ką gero 
padarė pasauliui dievas?

Aš niekad nepamiršiu 
okupacijos metų. Miestelio 
apylinkėse šaudė žmones. 
Kasdien nuo Paniuceraisčio 
mus pasiekdavo šūviai ‘ ir 
einančių šauksmai, dejavi
mai. Mes, vaikai, tomis 
valandomis slėp d a v o m ė s 
trobose, užsikimšdavome 
ausis, galvas užsiversdavo- 
me pagalviais, kad tik nie
ko negirdėtume... Tomis 
dienomis sušaudė mano ge
riausių draugių Aneliukės 
ir Monikutės tėvą, Stučką 
Joną, ir daug kitų mūsų 
miestelio/komunistų. Žmo
nės raudojo gatvėse nesi
slėpdami. O miestelio kle
bonas Laukaitis tuo pačiu 
kryžiumi, kurį su baime ir 
meile bučiuodavome bažny
čioje, išėjo laiminti tų, ku
rie šaudo. Tai buvo baisu. 
Aš norėjau nuo sienų nu
traukti visus šventųjų pa
veikslus ir sviesti juos į 
ugnį. Bet jie buvo tetos, 
pas kurią gyvenau, ir aš 
bijojau prie jų prisiliesti.

Tąsyk ir vėliau, per visą 
gyvenimą, aš nemačiau, kad 
dievas padėtų tiems, kurie 
kenčia. Ir todėl netikiu die
vu, netikiu jo gailestingu
mu ir galybe.

Štai kokios mano mintys, 
kurios per daugelį metų su
sikaupė mano širdyje.

Jadvyga Černiauskaitė
w • *" • ■ • ** .

šiame laiške nepakeista 
nė viena eilutė. Norėjosi 
išsaugoti' kiekvieną žodį, 
kiekvieną dievu nusivylu
sios širdies virpesį. Tuose 
žodžiuose nėra melo, yra 
tik nežmoniškai nuskriaus
to žmogaus skausmas. Tas 
skausmas daug ilgų dienų 
maudė, gėlė, degino — rei
kėjo jį plėšte išplėšti iš sa
vęs. '

Menka, visų vėjų užpučia
mą pirkelė miestelio pa
kraštyje. Atrodo-, ji lyg ty
čia, nuo visų atsiskyrė, kad 
gyvenimas tekėtų pro šalį,

Mes buvome liudininkais 
to didžiulio įvykio, kuris 
sukrėtė visą pasaulį. Žmo
gus iš. kosmoso laimingai 
sugrįžo į Žemę. Ir tas žmo
gus—mūsų šalies žmogus— 
lakūnas Jurijus. Gagarinas., 
Aš nesu tiek apsišvietusi,1 
kad galėčiau pilnai su
vokti šio nepaprasto 
skridimo reikšmę. ‘ Tik 
žinau, kad žmogaus protui, 
jo pažinimui nėra ribų. Vie
ną mokslinį atradimą seka 
nauji atradimai. Neužilgo 
ta diena, kai žmogus skris 
į kitas planetas. ’

Aš susijaudinusi klausau
si radijo ir džiaugiuosi, kad 
aš visa širdimi su tais, ku
rie už mokslą, šviesą, pa
žangą. Su tais, kurie ne
laukia ir neprašo malonių 
iš dievo, bet patys kaip die
vai tveria žmonijai gėrį. 
Dar labiau džiaugiuos, kad 
aš, nemokyta moteris, nors 
apgraibomis, aplinki n i a i s 
keliais priėjau tą paprastą 
tiesą, kad dievo nėra, kad 
jis išgalvotas tamsiems 
žmonėms kvailinti. Tikėji
mą į dievą man sugriovė 
pats mano gyvenimas, apie 
kurį aš trumpai ir papasa
kosiu.

“Ateikite, kurie vargsta
te ir esate apsunkinti, o aš 
jus atgaivinsiu.” Tai esą 
paties dievo pasakyti žo
džiai. žodžiai, kuriuos ku
nigai dažnai kartoja, kvies
dami tikinčiuosius į bažny
čią. Dievo (“gailestingumą” 
aš patyriau nuo pat ma
žens. Gimiau nesantuoki
nėje šeimoje. Mano motina 
buvo bažnyčios nepalaimin
ta. Bausdamas už nusidėji
mą mano motiną, dievas 
nubaudė mane. Mano mo
tina buvo neturtinga. ir vi
są gyvenimą tarnavo buo
žėms. Tarnaudama ji augi
no mane. Sunku buvo se
niau tarnauti, o dar su kū
dikiu. Aš sirgau rachitu, 
suminkštėjo kaulai, iškrypo 
nugarkaulis, ir visam gyve
nimui likau invalide. Kada 
aš' supratau gyvenimą, pa
mačiau, kad dievas yra ne
gailestingas, žiaurus, kerš
tingas ir beširdis. Jo ne
jaudina našlaičių ašaros, 
nuskriaustųjų maldavimai. 
Jis jiems lieka kurčias ir 
nebylus. Jis tik myli tur
tingus, kurie aukoja jam 
daug pinigų. Dievas toks 
pat gobšus, kaip ir jo. tar
nai kunigai. Dar mokyk
loje kunigai mums aiškino,

Šilo vargonai ....
Keliai keliai... Ošimą girios gūdų 
Ausis pajuto, ir širdy atšilo, 
Kai kojos samaną primynė rudą 
Atokaitoje seno tankaus šilo.
Drevių tamsa tirštu medum kvepėjo, 
Ir siaudė bitės po liepyno plotą, 
O vėsios srovės akmenim gurgėjo, 
Skubėdamos į daubą ūkanotą.
Balsų balsais lyg kankliaiš gintariniais 
Pasveikino mane draugai sparnuoti, 
Ir už jų dainą, gaudesį, švilpynes 
Negaila, rodos, viską atiduoti.
Aukštielninkas į samanas nugriuvęs, 
Žiūrėjau aš į mėlyną aukštybę, 
Kur plaukė debesys — sidabro žuvys, 
Ant aukso meškerės ilgos pakibę,
Ir reaktyvinis lėktuvas ūžė, 
Užgoždamas tą jauną, žalią bylą, 
Kurią į ausį šnabžda man giružė 
Ir, rodos, niekad, niekad nenutyla.
Kaip tas lėktuvas — mūsų dienos lekia, 
Ir lieka tik žymė, lyg dūmų juosta, 
Lyg upės duburiai, kaitroj išsekę, 
Lyg ašara drėgna ant tavo skruosto.
Giria kuždėjo, siaudė ir giedojo, 
Žydėjo, žėlė, stiebėsi ir augo, 
Tartum vargonai žalią giesmę grojo, 
Ir aš klausiausi lyg geriausio draugo.

Antanas Venclova

Worcester, Mass.
Mirė ilgametis Worcesterio 

gyventojas T
Ignas Lozaravičius

Liepos 6 d. mirė vienas ir 
ankstyvųjų lietuvių ateivių. 
Ignas atvyko į šią šalį 1910 
metais, ir, tik su maža per
trauka, visą laiką išgyve
no Worcesteryj. Greit per
sitikrino Ignas, kad ir sve- 
timon šalin atvykus laimės 
ieškoti, nelaukia ji, nesutin
ka atėjūną kaip motutė, 
kad paguodus. Greit persi
tikrino Ignas, kad bus rei

kalinga daug pastangų, pa
siryžimo svetimoj šalyj pri
gyti, duoną pelnyti, o, prie 
to, j arti rūpėjo kuo greičiau-

nepaliesdamas jos. Gal taip 
ir būtų nuplaukusios die
nos, net mažu šapeliu vidun 
neužklydusios, jei ne gra
žutė, labai šviesiais plau
kais mergytė, Vitalė. Tai 
ji viena kasdien į tuos se
nus namus parsineša po 
spundulėlį naujo gyvenimo. 
Iš mokyklos. Paskui ją su
virsta knygoj, laikraščiai, 
geros naujienos ir gera nuo
taika. Mergytė — Jadvy
gos Černiauskaites duktė. 
Minkšti švelnūs mergaitės 
delniukai seniai nubraukė 
liūdesį nuo motipos akių. 
Jų abiejų akyse supasi ta 
pati saulė. Žiūrėtų ir žiū
rėtų tos akys vienos į ki
tas, ir nepabaigtų iš jų Sru
venti laimė.

Daug, tikrai daug žmo
giškos, gražios laimės šian
dien toje menkoje pakraš
čio trobelėje.
—Aš bijau, kad mano 

mergytė neišmoktų žegno
tis. Man atrodo, jau pats 
kryžiaus ženklas neša žmo
gui kančią, —- labai ramiai 
kalba jauna moteris,, trupu
tį virpančiomis ran komis 
sklaidydama dukters sąsiu
vinius, — švarius, primar
gintus dailia, vaikiška rašy
sena.

Pati Jadvyga tik pradinę 
baigusi. Tur būt, ir savo 
lazdas būtų atidavusi, jei 
tik toliau būtų mokytis ga
lėjusi. Bet kur jai, samdi
nės vaikui, mokykla... Mo
tina džiaugėsi, kad išmai
tinti galėjo. .Viską atėmė iš 
jos vaikystė—sveikatą, kla
sę, žaidimus, bet. neatėmė 
akių ir knygų. Knygas ji 
skaito visą gyvenimą, kur 
n u g r i e b d am a,. Taip, ji 
skaičiusi ir buvusio kunigo

šiai atsikviesti dvi Lietu
voj paliktas sesutes. Maty
damas, kad savo brolišką 
pasiryžimą seserų atsiėmi
mui bus galima atsiekti 
tik gavus paskolą iš gera
širdžių draugų, Ignas taip 
ir padarė. Pradžioj 1913 
metų seserys Ievutė ir Mar
garita jau buvo su juomi.

1914 metais, organizuo
jantis Aido chorui, Ignas ir 
seserys tapo jo nariais ir il
gai jame dainavo. Įsitraukė 
Ignas į pažangias organiza
cijas ir abelną veiklą ir pa-^ 
vyzdingai išbuvo nariu-dar- 
buotoju iki mirties. Bėgyje 
eilės metų tarpais teko jam 
būti komitetuose, komisijo
se. Būdamas ramaus, lėto 
būdo, rimtai, draugiškai su 
visais sugyveno. Neteko Jo
nui susipykti nei organiza
cijų darbuose su draugais.

Būdamas pažangio s i o s 
spaudos skaitytojas ir rė
mėjas, pirm mirties prašė 
žmonos, kad pasiųstų “Lais
vei” $50.

Ignas Lozaravičia paėjo 
iš Panemunikų kaimo, 
Rumbonių parapijos.

Liūdesy paliko žmoną 
Anelę (Nastaraitę) Lozara- 
vičienę, pavyzdingai išauk
lėtą vienatinį sūnų Edvar
dą, iš profesijos mokytoją, 
seseris Ievą Pačesienę, 
Margaritą Yucienę, ir jų 
Šeimas, taipgi daug draugų/

Lai būna Ignui' lengva 
šios šalies — jo pasirinku 
tos tėvynės — žemelė, o li
kusiai šeimai, giminėms ir 
draugams, ilgą metų eilę su 
juomi gyvenusiems ir vei
kusiems, giliausia užuojau
ta.

M.
Jono Ragausko gyvenimo 
odisėją. >

—Tik vieno aš nesupran
tu : kaip toks protingas,, mo
kytas žmogus\ tokius ilgūs 
metus blaškėsi abejojimuo
se. Juk.tos biblijos pasakos 
tokios trapios, taip lengvai 
aštraus proto perkanda
mos... Man labai buvo gai
la kunigo. Vietomis net py- ‘ 
kau ant jo. Už. neryžtin
gumą...

Po to ji dar prasitarė apie 
save.

Prieš porą metų mirė ma
no motina. Ji neprašė ma
nęs sugrįžti prie dievo. Tik 
norėjo, kad ją su bažnyčia 
palaidočiau. Aš išpildžiau

jos norą. Nuėjau pas ku
nigą, o jis ir klausia: “Tai 
kaip laidosi motiną, gražiai 
ar negražiai?” — “Gražiai, 
—sakau ir tiesiu jam šim
tinę. — “O, su viena šim
tine gražiai n e p a 1 a i dosi. 
Dar pridėk porą....” .v

Be grabnyčių ir giesmių 
.jie palaidojo mano motiną, 
nors labai norėjau, kad ji, 
yienintelė, pas savo dievą 
būtų kaip lygi su lygiais nu
keliavusi.
. Ir saulė kelioms akimir
koms jos akyse prigęsta...
Seirijai

(Iš “Tarybinės moters”)
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LAIŠKAS K
.Laišką gavo philadelphie- 

tfi Paulina Walantiene.
Mylimieji: sesute Paulina, 
švogeri Pranciškau, 
ir jūsų sūnus,

Sveikinam jus visus ir 
linkime daug laimės ir svei
katos jūsų gyvenime.

Gavome nuo Tamstos laiš
ką, už kurį širdingai dėko
jame ir džiaugiamės sulau- 
kę.

Gaila, kad jūsų vyras sir
go ir kad jau nei vienas 
nebedirbate. Sakote, kad 
pas jus Amerikoj yra daug 
bedarbių.. Apie tai ir mūsų 
laikraščiai rašo, tai mes 
net stebimės iš tokios jūsų 
kapitalistinės tvarkos. Ži
nom, kad kapitalistinėse ša
lyse visur yra bedarbių. Ir 
pas mus anksčiau, kol valdė 
kapitalizmas, miestuose ir 
kaimuose buvo bedarbių. 
Bet dabar pas mus ne tik 
narą nei vieno bedarbio, bet 

< ^dar labai daug stinga dar
bininkų.

Rašote, kad jums pasako
ja Lietuvoj buvę Amerikos 
lietuviai ekskursantai, kad 
pas mus yra daug tinginių 
ir vagių. Tinginių, galima 
sakyti, kad nėra nei vieno, 
nes pas mus taip jau yra: 
kas nedirba — tas nevalgo; 
jeigu nedirbs, tai iš ko gi 
pragyvens.

Rusenusiems, susi r g il
siems valstybė moka pensi
jas. Jeigu nusenęs dar dir
ba, tai gauna ir pensiją, ir 
uždarbį.

O vagių, kaip seniau bū
davo visokių — ir arkliava
gių, ir svirnus, ir krautu
ves išplėšdavo - išvogdavo, 
tai tokių vagysčių, galima 
sakyti, nebėra,* labai retai 
pasitaiko, kad kai ką ir pa
vagia. Bet, kaip gal žinote, 
iŠJietuviškų laikraščių, esti 

’Valdiško turto išeikvajimų.
Mat, pas mus didesnės nuo
savybės nėra, ir žemė, ir 
fabrikai, ir visos įmonės ir 
pramonės, ir viskas y r a 
bendrai visos liaudies—val
stybės, ant visko yra vado
vai samdomi už atlyginimą. 
Tai iš tokių vadovų pasi
taiko ir nesąžiningų, kurie 
pradeda grobstyti visuome
nės - valstybės turtą, taip 
sakant, “kombinuoja.”. Bet 
kai sugauna tokius kombi- 
nuotojus, tada reikia jiems 
atsakyti ir pinigais ir ka
lėjimu. Taigi, tokių vagių- 
kombinuotojų dar atsiran
da, bet vis mažėja, nes žmo
nės kultūrėja.

...Kai sirgo jūsų vyras, 
ligoninėje išbuvo 19 dienų, 
tai gal daug ir už gydymą 
kainavo pinigų? Pas mus 
gydymas už dyką, gydo 
iu>rs ir kelis metus ir neima 
rflpi vienos kapeikos už gy
dymą.

Alano krikštaduktė Gai
dytė Janytė, 7 metų am
žiaus, susirgo kojos kaulo 
džiova, tai jau guli ligoni- 
nėy - gydosi keturi metai, 
šią vasarą jau išleis iš ligo
ninės, jau pasveiko. Gydo ir, 
'kaipo mokslo metų, ir mo
ko, jau ligoninėj būdama iš- 

„ simokė pradžios mokyklos
3 skyrius. Jeigu už tiek lai
ko gydymą reikėtų mokėti, 
tai reikėtų didžiausios su
mos pinigų, nes už ligoni
nėj prabūtą dieną imdavo 
po 6 litus. Ta ligoninė 
įsteigta buvusio Lietuvos 
prez. Smetonos dvare.

Klausiate, kaip pas mus 
vaikų mokymas? Pas mus 
mokslas‘privalomas, ir ne
mokamas. Pradeda mokytis 
nuo 8 metų amžiaus ir turi 
išmokti 7 klases. O kas no- 
r^ir sugeba, pabaigę 7 kla
ses, mokosi aukštosiose mo
kyklose ar technikumuose,
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tai yra, specialiose mokyk
lose.. Tiems mokiniams val
stybė moka kas mėnuo pi
nigines stipendijas. Prie vi
sų specialiųjų mokyklų yra 
bendrabučiai ir valgyklos, 
kur mokiniai gauna butus 
ir pavalgymą už neaukštas 
kainas.

Pradžios mokyklų ir gim
nazijų mokiniai, kuriems 
ne labai toli į mokyklą, 
vaikšto iš namų; tais ke
liais kursuojantieji keleivi
niai autobusai mokinius pa
ima ir veža už dyką, be už
mokesčio, tik reikia paro
dyti konduktoriui mokinio 
knygutę. Taigi, pas mus 
mokslas ir mokiniai aprū
pinti viskuo, užtat mokosi 
visi.

Specialųjį ir aukštąjį 
mokslą gali mokytis ir ne
akivaizdiniu būdu, tai daug 
yra, kurie dirba ir mokosi.

Labai dėkoju jums, kad 
man išrašėte iš Amerikos 
lietuvišką pažangų laikraš
tį “Laisvę”. Jį gaunu regu
liariai į savaitę vieną kartą 
2 laikraščius. Koks kultū
ringas laikraštis, koks pa
žangus! Daug žinių iš poli
tikos, iš Amerikos, ir iš 
viso pasaulio, ir apie Ame
rikos lietuvių gyvenimą ir 
veiklą. Tai ir aš per jus 
sveikinu Laisvę - laikraštį, 
jos redaktorius, rašytojus 
ir skaitytojus, buvusius ir 
esamus, proga 50 metų ju
biliejaus, kurį atšventė laik
raštis “Laisvė”. Linkiu gy
vuoti ir dirbti ilgiausius 
metus...

Skaičiau Laisvėje žinias 
iš Philadelphia, Pa. Kur pa
sirašyta P. Valantienė, tai 
tikriausiai ten jūsų'rašyta? 
Tai labai gerai, kad ir jūs 
dalyvaujate - rašote į laik
raštį Laisvę. Tai esi pažan
gi moteris lietuvė.

Į laikraščius Laisvę, Vil
nį ir kitus pažangius esate 
susibūrę lietuviai darbinin
kai, užtat šie laikraščiai už
jaučia mus lietuvius, per
kentėjusius praėjusio karo 
vargus, hitlerinės okupaci
jos metu iškentėtas kan
čias, smerkiate mūsų žmo
nių žudytojus.

Bet yra Amerikoj kita lie
tusių srovė, nors maža, bet 
ji veikia prieš lietuvius — 
prieš amerikiečius ir prieš 
Lietuvos lietuvius. Jie nori 
sugriauti dabartinį mūsų 
gyvenimą ir tvarką; jie no
ri atsiimti savo buvusius 
dvarus, fabrikus, namus ir 
vėl mus, darbininkus, pa
vergti. Tai to tegul nei ne
galvoja, nei sapne nesap
nuoja, to nebebus niekuo
met, jiems nei vienas darbi
ninkas nebedirbs, kad ir už 
didžiausią atlyginimą, jau 
tie laikai praėjo ant visa
dos.

Iš tokių ponų mes nei ne
sistebime, nes į Ameriką 
pabėgo bėgte dauguma po
nų—kapitalistų ir žudikų, 
o ką jie ten loja, tai mums 
ir nesvarbu, mes nematom 
ir negirdim, tik kartais su
žinom iš laikraščių arba iš
girdę per radiją tik pasi- 
juokiam iš jų kvaišėjimo ir 
jaučiam, kad jie mūsų ne
myli ir nekenčia.

Sesute, jeigu turėtumėte 
sveikatos, žinoma, ir pinigų 
kelionei, tai labai kviečiame 
atvažiuoti pas mus į Lietu
vą su ekskursija mus ap
lankyti, pasisvečiuoti pas 
mus. O kiek daug pamaty
tumėte gero ir gražaus to, 
ko jūs išvažiuodama dar ne
palikot, tai nebepažintumė- 
te Lietuvos! Ir kaip mums 
visiems giminėms būtų ge
ra ir malonu pasimatyti, 
pasikalbėti. Juk tikriausiai

Worcester, Mass.
Turistų priimtuves

Liepos 23 d. įvyko Olym
pia Parke rengtos dviejų 
kuopų LDS 57 kpp. ir LLD 
11 kpp. — priimtuvės mū
sų miesto keturiems turis
tams, kurie paviešėję Tary
bų Lietuvoje grįžo.

Per savaitę laiko jau iš 
privačių pasikalbėjimų bu
vo nemažai girdėta jų pa
sakojimų, ir tai worceste- 
riečius sudomino, ką turis
tai plačiau papasakos jiems 
surengtose sutiktuvėse, tai 
prisirinko gana daug publi
kos gražioje šiltoje dienoje. 
Kaip buvo skelbta, po‘l va
landos dieną buvo duoti ka
lakutienos pietūs visiems 
susirinkusiems — apie pus
antro šimto žmonių.

Papietavus, pirmininkau
jant J. Jaskevičiui, buvo 
pakviesti turistai papasa
koti savo įspūdžius iš kelio
nės po Lietuvą.

Pirmiausia iššauktas J. 
Raulušaitis. Jis gana ilgo
kai pasakojo apie tai, kur 
buvo ir kaip buvo priimti 
ir vaišinti, kad gražiai pau- 
lioję, kokios istorinės Lie
tuvoje vietos buvo jiems pa
rodytos.

Antra kalbėjo E. Kanap- 
kienė. Ji trumpai pasakė 
savo pasitenkinimą viešėji
muose; mačiusi, kaip stro
piai esą darbuojamasi sta
tant naujas gyvenvietes.

Trečia iššaukta Demikie- 
nė. Ji entuziastiškai pa
pasakojo, kaip jai patiko 
viešėjimas Tar. Lietuvoje; 
ji norėtų dar nors tris kar
tus ten nuvažiuoti ir pabu
voti. Ji patarė, kad kiek
vienas, kuris tik netiki, ką ji 
sako, pats nuvažiuotų ir įsi
tikintų, pasidžiaugtų dabar
tine Lietuva — pamatytų, 
kaip gražiai ten žmonės rė
dosi ir tt.

Paskutiniuoju iškviestas 
J. J. Bakšys. Jis pirmiau
siai kaltino New Yorko 
agentūrą, kad ji ne laiku 
turistus išsiuntė, kad Mask
voje nieko apie jų atvykimą 
nežinojo ir niekas jų nelau
kė. Villniuje taip pat nie
kas apie jų atvykimą neži
noję ir nelaukę.

Šiame piknike buvo sve
čių ir iš kitų miestų: Samu- 
lėnai iš Fitchburgo, Urmo
nai iš Hudsono, Rainardai 
ir Kvietkauskai iš Bostono 
apylinkės, Vilkauskai iš N. 
H. valstijos, Repečkai iš 
Floridos ir kiti iš toliau at
vykę svečiai. Parengimas 
gražiai, sėkmingai pavyko, 
kuopoms liks pelno.

Gaspadinėmis darbavosi: 
H. Žilinskienė, A. Vosilienė, 
M. šiupenienė, Sabaliaus
kienė, Smithai ir V. Žitkus 
su J. Jaskevičium. P. Sa
dauskas dirbo prie gėrimų.

D. J.

Grand Rapids, Mich.
Mirė J. Urbonas

Liepos 18 d. mirė Juozas 
Urbonas, pažangus lietuvis 
ir organizacijų narys. Pa
šarvotas buvo Bart & Sons 
Funeral Home ir palaidotas 
liepos 21 d.

Nuliūdime liko žmona, ^sū
nūs Antanas ir Juozas ir 
jų šeimos. Rep.

Tokio. — Pereitais metais 
per Tokio prieplauką perė
jo 22,000,000 tonų prekių.

vasarą iš Amerikos važiuos 
į Lietuvą ekskursijos.

Širdingiausi linkėjim a i 
laimės ir sveikatos nuo mū
sų visų giminių jums vi
siems. Brolis

Kazimieras Gurklys
Panevėžio fajonas 
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Binghamton, N. Y.
MŪSŲ ŽINIOS

Petras Jpzapaitis išvyko 
vakacijoms pas savo sūnų 
Petrą ir marčią į Montaną 
valstiją. Bill ir Jane Bak
šiai išskrido aplankyti savo 
gimines Montana, Califor
nia ir Washington valstijo
se.

Pas Katriną Jozapaitienę 
svečiavosi jos dukra Justi
na Cook ir anūkė Katty, 
kurios gyvena Lansinge, 
Mich. Pas John ir Nellie 
Strolius svečiavosi jo sesuo 
ir švogeris Bartuliai ir jų 
dukra Aldona. Taipgi jų 
artimas draugas Paberėlis 
iš Kanados.

Mūsų ligoniai
Mary Sadauskienė turėjo 

operaciją ir ligoninėje bu
vo tris savaites. Dabar jau 
yra namuose ir sveikata ge
rėja. Dar vis serga A. 
Žvirblienė. Klimo sveikata 
gerėja, jau. gali lazdele be
siramstydamas pavaikščio
ti.

Nesveikuoja Antanas Na
valinskas ir yra po gydyto
jo priežiūra. Alfonsas Ka
minskas ilgai buvo ligoni
nėje, bet jau sveiksta. Pa
sveiko J. M. Kaminskas,' 
kontraktorius, kuris buvo 
savaitę ligoninėje. Mrs. Ma
ry Kaminskienės sveikata 
gerėja. Ji turėjp dvi nelai
mes — du kartus nukrito 
laiptais, susilaužė ranką ir 
koją. Labai sirgo Pauli
na Bakšienė, buvo ligoninė
je. Elzbieta Jaškauskienė 
skaudžiai susižeidė pulda
ma laiptais. Ligoninėje yra 
Justinas Bučinskas. Jau se
niai serga Jaskevičia, jis 
randasi savo namuose. Po 
gydytojo priežiūra yra ir jo 
žmona. Serga Juozas Kli- 
vis — išvežtas į ligoninę. 
U. Šimoliūnienė vis skun
džiasi sveikata, jai skauda 
koją.1 Jos dukra Alice, ku
ri yra slaugė General Hos
pital, buvo užsigavus akį.

Visiems ir visoms linkiu 
greitai pasveikti.

Dėkui tiems draugams ir 
draugėms, kurie pasigedote 
mano korespondencijų. Ne
rašiau, nes buvo kelios prie
žastys, o labiausiai nesvei
kata — skauda ranka. Bet 
ateityje bandysiu parašyti, 
kiek galėsiu. Josephine

Miami, Fla.
Liepos 23 d. įvyko Lietu

vių Socialio klubo piknikas 
Žekonių sode. Jis buvo pa
sitikimu i grįžusioms iš Lie
tuvos Tamošiūnui ir Sophie 
Mason. Publikos suvažiavo 
daug Visi domėjosi išgirsti 
pranešimus iš gimtinės.

Kaip visada, taip ir šiam 
piknikui klubo darbščiosios 
gaspadinės savo namuose 
pagamino įvairius valgius 
ir dar šiltus atvežė. Sudė
jus juos ant prirengtų sta
lų, publika pakviesta pie
tauti.

Vadovaujanti gaspadinė 
M. Koch sunegalėjo ir ne
galėjo dalyvauti valgių pa
gaminime ir piknike. Bet 
telefono pagalba ji susisie
kė su pagalbininkėmis, susi
tarė, ir valgių pagamini
mas išėjo gerai.

Svečiai ir gaspadinės ska
niai pavalgė. Sutvarkius in
dus, klubo vice pirmininkas 
Viginas pakvietė Tamošiū
ną kalbėti: ką jis matė ir 
iš pokalbių Lietuvoje girdė
jo-

Draugas Tamošiūnas nie
ko nepridedamas, pasakė 
teisybę. Iš jo kalbos klau
sytojai suprato: Lietuva 
po dviejų pasaulinių karų, 
nuteriota, sunaikinta, į to
kį trumpą laiką, su. pagal
ba kitų broliškų tarybinių 

tautų, iaBai toli nuprogrg- 
savo ir agrikult ū r o j e , ir 
manufaktūroje, ir statybo
je, ir moksle.

Kalbėtojas sakė: “Aš ne
mačiau nuo mažiausio iki 
užaugusio žmogaus baso; 
visi apsiavę gražiais batais, 
apsirengę gražiais drabu
žiais. Merginos bei mote
rys pasidabinę plaukus taip, 
kad negalėtume atskirti nuo 
amerikiečių. Maisto turi 
užtektinai. Dirba trumpas 
valandas. Pusryčius valgo 
9 valandą. Turi užtenka
mai laiko išeigoms, pasi
linksminimui, ir tt.”

Jis sakė, kad turistai bu
vo nusivylę, nes dėl tam tik
rų priežasčių jiems prane
šė, kad negalės važiuoti pas 
gimines, bet giminės atva
žiuos pas jus.

Pirmininkas pakvietė kal
bėti Sophie Mason. Jinai 
kalbėjo gerai ir trumpai; Lietuvos energetikos tink- 
sake, kad nenori pakartoti: ]as tampa vis tankesnis, 
to, ką pasakė Tamošiūnas, j Statomos aukštos įtampos 
Ji gavusi progą kalbėtis su ’ 
moterimis, kurios dirba vy
rišką darbą. Draugė Mason 
klausė jų: Ar tarybinė vai-
džia verčia jas dirbti-vyriš
kus darbus? Atsakyta, kad 
ne. Jos savanoriai eina tuos 
darbus dirbti, kad gavus 
didesnį mokestį. Tarybinė 
valdžia 'moka vienodai mo
terims ir vyrams už lygų 
darbą.

Mano prierašas:: Jeigu 
Lietuva nebūtų susijungus 
su Tarybų Sąjunga, tai ne
būtų turėjus g a 1 i m y b ė s 
tiek toli pažengti, kiek ji 
yra pažengus. Būtų ir pa
silikus skurdžia žemdirbių 
šalelė, kaip kad buvo prie 
smetoninės tvarkos. Aš ti
kiu, kad draugai Tamošiū
nas ir S. Mason plačiau pa
rašys į laikraščius, • kas bus 
labai ž i n g e i d u skaityto
jams. J. W. T.

S teigiamas žcm etva rk os 
projektavimo institutas
VILNIUS. — Žemės ūkio 

ministerijoje ūkiskaitos pa
grindais steigiamas Žemė
tvarkos projektas,: tirs dir
vas, sudarinės jų žemėla
pius ir atliks geodezinius 
darbus kolūkiams, tarbi- 
niams ūkiams ir kitiems 
valstybiniams ūkiams.

Žemėtvarkos projektavi
mo institutas bus Vilniuje.

WORCESTER, MASS.MENININKŲ PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Antroji- Apskritis

Sekmadienį Liepos 30 July. 1 vai. dieną

Montello Vyrų Dailės Grupė, vadovaujama AL Potsus

Dainų programų duos Hartfordo Laisvės Choras, Montello 
Vyrų Dailės grupė ir Montello Trio

Olympia Parke, Shrewsbury-Worcester, Mass.
Prašome dainos mylėtojus, meną remiančiąją visuomenę iš anksto ruoštis pra
leisti dieną su menininkais, pasigrožėti vasaros oru ir išgirsti gražių dainų.

Žinios iš
LIETUVOS ENERGE

TIKOS ŽIEDAS
VILNIUS.—Sparčiai tie

siama aukštos įtampos elek
tros linija Šiauliai-Klaipė- 
da. Mechanizuotos kolonos 
brigada, kuriai vadovauja 
vyresnysis darbų vykdyto
jas S. Michelkevičius, bai
gia statyti stiebus visoje 
trasoje. Kuršėnų - Telšių 
bare montuojami laidai. 
Jau šį mėnesį Žemaitijos 
sostinė Telšiai bus prijung
ta prie valstybinės energe
tikos sistemos.

Nutiesus laidus šiame ba
re, bus baigtas įrengti Lie
tuvos energetikos žiedas, ir 
dauguma respublikos mies
tų gaus patikimą dvipusį 
elektros energijos maitini
mą. c

linijos Ukmergė-Anykščiai, 
Telšiai -Varniai, Raseiniai- 
Ariogala - Kalvarija - Laz
dijai ir kitos. Prie valsty
binės energetikos sistemos 
šiemet bus prijungta dar 10 
rajonų centrų.

Įdomūs radiniai
PASVALYS. — “Švytu

rio” kolūkyje Naujamiesčio 
kaime ant Mūšos kranto 
kasant žvyrą buvo aptikti 
senoviško pastato pama
tai iš akmenų ir gerai išsi
laikiusių senovinių plytų. 
Ten pat rasta ir žmonių 
griaučių bei žalvarinių na
mų apyvokos daiktų, ieties 
antgalis.

Senų žmonių pasakojimu 
čia buvęs milžinkapis. Vi- 
tartų septynmetės mokyk
los mokytojai vietą aptvėrė 
ir saugo, kol atvyks arche-

l

Gatvėse — “dienos šviesa”
VILNIUS.—Miesto gat- 

j vėms apšviesti pastaruoju 
metu plačiai panaudojamos 
1 i u m i nescencinės lempos. 
Jos skleidžia malonią, lygią 
šviesą, suvartodamos visai 
mažai elektros energijos. 
Vienos pirmųjų šiemet liu
minescencine šviesa buvo 
apšviestos P. Cvirkos, Tra
kų, Palangos gatvės.

Lietuvos
Miesto elektros tinklų 

gatvės apšvietimo kapitali
nio remonto ir sta t y b o s 
brigada., vadovaujama 
meistro G. Jarošenkos, bai
gia montuoti liuminescen
cinius žibintus Gorkio gat
vėje. Artimiausiu metu 
“dienos apšvietimas” bus 
įrengtas Jancevičiaus, L. 
Giros, Garelio, B. Sruogos 
ir kitose gatvėse.

Ketvirtoji baldų įmone
VILNIUS. — Prie plen

to Vilnius-Kaunas vyksta 
žemės darbai, kyla naujo 
stambaus gamybinio korpu
so sienos. Čia statomas 
Vilniaus baldų - medžio ap
dirbimo kombinatas — ket
virtoji šios pramonės šakos 
įmonė mieste.

Kombinatas bus vienas 
didžiausių baldų gamintojų 
Lietuvoje. Vienuolikos hek
tarų teritorijoje iškils šeši 
korpusai, jų tarpe — ketu
ri gamybiniai. P i r m o j i 
kombinato eilė bus atiduota 
eksploatacijai 1963 metais, 
o 1964 metais — antroji. 
Paskutiniais septynm e č i o 
metais kombinatas išleis 
produkcijos už 5 milijonus 
rubliu. c-

žuvų atsargoms 
didinti

Dešimtis tūkstančių jau
nų karšių, sterkų, žiobrių ir 
kitų vertingų žuvų prieaug
lio Rusnės žuvininkystės 
ūkio darbuotojai kasmet 
perkelia iš Kuršių marių į 
respublikos ežerus, upes bei 
Kauno jūrą. Nuo ateinan
čių metų ūkis aprūpins Lie
tuvos vidaus vandenis dai’ 
didesniu žuvies prieauglio 
kiekiu. Baigiamas statyti 
inkubotorinis cechas, ku
riame mailius bus augina
mas iš surinktų neršiančių 
žuvų ikrų. Įrengti spe
cialūs prūdai. Iškastas ba
seinas veisti vėžiagyvius, 
kuriais bus maitinamas žu
vų prieauglis.
Stojus į rikiuotę naujie

siems įrenginiams, ūkis 
kasmet išaugins ir perleis 
į vidaus vandenis iki 20 mi
lijonų jaunų žiobrių ir 68 
milijonus dvimečiu lašišų.

, Kor.



ĮVAIRIOS ŽINIOS
Metz, Franeūzija. — Mu

sulmonai nužudė du fran- 
cūzų parašiutininkus. Pa
rašiutininkai keršydami 
užmušė 3 musulmonus ir 26 
sužeidė.

Trenton, N. J.—Valstijos 
viršininkai paliuosavo 125 
apmokamų kelių važiuotos 
pinigų kolektorius. Sako, 
jie buvo kaltinami mokes
čių pasisavinimu.

Salisbury. — Anglų Rho- 
desijos kolonijoje prasidėjo 
demonstracijos už tautinę 
laisvę. Anglų policija du 
demonstrantus nušovė ir 
kelis desėtkus sužeidė.

Stanleyville.— Rytų pro
vincijų vadas Antoine Gi- 
zenga vyks į Kongo parla
mento narių posėdį.

Washingtonas. — Diplo
matai numato, kad Brazili
ja tuojau atsteigs diploma
tinius ryšius su Tarybų Są
junga.

Varšuva. — Askrido Ga
nos prezidentas K. Nkru- 
mahas.

Maskva. — Mirė nervų 
specialistas d-ras Aleksejus 
Speranskis.

Washingtonas. — D. Rus
kas, JAV valstybės sekreto
rius, kviečia redaktorius ir 
laikraštininkus, rugpiūčio 
14 ir 15 dienomis, Jis aiš
kins JAV šaltojo karo rei
kalus ir dėstys JAV užsie
nio politiką.

Hollywood, Calif. — Su
laukus 75 metų amžiaus, 
mirė artistė Esther Dale.

Londonas. — Afrikoje 
anglų kolonija Gambia rei
kalauja nepriklausomybės. 
Tai mažą šalis, tik apie 4,- 
000 ketvirtainių mylių plo
to su 500,000 gyventojų.
J • • * : • ’ • k * , •

■ Į ■ ' i- ■ ■»—■■■ - "

Londonas. — Profesorius 
Bertrahd R u s š e 11 ragino 
mases protestuoti prieš ato
minių ginklų gaminimą.

-i Washingtonas.—Bethesda 
Navai Hospital nustatė, kad 
Illinois valstijos senatorius 
E: M. Dirksen turi vidurių 
ūpas.- > 

r" Miami, Fla. — Pirmasis 
šių metų uraganas “Anna” 
su apie 90-ties mylių vėju 
nuėjo pro Hondurasą.

Paryžius. — NATO mili- 
tariniai. vadai priėmė JAV 
pasiūlymą Berlyno reikalu.

Paryžius. — Franeūzija 
atsisakė įsileisti HJammarsk- 
joldą, Jungtinių Tautų sek
retorių, nes jis “palaiko 
Tunisiją.”

Rio de Janeiro; — Tarybų 
Sąjungos kosmonautas Ju
rijus Gagarinas priėmė Bra
zilijos prezidento Janio 
Qu a d r a s o pakvietimą ir 
vyksta į'Braziliją.

Susirūpino Lotynų 
Amerikos biznieriai

. Montevideo. — Į Urug
vajaus sostinę suvažiavo 
Stambūs Lotynų Amerikos 
biznieriai iš Argentinos, 
Brazilijos, Meksikos, Para
gvajaus, Urugvajaus ir Pe
rų respublikų.

Jie susirūpino, kad užsie
nio prekyba žymiai suma
žėjo, o to sėkmėje jų Šaly
se padidėjo nedarbas.

Biznieriai pasisakė už 
platesnę laisvą prekybą su

Mačiau Meksiką
Neseniai gabioji studentė 

Irena Babarskaitė su savo 
drauge meksikiete studente 
buvo išvykusi f Meksiką 
pasigrožėti to krašto gam
ta. į

Praėjusį trečiadienį nuvy
kau Babarskus aplankyti. 
Buvau tikras, kad Irena pa
rodys gražių gamtinių to 
krašto vaizdų.

Na, ir parodė ji didelę jų 
kolekciją — “slaidais” per 
prožektorių.

Gyvenant turtingiausioj 
pasaulyj šalyj Jungtinėse 
Valstijose ir labai dažnai 
per daugelį metų girdint 
iš amerikiečių tik panieką 
meksikiečių atžvilgiu, susi
darė nuomonė apie Meksi
ką kaip apie labai tamsų, 
nekultūrišką kraštą.

Tačiau Irenos surinkta 
vaizdų kolekcija labai ma
loniai nustebino. Nustebino 
ne vien gamtos grožis, bet 
dar labiau “tamsiųjų” mek
sikiečių architektūra ir pa
statų papuošimas nuostabia 
artistika.

Graži krašto gamta, bet 
nuo jos neatsilikęs nė mek
sikiečio žmogaus menas.

Nuo dabar Meksika man 
bus visai kitoks kraštas!

Tiesa, Babrskaitei per ta 
trumpą laiką teko viešėti 
daugiausiai miestuose, todėl 
jos kolekcijoje pasigenda
ma skurdžiosios meksikos 
dalies. Bet kas parodoma, 
tą vargiai galėtų nustelbti 
ir mūsų krašto artistika.

Nuostabūs yra ir senovės 
Meksikos indėnų milžiniš
ki a r c h i t e t ū r i n i a i ci
vilizacijos paminklai, per 
daugeli metu įvairiais aug
menimis apžėlę ir tik vėles
niais laikais iš po tos žel- 
menijos atidengti, nuvalyti.5 

Atvykę ispanų aukso ryk
liai pavergė aukštai civili
zuotus indėnus, sunaikinę 
jų civilizaciją, kurios pa
minklai po daugelio metų 
iš po samanų iškilo ir dabar 
yra augštai vertinami.

Reikėtų surennti Babars- 
kaitės meksikietiškai kolek
cijai vakara “Laisvės” sa
lėje. “ V.

NEPAVYKO BAįNKO 
APIPLĖŠIMAS

Antradieni, 1:30 vai. po
piet, įėjo į Broadway Sav
ings banką, 250 W. 23rd St., 
Manhattane, jaunas vyras, 
nešinąs rankoje pirkiniams 
popierinį krepšį (“shoping 
bag”). Bet netrukus iš 
krepšio išsitraukė ginklą ir 
banko tarnautojui įsakė:

—Pridėk pilną pipigų, ar
ba ištaškysiu.tau smegenis!

Tarnautojas L. Oritz sku
biai primetė pinigų. Plėšikas 
išbėgo į gatvę, kur jo kitas 
laukė taksyje, ir jie leidosi 
8th Avė. bėgti. Bet tik už 
10 blokų, prie 33rd St., poli
cija apsupo ir prasidėjo il
gas susišaudymas. ' Polici
ja nušovė L. Williamsą, 25 
metų amžiaus, o jo san
draugas James R. James 
pasidavė. Virš $10,000 ban
ko pinigų išgelbėta.

Plėšikų suėmime dalyva
vo, be kitų, policininkas Al
girdas Kivita.

Sveiksta
Lilija Kavaliauskaitė po 

operacijos gerai sveiksta. 
Jinai jau namie ir tikisi ga
lėsianti ateinančią savaitę 
atvykti šiek tiek padirbėti 
“Laisvės” r a š,t i n ėję. Tai 
smagi mums žinia.

kitomis šalimis. Tatai ne
sutinka su JAV prekybos 
politika, kuri |vis varžo su 
socialistinėmis? šalimis pre
kybą. *

• t-

Trečioji J. A. V. lietuvių 
grupe išvyko į Lietuvą

Praėjusį antradienį, lie
pos 25 dieną, iš Idlewild 
aerodromo Niujorke išvyko 
į Tarybų Lietuvą šių metų 
trečioji JAV lietuvių grupė. 
Išvyko iš viso 35 asmenys, 
bet dviemis partijomis.

Viena dalis (anksčiau) iš
vyko KLM — Holandijos 
lėktuvų linija; šitie lėkė per

1 Amsterdamą į Maskvą, o iš 
ten Vilniun. Sakoma, ši 
partija Vilnių pasieks anks
čiau už antrąją.

Antroji dalis arba parti
ja išlėkė 9:30 vai. vakaro 
Sabena (Belgų) linijos lėk
tuvu. Ji skrido pro Brus- 
selį į Maskvą; ten naktį 
pernakvos, tuomet lėks į 
Vilnių.

Tu, kurie išlėkė KLM Ii- 
nija, šitų žodžių rašytojui 
sutikti neteko. Teko kalbė
tis tik su antrosios dalies 
kai kuriais nariais.

Čia buvo ir vilnietis Jo
nas Mažeika, ir čikagietė 
dainininkė Estelė Bogden. 
Šią turistų grupę sudarė'

Nuolatinis N. Yorko žmonėm 
nuo lėktuvų pavojus

Kad virš New Yorko nuo
latos desėtkai lėktuvų ūžia 
ir kaukia ir jie nepertrau
kiančiai nuodija orą, tai 
jau mūsų “civilizacijos” 
vaisiai.

New Yorko miesto ribose 
yra du oHaukiai, tai New 
Yorko International (Idle- 
wild) ir La Guardia. Pir
masis užima virš 5,000 ak
rų plotą, o antrasis 550 ak
rų. Čia pat prie New Yor
ko yra ir trečias orlaukis— 
Newarko.

1959 metais per New Yor
ko International ir La 
Guardia orlaukius atskrido 
ir išskrido 21,009,818 žmo
nių ir buvo pervežta 647,- 
044,000 svarų pašto ir pre
kių. Tais pat metais tik iš 
New Yorko International 
orlaukio išskrido ir atskri
do 230,666 lėktuvai. Reiš
kia, virš New Yorko nuo
latos yra desėtkai lėktuvų, 
kurie išskrenda arba at
skrenda.* Aš vieną kartą tė- 
mijau jų “reteži” vien iš va
karų pusės, tai beveik nuo
latos prieš mano akis buvo 
trys lėktuvai: vienas leido
si į orlaukį, kitas artėjo, 
o trečias jau buvo mato
mas.

Ir šis nuolatinis lėktuvų 
skrajojimas ne vien neduo
da ramumo, kenkia sveika
tai, bet ir pastato gyven
tojus į pavojų. Prieš kele
rius metus vienas lėktuvas 
susikūlė Jamaica dalyje į 
anartmentinį namą, kartą 
vienas atsimušė j Empire 
State pastatą, aukščiausią 
New Yorke, prieš porą me
tų lėktuvas susikūlė ' prie 
La Guardia orlaukio, kur 
žuvo 104 žmonės, o praėju
siąja žiemą du lėktuvai su
simušė ties žemutine Man- 
hattano dalimi, kur žuvo 
134 žmonės, jų tarpe 5 
miesto gyventojai, kurie 
buvo ant žemės lėktuvo nu
kritimo vietoje.

Kitas lėktuvas su apie 80 
žmonių susimušė vos pakil
damas iš New Yorko Inter
national orlaukio. Dabar 
vėl lėktuvas nukrito'Jack- 
son Heights miesto dalyje.

Miesto, valstijos ir fede- 
raliniai viršininkai nuolatos 
kalba, ,kad jie “imasi žings
nių” miesto gyventojų “ap
saugojimui nuo triukšrho.” 
Tai tuščios pasakos. Orlau- 
kiai yra miesto ribose, lėk- 

daugumoje čikagiečiai. Ta
čiau jon įėjo ir iš kitų 
miestų po vieną ar du: iš 
Los Angeles, iš Detroito, iš 
Seatties ( W a s h i n g t o n o 
valst.).

Teko kalbėti su Adele 
Burtiene iš Seattle, Wash. 
Ji turėjo daug vargo ir ne
sėkmių. Ji atskrido į Niu
jorką prieš pusantro mėne
sio, apie tą laiką, kai čia bu
vo sanfranciskietis Mugia- 
nis. Bet tuomet su čikagie- 
čiais išskristi negalėjo; tuo
met Adelė grižo į Čikagą, 
ten visa laika išbuvo, c- v

—Turėjau daug nesmagu
mų ir bereikalingų išlaidų, 
— pasakoja ji. — Na, bet 
savo pasiekiau: vykstu į 
Tarybų Lietuvą pasisve
čiuoti !..

Į aerodromą buvo atvykę 
keletas niujorkiečių lietu
vių palinkėti trečiosios JAV 
lietuvių turistų grupės da
lyviams geriausios kelionės, 
gražiai paviešėti ir laimin
gai atgal sugrįžti! Ns 

tuvai atskrenda ir išskren
da: jie turi nusileisti ir pa
kilti.

Čia yra kaltė tų, kurie 
orlaukius įrengė miesto ri
bose. Mūsų “tėvai” nesi
rūpina žmonių sveikata, jų 
gyvybės apsauga, bet tik 
giriasi, kad nuo New Yorko 
International orlaukio iki 
miesto centro — Times 
Square — ima tik 15 minu
čių nuvažiuoti, o iš La 
Guardia — dar mažiau lai
ko. š.

Įvyko riaušės tarp 
negnj ir puertorikiečip 

. p .

Prieš kiek laiko dvi mo
terys išprovokavo riaušes 
tarp negrų ir puertorikie- 
čių, nes jos susimušė už vie
ną vyriškį. Tą kartą į peš
tynes buvo įsivėlę apie 300 
žmonių ir reikėjo 150 poli
cininkų, kad padaryti tvar
ką.

Liepos 23 d. ties 3 Avė. ir 
172nd St., Bronx miesto da
lyje, vėl įvyko riaušės, į ku
rias įsivėlė apie 1,000 žmo
nių. “Darban” paleido bon- 
kas, akmenis. Keli šimtai 
asmenų grasino šturmuoti 
policijos stotį, į kurią bu
vo nugabenti keli suimtieji.

Šį kartą kaltinamas biz
nierius C. Person, kuris ne
pildė policininko reikalavi
mo ir iššaukė riaušes.

MIRĖ
Mirė Magdalena 

Zenkauskiene 
. ■ (

Praėjusį šeštadienį, liepos 
22 d., mirė Magdalena Zen
kauskiene, gyvenusi po nr. 
1195 Avenue B, Manhattane. 
Paliko liūdesy sūnų ir duk
terį. Anna Quater

Redakcijos pastaba, ši ži
nia turėjo tilpti praėjusio 
antradienio “Laisvėje.” Ta
čiau, belaukdami telefonu 
pranešant, kada ir kur ve
lionė Magdalena Zenkaus
kiene bus palaidota, mes 
pražiūrėjome ir pačią žine
lę. Labai, labai atsiprašo
me A. Quater ir velionės gi
mines bei draugus!

Tik dabar patyrėme, kad 
velionė palaidota trečiadie
nį.

Antroji turistų 
grupė Vilniuje

Vilniaus “Tiesoje” rašo
ma apie antrąją JAV turis
tų grupę, išvykusią į Lie
tuvą liepos 15 d. Vilnių 
turistai pasiekė liepos 18 d. 
Skaitome:

Saulėtą dieną Vilnius 
ypač gražus. Ir siauros, pa
slaptingos senamiesčio gat
velės, ir erdvūs naujųjų 
statybų kvartalai, ir Gedi
mino pilis su plevenančia 
giedrame danguje LTSR 
valstybine vėliava, ir šnabž
dančios liepos, ir greitakal
bė Vilnelė, rodos, kviečia 
pasidžiaugti Tarybų Lietu
vos sostine.

Tokį Vilnių vakar pama
tė atvykę į tėvų žemę JAV 
lietuviai-turistai. Autobu
su jie kelias valandas važi
nėjo po Vilnių, susipažino 
su miesto įžymiomis vieto
mis, apsilankė V a 1 a k a ru
piuose. Svečiams apie Vil
nių plačiai papasakojo is
torikas J. Jurginis. Užjū
rio lietuviams, nemačių- 
siems tėviškės 5 0 ir dau
giau metų, pirmoji pažintis 
su respublikos sostine pali

nko gerą įspūdį.
—Pirmas įspūdis labai 

malonus, — kalba pažangus 
Amerikos lietuvių veikėjas 
J. Šimaitis.

Patenkinti ir kiti turistai. 
Bet labiausiai, tur būt, pa
tenkintas B. Černy-Čer
niauskas. Juk jis vakar, po 
penkiasdešimties metų emi
gracijos, vėl pažymėjo savo 
gimimo dieną gimtojoje že^ 
mėje. Ir nors jau prarie- 
kė aštuntą dešimtį, jis — 
žvalus, kupinas jėgų, jau
natviškos energijos. B. Čer
niauskas noriai d a 1 i j a s i 
įspūdžiais, p a s a k oja apie 
savo nelengvą gy v e n i m ą, 
meilę tėviškei:

—Skaitydami tarybinį 
žurnalą “USSR,” pažangią 
JAV lietuvių spaudą, mes, 
nors ir nebuvę Tarybų Są
jungoje., žinojom, kas pas 
jus dedasi. Bet, žinoma, 
tiesioginių savo įspūdžių su 
niekuo nepalyginsi. Didžiai 
džiaugiamės, būdami tėvų 
žemėje! J. čėsas

Po miestą pasidairius
Miesto viršininkai planuo

ja numažinti policininkų ir 
ugniagesių darbo valandas 
iki 40 arba 42 valandų per 
savaitę. Mieste yra 24,000 
policininkų ir 18,000 ugnia
gesių.

Queens miesto dalies pre
zidentas John T. Clancy sa
ko, būk “lėktuvų triukšmas 
sumažėjo.” Gali būti jam, 
bet ne gyventojams. Klau
simas, kiek laiko ponas 
prezidentas mieste pralei
džia laike vasaros karščių.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES Į LIETUVA 
ir į visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo
GIMINĖMIS

COSMOS tuojaus gaus jums 
VIZAS ir patarnaus tvarkant 
visus kitus smulkius reikalus ir 
formalumus ir tuomi

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 
ATSIGABENTI jūsų 

gimines iš USSR
Bet kokią kelionę planuojant— 
į bet kokį kraštą, susižinokite 

arba ateikite į

COSMOS Travel Bureau 
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Tel. CI 5-7711

Filmai
BY LOVE POSSESSED
Šis United Artists filmas, 

dabąr rodomas Capitol te
atre miesto centre (prie 
Broadway ir 51st St.) vaiz
duoja pasiturinčios advoka
tų firmos narių veiklą ne
dideliame vidurinės klasės 
rezidenciniame centre.

Ko ten neįvyksta! štai 
teisėjas, prokuroras ir ad
vokatai svarsto, ar dera iš
mokėti tūlą palikimą abejo-' 
tinos doros jaunai moteriš
kei, o tuo tarpu įbėgusi į 
posėdį girta vieno advokato 
gražuolė žmona (Lana Tur
ner) ilgesingomis akelėmis 
šaudo į savo vyro advoka
tūros dalininką (Efrem 
Zimbalist, Jr.) ir jo dėmesį, 
nutraukia nuo bylos į sim
patiją sau. Ir jam reikia 
simpatijos, nes jo žmona 
laikinai ligoninėje.

Tačiau argi tik jiem 
dviem rūpesčiai ir bėdos

Baigiantis išeiti į vyrus 
advokato sūnus draugauja 
su turtinga mergaite naš
laite, kuri jį labai myli ir 
nesigaili jam nieko, kai tuo 
tarpu jis kitą, gražiai jam 
pasišaipiusią leng v a b ū d c 
mergše pasiima pavėžinti, 
praleidžia su ja naktį šaly- 
kely, o rytą areštuojamas 
kaip prievartautojas.

Ką gi daro jį mylinčioji? 
—Ji karštai tebemyli ir, 
nors jo pastumta į šalį, ji
nai norėtų jį savo ištekliais 
išlaisvinti, sumokėti užsta
tą. Bet nuėjusi į advokatų 
firmoje globojamą jos tur
to dėžutę rado ją tuščią. 
Mergaitei pasirodė, kad 
jaunuolis ją atmetė dėl to, 
kad ji pasiliko beturte. 

\ Greit išgirstame, kad ji nu
sižudė.

Aišku, žiūrovo smalsa nu
krypsta į geismą sužinoti, 
kur dingo mergaitės našlai
tės turtas^ Turtą neseniai 
savo sąskaiton buvęs perve- 
dęs pats vyriausias tos ad
vokatų firmos narys, žymus 
ir garbingas vyras.

Išvada dėl čia minėtų ir 
kitų bėdų: visi visą tai da
rę iš meilės kam nors, ka
da nors. Ir visiems viskas 
laimingai baigiasi, išskyrus 
saužudę. Net nesakoma nė 
žodžio nei tam seniui už 
nurašytą jos turtą, nes tas 
galėtų “pakenkti jo sveika
tai.” Beje, ne vogimo tikslu 
jis turtą sau. užrašęs—norė
jęs atmokėti dalininkams 
buvusios jo valdomos, bet 
subankrutavusios kitos fir
mos dalininkams.

“By Love Possessed” fil
mas žiūrėti įdomus, bet mo
ralas menkas. Jeigu jis 
atspindi mūsų vidurinę kla
sę, tai padėtis apgailėtina.

S.. .
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LLD Antrosios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 20 August
Steamboat Inu Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Piknikas bus pilnas įvairaus grožio: muzika, dai
nos, polkos, kontestas ir lengvo žaidimų sporto. Mai
šuose bėgimas., šaukšte kiaušinių nešimas ir mėly-\ 
nių uogų “pajaus*’ valgymo lenktynės. Kviečiame 
visus, jaunus ir senus suvažiuoti ir turėti smagų 
pikniką.

Busas veš nuo Lituanica Square 12:30 ir nuo 
forest Parkway stoties — 85th St., Jamaica Ave. 
1-mą vai. Kaina $1.50.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 28, 1961

Jaukiame pobūvyje 
pagerbė turistus

Julius ir Marijona 
vaičiai šauniai pavaišino 
sugrįžusius iš Lietuvos tu
ristus Simonavičių, Kairį, 
Lazauskienę ir Briedienę. 
Viso vaišėse dalyvavo.,15 
asmenų. Tos vaišės įvyko 
šeštadienį, liepos 22 d., Ker- 
šulių gražiame sode, 292 
Lincoln Avė., Brooklyne.

Apart skanių valgių, gė
rimų ir gražios vietos, buvo 
gražių kalbų, ypatingai 
gražiai kalbėjo turistai: pa
pasakojo apie Lietuvoj gy
venančius žmones. Pareiš
kė, kad didelis pasikeiti
mas nuo to laiko, kurie Lie
tuvą paliko pirm Pirmojo 
pasaulinio karo, ir nuo to 
laiko, kurie paliko Lietuvą 
Smetonai viešpa t a u j a n t. 
Pakaita eina darbininkų 
gerovei, visose srityse : 
mokslo, medicinos ir gydy
mo, namų ir fabrikų staty
boj. Inteligentų mandagus, 
apsiėjimas su darbininkais. 
Kai kuriems turistams bu
vo per mažai laiko duota 
su giminėmis* pasisvečiuoti, 
o kai kurie sakė, kad jiems 
buvo leista labai daug laiko 
svečiuotis.

Išklausę turistų raporto, 
gražiai jiems p a d ė k o j o. 
Kalvaičiams irgi padėkojo 
už tokias gražias vaišes.

C. N. ,

ATITAISYMAS
“Laisvės” liepos 21 d. 

laidoje užuojautoje miru
sios Marijonos Kisielienės 
giminėms antraštėje buvo 
išspausdinta Elizabeth, N. 
J., o turėjo būti Kearny, N. 
J., nes Kisielienė visą lai
ką gyveno Kearnyje. At
siprašome ! “L.” Adm.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvės Bendroves 
direktorių susirinkimas įvyks pirma
dienį, liepos 31, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės'’ salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Visi direktoriai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba
___  _________________ _ X

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpiūčio 1, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje. 102- 
92 Liberty Avė., Ozone Park. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokčtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėte. Valdyba

(50-60)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 3 d., toj pačioj vietoj 
ir tuo pačiu laiku kai visada. Kuo
pos nariai prašomi tai įsitėmyti ir 
susirinkime dalyvauti.

Sekr. Ch. Anushkis 
(58-59)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopos susirinki

mas įvyks liepos (July) 29 d., L. 
D.S. Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Gerbiami kuopos nariai, meldžiu 
visų dalyvauti šiame susirinkinfce, 
nes yra atsiųsta blanka dėl noi^j- 
navimo Centro Komiteto.

Kp. valdyba 
(58-59) *

i.
i




