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Marijonų troškimas.
Kam patiko Kenedžio kalba? 
Mirė Ona Savukaitė, 

pavyzdinga lietuvaitė.
Gil Green paleistas.

Rašo R. Mizara

Čikagos Lietuviškų marijonų 
organas reikalauja: “pasiųsti 
Maskvai ultimatumą: pasi
traukite iš Rytų Berlyno bei 
Rytų Vokietijos, pasitraukite 
iš Pabaltijo valstybių ir ki
tur (ką reiškia “ir kitur”, ne
suprantu.—R. M.), tada mes 
vesime derybas su jumis...”

Jei tai nebūtų kartojimas 
kai kurių stambių kapitalisti
nių žurnalų kliedėjimo, tai 
manytum, kad kun. Prunskiui 
ir šimučiui vasaros karščiai 
smegenis paveikė, todėl jie 
taip rašo.

Marijonų laikraščio redak
torių siūlomo “ultimatumo 
Maskvai” pasiuntimas 
reikštų nieką daugiau 
didžiulio baisaus karo 
džią. Nes kas gi tokio 
rratumo” klausytų?

Tiesa, dvasiški tėveliai ka
ro nesibijo, — jiems nereikės 
dėtis ant pečių kuprines, imti 
šautuvą į rankas ir stoti į ug
nį.

Bet kodėl jie nors kai ka
da nepagalvoja apie “penk
tąjį prisakymą” — neužmušk ? 
Kodėl jie nepagalvoja, jog 
taras — baisus, masinis žmo- 
Tfių žudymas?

Na, o marijonai nekantriai 
jo laukia ir vis rėkia, kad tik 
greičiau, kad tik greičiau!..

juk 
kaip 
pra- 

‘ulti-

Buržuazinė spauda džiūgau
ja: žmonės užgiria preziden
to Kenedžio kalbą...

Kai kurie “žmonės” labai 
ją užgiria — Wall stryto “pi
liečiai” skelbia: po preziden- 

aukštai 
(ak-

to Kenedžio kalbos 
pakilo korporacijų Šerų 
ei jų) vertė.

Kapitalistai 
jus milijonus, 
darbo žmonės? 
kelti 
turės 
tu rčiai

nau- 
gaus

grobstys 
bet ką
Jiems bus pa- 

mokesčiai—taksai, jie
“susiveržti diržus”, o 
vis labiau lobs ir lobs!..

Nedideliame Portage mies
telyje, Pennsylvanijos valsti
joje, liepos 26 d. mirė įžy
mi lietuvaitė — Ona Denne— 
Savukaitė, sulaukusi 57 metų 
amžiaus. Ji buvo mokytoja, 
bet ilgai sirgo.

Ji gimė Dubois. Pa.
2 Palaidota liepos 30 dieną, 
Portage, Pa.

Per visą savo subrendusį 
gyvenimą Ona Savukaitė sto
vėjo pažangiosiose pozicijose, 
ir visuomet palaikė artimą 
ryšį su pažangiuoju JAV lie
tuvių judėjimu.

Giliame 
vyras 
motina 
trys 
Monika 
trys ištekėjusios; taipgi du 
broliai — Eduardas ir Rai
mondas. Liko daug liūdinčių 
giminių, draugų ir bičiulių.

Visiems jiems, laisviečių 
vardu, reiškiu nuoširdžią už
uojautą, o velionei — ramiai 
ilsėtis.

liūdesyje liko jos 
Lewis Denne, senutė 
— Elena Savukienė, 
seserys — Mildreda, 

ir Miriam — visos 
taipgi

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
................ ............. — ""-y........ ...

Ozone Park 17, N. Y. Antrad., rugį). (Aug.) 1, 1961

Brazilija, Tarybų Sąjunga 
ir J. Valstijų politika

Rio de Janeiro. — “Jung
tinių Valstijų’ ambasado
rius John Moors Cabot vėl 
buvo labai nustebintas,” ra
šo Juan de Onis. Brazili
jos užsienio reikalų minist
ras Alfonso Arinos Melo 
Franco pareiškė TSRS de
legacijai, kad Brazilija ar
timoje ateityje a t s t e i g s 
diplomatinius (ryšius su Ta
rybų Sąjunga.,

TSRS skaitlinga delega
cija lankėsi Argentinoje, 
Urugvajuje, Kuboje, Ekva- 
doryje, Brazilijoje ir pada-

re eilę sutarčių prekybos ir 
kultūrinių ryšių reikalais.

Apie spalio mėnesį dabar
tinis JAV ambasadorius J. 
M. Cabot pasitrauks, nes jo 
santykiai su Brazilijos vy
riausybe pablogėjo. Brazi
lijos vyriausybė pareiškė, 
kad jis bandė kištis į jos 
vidaus ir užsienio reikalus.

Buvusi Brazilijos reakcinė 
valdžia labai nualino šalį 
tai dabartinė veda draugiš
ką politiką su visomis vals
tybėmis, kad pakėlus šalies 
gamybą ir pagerinus žmo
nių gyvenimą.

Ne ginklu grasinti 
bet reikia tartis

Washingtonas. — “Kene
dis nedavė atsakymo,” ra
šo kolumnistąs James Res- 
tonas. Ir jis nurodo, kad 
nei prezidento pareikalavi
mas $3,247,000,000 pridėti 
prie apsiginklavimo, nei di
dinimas armijos, orlaivyno 
ir laivyno jėgų neduoda at
sakymo vakarinio Berlyno 
reikalu.

Restonas sako, kad dides
nis apsiginklavimas neišri- 
ša nei vakarinio Berlyno 
klausimo, nei Vokietijos su
vienijimo į vieną valstybę, 
neigi taikos su ja.

“Bet ar militarinių jėgų

didinimas užtikrina JAV 
politikos laimėjimą?” — 
klausia kolumnistąs. Jis 
nurodo, kad Tarybų Sąjun
ga turi arti Berlyno 1,200 
tankų -ir ii greitai galėtų 
pastatyti 175 divizijas. Va
karai nei trečdalio tiek di
vizijų n e g a 1 i pastatyti. 
Reiškia, militarinė jėga yra 
TSRS pusėje.

“Argi nėra platformos, 
ant kurios abidvi pusės su
sitartų?” — klausia kolum- 
nistas. Ir jis nurodo, kad 
Chruščiovas pateikė susita
rimui platformą, gi mūsų 
prezidentas to nepadarė.

Kolumnistąs apie 
komercinę spaudą

New Yorkas.—-“The New į čia tenka priminti, kad 
York Times” kolumnistąs, tas pats laikraštis gegužės 
James Reston p a t e i k ė 10 dieną rašė savo redak- 
straipsnį pd antrašte : į ciniame 
U' 

nustebimo.” Jis rašo, kad 
dabartiniu laiku Jungtinių 
Valstijų gyventojas, paė
męs laikraštį ir pamatęs vi
sokius “Gee Whiz,” tuojau 
iš nustebimo išsižioja. Laik
raštis rašo apie mobilizaci
ją, didesnį apsiginklavimą, 
kad JAV gynybos sekreto
riaus McNamara turėjo pa
sitarimą su “batalionu ge
nerolų,” valstybės sekreto
rius Ruskas daro visokius 
planus ir apie JAV diplo
matų skraidymą į kitas ša
lis. Baisus sujudimas, at
rodo, kad karas jau rytoj į 
prasidės.

Kolumnistąs sako, kad 
Washingtone nė vienas am
basadorius netiki,- kad Ta
rybų Sąjunga karą pradė
tų. Jis sako, kad nė Kene
dis netiki tam, nes jeigu ti
kėtų, kad Berlyno reikalas 
prives prie karo, tai “pre
zidentas tuojau atšauktų iš 
Europos:ihilijoną karininkų 
ir karių žmonų ir vaikų.”

į ‘ “Test of Nerves,”
Kaip skaityti laikraštį be1 kad tarptautiniuose reika- 

tl. Įuose JAV prezidentas “pa
šauks viso pasaulio žmones 
prie nervų išbandymo.”

Kai kurie diplomatai ma
no, kad dabartinės kalbos 
ir pasiruošimai dar dides
niam apsiginklavimui susie
jo ir su nuolatiniu nedarbu. 
Baigė mokslą apie 1,600,000 
jaunuolių. Jiems visiems 
darbai reikalingi, o kur jų 
imti ? Gera proga pasiųsti 
juos į armiją, laivyną, or- 
laivyną ir marininkus. Tas 
ne tik mažins bedarbiu 
skaičių, bet ir didins JAV 

i militarines jėgas.
Tarybinė spauda, atsiliep

dama apie prezidento kal
bą, pareiškė, kad tai dirb- j 
tinai pučiama “karo isteri-1 
ja.” Bet tuo pat kartu 
“Pravda” rašė, kad nerei
kia pamiršti, jog karas, tai 
tąsa politikos, kad pūtimas 
karo isterijos gali privesti 
prie to, jog bile provokaci
ja uždegs baisų karą.
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Portugalai giriasi pergale 
prieš Angolos sukilėlius

Lisabonas. — Fašistinė 
Portugalijos valdžia pirmu 
kartu prisipažino, kad prieš 
keturis mėnesius Angoloje 
įvyko sukilimas. Apie šį 
sukilimą ir portugalų žiau
rumus daug kartų raporta
vo angoliečiai, pabėgę. į 
Kongą ir kitas šalis.

Dabar diktatoriaus Sala- 
zaro viršininkai sako, kad 
prieš angoliečius kariauja 
15,000 vyrų portugalų ar
mijos ir daug savanorių. 
Jie giriasi, kad sumušė su
kilėlius, užėmė du mieste
lius ir angoliečių jėgas ap-

supo Nambuangongo srity
je.

Angola gamtiniai turtin
ga ir didelė šalis. Ji ran
dasi pietvakarinėje Afriko
je, užima 481,351 mylią plo
to ir turi apie 5,000,000 gy
ventojų. Angola apgyventa 
negrų, portugalai ten suda
ro tik du procentus visų 
gyventojų.

Angolečiai kovoja už ša-^ 
lies tautinę laisvę. Portu
galijos fašistai smaugia su
kilimą, bet tuo pat kartu 
kalba ir apie reformas, ku
rių tikslas suskaldyti suki
lėlių jėgas.

Izraelis statosi 
prekybos laivyną

Japonai apie JAV 
agresyvią politiką

Tokio. — Atsidarė Japo
nijos Komunistų partijos 
k o n f e rencija. Dalyvauja 
šimtai delegatų, kurie at
stovauja apie. 100,000 narių.

Centro komitetas rapor
tavo, kad Japonijoje savo 
šalies monopolistai ir JAV 
imperialistai bendrauja — 
ginkluojasi ir žiauriai iš
naudoja darbo mases.

Kas dėl tarptautinės pa
dėties, tai raportavo, kad 
Jungtinės Valstijos laikosi 
agresyvios politikos, kuri 
ardo pasaulyje ramumą.

Kadaise Savukų namai Por- 
tadžiuje buvo nuolatinė su
stojimo vieta tiems, kurie va
žinėdavo su prakalbomis, su 
apšvietos žodžiu, su organiza
ciniu darbu.

Šių žodžių rašytojui taipgi 
teko ne vieną kartą sustoti 
S,a v u k ų svetinguose na
guose, teko gerai susipažin- 

^ti su visa šeima, visuomet pa
linkusia prie visuomeninio dar
bo, kad būtų geresnis visai 
liaudžiai gyvenimas, kad bū-Jvę.

tų užtikrintas jai šviesesnis 
rytojus.

Ona, būdama vyriausia iš 
visų vaikų, visuomet pirmoji 
stodavo į darbą. Portadžiu- 
Je kadaise įvykdavo lietuviški 
mitingai, prakalbos, kuriose 
ne kartą Ona pirmininkauda
vo.

Velionė buvo tauri, miela 
asmenybė.

Kaip būtų smagu, jei visi 
JAV čiaaugliai lietuviai 
pavyzdį iš jos darbų!

Vėl ta pati karo 
kurstytoją gaida

New Yorkas. — Išvaka
rėse Hitlerio užpuolimo 
amerikinėje spaudoje, buvo 
žeminamos Tarybų Sąjun
gos gynybos jėgos. Prie jų 
prisidėjo ir lakūnas Lirid- 
berghas, pasakodamas, būk 
“TSRS lėktuvai ir lakūnai 
niekam netikę.”

Panašiai daro ir dabar. 
O. Caruther įrodinėja, kad 
Tarybų Sąjungos civiliniai 
žmonės “nepasirengę gyny
bai.”

Matomai, jis nieko neiš
moko iš istorijos. Tarybi
niai žmonės mokėjo labai 
gerai padėti karo laimėji
mui, ne. tik miestų apsaugo
je nuo padegamų bombų, 
bet ir juos ginti. Jie ir 
dabar karo nenori, bet, jei
gu bus karas, tai apsigau
na tie, kurie tas pasakas 
skleidžia.

Tarybų Sąjunga davė 
Kinijai mašinų

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai atžymoj,o kad ji ga
vo daug naujų žemdirbys
tės mašinų iš Tarybų Są
jungos ir jų pagalba geriau 
įdirbo žemę.

Laikraščiai rašo, kad Ta
rybų Sąjunga prailgino pa
skolas penkeriems metams 
ir suteikė Kinijai 500,000 
tonų cukraus.

Vakarų diplomatai susi
rūpino, kad girdai apie “ne
sutikimus tarp TSRS ir Ki
nijos” nepasitvirtino.

Apie JAV 1961 metą 
javų derlių

Washingtonas. — Agri
kultūros depar t a m e n t a s 
skelbia, kad šiemet JAV su
ims daugiau grūdų, kaip 
bent kada pirmiau, būtent:

Kviečių — 1,406,556,000 
bušeliu, kukurūzų — 2,808,- 
800,000, rugių—14,138,000,- 
000, avižų — 323,840,000, 
miežių—152,000,000 ir įvai
rių pupelių — apie 100,000,- 
000 bušelių.

Numatoma, kad kai kurių 
grūdų bus suimta apie 10 
procentų daugiau, 
11960 metais.

Tel Avivas. — Izraelio, 
| žydų tautos, valstybė susi- 
i organizavo Palestinoje 1948 
metais, prie Viduržemio jū
ros. Tarp Izraelio ir kai
myniškų arabų valstybių ir 
dabar eina teritoriniai ne
sutikimai.

Izraelis yra maža valsty
bėlė: ji užima tik 7,993 
ketvirtaines mylias ploto ir 
turi apie 2,000,000 gyvento
jų. Politiniai griežtai lai
kosi JAV politikos, nes iš 
JAV valdžios ir žydų gau
na daug pagalbos.

Izraelyje augina kviečių

ir miežių, bet žemė nėra 
derlinga. Geriau ten dera

imtų

Lea-Praėjusį šeštadienį iš 
venworth (Kansas valstijoj) 
kalėjimo buvo išleistas vienas 
JAV Komunistų partijos vei
kėjų — Gill Green.

G. Green buvo nuteistas aš- 
tuoneriems metams kalėjimo, 
pasiremiant Smitho įstatymu. 
Tai jau paskutinis iš vienuo
likos komunistų, 1950 metais 
nuteistų kalėti, pasiekęs lais-

J. J. McCLOY TARĖSI 
SU TSRS PREMJERU
Maskva.—Prezidento Ke

nedžio pasiuntinys J. J. Mc- 
Cloy tarėsi su Tarybų Są
jungos premjeru Chruščio
vu nusiginklavimo reika
lais.

Po to jis sakė, kad gal 
būt JAV ir TSRS vadovybė 
dar - permažai tariasi svar
biais politiniais klausimais. 
Chruščiovo atsakymą jis 
skubiai perduos Kenedžiui.

Tuščias džiaugsmas 
iš “Sky-Spy to Fly”

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos spauda protestuo
ja prieš siuntimą Jungti
nių Valstijų “Tiras” ir “Mi
das” satelitų su paveikslų 
traukimo aparatais.

Bet JAV gynybos depar
tamentas sakosi, kad dar 
daugiau tokių > satelitų bus 
siunčiama virš TSRS terL 
tori jos. Komercinė spau
da džiaugiasi ir rašo: “Sky 
Spy to Fly.”

Bet rimtesni diplomatai 
numato, kad šie krykštavi
mai prie gero neveda. Jis 
sako, kad nereikia pamirš
ti, jog TSRS erdvių užka
riavime yra toliau nužengus 
už JAV.

Viena. — Austrijos teis
mas išteisino Hitlerio 
gvardijos oficierių Franzą 
Ratzesbergerį, kuris' buvo 
kaltinamas sušaudyme 30 0 
žydų 1942 metais Ukrainoje 
laike nacių okupacijos.

negu

Parodijai eikvojo 
valstijos pinigus

Manassas, Va. — Liepos 
21 d. sukako šimtas metų 
nuo pirmo 'mūšio, kuris 
1861 metais įvyko tarp pie- 

JAV šiauriečių 
Run, Virginia 

Mūšį laimėjo pie- 
šiauriečių Poto-

vos, vynuogės, bananai Ir 
pomidorai. Izraelyje yra ir 
iškasamų medžiagų, ypatin
gai molių.

I užsieni Izraelis išgabena 
vaisių, statybinių medžiagų 
ir neperdaug industrinių. 
Iš užsienio parsiveža grūdų, 
mėsos, industrijai žaliavų, 
žemės ūkiui ir fabrikams 
mašinerijos.

Izraelis jau turi 70 laivų, 
bendrai 600,000 tonų įtal
pos. Šiemet dar bus pasta
tyta 20 naujų laivų, ku
riuos stato Vakarų Vokie
tijoje ir Japonijoje. Prieš 
1965 metus Izraelis siekia 
turėti 200 keleivinių ir ta- 
vorinių laivų. Kreipiama 
dėmesio į turistus, kurių 
1959 metais ten lankėsi apie 
100,000 ir paliko virš $16,- 
000,0000.

šalis energin- 
kad pastojus

kad dabartinė

Tito ragino veikti 
neutrales šalis

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito ragino 
neutrališkas 
giau veikti, 
karui kelią.

Tito sakė,
tarptautinė padėtis yra la
bai panaši į tą, kuri buvo 
išvakarėse Antrojo pasauli
nio karo. Apsiginklavimas 
eina visu smarkumu. Va
karai jungiasi į karo są
jungas.

Jis ragino neutrališkas 
šalis prisiųsti savo atsto
vus į konferenciją,, kuri 
prasidės Belgrade rugsėjo 1 
dieną.

Tokio. — Japonijos biz
nieriai išstojo prieš JAV 
prekybos politiką, tai yra, 
varžymą japonų prekių 
įvežimo į JAV.

Nicosia.—Mirė Kipro sa
los gyventojas P. Skolari- 
las, kuris gyveno 130 metų.

tiečių ir 
prie Bull 
valstijoje, 
tiečiai ir 
mac armija nukentėjo.

Šimto metų sukaktyje ten 
buvo atlošta 1861 metų ko
va. Apie 2,000 pietiečių ap
sirengė tokiais pat mundie- 
rais, kaip tada buvo jų pės
tininkai, raiteliai ir artile
ristai, susigabeno senas pa
trankas, iškėlė 1861 metų

Ekstra
Maskva. — TSRS Komu

nistų partija paskelbė nau
josios programos projektą, 
kuris bus pateiktas priimti 
sekamame paVtijos suva
žiavime. Programoje: sako
ma, kad 1980 metais Tary
bų Sąjungos, žmones jau 
turės: (1) Veltui pilną me
dikai} aprūpinimą. (2) Vėl-

sukilėlių vėliavas ir vėl mū- fuį jaunuolių mokymą ir 
jiems maistą mokyklose. 
(3) Veltui gyvenimui na
mus. (4) Nemokamą trans
porto patarnavima. (5) 
Veltui maistą fabrikuose ir 
kitosę darbo įstaigose., (6) 
Bus panaikint a visokie tak
sai. (7) Dalinai veltui gaus 
vandenį, gasą, apšildymą ir 
daug kitų gyvenimo leng
vatų.

šį “laimėjo.”
Parodai išleista šimtai 

tūkstančių dolerių, o “nau
dos” tik tiek, kad pietiečiai 
daugiau pasidrąsino kovai 
prieš negrų teises.

Suvažiavo į Maskvą 
virš 700 jaunuolių

Maskva. — Kada kapita
listinis pasaulis žvangina 
ginklais, tai į Maskvą su
važiavo virš 700 jaunuolių 
iš 91-nos šalies pasitari
mui kaip sėkmingiau kovoti 
už taiką ir uždraudimą ato
minių ginklų.

Šis suvažiavimas yra kaip 
ir teismas prieš tuos, kurie 
visaip trukdo uždraudimą 
atominių ginklų ir nusi
ginklavimo reikalus.

Brasilia. — Atvyko Ta
rybų Sąjungos kosmonau
tas Juris Gagarinas. Orlau- 
kyje jį pasitiko Brazilijos 
vyriausybė ir masės žmo
nių. Brazilijoje jis bus ke
turias dienas, o paskui vyks 
į Kanadą.

Londonas.—Anglija siun
čia į Vakarų Vokietiją dar 
15,000 kareivių.
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Nesuprantame
PREZIDENTAS KENEDIS pasakė “tvirtą kalbą“

- Berlyno klausimu. Jis kalbėjo liepos 25 d. ir jo kalba 
buvo transliuota per radiją ir televiziją.

Prezidento kalbos tonas buvo toks, tarytum Ame
rikai kas nors šiandien grasintų karu bei užpuolimu. Jis 
minėjo, kad reikią JAV militariškai pasiruošti, kad jos

* galėtų atmušti tarybinius grasinimus visame pasaulyje. 
•* Bet tų grasinimų niekas nemato ir negirdi.

Visa, ką pasaulis girdi ir mato—Tarybų Sąjungos 
siūlymą sudaryti su Vokietija taikos sutartį, vadinasi, 
oficialiai baigti karą, o Vakarų Berlyną padaryti laisvu- 
neutralių miestu. Tam reikalui siūloma pasitarimai, kon
ferencijos.

Kiekvienam yra žinoma, jog karu Berlyno klausimo
* nebus galima išspręsti, nbrs tame kare galėtų .žūti dau- 
'gybė žmonių.

"■ Komentuodamas Kenedžio kalbą,a “The New York 
Timeso” bendradarbis James Reston primena:

;• • “Yet even the authors of the new Kennedy defense 
program agree that neither the freedom of Berlin nor 

/ the unity of Germany can be achieved by military
* means.”

Vadinasi, net ir paties prezidento artimieji bendra- 
. : darbiai nemano, kad karu būtų galima išspręsti Berly- 
‘no ateitį ir Vokietijos apvienijimą.

Tai kam tiek daug apie karą kalbėti? Kam iš viso 
apie karą kalbėti?

Kai kurie mano, kad prezidentas Kenedis, pasirem-
- damas Berlyno klausimu, sutvirtindamas JAV kariuo- 
' menę, padidindamas karinę gamybą, sumažins nedar-

"'bą, depresiją. Galimas daiktas, kad jis to siekiasi. Bet 
"reikia nepamiršti, jog tarp 3-4 bilijonų dolerių pridėč- 

' kas prie karinio biudžeto vers valdžią padidinti pilie
čiams mokesčius-taksus, kurie jau ir taip yra per nelyg 
aukšti!

Prezidentas Kenedis labai palankiai mini Vakarų 
""•Vokietiją. Ją, josios garbę ir prestižą esą reikią mums 
" ginti. ’

Su tokia Vokietija, kokia yra Vakarų Vokietija, 
‘ tnūsų atmintyje JAV jau du kartu kariavo. O su Ta

rnybų Sąjunga, prieš kurią papilta tiek daug aštrių žo- 
" džių, prieš kurią ruošiamasi kariauti, mūsų šalis niekad 

’ neturėjo karo. Ir mes labai nenorime net tikėti, kad 
'■ toks karas įvyktų 1

PREZIDENTAS KENEDIS neprisiminė, kad JAV 
turėtų ginklais ir (jei reikia) žmonėmis padėti Tuni- 

' ‘sijos respublikai apsiginti nuo Francūzijos imperialistų, 
kurie tą šalį užpuolė. Bizertės mieste gal būt dar tebe- 

*' guli gatvėse šimtai negyvų tunisiečių, kuriuos francūzų 
armija užmušė. /

Tunisija juk nieko daugiau nenorėjo ir nenori, kaip 
tik to, kad francūzai kolonistai išsinešdintų iš jų vandenų, 
iš jų žemės, iš jų uostamiesčio.

Tunisija ir Francūzija—abidvi jos priklauso Jung
tinėms Tautoms, kurių Saugumo Taryba nutarė, kad 

„ Bizertėje būtų įvykdytos mūšių paliaubos, kad abi pu- 
. sės visųpirmiausia pasitrauktų į tas vietas, kuriose buvo 

/ ;-prieš mūšių pradėjimą.
Ar klauso Francūzijos imperialistai, kurie tiek pat, 

-'kaip ir JAV valdovai, šiandien plepa apie Berlyno lais
vę? Ne, neklauso!..

PREZIDENTAS, be abejonės, mato^ kad ne viskas 
gerai pas tuos, kurie kalba apie “Berlyno laisvę.” Fran- 

’ęūzija “užsiėpiusi” karu Tunisijoje ir Alžyre, o Didžioji 
z „Britanija pasijuto ekonominėje krizėje.

Londono valdžia priversta žmonėms taksus-mokes- 
čius pakelti, padidinti procentus paskoloms, sumažinti 

-eksportą. Britanijos valdžia verčiama mažiau skirti ir 
r-armijai, ginklams.

MUMS RODOSI, mes tai esame seniau sakę, jog 
triukšmas dėl Berlyno yra dirbtinis, ir jis tarnauja tik 

„ Vakarų Vokietijos revanšistams.
o • 1 ■ ■ ■ ■ < 1 • ■

5 Kino festivalis Maskvoje •
PASIBAIGĖ DVI SAVAITES.tęsesiš Maskvoje kino 

festivalis, kuriame dalyvavo 55 šalių kino" darbuotojai 
savo filmais. Tarp daugelio kitų amerikiečių kino 

^darbuotojų dalyvavo ten ir kino žvaigždė EJiabeth Tay-

Buvo pademonstruota daugybė filmų, skirtų festiva- 
jMiui. 17-kos asmenų, atstovaujančių 17 šalių džurė darė 
^sprendimus dėl suteikimo geriausiems filmams premijų.

Du filmai laimėjo pirmąsias premijas (Grand Pri- 
*į.Xes) f japonų “Sala” ir Tarybų Sąjungos “Giedras dan- 
Xgus” (The Clear Sky). Kai kurių kitų šalių filmai lai- 
X#iėjo mažesnes premijas.

Įdomu tai, kad nei vienas JAV gamintas filmas 
■ nelaimėjo jokios premijos. Amerikietis rašytojas Joshua 
Xogan sako: mums reikėjo atvykti į šį festivalį'su ko- 
jnedija, tai gal būtum laimėję ir preirfįją.

Ką gi visa tai rodo? Tai rodo, kad JAV jau nebėra 
-□cino sostinė, kokia buvo seniau per ilgus metus. Kiti 
♦^kraštai sukuria geresnius filmus nei pas mus.

PLAČIAGERKLIS 
GENEROLAS

Čikagos lietuviškų men
ševikų organas rašo:

“Generolo Curtis LeMay 
karingumas buvo žinomas 
iš tų laikų, kai jis buvo 
Strateginės oro komandos 
(SAC, puolamųjų bombo
nešių) viršininkas. Prieš 
keletą savaičių jis buvo pa
skirtas aviacijos štabo vir
šininku.

Pavasarį buvo spaudoje 
rašoma, kad jis siūlęs nu
mesti kokią atominę bombą 
į Šiaurės Vietnamą ar ko
munistų . užimtą teritoriją 
Laose ir.tuo išspręstį Lao
so problemą. ./

Anądien spaudos komen
tatorius Marquis Childs pa
tyręs iš vieno senatoriaus 
žmonos generolo pažiūras 
apie Berlyno krizę. Priva
čiame pobūvy Curtis Le
May kalbėjęs senatorienei, 
kad atominis karas dėl Ber
lyno darosi neišvengiamas. 
J is prasidėsiąs gruodžio 
mėnesį, o sausio mėnesį ka
ras bus baigtas. Baigti bus 
ir didieji miestai Amerikoj 
New Yorkas, Washingto- 
nas, Philadelphia, Chicaga, 
Los Angeles). Griuvėsių 
krūvomis pavirs ir Maskva, 
Leningradas bei kiti Rusi
jos miestai, kalbėjęs nauja
sis aviacijos viršininkas”.

Menševikiškiems rašei
voms ir visiems “veiks
niams”, be abejonės, patin
ka tokios plačiagerklio Le
May “pranašystės”. Bet tai 
nepatinka taikos mylėto
jams, karo i priešams.

Mes .žinome, .kad tokių, 
kaip LeMay, yra mūsų ša
lies valdžios įstaigose-vado- 
vybėje ne vienas. Juos rei
kėtų iš ten šalinti. Kiekvie
nam juk aišku, kad tik pas
kutiniai prasiradėliai ga
lėtų pradėti karą dėl Va
karų Berlyno. Karu Vaka
rų Berlyno ateities neiš- 
spręsi, o tik gali sunai
kinti milijonus žmonių gyy- 
vybių ir už bilijonus dole
rių turto—ištisus miestus!

Ne apie karą reikia kal
bėti, o apie taiką! Dėl Va
karų Berlyno reikia tartis., 
o ne kariauti!

NAUJA FILIPO 
BONOSKIO KNYGA

i

Valstybinė Lietuvos Gro
žines literatūros leidykla 
išleido amerikiečio rašyto
jo Filipo Bonoskio veikalą- 
apy saką ‘ ‘ Stebuklingasis
papartis”. Knyga išėjo dve
juose tomuose. Tai jau an
tras Bonoskio veikalas, Lie
tuvoje išleidžiamas, žino
ma, lietuvių kalba; pirmoji 
buvo “Ugnies slėnis”.

Apie tą patį laiką JAV 
International Publishers iš
leido tą pačią Bonoskio 
knygą, anglų kalba — “The 
Magic Fern”.

Taigi rašytojas Bonoskis 
gali iš tikrųjų pasidžiaug
ti, kad jo veikalas tuo pa
čiu kartu išeina dviem kal
bom, dvejose šalyše: jo pri
gimtąja anglų kalba Ame
rikoje, jo tėvų kalba—Lie
tuvoje !'

Žurnalistas R. Baranikas, 
rašytojo draugas, “Vilny” 
apie šią knygą, be kitko, 
taip pasakoja:

“Džo Jomaitis, lietuvis 
imigrantas, plieno darbi
ninkas Pennsylvanijoje, pa
sakoja savo sūneliui Leo- 
nukui apie Paparčio Žiedo 
legendą — pasakoja ir pa
miršta. Bet Joninių naktį 
Amerikoje girnas Lęonukas 

primena savo tėvui, kuris 
tik grįžo apie vidunaktį po 
naktinio darbo plieno liejy
kloje, apie tą padavimą, ir 
prašosi išeiti ieškoti papar
čio. Pavargęs tėvas sutin
ka, ir pamatęs pirmą pa
partį vaikas savo sielos gi
lumoje lyg sudėdamas prie
saiką išreiškia savo- norą, 
apie kurį ilgai, ilgai nie
kam nepasakoja.

Dešimtmečiai vėliau, ka
lėjime tame pačiame plieno 
liejyklų miestelyje, po su
triuškinto streiko, kovoto
jas unijistas ir komunistas 
(nors nepartinis) Leo Jo
maitis savo draugams kali
niams pasakoja, ką jis tą 
vaikystės naktį šnibždėjo 
prie paparčio: kad jo tėvas 
neverktų žiūrėdamas į sa
vo badaujančią šeimą, kaip 
jis matė jį verkiant, kad 
joks tėvas neverktų, kad 
ašaros išdžiūtų, kad būtų 
laimingesnis pasaulis. Ir 
ten pat kalėjimo kameroje 
Leo prašo savo kovos drau
gų, partinių komunistų, 
būti priimtam į partiją...

Taip prasideda ir taip 
baigiasi Filipo Bonoskio 
naujoji knyga “Paparčio 
Žiedas” — “The Magic 
Fern” (“Stebuklingas Pa
partis”). Penkeri metai 
praėjo nuo to laiko, kai šis 
Amerikos proletarinis ra
šytojas, po savo pirmo did
žio darbo, “Ugnies Slėnio”, 
sėdo rašyti šią. knygą. Bo
noskis yra kruopštus rašy
tojas, kuris kaip atsidavęs 
meistras-skulptorius kiek
vieną savo kūrinio dalelę 
su meile apdirba. Bet tas 
kruopštus apdirbimas nesu
mažino vidujinės ugnelės, 
paties kūrinid sielos. Bo
noskio knygos1 vienu metu 
yra ir spontaniškos ir sis
temingai konstruktuotos. 
Tuo atžvilgiu ”Thė Magic 
Fern” yra tikras šedevras”.

TARYBŲ LIETUVAI
21 METAI

Liepos 21 d. sukako dvi
dešimt vieneri metai, kai 
Lietuvoje buvo atkurta ta
rybinė santvarka, kai 
Liaudies Seimas paskelbė 
Lietuvą tarybine respubli
ka. Tą dieną Vilniaus 
“Tiesa” išėjo padidinta, o 
jos vyriausias redaktorius 
G. Zimanas rašo,

“Dvidešimt pirmą kartą 
mini šiandien Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės tą die
ną, kąda Liaudies Seimas, 
vykdydamas darbo žmonių 
valią, paskelbė; Tarybų val
džios atkūrimą Lietuvoje. 
Kam teko būti tą dieną ku
klioje Kauno teatro salėje, 
kur tada posėdžiavo Sei
mas, tas niekuomet neuž
mirš tada viešpatavusio te
nai pakilimo ir-įkvėpimo.

Žibančiose deputatų aky
se, jų audringuose ploji
muose buvo ir džiaugsmas, 
pasiekus pergalę po ilgos 
ir sunkios kovos, ir karštos 
viltys ateičiai, ir begalinis 
pasiryžimas kovoti toliau, 
kad tos viltys įsikūnytų.

Praėjo dvidešimt vieneri 
metai nuo tos dienos. Ir 
kiekvieną kartą, prisimin
dami šią įžymią datą savo 
istorijoje, Lietuvos darbo 
žmonės įsitikina, kad jie 
ne be reikalo džiūgavo. Nu
eitas kelias rodo, jog jų 
pasiryžimas buvo tvirtas ir 
nepalenkiamas.”

Tame pat “Tiesos” nu
mery telpa korespondento 
pasikalbėjimas su Tarybų 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
Pirmininku M. "šumausku.

Paduodame keletą jam į- 
teiktų klausimų ir į juos 
atsakymų.

— Kokius uždavinius ar
timiausiu metu siekė iš
spręsti Liaudies seimas? 
Kokie kiti pirmieji jo nuta
rimai?

— 1940 m. liepos 21 
dieną Liaudies Seimas pri
ėmė taip pat deklaraciją 
apie Lietuvos įstojimą į 
TSRS sudėtį. Labai reikš
mingi ir svarbūs dokumen
tai — deklaracijos dėl že
mės reformos, bankų ir 
stambiosios pramonės* na
cionalizavimo. Jie padarė 
pradžią pirmesniesiems 
naujiems socialiniams-eko- 
nominiams pertvarky
mams.

Darbo žmonės tapo visų 
Lietuvos gamtos turtų ir 
įmonių šeimininkais. Įves
ta aštuonių valandų darbo 
diena, aprūpinti darbu bu
vę bedarbiai ir kt. Respub
lika pradėjo naują kūrybi
nį gyvenimą. Tarybinių 
tautų milžiniškos pagalbos 
dėka jau pirmaisiais me
tais buvo sėkmingai spren
džiami liaudies ūkio per
tvarkymo uždaviniai.

—~ Kaip sutiko darbo 
žmonės žinią, kad Lietuvo
je atkurta Tarybų valdžia?

— Ši žinia sutikta su di
džiausiu entuziazmu. Kiek 
vėliau Liaudies Seimo iš
rinktą Įgaliotąją komisiją, 
vykstančią į Maskvą įteikti 
TSRS Aukščiausiajai Ta
rybai nutarimą dėl Lietu
vos įstojimo į Tarybų Są
jungos sudėtį, iškilmingai 
išlydėjo tūkstančiai žmo
nių. J 7

Kiekvienoje stotyje su 
gyvų gėlių puokštėmis su
tikdavo minios žmonių. 
Džiaugsmu švietė akys. 
Kiekvienas iš širdies linkė
jo sėkmės delegatams ir 
Lietuvai, pasukusiai nauju 
keliu.

— Su kokiais pasieki
mais sutinkama Tarybų 
valdžios Lietuvoje atkūri
mo sukaktis?

— Pasiekimai tikrai di
deli. Tarybų Lietuva tapo 
pramonės kraštu, kurio ga
miniai plačiai žinomi pa
saulyje. Vis naujus laimė
jimus pasiekia žemės ūkis. 
Respublikoje įvyko tikra 
kultūrinė revoliucija. Lenk
tyniaudami TSKP XXII 
suvažiavimo garbei, darbo 
žmonės kasdien iškovoja 
naujas pergales komunizmo 
statyboje.

Sunku būtų ir trumpai 
suminėti pasiekimus. Pa
teiksiu tik kelis pavyzdžius. 
Per pirmuosius dvejus sep
tynmečio metus respublikos 
Liaudies ūkio tarybos pra
monės bendrosios produk
cijos gamybos apimtis pa
didėjo 28,6 proc. Vietoje 
numatytų 18,5 proc. Res
publika vis labiaau plečia 
energetinį ūkį.

Tik viena naujoji Kauno 
HES pernai pagamino 
elektros energijos keturis 
kartus daugiau, negu visos 
Lietuvos elektrinės 1940 
metais. Šiemet respubliko
je elektros energijos bus 
pagamintą 13 kartų dau
giau, negu buržuazijos val
dymo laikais. Elektra pa
siekė kolūkinį kaimą, įeina 
į žemdirbių buitį. Ji pa
lengvina kolūkiečių ir ta
rybinių ūkių darbininkų 
darbą, leidžia sumažinti 
žemės ūkio gaminių savi
kainą. Jau dabar elektrifi
kuoti beveik visi tarybiniai

Vena Stankaitytė 
šoko Vilniuje

Jau kelintas mėnuo, kai 
Buenos Aires Valstybinio 
teatro “Colon” šokėjų gru
pė, kurioje dalyvauja mūsų 
tautiečio Stankaičio dukra 
Vera, gastroliuoja įvairiose 
šalyse, o taip pat ir Tarybų 
Sąjungoje:

Vera Stankaitytė taipgi 
apsilankė Vilniuje, kur kal
bėjosi su grįžusiais iš Pie
tų Amerikos tautiečiais ir 
parvežė nuo jų linkėjimus 
čia gyvena ntiems tautie
čiams.

Veros tėvai gyvena Kil
mėje ir laiko šokių mokyk
lą. J. Bs.

Sveikina įžangų lietuvių 
laikraštį “Vagą”

Perskaičius naują lietu
vių laikraštį “Vagą,” labai 
nudžiugau. Kuklus jis, bet 
žavėjo mane, nes žinau, kad 
jį leidžia ir prie jo darbuo
jasi pūslėtų rankų žmonės, 
paaukodami savo nuo sun
kaus darbo atliekamą lais
valaikį tikslu teikti bro
liams lietuviams teisingas 
žinias bei informacijas.

Todėl karštai sveikinu 
“Vagos’ redaktorių, benlra- 
darbius ir rėmėjus, o taip 
pat skaitytojus. Linkiu, kad 
jūsų skelbiamas tiesos žodis 
pasiektų visuose šios plačios 
šalies kampuose išsisklai
džiusius lietuvius.

M.-Jakubonienč

PAVYZDINGA ŠEIMA
Netikėtai užėjau pas seną 

pažįstamą tautietį, gyve
nantį Buenos Aires mieste 
Nueva Pompeyą rajone.

Tautietis greit mane pa
žino, pakvietė į vidų ir su
pažindino mane su ten esan
čiais kitais draugais. Man 
atrodė, kad sutrukdžiau aš 
juos, ir dėl to atsiprašiau.

Šeimininkė užmetė akis 
ant sėdinčių gretimai dvie
jų mergaičių. Viena iš jų 
ką tai mezgė, kita vartė ką 
tik gautą žurnalą.

Prie to pat stalo sėdėjo ir 
vienas jaunuolis, kuris lė
tai padėjo rūkstantį cigar- 
tą į peleninę. Į pradėtą 
šeimininko kalbą įsiterpė ir 
šeimininkė ir, pažvelgusi į 
žurnalą vartančias jaunuo
les, tarė:

— Paskaitykite garsiai, 
gal ir svečiui* patiks. Lai 

ūkiai ir penkiasdešimt pro
centų kolūkių.

O per artimiausius dve
jus metus bus elektrifikuo
tas visas Tarybų Lietuvos 
kaimas. Prie Vievio stato
ma milžiniška šiluminė 
elektrinė, kuri bus 12 kar
tu pajėgesnė už, Kauno 
HES.

Kiek metų būtų prireikę 
buržuazinei valdžiai, kad ji 
padalytų bent dalį*, to, kas 
su broliškųjų respublikų 
pagalba elektrifikavimo sri
tyje padaryta Tarybų Lie
tuvoje! O juk viso krašto 
elektrifikavimas — vienas 
svarbiausių komunizmo sta
tybos uždavinių. Ir šis už
davinys sėkmingai spren
džiamas.

Dvidešimt vieneri metai, 
praėję nuo istorinės 1940- 
ųjų liepos 21 dienos, ryš
kiai įrodo, kad lietuvių tau
ta pasirinko vienintelį tei
singą kelią. Petys į petį 
žengdama su kitomis tary
binėmis respublikomis, Ta
rybų Lietuva įgyyvendins 
visas šviesiausias darbo 
žmonių svajones. 
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paklauso. Matote, nuo gi
minių gavome daug litera
tūros, tai jau kelinta diena, 
kai viena skaito, o kita 
klauso ir kartu* šį bei tą 
užsiima dirbinėti.

Labai malonu ir gražu 
matyti taip gražiai skaitant 
iš Lietuvos gautą literatū
ra.

Žurnalo skaitytoja žvilg
terėjo į mane ir užklausė, 
ar aš gaunu tokius žurna
lus, pakeldama “Švyturio” 
Nr. 4 ir 5. “Ar pažįstate 
šį žmogų?” atvers dama 
žurnalo lapą su R. Mizaros 
paveikslu, — ji klausia. — 
Tai mūsų tautietis, gyve
nantis JAV, kuris lankėsi 
Lietuvoje. Jis buvo ir Ar
gentinoje. Daug jis argen- 
tiniečiams lietuviams yra 
padėjęs.”

Šeimininkė ir vėl jas para> 
gino skaityti apie tą “balta
plaukę,” mažytę mergaitę. 

’ raštą, matomai, jos jau 
buvo gerokai įsigilinę, nes, 
pradėjus skaitytį, mažytė 
šeimininkė ir pati skaityto
ja nusibraukė nuo akių aša
ras.

Užklaustos, ar visuomet 
taip įsigilinančiai skaito, 
šeimininkė atsakė:- “Taip, 
jos jaunos, akys geros, kaip 
girdėjot, gerai skaito, tai 
visi noriai klausomės.

Nežinau, ar daug tokių 
šeimų rasis? O visgi tai 
turėtų būti kiekvienoje kul
tūringoje šeimoje. Tai tik
ras kultūringumo pavyzdys.

J. Lavus

Gegužės 25-ajai praėjus
Mes, Bokos-Baraku lietu- 

viai, susitarėme atžymėti 
Gegužės 25-ąją — didžiąją 
tautinę Ąrgentinos šventę. ’̂

Ta proga S. Meižio bute 
buvo surengti pietūs, ku
riuose dalyvavo būrelis kai
mynų, o taip pat keletas 
tautiečių iš tolimesnių vie
tų.

Prie gausiai skaniais val
giais ir gėrimais apkrautų 
stalų, jaukioje nuotaikoje 
susirinkusieji, prisimindami 
jaunystės ir vaikystės die
nas, praleistas brangioje tė
vynėje Lietuvoje, valgė, gė
rė ir linksmai dainavo, o 
taip pat ir sušoko linksmą 
polkutę.

Nepamiršo jie ir laikraš
čio “Vagos,” suteikė kuklią 
paramą “gyvenimo pra
džiai.”

Rengiant pietus pasidar
bavo E. Dumbliauskienė, M. 
Jakubonienė, M. Klemons- 
kienė, V. Zaltauskienė, Kri- 
vickienė ir kt.

Vėlų vakarą pietų daly-| 
viai išsiskirstė patenkinti ir 
dėkingi darbščioms mote
rims už pasidarbavimą. *

M. Jakubonienė
(Iš Argentinos lietuvių 

naujo laikraščio “Vaga”)

Redakcijos Atsakymai
Antanui Kishkiūnui. — 

P ris ta te te mums eilę klau
simų apie Lietuvą. Į juos 
tiksliai atsakyti tegalėtų 
tik tie, kurie šiemet Lietu
voje lankėsi, mes tai’ nega
lime. Dėl gramų: 1,000 
gramų sudaro kilogramą, o 
kilogramas — truputį dau
giau kaip du amerikiniai 
svarai.

Washing tonas. — Kada 
komercinėje spaudoje pu
čiama “karo isterija,” tai 
tuo pačiu laiku JAV valsty^ 
bes sekretorius Dean Rush 
sakė, kd bus ieškoma kelių 
susitarti su TSRS.
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Agota Ambrazienė džiaugiasi
sugrįžusi į gimtąją šalį

— Sakyk, tamsta, ar tik
rai Lietuvoje badas?

Ambrazienė su nuostaba 
pažiūrėjo į pašnekovę.

— Kas jums tai sakė?

BOSTON, MASS.
Vasariniai išvažiavimai

Mūsų skaitytojai jau žino, 
nes apie tai rašėme, kad šių 
metų gegužės 30 dieną Agota 
Ambrazienė, išgyvenusi Ame
rikoj (Newark, N. J.) pusan
trų metų, grįžo atgal į savo 
gimtąją šalį, Į Tarybų Lietu
vą. žemiau telpa Vilniaus 
“Tiesos” korespondento M. 
Baryso pasikalbėjimas su grį
žusiai a senute.

“Laisvės” Red.

Laukai jau vešliai žalia
vo. Pro vagono langą šmės
čiojo miškeliai. Praboluo- 
davo geležinkeliečių sody
bos, tik truputį atsitrauku
sios nuo pylimo. Vasaros 
saulėje mėlyna akim surai
buliavo ežerėlis. O netru
kus traukinys, garsiai dun
dėdamas, smagiai skriejo 
tiltu tarp skardžių. Žvilgte- 
rėjo Agota Ambrazienė že
myn ir išvydo upokšnį. 
Vingiavo apačioje, karklais 
krantus apsikaišęs. Mote
ris negalėjo atplėšti žvilgs
nio nuo prabėgančių vaiz
dų. Prigludusi prie vago
no lango, ji slapčiomis 
šluostė džiaugsmo ašaras.

Artėjo Vilnius, ir kiek
vienas kampelis, kiekviena 
žemės pėda atrodė sava, iš 
mažų dienų pažįstama. At
rodė, lyg būtų ankstyvoje 
vaikystėje braidžiojusi basa 
po tą pievą, ganydama sve
timus galvijus.

Agota Ambrazienė jautė, 
kaip spurda krūtinėje šir
dis. Po ilgų nerimo kupinų 
savaičių ir mėnesių ji vėl 
gimtajame krašte. Pro aša
ras gėrėdamasi miela tėviš
kės gamta, negalėjo atsi- 

_ kratyti ir nesmagia minti- 
mi. Juk pati v6s neatsisa
kė laimės gyvepti Tėvynė
je. Nedaug betrūko, kad 
visam laikui būtų likusi 
anapus vandenyno. Dabar, 
pirmosiomis valandomis 
Tarybų Lietuvoje, ji „ su 
nauja jėga pajuto, kokia 
nepataisoma bėda galėjo 
įvykti. Laimei, pasisekė iš
sirūpinti leidimą sugrįžti...

1.
Gyvenimas nelepino be

turčių. Dar šio amžiaus 
pradžioje, keliolikos metų 
mergaitė Agota išklydo į 
užjūrį. Vylėsi laimę su
rasti. Tačiau paprasto, var
go žmogaus Amerikoje nie
kas nesutinka išskėstomis 
rankomis. Savo darbu ir 
prakaitu pelnėsi duoną. 
Dirbdama nuo aušros iki 
vėlumos, trijų margų že- 

Į mes savininko duktė tikėjo- 
si susitaupyti ir, sugrįžus į 
Lietuvą, nusipirkti bent 
kelis hektarus, gyventi ge
riau.

Susikūrė šeimą, susilaukė 
sūnų — Kazio ir Jokūbo. 
Prieš pirmąjį pasaulinį ka-

denyno pergyveno jų tėvai.
Karas, kurį pradėjo hit

lerininkai, ilgam nutraukė 
ryšį. Bet mūšiai praūžė, 
palikdami gilias žaizdas 
žmonių širdyse, vėl po tru
putį gyvenimas įėjo į sa
vas vėžes. Kūrėsi kolūkis. 
Agota Ambrazienė su vyru 
ruošėsi stoti į jį. Ir tada 
niekšingos bandito rankos 
sviestos pro langą dvi gra
natos tamsią spalio naktį 
nutraukė Ambrazo gyveni
mą. Stebuklu išlikusi gy
va, Agota su dukromis pa
laidojo vyrą ir tėvą...

Mažažemio valstiečio šei
mos širdgėlą mažino gautos 
žinios: sūnūs gyvi ir svei
ki. Abu gyvena. Vėliau 
laiškuose motinai jie vis 
dažniau kvietė ją atvykti į 
Ameriką. Atmindama savo 
varganą jaunystę toje se
niai išgirtoje šalyje, Agota 
Ambrazienė, Kauno rajono 
“Dobilo” kolūkio kolūkietė, 
ilgai atidėliojo kelionę. Pa
galiau 1959 metų pabaigo
je ji iš kolūkio susiruošė 
j Niujorką.

2.
Labai nuoširdžiai po tris

dešimt nesimatymo metų 
sutiko sūnūs. Kazys, jau 
antrą penkiasdešimtme
tį pradėjęs, dabar dirba pie
no pramonės įmonėje inži
nieriumi. Kitas sūnus — 
kažkuriame fabrike maši
nistas. Abu, kiek įmany
dami, stengėsi, kad motinai 
nieko netrūktu.

Sūnūs ir pažįstami daž
nai teiravosi apie gyveni
mą Tarybų šalyje. Nieko 
neslėpdama ir nepadailin
dama, Agota Ambrazienė 
pasakojo teisybę. Pati taip 
pat klausinėjo, stebėjo, 
stengėsi susivokti ir blai
viai įvertinti. Su nuostaba 
pajuto, kad jai,, bemokslei 
kaimo moteriai, senieji A- 
merikos gyventojai dauge
lio dalykų negali išaiškinti, 
nesugeba įtikinančiai pa
remti savo požiūrį. O kiti 
ir patys atvirai reiškė ne
pasitenkinimą amerikiniu 
gyvenimo būdu.

— Dabar Amerikoje apie 
penki milijonai bedarbių... 
— sakė moteris.

— Kaip gyvena jų šei
mos

Atsakymui išgirdo, kad 
ir jos sūnus Jokūbas vienu 
metu buvo atsidūręs gatvė
je be darbo. Dabar jis pri
verstas dirbti už pusę to at
lyginimo, kurį gaudavo 
anksčiau. Viena tik buto 
nuoma suryja ketvirtadalį 
mėnesinio uždarbio.

Marčią lankė draugė 
vardu Linda. Kartą paste
bėjo ją Ambrozienė kelioli- 
ką duonos kepaliukų besi
nešančią.

— Kam tiek prireikė?
— Lindos vyras bedar

bis, — papasakojo Agotai. 
O šeima didelė, tai ir šel
pia pažįstami...

Teko susidurti ir su gy
dymu. Pinigą kainuoja 
kiekviena para ligoninėje. 
Už kiekvieną gydytojo vi-, 
zitą — atskirai mokėk. Už 
vaistus — irgi. Pagysi ar 
ne, bet santaupos ištirps 
kaip matai. Šypsojosi Ago
ta Ambrazienė prisiminusi, 
kad viena dukterų sakė, 
jog ji galėsianti pasigydyti 
Amerikoje. Atsitiktų su
sirgti — kiek tai kainuotų 
jos sūnums!

O mokesčiai? Kazio žmo
na, atnešdama Ambrazie- 
nei adresuotus laiškus iš 
Lietuvos., nelinksmai juo
kavo

— Jums laiškas, o mums 
vėl pranešimas mokesčius 
mokėti. Jei galėtų, tai ir 
už orą mokestį imtų...

Viena pažįstamų Ameri
koje džiaugėsi sūnų išmoks
linusi. Dabar jis gydyto^ 
jas. Paskaičiavo, kad stu
dijos kainavo apie penkioli
ka- tūkstančių dolerių.

— Mano anūkas Edwar- 
das irgi mokslus išėjo, — 
pasisako Ambrazienė. — 
Vilniuje, skaičiavimo ma
šinų gamykloje, inžinieriu
mi. dirba.

— Kiek kainavo išsimoks
linimas?

— Nieko nekainavo. Dar 
valstybė mokėjo stipendiją.

Pažįstama Ambrazienei 
nenorėjo tikėti.

3.
Bėgo dienos. Dažniau ir 

dažniau Agota Ambrazienė 
pagalvodavo apie Lietuvą. 
Greitai ji suprato, kad per 
tuos penkiasdešimt metų, 
kuriuos nebuvo, Amerikoje 
maža kas pasikeitė į gera. 
Viskas taip pat matuoja
ma ir vertinama pinigu.

— Mama, ko liūdi? — 
klausė sūnus Kazys.

Ambrazienės akyse su
spindėjo ašaros:

— Noriu atgal į Lietuvą 
sugrįžti., — prisipažino. Ne
miela ta Amerika.

— 0 manėme, kad patiks 
ir visam laikui apsigyven
si, — pasakė sūnus.

— Lietuvoje man geriau, 
— aiškino moteriškė.— At
važiuotum ir tu, pamaty
tum, kaip dabar žmonės 
gyvena.

Ir ji papasakojo apie vie
ną susitikimą. Kažkokia 
moteris, išėjusi iš bažny
čios, pasivijo ją gatvėje ir 
užkalbino lietuviškai.

I — Tamsta, sako, nese- 
' niai iš Lietuvos,. — kreipė
si į Agotą Ambrazienę.

I — Neseniai...

Moteris šyptelėjo ir pa
aiškino :

— Giminės iš Kauno lai
škus parašo. Vis prašo 
siuntinių.

— O jūs siunčiate?
— Kad neturiu iš ko, — 

atsakė moteriškė.
— Ir nesiųskite,— pamo

kė ją Ambrazienė.— Norė
čiau pamatyti tuos jūsų 
vargšus gimines.

Skaudino kiekviena netie
sa apie Tarybų Lietuvą. 
Daug dar jos klaidžioja po 
Ameriką. Daug melo pa
skleidžia reakcinė spauda. 
Ir Agotai Ambrazienei, at
važiavus pas sūnus, lietu
viškuose reakciniuose laik
raščiuose buvo rašoma, 
kad, girdi, ji negalėjo pa
kęsti “sunkaus gyvenimo” 
Lietuvoje ir, jeigu galėtų, 
“visa Lietuva Amerikon 
gyventi persikeltų!..”

O nepraėjo ir keli mėne
siai, kai ta pati Agota 
Ambrazienė, atvykusi į A- 
meriką iš Kauno rajono ko
lūkio., pradėjo rūpintis do
kumentus sugrįžti atgal į 
Tarybų Lietuvą. Su neri
mu ji kasdien laukė atsa
kymo. Kelis kartus skam
bino telefonu į tarybinę at
stovybę Vašingtone, prašė 
paskubinti. Ir jau buvo 
netenkanti vilties: praslin
ko daugiau kaip metai, o 
vizos išvykti vis nesusilau
kė. Negi ji, savo noru at
vykusi, pati pasmerkė save 
gyventi Amerikoje? Juk 
taip gera buvo Tarybų Lie
tuvoje, gimtame krašte!

Didelių pastangų prirei
kė, bet leidimas sugrįžti 
buvo gautaą. Prieš. kelias 
savaites , Agota Ambrazie
nė atsisveikino su sūnumis 
ir marčiomis.

— Lik sveika, Amerika! 
— pamojavo ji iš lėktuvo 
tarptautiniame aerouoste 
Niujorke.

Lėktuvas vežė Tėvynės 
link. Antrą kartą savo gy
venime ji iš Amerikos grį
žo į gimtąjį kraštą. Į Ta
rybų Lietuvą parvažiavo 
visam laikui.

— Džiaugsmas man did
žiausias, kad į Lietuvą su
grįžau, — sako Agota Am
brazienė.— Nėra didesnės 
laimės, kaip gyventi Tary
bų šalyje.

M. Barysas
“Tiesos” spec, koresp.

Kaunas.

Yra įprasta vasaros sezo
nu rengti daug piknikų, 
nors kas metai lankytojų 
skaičius mažėja. Tačiau 
liepos 2-rą d. į “Laisvės” 
naudai rengtą pikniką Ro- 
m u v o s parke, Montelloj, 
privažiavo gana daug gerai 
nusiteikusios publikos. Die
na pasitaikė labai graži, 
parkas dar tebebuvo neiš
džiuvus, tai vaikščiojant 
dulkės iš po kojų kildamos 
nosios nesiekė, o jų ten sau
sais' metais ant kalniuko 
esti daug.

Svečiai Kazimieras ir jo 
žmona Pesliai gėrėjosi gra
žia mūsų valstijos gamta, 
nes jie jau per keliolika me
tų gyvendami Kalifornijoj 
jos buvo pasiilgę. Sakė, 
kad pas juos mažai lietaus, 
viskas išdžiūvę... Girdėjau, 
jie ten esą gerai prasigy
venę.

tų pasitikti, taip išvyks-
tančiųjų išleisti ir jiems ge
ros kloties kelionėje palin
kėti buvo susirinkęs nema
žas būrys niujorkiečių — 
laisviečių, giminių bei pa
žįstamų. Turiu pasakyti, 
kad Amerikos lietuviai dar 
vis labai trokšta žinoti apie 
tai, kas mūsų tėvų šalyje 
vyksta, kaip ten yra naujas 
gyvenimas kuriamas.

Automobilyje į New Yor
ką penkiese važiuodami be 
pertraukos šnekučiavome, 
diskusavome. Ypatingai yra 
pageidaujama tų lietuvių, 
kurie čia gyvendami per 
daugelį metų kovojome už 
tą idėją, kuri yra bandoma 
gyveniman pravesti Lietu
voje, kad mūsų broliai ir 
sesės, apart to, kas yra at
siekta, smarkiau pasirody
tų naujos santvarkos sta
tyboje... Gi grįžtant link 
Worcesterio - Fitchburgo,

Buvo ir daugiau svečių iš į Mass., su trimis tik iš lek- 
tolesųių mūsų plačios šalies I tuvo išlipusiais Lietuvą ap-
lietuviškų kolonijų: Ameli
ja ir jos draugas iš Stam- 
fordo, Conn.; E. ir R. Mi- 
zarai iš New Yorko, ir iš 
kitur.

Besdšnekant su pažįsta
mais, patėmijau, kad beveik 
visi norėtų pasiskųsti se
natve, negalavimu, nors dar 
labai ilgai gyventi ir daug 
ką nuveikti norėtų. Kalbant 
apie senesniuosius, negali
ma pamiršti ir jaunimo.

Nors jaunoji karta į mū
sų piknikus mažai besilan
ko, tačiau, man rodos, nėra 
ko nusiminti, nes ateityje 
jie žengs mūsų idėjos žmo
nių pramintais takais...

Neteko galutinių pikniko 
pelno skaičių sužinoti, bet 
jaučiu, kad “Laisvė” turės 
nemažą finansinę paramą.

lankiusiais turistais, visu 
keliu vyko įdomūs pasikal
bėjimai. Už neleidimą j kai
mą pas savuosius vykti ne- 
kurie pyko ir daugiau kal
bėjo apie ten dar esamus 
trūkumus. Iš visko galima 
spręsti, kad Lietuvoj dar 
labai daug yra fašistinio už
silikimo raugo, kad ten 
trūksta eilinių žmonių ma
sėje organizuotumo...

Bostoniečio turisto 
Lietuvoje įspūdžiai

Japonę slenkantis 
šaligatvis

Vieno stambaus Japonijos 
miesto geležinkelio stotyje 
yra * statomas kilometro il
gio slenkantis šaligatvis, 
pirmasis Azijoje ir bene 
pats ilgiausias pasaulyje.

rą parvažiavo į tėviškę. Ke
liolika metų sunkaus darbo 
Amerikoje nedaug atnešė 
džiaugsmo. Nusipirko že
mės penkis hektarus netoli 
Kauno ir šiaip taip vertėsi.

Buržuazija paskelbė, kad 
Lietuva “nepriklausoma”. 
Bet darbo žmogui, kaip ir 
anksčiau, sunku buvo su
durti galus. Todėl Agotos 
sūnūs„ pirmajai progai pa
sitaikius,— vienas devynio
likametis, antras septynioli
kos metų, — pakėlė spar
nus. Ilgai neabejoję, išva
žiavo atgal į Jungtines Val
stijas.

y Nekantraudama motina 
įj. laukė žinių. Tačiau laiškai, 

atkeliavę iš anos Atlanto 
pakrantės, mažai guodė. Ka
ziui‘su Jokūbu teko patir
ti tai, ką anksčiau už van-

ELTA — Lietuvos telegramų agentūra. čia ištisą parą 
vyksta įtemptas darbas. Nenutrūkstamu srautu į šią agen
tūrą plaukia užsienio telegramos, informacijos iš visų res
publikos kampelių. ELTA informacine medžiaga gausiai 
aprūpina visas laikraščių, radijo, televizijos redakcijas.

Nuotraukoje; ELTOS respublikines informacijos redakto
rė T. Baranauskienė darbo metu.

Šaligatvis prasidės pačiame 
perone. Per 4-5 piinutes 
juo bus galima traukiniu 
atvykusius keleivius ir ba
gažą pristatyti iki tos vie
tos, kur prasideda miesto 

i transportas. Tatai ligi mi
nimumo sumažins keleivių 
ir nešėjų fizinį darbą, pa
dės išvengti įprastinio susi
grūdimo, o svarbiausia — 
padidins stoties praleidžia
mąjį pajėgumą.

j Šaligatvis judės 50 met
rų per minutę greičiu, todėl 
keleiviai galės bet kurioje 
vietoje ant jo užeiti arba 
nuo jo nueiti. Per valandą 
jis pergabens ligi 15 tūks
tančių keleivių.

Pirmoji slenkančio šali
gatvio 200 metrų dalis jau 
pagaminta ir yra išbando
ma.

Liepos mėn. 15-oji buvo 
įdomi mano gyvenime die
na. Pusė po septintos vai. 
ryto išvykau iš namų. Pir
miausia su savo gyvenimo 
draugu, d-r u J. Repšiu, at
sisveikino jo žmona Elzbie
ta. Su ja nuvykau į South 
Bostoną pas Juozo Šukio 
šeimą. Radau juos taip ke
lione susirūpinusius, kad 
net per kelis sykius turė
jau į jų namo dvejas duris 
belstis iki mane išgirdo... 
I mašiną jų lagaminus su
krovus, penkiese leidomės 
link New Yorko miesto. Šį 
kartą kelias automobiliais 
nebuvo užsikimšęs.

Išvykstant iš Bostono 
oras buvo tik niūrus, bet 
pasiekus New Yorką pylė 
lietus kaip iš viedro. Kul
tūriniame centre radome J. 
Gasiūną, S. Sasną, o vėliau 
atvyko J. Grybas ir S. Več- 
kys su Olga Večkyte iš 
Lawrenco, Mass., kurią jis 
atvežė kelionei į Lietuvą.

Sužinoję, kad pirmoji tu
ristų grupė grįžta iš Lie
tuvos anksčiau, negu buvo 
pirmiau pranešta, skubino- 
mės į aerouostą jų pasitikti. 
Pavakarieniavę, nuvykome 
į Idlewild orlaukį. čia ant 
pranešimų lentos buvo pa
rašyta, kad vienas SAS li
nijos lėktuvas nusileis 6:20 
vai. Tačiau, niūriam orui 
esant ir lietui lyjant, lėktu
vas buvo ore beveik porai 
valandų sulaikytas. Nors ir 
labai antrosios turistų, gru
pės į Lietuvą nariai norėjo 
su sugrįžtančiais susitikti, 
to negalėjo padaryti, nes 
pirmųjų lėktuvui nusilei
dus, antriesiems buvo pra
nešta ruoštis ir eiti į jiems 
paruoštą lėktuvą. Išvyks

Liepos 23 d. nuvykau į So. 
Bostono legionierių rengtą 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
per Atlantą skridimo ir Vo
kietijoj žuvimo 28 metų su
kakčiai paminėti pikniką. 
Prisirinko nemažai publi
kos, nes Romanas per jo 
vedamą Radijo valandą 
smarkiai reklamavo tik iš 
Lietuvos grįžusio A. Čapli
ko atsilankymą tame pikni
ke ir papasakojimą apie 
“pavergtą Lietuvą.” Ma
nau, jei Romanas būtų ži
nojęs, ką inž. Čaplikas sa
kys, tai gal būtų jį mažiau 
reklamavęs.

Apart‘penkių pirštų išgal
votos juokdarystės, inžinie
rius visai gerai apie Tary
bų Lietuvą papasakojo. Jis 
sakė, kad kasdieniniai reik
menys yra labai pigūs: “Už 
4 kapeikas gali važiuoti 
Vilniuj kur nori.” Jo brolis 
esąs buhalteris, gaunąs 60 
rublių mėnesinės algos, iš 
kurios dar ir jam galėjęs 
užfundyti. Visi esą skais
čiais veidais, atrodanti pa
valgę, neprastai pasipuošę, 
su laikrodėliais ant rankų, 
nors geresnieji, išeiginiai 
drabužiai esą brangūs. Jis 
klausęs: “Iš kur jūs imate 
pinigus, taip mažai uždirb
dami?” “Pragyvenimas pi
gus,”—gavęs atsakymą. Jo 
brolis mokąs tik rublį su 
kapeikomis (jei teisingai 
nugirdau) savaitei už butą.

A. K-a
Redakcijos pastaba.—Ko

respondencija atėjo per vė
lai, nesuspėjome įdėti į pra
ėjusio p e n k t a d i enio nu
merį, todėl ir tą dalį, kuri 
kalba apie LMS apskrities 
pikniką, turėjome praleisti.

Gerbiami laisviečiai,
Aš skaitau “Laisvę” ir 

džiaugiuosi, kad viena gru
pė turistų išvažiuoja, kita 
jau sugrįžta, aplankę mūsų 
tėvynę Lietuvą. Kaip jie 
visi linksmi ir laimingi, kad 
aplankė savo gimtąją žeme
lę ir miestus: Vilnių, Kau
ną, Klaipėdą, Druskininkus, 
Palangą, Nidą ir kitus Ta
rybų Lietuvos miestus ir 
miestelius! Ir kaip miela 
girdėti, kad vieni kitus su 
dainomis pasitinka ir mielai 
pasisveikina. Tai garbė lie
tuviams.

Brangūs broliai ir sese
rys, ir aš esu vienas turistų. 
Lankiau Lietuvą su grupe 
iš So. Bostono, vadovauja
ma pono Aleksandro Čap
liko ir Trans-Atlantic 
Travel Service, Inc., 390 W. 
Broadway, So. Boston 27, 
John Adomonio agentūros.

Mes išskridom birželio 24r 
tos ryto 10:15 vai. iš Bostono 
į Montrealą, kur pabuvę 6 
valandas išskridom į Ams
terdamą. Amsterdame bu
vome 3 dienas ir Paryžiu
je 3 dienas. Sugrįžom. į 
Amsterdamą, iš ten skrido
me į Varšuvą. Varšuvoje 
pabuvojome 2 dienas, o.iš 
ten į Vilnių, kur svečiavo- 
mės 5 dienas.

Iš Lietuvos grįždami 4 va
landom sustojome Rygoje, 
3 dienas praleidome apžiū
rinėdami Leningradą, 4-rias 
dienas Maskvoje, 1 dieną 
Belgijoje, o iš Belgijos skri
dome i New Yorką ir Bos
toną.

Ar žinote, kad čia minėta 
turistų grupė irgi važinėjo 
po Vilniaus miestą ir savo 

1 batais mindė tą Lietuvos 
žemelę? Jos niekas nesvei
kino, nes niekas nesitikėjo, 
kad tokia grupė lankytųsi 
Lietuvoje, tai jie patys sa
ve sveikinosi su baltakės 
buteliuku.

Prisipažįstu, kad ir aš 
buvau toje turistų grupėje.

Sykiu buvęs turistas

Imunitetas tiriamas Gyvojoje 
Ląstelėje

Gyvulio organizmo atsparu
mo užkrečiamoms ligoms pa
didinimo problemas tiria Lie
tuvos veterinarijos mokslinio 
tyrimo institutas, įkurtas ten, 
kur buvo Kaišiadorių tarybi
nis ūkis. Imunologijos labora
torijos bendradarbiai, veteri
narijos mokslų kandidato 
Prano Sadausko vadovaujami, 
paruošė originalų metodą, lei
džiant stebėti, kaip vystosi 
imunitetas galvijų gyvosiose 
ląstelėse.

Iki šiol tokiems tyrimams 
buvo panaudojami smulkūs 
laboratoriniai gyvuliai. Tyri
mai buvo atliekami paskerdus 
juos ir dėl to negalima buvo 
stebėti, kaip organizme vys
tosi atsparumas infekcijai. 
Gavę ląstelių preparatus, in
stituto darbuotojai sugebėjo 
atskleisti eilę imuniteto atsi-

tančiųjų veiduose matėsi 
dalinas ■ nusivylimas, nes 
kelionės pradžia rodėsi ge
rokai “apsiniaukusi”...

Kaip grįžtančiųjų turis-

SENESNIEJI ŽMONĖS 
TURI DAUG NELAIMIŲ

Senesnio amžiaus žmonės 
turi daug nelaimių. Dr. H. 
A. Ruskas sako, kad virš 
65 metų amžiaus žmonės 
sudaro 9 procentus Jungti
nių Valstijų gyventojų, o iš 
jų susižeidusieji sudaro 28 
procentus visų nelaimių. 8

Nuotraukoje: Pranas Sa
dauskas nagrinėja citologiniu 
metodu gautus preparatus.

procentai baigiasi mirtimi, 
o 20 procentų yra pavojin
gi sužeidimai.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., rugp. JAug.) 1, 1961
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Vanda Vasilevslca

SU FIDELIU KASTRO Žinios iš Lietuvos
(Pabaiga)

Mums paduoda vakarienę. Fidelis žiū
rinėja ryžius lėkštėje ir pašaukia koo
peratyvo produktų tiekėją. Pasirodo, 
kad tiekėjas yra virėjos vyras. Fidelis 
smulkiai išklausinėja, kiek jie moka už 
ryžius, pataria pirkti kitą, geresnę rūšį, 
domisi pomidorų kainomis, klausia, kur 
jie gauna mėsos. Jis siūlo pavesti ku
riam nors kooperatyvo nariui atsidėti 
žvejybai: žuvis pigesnė už mėsą, paįvai
rina maistą, be to, žuvis turi daug pro
teino... Kad ir kaip keista, bet koopera
tyve niekas ypatingai nenori verstis to
kiu, atrodytų, įdomu darbu, kaip žvejy
ba. Bet aš manau, kad, mums išvykus, 
ir šis klausimas bus išspręstas: juk Fi
delis pasakė...

O Fidelis negali atsidžiaugti vakarie
ne. Čia ir ryžiai, ir mėsa, ir pomidorų 
salotos, ir kiaušiniai. Vakarienė iš tik
rųjų labai skani ir gausi. Lygiai taip 
pat vakarieniavo anglininkai, tie patys,- 
kurie čia anksčiau gyveno pusbadžiu.

Aš kandžiai įterptu, kad, kai mes atė
jome, jie iš tikrųjų valgė tą patį, tik be 
pomidorų. Fidelis pašoka, pribėga prie 
virtuvės lango ir paašukia produktų tie
kėją:

— Kodėl vakarienei nebuvo pomido- 
rų?

— Buvo, buvo pomidorų pietums, — 
choru pareiškia aplinkiniai. Fidelis nu
rimsta. ♦ * *

... Salėje žmonės užduoda klausimus. 
Tai čia, tai ten pakyla ranka, daugelis 
prašo žodžio. Iš pradžių klausimai mane 
stebina tuo, kad jie, man atrodo, nežy
mūs. Jie labai smulkūs ir siaurai spe
cialūs. Senas valstietis pasakoja, kad 
ant kavamedžių krūmų pasirodė anks
čiau nežinomas kenkėjas. Jis detaliai 
aprašo vabzdį, kiti iš įvairių salės kam
pų papildo jo pasakojimą.

Kyla nedidelis ginčas, nes vienas ir 
tas pats vabzdys pavadinamas įvairiai, 
tur būt, nelygu vietovė. Kažkas sako, 
kad uždėjo mėšlo ant kavamedžių krū- 

. mų, bet augalams tai padarė žalos. Kaž
kas kitas skundžiasi, kad vienas valstie
tis išnaudoja savo sklype samdomus 
žmones. Dar kažkas kelia labai specia
lų klausimą, kuris liečia, kakavos plan
tacijas. Iš labiau bendrų problemų gir
disi skundai, kad trūksta gydytojo pa
galbos ir nėra kai kurių vaistų.

Kaitra salėje vis didėja. Veidais srū
va prakaitas. Fidelis pusbalsiu išaiš
kina kavos krūmų kenkėjų klausimą, 
klausinėdamas greta jo sėdintįjį valstie
tį. Ir jis pats susirūpinęs kasosi pakau
šį, lygiai taip pat kaip tikras valstietis. 
Jis toks pats, kaip kiti žmonės, užpil- 
džiusieji salę.

Valstiečiai užduoda klausimus, dažnai 
į juos iš karto atsako kaimynai, kartais 
kyla ginčas. Kartkartėmis Fidelis įter
pia repliką, paskui pradeda kalbėti. Jis 
atsistoja, nusega diržą su ginklu ii’ pa
deda ant kėdės už savo nugaros. Jis ne
turi jokio popieriuko, jokių užrašų.

‘ Jis kalba paprastai, iš esmės. Tai, 
tiesą pasakius, ne kalba, nors ji ir trun
ka daugiau kaip tris valandas. Jis at
sako į visus klausimus ir kartu plačiai 
išaiškina vyriausybės planus, atvirai 
kalba apie padarytas klaidas, apie tai, 
kaip jas ištaisė ir taiso., išaiškina vidaus 
padėtį, pasakoja apie tai, kas buvo, kas 
yra ir kas bus. Žmonės jo klausosi 
įtemptai. Matyti, kad visa, apie ką jis 
kalba, klausytojams suprantama ir ar
tima, lygiai taip pat, kaip savo ruožtu 
klusytojai jam suprantami ir artimi.

Gerai nusimanydamas apie reikalą, 
I jis patarinėja, kaip sunaikinti kavos 
j krūmų kenkėją. Jis paaiškina, kokią 
I klaidą padalė valstietis, padėjęs ne pa- 
1 gal taisykles mėšlo po krūmais. Jis pa

taria, kaip sodinti kavos krūmus tarp 
kakavos medžių, kad jų nedegintų sau
lė. Nė vienas klausimas nelieka be at
sakymo -s- praktiško ir išsamaus. Kar- 

ntu tai tikra paskaita apie agrarinę re
formą, apie vyriausybės politiką žemės

Ši paskaita yra ryški, aiški, paprasta 
k puiki. Beje, ji . skirta ne tik žemės 
ūkiui. Tai visos Kubos ir, atskirai, Sie
ros Maestros gyvenimo ir buities reor
ganizavimo plano detali apžvalga. Čia 
pasireiškia nuostabi Kastro savybė — 
tą pačią kalbą, kuri visiškai supranta
ma valstiečių auditorijai, būtų galima

sėkmingai pasakyti ministrų tarybos po
sėdy  j e.

Visoje Fidelio kalboje, kaip ir kituo
se jo pasisakymuose, jaučiasi nedrau
giškumas nje tik biurokratizmui, bet ir 
iš viso be reikalo padidėjusiam valsty
bės aparatui. Tur būt, tam yra daug 
priežasčių 4- ir charakteris paties Fi
delio, kuris yra biurokratizmo, kaip to
kio, neigimas, ir tai, kad revoliucijos 
paveldėtas aparatas ne iš karto ir ne 
iki galo buvo pakeistas, ir kai kurios jo 
grandys kartais stabdė, jeigu tikrai ne
sabotavo arba veikė priešiškai, ir, paga
liau, gilus Fidelio įsitikinimas, kurį pa
tvirtina jo veikla, kad kiek galint dides
nę gyvenimo keliamų klausimų ir užda
vinių dalį reikia perduoti spręsti ir vyk
dyti visai visuomenei.

Čia Fidelis vėl grįžta prie latifundi- 
jų pasiskirstymo klausimo:

Jeigu iš karto stambios latifundi- 
jos būtų paskirstytos, kaimas visų pir
ma suvalgytų visus gyvulius.

Salėje kyla smagus triukšmas.
— Juk suvalgytume? Tiesa?
Valstiečiai linksmai juokiasi. Sutin

ka. žinoma, suvalgytų.
O tai, kad latifundijos išliko sveikos, 

įgalino išvystyti gyvulininkystę, palikti 
didelius cukranendrių plantacijų plotus, 
greta žemės ūkio darbininkų, kurie se
niau dirbo, duoti darbo dar papildomai 
dviem šimtams tūkstančių darbininkų 
rankų.

Paminėjus darbą dviem šimtams tūks
tančių žmonių, salė audringai plojo. Ma
tyti, kad nedarbo klausimas buvo šiems 
žmonėms sunki, kankinanti problema, 
dažnai gyvybės ir mirties klausimas.

. .. Fidelio kalba truko kelias valandas. 
Per visą šį laiką nebuvo pasakyta nė 
vienos nereikalingos frazės, nė vieno 
tuščio žodžio. Šeimininkas kalbėjo su 
šeimininkais apie jų bendrą, visiems 
vienodai artimą reikalą, kalbėjo ne kaip 
vadas, o kaip lygus su lygiais, įkanda
ma, paprasta kalba, suprantamai, pa
prastai ir puikiai. Nė vienas žmogus 
neišėjo iš salės, nė vienai akimirkai ne
susilpnėjo dėmesys.

Jis buvo visą laiką paprastas. Nekel
davo balso, nesusižavėdavo efektingais 
palyginimais ir posakiais. Jis kalbėjo 
apie svarbius reikalus dažnai su jumo
ru, su stebinančiu valstiečių psichologi
jos, valstiečių gyvenimo žinojimu, smul
kiausių žemdirbystės detalių žinojimu, 
rodydamas nepaprastą sugebėjimą sieti 
atskiras detales su bendru reikalu, na- 
grinėt kiekvieną klausimą visos šalies 
vystymosi perspektyvoje.

Kažkaip Havanoje vienas mūsų drau
gų pastebėjo, kad Fidelis dažnai ir ilgai 
kalba prie mikrofono ir televizijoje. Bet 
štai salėje pakyla moteris ir tarytum 
atsako į šią pastabą:

— Fideli, paskelbtas laikraščių pa
skirstymas. Mūsų asociacija turi imti 
tokį tai skaičių egzempliorių. Kam? Juk 
mūsuose dar maža kas moka skaityti. 
Duokite daugiau televizorių, jie mums 
reikalingesni. O kokia nauda neraštin
gam iŠ laikraščio?

Tai vienas iš čionykščio gyvenimo pa
radoksų. Televizorius tapo namų apy
vokos daiktu anksčiau, negu į žmonių 
rankas pateko elementorius. Čia žmo
nės peršoko per kažkokius etapus, ir da
bar tenka užpildyti spragas. Šiam tiks
lui ir suorganizuota kampanija siekiant 
likyiduoti neraštingumą, šis kampani
jos užmojis kuo plačiausias. Ji sukelia 
pagarbą, bet dažnai ir paliečia pačias 
širdies gelmes. Jau dabar, nelaukiant, 
kol visi šie žmonės išmoks skaiyti, rei
kia juos lavinti, sutvarkyti, užmegzti 
su jais kontaktą, įtraukti juos į Kuboje 
vykstantį visišką gyvenimo pertvarky
mą.

...Mes liekame Santjago mieste. Po 
kelių valandų Fidelis jau atvyksta į Ha
vaną, kalba, dalyvauja vyriausybės po
sėdyje, padvigubėja, patrigubėja mūsų 
akyse su neįtikima, nežmoniška energi
ja. Čia paslaptis ne tik nepaprastoje 
fizinėje ištvermėje. Tai visų pirma di
džiulis nervų įtempimas, geležinė valia, 
vidinė jėga, kuri trykšte trykšta iš jo 
ir užvaldo visus. Bet. jame svarbiausia 
ne šitai, o tai, kad jį remia liaudis,

Norint pilnutinai įvertinti ir jį patį, 
ir jo veiklą, o taip pat iki galo suprasti 
begalinę liaudies meilę ir pasitikėjimą 
juo, reikia atidžiai įsižiūrėti į Kubą, vi- 

' sas tas permainas, kurios čia įvyko per 
tokį trumpą laiką.

Taip atrodys Energetikų 
miestelis

Vilnius. — Kasdien ple
čiasi darbų frontas Lietu
vos šiluminės elektrin ė s 
statyboje. Lenktyniaudami 
TSKP XXII suvažiavimo 
garbei, statytojai stengiasi 
dar iki šių metų pabaigos 
atiduoti pagrindinio pasta
to dalį montuotojams, ku
rie įrengs čia pirmąjį blo
ką. Tuo Būdu sekančiais 
metais bus galima paleisti 
vieną agregatą.

Greta šiluminės elektri
nės statybos sparčiai auga 
energetikų gyvenvietė. Pra
slinks kiek laiko, ir čia iš
kils gražus miestelis, kuria
me gyvens daugiau kaip 5 
tūkstančiai žmonių. Jo pla
čias gatves papuoš dabar 
statomi stambiaplokšč i a i 
keturaukščiai gyvenamieji 
namai, kurių kiekvienas 
turės po 48—64 butus. Gy
venvietę stato Vilniaus sta
tybos trestas. Jau atiduoti 
naudotis pirmieji keturi na
mai. (Šiemet busimieji ener
getikai gaus, dar apie 8800 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto. Miestelio staty
boje 30 procentų darbų su
daro gelžbetonio konstruk
cijų montavimas. Kiekvie
na šeima gaus atskirą butą 
su visais patogumais. Visi 
gyvenamieji namai bus du
jofikuoti.

Statomas kultūrinių-bui- 
tinių įstaigų bei įmonių 
kompleksas. Pradėti mūry
ti vidurinės mokyklos pa
matai. Tai bus pirma res
publikoje mokykla, pasta
tyta iš surenkamojo gelžbe
tonio, kurį gamina Vilniaus 
gelžbetonio ‘dirbinių ga
mykla. Mokykloje mokysis 
daugiau kaip . „tūkstantis 
vaikų, šiemet numatyta ati
duoti naudotis 135 vietų 
vaikų darželį-lopšelį, buiti
nio aptarnavimo kombinatą, 
ir Kultūros namus su 500 
vietų sale.

Miestelyje bus pastatytos 
valgyklos, kavinės, bufetai, 
parduotuvės, administraci
niai pastatai, prekybos pa
viljonai, viešbutis, stadio
nas, uždaras plaukymo ba
seinas, kuris veiks ištisus 
metus ir naudos šiltą elek
trinės vandenį. Numatyta 
išasfaltuoti ir apželdinti 
miestelio gatves ir aikštes, 
įrengti skverus.

Sukurtas jungtinis 
kolektyvas

Autotransporto ir plentų 
ministerijai priklausančių 
Kaune organizacijų ir įmo
nių saviveiklos . kolektyvai 
susivienijo į vieną jungtinį. 
Nutarta sukurti muziki
nį ansamblį,/ dramos, or
kestro, o taip pat ir sporto 
kolektyvus. Išrinkta tary
ba. Saviveiklininkų bendras 
susirinkimas nutarė visus 
atskirose organizacijose tu
rimus muzikos instrumen
tus ir-, sporto inventorių 
perduoti tarybos žinion.

J. Galinskas

Jie skleidžia • 
ateistinį žodį

Vilniaus vieš o s i o s A, 
Mickevičiaus vardo biblio
tekos abonemente yra sten
das “Mokslo ir religijos ne- 
sutaikomumas”, kuri ame 
eksponuojama, tarybinių ir 
užsienio mokslininkų ateis
tų literatūra. Skaitytojai 
gali susipažinti su marksiz
mo - leninizmo kl a s i k ų, 
XIX amžiaus pažangių ru
sų socialdemokratų V. Be
linskio, N. Černyševskio ir 
kitų veikalais apie religiją. 
Atskirai. . eksponuo j a m o s 
šiuolaikinių Vakarų Euro
pos rašytojų knygos.

Naujos inžinierių 
specialybes aukštosiose 

mokyklose
VILNIUS. — Respubli

kos aukštosiose mokyklose 
jau pradėta ruoštis nau
jiems mokslo metams. Į 
dieninių, vakarinių ir ne
akivaizdinių skyrių pirmuo
sius kursus bus priimta be
veik 900 studentų daugiau, 
negu pernai.

Kauno politechnikos in
stitutas numato šiemet pri
imti į dieninio skyriaus 
pirmuosius kursus 210 žmo
nių daugiau, negu pernai. 
Atsižvelgdamas į tai, kad 
respublikos liaudies ūkiui 
reikia vis daugiau kvalifi
kuotų kadrų, institutas 
pradės ruošti naujų speci
alybių inžinierius pramo
nei. Pirmą kartą čia bus 
ruošiami metalų apdirbimo 
slėgimu, garso technikos, 
šaldytuvų ir kompresorių 
gamybos specialistai.

Lietuvos žemės ūkio aka
demija nuo naujųjų moks
lo metų pradės ruošti že
mės ūkio mašinų specialis
tus.

tas, Šiems diplomantams 
pasiūlė projektuoti minėtą 
objektą. Instituto vadovybė 
sutiko, jog šis projektas bū
tų ginamas kaip diplominis 
projektas.

Sėkmingai projektu o j a 
modeliavimo stendus labo
ratoriniams darbams Elekt
rotechnikos fakulteto diplo
mantas A. Akelis, o magne
tinę atmintį institute esan
čiai skaičiavimo mašinai 
EV-80 -— E. Nešukocas.

Tokie diplominiai projek
tai,- kurie reikšmingi pa
čiam Institutui, atliekami 
pirmą kartą.

Dailininkai pas kolūkio 
moksleivius

Grupė Kauno dailininkų 
lankėsi Balbieriškyje, kur 
įvyko susitikimas su vietos 
mosleiviais.

Dail. A. Dūda savo pa
skaitoje supažindino mok
sleivius su įvairiais vaizduo
jamojo meno žanrais. Daili
ninkai D. Tarabildienė ir L. 
Rymeikis papasakojo apie 
savo kūrybą, parodė kai 
kuriuos darbus. Susitikime 
taip pat dalyvavo Kaune 
viešintis Tbilisio Dailės 
Akademijos docentas G. 
Kartvelišvili.

Gausiai susirinkę mokslei
viai ir pedagogai šiltai su
tiko kauniečius ir svečią iš 
Gruzijos.

Koresp.

Diplominiai projektai 
institutui

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Technologijos fakulteto 
teritorijoje bus užbaigtas 
įrengti naujas didelis prie
statas. Įdomu, jog šio prie
stato kapitalinės rekon
strukcijos projekto autoriai 
—KPI Statybos fakulteto 
diplomantai A. Viščinis ir 
V. Bakšys. Kai šiemet in
stitute buvo įsteigtas pro- 
jaktavimo-konstravimo biu-

žymiai praplečiama auto
matinę telefono stotis Pane
vėžyje. Artimiausiu metu pra
dės veikti pusiauautomatiniai 
tarpmiestiniai telefono ryšiai. 
Gaunama nauja moderni 
tarpmiestinė sudažninimo a- 
paratūra.

Sumontavus aparatūrą, atsi
vers dar didesnės galimybės 
ryšiams ne tik su Tarybų Lie
tuvos, bet ir su kitų respubli
kų miestais.

Nuotraukoje: Plyšių minis
terijos statybos - montavimo 
valdybos montuotojas Vincas 
Jankūnas montuoja 500 nu
merių automatinės telefono 
stoties įrengimui Panevėžyje.

Kaunas. — Kiek neįpras
tas buvo “Raudonosios vė
liavos” fabriko mokslinės- 
techninės draugijos narių 
susirinkimas: buvo nutarta 
jį paskirti kelionėms aptar
ti. Į svečius pas kailininkus 
atvyko giminingo K. Gied
rio vardo kailių fabriko 
vyr. inžinierė, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa- 
t. Nina Sadauskaitė. Ji pa
pasakojo savo kelionės įspū
džius į JAV, “Raudonosios 
vėliavos” fabriko meistrė 
D. Jusevičiūtė ir fabriko 
MTD sekretorė M. Januš
kevičienė prieš savaitę grį
žo iš Vengrijos. Jos taip 
pat papasakojo susirinku
siems savo įspūdžius apie 
naujoveš Vengrijos pramo
nėje.

Įmonės vyr. inžinierė 
MTD pirmininkė I Kulvie- 
cienė šiltai padėkojo prane
šėjams.

J. Gamulis

nis. N. Karveliui uz darbą 
“Cinko fosfido termochemi- 
nių savybių tyrimas”, J. 
Zdanavičiui už disertaciją 
“7,8 benzochinolino ir jo 
davinių sintezė bei tyri
mas” ir G. Žitkutei, paruo
šusiai darbą “Lietuvos TSR 
svarbiausiųjų durpių rūšių 
dispersinių frakcijų sudė
tis”. Pastarojo darbo išva
dos yra nemažas indėlis, 
vystant respublikoje kuro 
pramonę.

Be to, fizikos-matemati
kos mokslų kandidato laips
nis suteiktas A. Širvaičiui, 
geologijos mineralogijos — 
R. Tarvydui, medicinos —- 
A. Petrauskui.

A. Gardžiulis

Po dešimties metų...
Respublikinėje Kauno 

medicinos mokykloje įvyko 
šios mokyklos II laidos auk- 
lėtinių-farmacininkų susiti
kimas su dėstytojais. Svei
kinimo ir padėkos žodžių į 
dėstytojus kreipėsi farma
cininkė A. Miliukaitė. Apie 
savo dešimtmečio kelią kal
bėjo Kauno Psichiatrinės li
goninės vaistinės valdyto
jas A. Gendrolis. Jis papa
sakojo apie savo darbą 
Klaipėdoje, studijas neaki
vaizdiniu būdu Maskvoje ir 
tarnybą Tarybinėje Armi
joje.

Kauno 62-os vaistinės 
valdytojas V. Kuras, baigęs 
1955 m. Medicinos instituto 
farmacijos skyrių, siūlė, 
kad mokykloje būtų įsteig
tas biuras, kuris patartų 
farmacininkams įvairia i s 
klausimais. Savo darbo pa
tirtimi pasidalijo farmaci
ninkės D. Sakalauskaitė ir 
L. Dušauskaitė, dirbančios 
provincijoje.

Buvusius auklėtinius pa
sveikino direkt orius L. 
Ryškus ir buvusi grupės 
vadovė S. Valeikienė.

T. Balkevičius

Didėja mokslininkų šeima
Vilniaus Valstybinio V. 

Kapsuko vardo universiteto 
mokslinė taryba patvirtino 
devynis naujus mokslų kan
didatus. J. Repšiui už darbą 
“Simono Daukanto visuo
meninės ir politinės pažiū
ros” suteiktas filosofijos 
mokslų kandidato laipsnis.

Svarbiam LKP istorijos 
laikotarpiui skirta V. Ger
mano disertacija “Lietuvos 
Komunistų partijos kova 
už darbininkų klasės ir val
stietijos sąjungos stiprini
mą respublikos žemės ūkio 
socialistinio pertvarky m o 
paruošimo ir surengimo lai
kotarpiu s(1944 —' 1951 m. 
m.)”, už kurią suteiktas is
torijos mokslų kandidato 
laipsnis.

Net trims mokslo dar
buotojams suteiktas chemi
jos mokslų kandidato laips

Taip bręsta busimieji 
inžinieriai

Kaunas. — Pereitų metų 
rudenį būrys Politechnikos 
instituto studentų atėjo į 
“Pergalės” gamyklą. Kiek
vieno žvilgsnį traukė di- 
džiulės besisukančios stak
lės, kurios tekino įvairias 
detales. “Ar sugebėsiu taip - fe 
dirbti, kaip šis judrus vyru
kas?” — tada galvojo A. 
Brazytė. Ji pradėjo moky
tis prie šlifavimo staklių. Iš 
pradžių merginai darbas 
nesisekė, bet visada į pagal- fe
bą ateidavo jos mokytojas.

—Šiandien mergina už
tikrintai šlifuoja turbinoms 
ašis, velenus, — pasakoja \ į 
darbo pirmūnas V. Matula. «

V. Kazlauską užtikome 
14-ame skyriuje. Jis drau- fe
ge su kitais šio baro šalt- fe 
kalviais dirbo prie tepalo fe
aušintuvų. Bene daugiausia 
busimųjų inžinierių dirba 
armatūriniame bare. Štai 
kruopščiai įnikusi į darbą 
D. Daugelavičiūtė. Ritmin
gai dirba j6§ valdomos re
volverinės staklės. Greta 
jos, prie kitų staklių, stovi T« 
R. Vaitekūnaitė. Jų darbas 
sudėtingas, čia gaminami 
įvairaus diametro' varžtai. 
Tačiau merginos jau pui
kiai įsisavino specialybę. Ži
noma, buvo ir baltarankių, 
tačiau tokių vos keletas. 
Neseniai jau gavo pirmą
sias tekintojų bei šaltkalvių 
kategorijas ir bendroje per- 
galiečių šeimoje gerai dirba 
studentai A. Jakštas, V. 
Česonis, G. Bužinskas, J. 
Baltakytė, D. Vislavičiūtė 
ir kiti. ;

Dabar jie susikaupė prie 
knygų — egzaminų sesija. 
Išlaikę egzaminus; pirma
kursiai mechanikai vėl stos 
prie staklių ir sieks dar 
puikesnių gamybin i ų ro
diklių. Taip “Pergalės” 
įmonėje bręsta busimieji in
žinieriai

L. Pavočka

Kur dirbsime... 1962 m.
Kaunas. — Apie 150 

Elekstrotechnikos fakulte
to IV kurso studentų šio
mis dienomis pasirenka 
darbo vietas, į kurias jie iš
vyks 1962 m. vasarą, apgy
nę diplominius projektus. 

• šia džiugia naujove pasi
naudos matematinių skai
čiavimo mašinų, radiotech
nikos ir radijo aparatūros 
konstravimo ir gamybos 
technologijos specialy b i ų 
diplomantai.

Atlikti gamybinės prakti
kos studentai vyksta į įvai
rius Tarybų šalies miestų 
fabrikus, įmones, gamyk
las.

Šiais mokslo metais KPI 
studentai gamybinę prakti
ką atlieka Maskvoje, Lenin
grade, broliškųjų respubli
kų sostinio — Rygoje, Ta
line, Kijeve, Minske, Baku, 'j , 
Tbilisyje ir kitur — viso 30 *
TSRS miestų.

P. Gudaitis

4 p.-Laisvė (Liberty)-* Antrad., rugp. (Aug.) 1, 1961



r

i

j

-'Į

I

Alytus
(Specialiai “Laisvei”)

Dar vaikystės metais gir
dėjau apie Alytų. Grįžę iš 
kariuomenės pažįstami pa
pasakodavo apie šį gražų 
miestą ir jo apylinkes. 
Nors jau nemažai keliavau 
po Tarybų Lietuvą, bet 

' Alytaus pamatyti iki šiol 
neturėjau progos. Todėl la
bai nudžiugau, kai mano 
bičiulis inžinierius Myko
las Daunoravičius pasisakė 
vykstąs į Alytų. Pasisiū
liau važiuoti kartu. Su mu
mis dar važiuoja inžinie
rius Zenonas Vaitkevičius.

Iš Vilniaus važiuojame 
asfaltuotu plentu. Pakelė
se vešlūs jauni medeliai. 
Žaliuojja berželiai, matosi 
gražūs pušynai, pievose žydi 
ankstyvosios gėlės. O ežerais 
tiesiog negali atsigerėti,— 
jų vanduo mėlynas lyg jū
ros, krantai apaugę me- 

<»(fiiais. Pakelyje matosi 
naujos kolūkių gyvenvie
tės. Daugumos jų elektrifi
kuotos. Laukuose dūzgia 
traktoriai su sėjamomis 
mašinomis. Niekur nebe
matyti, arklio traukiančio 
plūgą ar akėčias.

Pravažiuojame Paluknę. 
Anksčiau tai buvo papras
tas* bažnytkaimis. Šiandie
ną čia ne tik gyvenvietės, 
bet ir kultūros centras, su 

• vidurine mokykla, kultūros 
namais, vaistine ir kitomis 
įstaigomis.

Išvažiuojame' iš miško ir 
pamatome paminklą, Pir
čiupio tragedijos aukoms. 
Čia hitlerininkai sudegino 
visą kaimą su jo gyyvento
jais. Ant jų kapo parašy
ta daugiau kaip šimtas pa
vardžių. Vienus iš jų—-pa
prastus Dzūkijos artojus— 
raažudė nekaltai, o kitus ūži 

*tai. kad jie nenorėjo būti I 
okupantų vergais. Kraujas 
stingsta gyslose, kai prisi
meni šias hitlerininkų ir i 
buržuazinių nacionalistų į 
piktadarybes. į

Netoli paminklo yra mu
ziejus, kuriame pavaizduo
tos fašistinės piktadarybės. 
Yra didelė dviaukštė vidu
rinė mokykla. Visas kai
mas iš naujo atstatytas. 
Namai mūriniai. Niekur 
nepamatysi suvargusių ba
kužių, buvusių anksčiau 
šioje apylinkėje.
Pro Valkininkus ir Daugus

Pasiekiame Valkininkus. 
Čia taip pat daug mūrinių 
namų, miestelis žymiai iš
augęs ir pagrožėjęs. . To
liau pravažiuojame Bobriš- 
kių kryžkelę, kur praside
da nuostabiai gražios Dzū
kijos kalvos.

O štai ir Daugai, iš trijų 
nusių apsupti ežero. Mano 
bendrakeleiviai pasakojo, 
kad šis miestukas buržua-j 
zijos valdymo metais buvo 
apleistas bažnytkaimis. Da
bar jame yra nauja didelė 
vidurinė mokykla, kino te
atras, kultūros namai., vai- 

. kų darželis, ligoninė, vais
tinė, 
vas, 
mas,

Pakelyje iš miško staigiai 
išnyra didelis pastatas.

— Kas čia? — paklau
siau inžinierių Dauhoravi- 
čių.

— Smetoninės diktatūros 
metais čia buvo kareivinės, 
o dabar įrengtas moderniš
kas siuvimo fabrikas. Čia 
siuva vyriškus, moteriškus, 
vaikiškus lietpalčius ir ki
tus drabužius.

Prieš siuvimo fabriką 
stovi didelis paminklas.

— Šiame miškelyje palai
dota kelios dešimtys tūks
tančių karo belaisvių, mi
rusių nuo bado, ligų arba 
nužudytų vokiškųjų oku
pantų — pasakoja inžinie
riai Vaitkevičius ir Dauno- 
ravičius.

Alytuje taip pat daug 
naujų namų ir įmonių. 
Rodydami vieną didelį pa
statą mano bendrakeleiviai 
paaiškina, kad "šioje vieto
je buvo smėlynas, o dabar 
čia jau baigiama įrengti 
komunalinių įrengimų ga
mykla. Netoli naujų kor
pusų yra . Alytaus statybos 
gamybinė bazė, kuri aprū
pina statybos skiediniu ir 
betono dirbiniais.

Atvažiuojame į Alytaus 
metalinių konstrukcijų ga
myklą. Čia mus pasitinka 
gamyklos vyr. meistras Li-

/

ir perskaityk!
kad ši žemė

nekaltų žmonių

vartotojų kooperaty- 
žemės ūkio techniku- 
statoma 

kepykla ir t.t.
Nuo Daugų 

24 kilometrai, 
keliai greta vienas kito. 
Mano draugai paaiškino, 
kad tas kelias, kuriuo va
žiuojame, neseniai išves
tas — naujas, tiesus, vie
toje seniau buvusio siauro 
ir vingiuoto.

Pervažiuojame Nemuną 
-aer didelį metalinį tiltą. 
Jjioje vietoje 1944 metais 

^vokiškieji okupantai tiltą 
susprogdino, bet tarybiniai 
žmonės pastatė dar gražes
nį ir geresnį.

moderniška

iki Alytaus 
Čia yra du

— Kaip sekasi, ką gami
nate, kiek darbininkai už
dirba, — paklausiau Ligei- 
ką. #

— Čia anksčiau buvo lau
kas. Po to pastatėm mašinų 
traktorių stotį, o pereitais 
metais įkūrėme naują ga
myklą. Gaminame techno
loginius įrengimus ir me
talo konstrukcijas.

Apėjome gamyklą, susi
pažinome kaip" dirba me
chanizmai ir įrengimai. 
Kalbėjomės su - darbinin
kais. Visi patenkinti, kad 
užtektinai yra darbo.

— Kiek jūs uždirbate, 
paklausiau darbininkus? — 
Nuo 90 iki 120 rublių, o 
technikai žymiai daugiau 
— išgirstu atsakymą.

Apžiūrint gamyklą, pasi
girdo švilpukas. Tai pralė
kė dizelinis traukinys.

Pagrindinė miesto gatvė 
Karolio Požėlos — puikus 
bulvaras, apsodintas me
džiais. Toliau prasideda 
parkas. Už jo graži aikštė,, 
aplinkui daugelis naujų 
mūrinių namų. Čia yra di
delis kinas, biblioteka, kul
tūros namai, kraštotyros 
muziejus, muzikos mokyk
la, mechanikos technikumas, 
keletas vidurinių mokyklų, 
keli korpusai ligoninės, sa
natorija, kuriuose dirba ke
li šimtai medicinos darbuo
tojų. z ,

Užeiname į statybos val
dybą. Mus pasitinka jau
nas statybos valdybos vir
šininkas inžinierius Jasai
tis. Inžinieriai Vaitkevi
čius ir Daunoravičius kal
basi apie vykdomus valdy
bos darbus, tiek Alytuje ir 
kituose miestuose.*

Nutariame vykti į vieną 
iš vykdomų statybų — Gei- 
štarų plytinę. Išvažiuojame 
į Seirijų plentą. Gamta čia 
nepaprastai graži — ža
liuoja miškai, laukai. Už 
keturių kilometrų nuo Aly
taus privažiuojame vienišą 
pušį. Inžinierius Daunora
vičius sako, kad vietinių 
gyventojų pasakojimu, ant 
šios pušies Napoleono ka
riauna pakorė daugelį apy
linkės gyventojų, nepaten
kintų okupantų režimu.

Štai ir Geištarų plytinės. 
Viena jau eilę metų kaip 
veikia, o kita baigiama sta
tyti. Visi moderniški įren-

girnai gauti iŠ broliškų 
respublikų.

Vidzgirio miške
Mano prašymu, važiuoda

mi atgal į Alytų; užsuko
me pažiūrėti buvusių masi
nių žudynių vietos — Vidz
girio miške. Čia žydi pava
sario ankstyvos gėlės — 
baltažiedės, geltonžiedės plu
kės ir žibutės. Visas miš
kas lyg sėte prisėtas gėlių. 
Vieta kalvota, apaugusi 
įvairiais gražiausiais me
džiais. Tiesiog pasakiškai 
gražus gamtos vaizdas. Vi
sai netoli, už kelių šimtų 
metrų bėga srauniąja va
ga mūsų žilasis Nemunas.

Vos įvažiavę į mišką pa
matai užrašą:

“Sustok 
Neužmiršk, 
persunkta 
krauju”.

Užkopiame į kalniuką. 
Čia pastatytas paminklas, 
ant kurio užrašyta:

“Čia vokiškieji okupantai 
ir buržuaziniai nacionalis
tai 1941—1944 metais žvė
riškai nužudė 60,000 taikių 
tarybinių piliečių, vaikų, 
moterų ir1 senelių”.

Prie paminklo padėta 
daug vainikų. Aplinkui ei
dami radome daug antka
pių. Takeliai išgrįsti, su
tvarkyti. Visas miškas ža
liuoja, žydi miško gėlės. 
Kas galėtų pagalvoti, kad 
čia prieš 20 metų liejosi 
ašaros, • kraujas, siautėjo 
žiaurieji hitlerininkai ir 
buržuaziniai nacionalistai 
nešdami mirtį.

Inžinierius Daunoravičius 
mums papasakojo:

— Antroje pusėje Nemu
no mano tėviškė. Kiekvieną 
dieną eidavau per šį mišką 
į Alytaus gimnaziją. Dau
gelį kartų mačiau, kaip va- 

! rydavo gestapininkai žmo
nes šaudyti: rankos būdavo 
surištos spygliuotomis vie
lomis, o akys užpiltos kal
kių skysčiu.

Automatų ir šautuvų se- 
r rijas mūsų kaime girdėjo
me ištisus ketverius metus. 
Kai kurie bandydavo pa
bėgti nuo mirties, mėgin
davo persikelti per Nemu
ną. Tačiau gestapininkai 
dažnai su šunimis juos pa
gaudavo prie Nemuno ir 
vietoje sušaudydavo.

Apylinkės gyventojai su 
pasibaisėjimu pasakoja a- 
pie šias piktadarybes. Ta
rybų Lietuvos žmonės ko
voja už tai., kad daugiau 
nebepasikartotų panašios 
fašistinės piktadarybės nei 
Vidzgirio miške, nei Tary
bų Lietuvoje, nei visame 
pasaulyje.

Juozas Balčiūnas

ALDLD REIKALAI
Centre Sekretorius yra 

išsiuntinėjęs nomi nacijų 
blankas naujiems ALDLD 
Centro Komiteto rinki
mams. Kas dveji metai iš- 
renkam naują Komitetą. 
Nuo Komiteto sugabumų 
daug priklauso Draugijos 
veikimas. Nauji rinkimai 
privalo būti rimtai svars- 
tomi-planuojami. Nominuo
jant narius į Centro Komi
tetą turėkim mintyje, kad 
ALDLD yra vie n i n t e 1 ė 
Amerikos lietuvių eilėse 
kultūros draugija, kuri per 
46 metus savo veikimo ap- 
švietos bare yra atlikus di
delius žygius. Tik valandė
lei pagalvokim, kiek knygų 
išleista, kaip svarbus yra 
mūsų žurnalas “Šviesa.” Be 
centralizuoto veikimo nieko 
panašaus nebūtų atsiekta. 
Centro Komitetas visuomet 
budi, kaip reikalai priva
lo būti atlikti.

Kadangi Centro Komite
tas renkamas iš New Yorke 
ir apylinkėje gyvenančių 
narių, tad nominacijoms 
pasirinkimas yra apribotas.

Vasaros metu, apart ei
lės piknikų, kuopų veiki
mas daugumoje kolonijų žy
miai sulėtinta. Sezono vei
kimui planų nepalikim tik 
kuopų valdyboms. Visi na
riai privalo galvoti, kaip, 
orui atvėsus, pageri n ti 
draugijos reikalus. Mūs 
žmonės myli viešus paren
gimus. Ypač daugiau nuo
bodau j a pensininkai. Kuo
pose reikėtų vystyti visuo
meninio pobūdžio diskusi
jas. Praeitą sezoną Chica- 
goje ir Brooklyne sėkmin
gai buvo diskusuo jamas 
ALDLD išleistų knygų tu
rinys. Reikėtų plačiau ana
lizuoti telpantieji rašiniai 
mūsų žurnale “Šviesoje.” 
Kada tuo pačiu klausimu 
susirinkime pasireiškia ke
lios nuomonės, patsai ra
šinys liekasi daug reikš
mingesnis. Visuomet min
tyje turėkim naujų narių 
įrašymą.

K. Petrikienė, pirm.

Vilnius.
1961 m. gegužės 6 d.

Roma. — Sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė kardi- 

| nolas Domenisco Tardini, 
popiežiaus valstybės sekre
torius. "

Kupiškėnų etnografinė 
paroda..

Tokio pavadinimo leidinį- 
aplanką išspausdino K. Po
žėlos vardo spaustuvės ko
lektyvas. Iš aplanko nuo
traukų susipažįstame su se
nais kupiškėnų papročiais, 
XVIII amžiaus pradine mo
kykla, gyvenamųjų namų, 
klėčių architektūra, Kupiš
kio piliakalniu.

Nuotraukose matome ir 
Tarybų valdžios metais iš
augusią puošnią VI. Reka
šiaus vardo vidurinę mo
kyklą, Kupiškio blokų fab
riką.

- Aplanką paruošė M. 
Glemžaitė ir I. Jonušys.

J. Pilyponis

Portage, Pa.
Mirė mokytoja 
Ona Savukaite

Po sunkios ir rimtos ligos 
mirė Ona Denne-Savukaitė, 
liepos 26 d., Portage, Pa., 
sulaukusi 57 metų. Velionė 
buvo gimusi Dubois, Pa. Il
gus metus mokytojavo.

• Nors Onutė negyveno Či
kagoje, bet daugelis čika- 
giečių ją pažino, nes kol bu
vo sveika, vis atvažiuodavo 
atostogų į Čikagą ir čia da
lyvaudavo vilniečių sueigo
se. Ji čia turėjo dvi sesu
tes — Midredą Friburg ir 
Moniką Cook ir jų šeimas. 
Taipgi turėjo pusseserę O- 
nutę Sweyrush, jos šeimą ir 
kitas gimines. Be to, ji bu
vo Dailės ir Dramos klubo 
narė, “Vilnies” dailininkė 
ir abelnai buvo pažangios 
minties moteris.

Velionė daug prisidėda
vo pinigiškai prie pažan
gaus judėjimo reikalų ir 
šiaip buvo šviesios minties 
asmenybė. Ji dar daug ža
dėjo pažangiajam judėji
mui. Be.t jos siekius ir 
troškimus sutrukdė žiau
rioji mirtis. Kaip baisu ir 
neteisinga, kad dar pačia
me gyvenimo gražume tu
rėjo keliauti į šaltą kapą 
ir ten paskandinti visas kil
nias mintis ir didelį žinoji
mą, kuris būtų atnešęs 
daug ko kilnaus būsian
čioms kartoms.

Netekę tokios kilnios pa- 
žangietės liūdi visi žmo
nės, kurie suprato jos kil
nius siekius. Taipgi liūdi 
jos mylima mamytė-sengal- 
vėlė, netekusi taip didžiai 
mylimos dukros. Nes ji ti
kėjosi, kad Onutė, jai su
laukus dar senesnio am
žiaus, paguos ją, sušukuos 
jos žilus plaukelius ir ligos 
ištiktą atjaus, padės. Bet 
negailestingoji mirtis suvy- 
lė ją ir yeplėmis varsto jos 
senatvėje išvargusią širdį. 
N e a p s a komame liūdesyje 
liko ir jos mylimas vyras 
Lewis.

Taipgi kartu liūdi jos 
trys sesutės, 2 broliai ir jų 
visų šeimos ir kiti artimie
ji, giminės bei draugai.

Gaila, kad tenka skirtis 
su taip brangia asmenybe, 
bet kas mirė, jau negrįš į 
gyvųjų eiles. Tad reiškiu 
gilią užuojautą velionės vy
rui, mamytei, sesutėms, bro
liams ir jų šeimoms ir vi
siems Onutės draugams. 
Jos gražus ir turiningas 
gyvenimas tebūna tikru pa
vyzdžiu mums, o jos kilni 
atmintis tebūna gyva mu
myse. Vilniete

Plymouth, Pa.
LLD ir LDS kuopų pik

nikuos liepos 23 d. puikiai 
pavyko. Diena buvo graži 
ir šilta, bet po medžiu pa
unksnėje, prie stalų, ant 
suolų susėdę dalyviai gra
žiai linksminosi, prie užkan
džių fir gėrimų leido laiką. 
Svečiais buvo Zambusevi- 
čiai ir Menčinskai iš Read- 
ingo. Z a m b u s e vičiai su 
Menčinskais atvyko šešta
dienį ir ta proga staptelėjo 
Plymouthe pas Žilinskus. 
Kiek pabuvoję, pasikalbėję 
ir šiek tiek atsigavę po 
karštos dienos kelionės nuo
vargio nuvyko pas farme- 
rius Marijoną ir Vincą Kri- 
mus, kur ir nakvojo, o ryto
jaus dieną visi jau buvo 
piknike.

Gražus skrantoniečių bū
relis dalyvavo su mumis.

O kad piknikėlio geresnės 
pasekmės būtų, tai Kazi
mieras Zambusevičius do
vanojo bonką škotiškos, b 
Julė Mankauskiene namie 
keptą gražų keiką. Kadan
gi mūsų draugės ir draugai 
buvo darbais užimti, tai 
draugė Zambusevičienė su 
savo draugu pasirūpino tą 
škotišką ų* keika parduoti. 
Gauta $15.60.

Raportavo apie Lietuvą
Atvyko ir Tamulaičiai iš 

Wilkes-Barres, 282 E. Mar
ket St. užeigos savininkai, 
kurie su pirmąją lietuvių 
turistų grupe buvo Lietuvoj 
ir tik ką grįžę iš kelionės. 
Ir kai tik Vincas Tamulai
tis atėjo į piknikierių būrį, 
jį tuojau apsupo ir vienas 
po kito ėmė klausinėti apie 
Lietuvą taip, kad vienam 
nespėjus atsakyti, jau kitas 
su savo klausimu. Taigi aš, 
matydamas, kad visi labai 
Lietuva domisi, paprašiau 
V. Tamulaitį pakalbėti vi-*’ 
sain būriui kartu.

Didelis skirtumas, nes da
bar Lietuvoj yra jau daug 
visokių fabrikų ir daugiau 
jų stato. Gyvenimui namų 
miestuose ir kolūkiuose la
bai daug stato, ir vis plyti
niai bei betoniniai, dviejų 
ir trijų aukštų, su visais 
vėliausiais patogumais.

Miestuose arklių jau vi
siškai nesimato, o ir lau
kuose labai mažai jų mato
si, visur sunkvežimiai ir 
traktoriai.

Nuo miestų į miestus ke
liai geri ir komunikacija 
gera, nes galima važiuoti 
busais, traukiniais, taksi- 
kais ir lėktuvais.

V. Tamulaitis sakė, jog 
jis pilnai pasitenkinęs ap
silankymu Lietuvoj, nes pa
simatęs, gal jau paskutiniu 
kartu, su savo brangiąja < 
motina, broliais ir seselė- . 
mis. Ir abelnai mudu su ... 
žmona linksmai ir gražiai ► 
praleidome laiką. Trūkumų 
Lietuvoje dar yra, bet, sa- . 
koma, jie bus išlyginti.

Reikia žinoti, Tamulaitis ‘ 
pridūrė, kad Lietuva bai
siausio karo buvo labai nu
niokota, dauguma miestų, 
miestelių ir kaimų sugriau
ta arba labai apgriauta, 
kurie į tokį trumpą laiką 
jau beveik atstatyti.

Vincas Tamulaitis, kaip 
biznierius ir katalikas, rei
kia pasakyti, yra teisingas 
ir pavyzdingas žmogus. Jis 
matyt, melais nesiremia.

Beje, kalbėtojas prisimi 
ne dar ir apie bažnyčias. • 
Rodos Kaune, jis sake, bu- •• 
vo šv. Petro atpuskas. Jie 
abu irgi nuėjo į bažnyčią, 
kur žmonių buvo daug, ir 
jų niekas nepersekioja.

Dėkojame kalbėtojui ir 
publikai už ramų užsilaiky
mą. Programai užsibaigus, 
piknikieriai linksminosi ir, 

Jis su- V. Tamulaičiui v a d o v au- 
tiko ir pusėtinai daug kai- jant, daug gražių lietuviškų 

apie kelionės įspū- dainelių padainavome. Ir „

® uuujunfainrtijtaiuiiumtttttdiiUiMinuliltoTmihmMiiiiiuirn

Boston - Worcester, Mass.
So. Bostono Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 

X".

Rengia

Įvyks Sekmadienį 
0 1

Rugpiūčio- August 6-tą Dieną
Pietūs Bus Gatavi 1-mą Vai. Dieną

Bus Olympia Parke, Worcester, Mass.

' Rengėjai kviečia visus atsilankyti.
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Pittsburgh, Pa.
Reakcijos užpuolimas 

nepavyko
Š. m. liepos 19 d. Penn- 

sylvanijos aukščiaus i a s i s 
teismas 5 balsais prieš vie
ną atmetė - pnaikino Alle
gheny’s County teismo nuo
sprendį atimti adv. Hyman 
Schleisinger advokato tei
ses. Tai buvo padaryta 
1960 m. gegužės 10 d. Tai 
buvo didelė žmogui skriau
da.

Adv. Schlesingeris buvo 
persekiojamas todėl, kad jis 
gynė teismuose pažangius 
asmenis, kurie buvo perse
kiojami už pažangų veiki
mą. Tas reakcionieriams 
aprodė raudona, baisu. La
biausiai buvo persekiojami 
sveturgimiai, kurių tarpe 
buvo ir lietuvių; Na, ir 
adv. Schlesingeris juos sėk
mingai apgynė.

Reikia pastebėti ir tai, 
kad iš Pennsylvanijos aukš
čiausiojo teismo septynių 
narių penki balsavo panai
kinti Allegheny’s County

bėjo 
džius ir Lietuvos žmonių 
meilę, mandagumą link sve
čių iš Amerikos. Jis sakė, 
kad dabar pas Lietuvos val
dininkus, nuo žemiausio iki 
aukščiausio, jokio pasipūti
mo nėra. Jie visi visur da
lyvauja, o reikaluose patar
nauja lygiai visiems. Esu 
daug girdėjęs, būk lietuvių 
kalba paneigta, būk Lietu
va yra rusinama. Bet taip 
nėra. Lietuvos miestuose 
ir kaimuose bei kolūkiuose 
visi kalba gražiai lietuviš
kai, išskiriant Vilniaus 
miestą, kur girdisi daug 
kalbant lenkiškai ir rusiš
kai, nes Vilniuj per daugelį 
dešimtmečių anksčiau buvo 
tik mažytis nuošimtis kai-, 
bančių lietuviškai Taipgi, 
sakė V. Tamulaitis, esu 
girdėjęs, būk Lietuvos 
žmonės labai suvargę, ap
driskę ir išbadėję. Tai ne
tiesa! Kiek tik aš mačiau, 
visi gerai pavalgę, apsiren
gę ir linksmi, ypatingai 
jaunimas linksmas ir pui
kiai atrodo. Tiesa, darbi
ninkai gerokai mažiau už
dirba, negu Amerikoj, bet 
palyginant su pirmesniais 
laikais, dabar jie kur kas 
geriau gyvena ir jų gyve
nimas vis gėrėja.

Kas tai užklausė: Ar yra 
skirtumas dabar Lietuvoj 
lyginant su 20 ar 30- metų 
atgal? Tamulaitis atsakė:

tik jau vakare, pradedant 
temti, visi skirstėmės į na- , 
mus. *

Kad piknikutis būtų pa
sekmingas, tai šios draugės 
ir draugai gerai darbavosi 
bei valgius pagamino: O. 
Krutulienė, M. Navickienė, 
0 Žilinskienė, E. Čereškie- • 
nė, J. Mankauskiene ir V. 
Kazlauskienė, o draugai F. 
Mankauskas ir A. Globi- 
čius su gėrimais ištrošku
sius aptarnavo.

Iš Binghamtono dalyva
vo draugai Vaicekauskai, su 
kitais jų draugais.

Dėkojame draugui K. 
Z a m b usevičiui ir J. Man- 
kauskienei už dovanas.

Dėkojame darbuotojams 
ir visiems atsilankiusiems į 
mūsų pikniką.

V. Žilinskas

EilėJungtinės Tautos, 
korespondentų apklausinėjo 
įvairių šalių atstovus ir su
rado, kad iš 99 šalių apie • 
tris ketvirtadalius atstovų • * 
pasisakė, kad negalima il
giau Kinijos laikyti už • • 
Jungtinių Tautų sienų.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

5

sprendiiųą, vienas (teisėjas 
Bell, V kuris paeina „iš Al
legheny County) balsavo už 
palaikymą žemesniojo teis
mo, o "teisėjas Musmano su
silaikė nuo balsavimo, nes 
jis, būdamas Ali e g h e n y 
County teisėju, persekiojo 
ir teisė pažangiųjų orga
nizacijų vadus. V.

kanu*i mvu ..' 1 4 • * i

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 

't caro į reakcijoj - rpetu pergy- 
ttenihiai kalėjlmu6se, ištrėmi
mas 1 Sibirą ir kiti erškėčiuoti ; 
takai jo kovoje už laisvę ir ! 
šviesesni gyvenimą darbo 1 

; žmonijai. ,!
.Knyga H 804 puslapių

' Kaina tik 82.00

Laisvė
. 110-12 Atlantic Avė.

1 Richmond Hill 19, N. Y.
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‘ Tur būt niekur nėra to
kių šposų kaip Miamėj, o 
ypatingai Kubos reikalais. 
Mat, mūsų pareigūnai gra
žiai ir mielai priima Kubos 
bėglius, tai vis tai pavog
tais laivais, tai pavogtais 
lėktuvais. Vis daugiau jų 
atvažiuoja. O prie to, ku
biečiams ir darbą greičiau 
duoda, negu vietiniams.

' Bet pastaruoju laiku be
darbė vis auga, pagal spau
dos pranešimus, tai Miami 
jau randasi apie 7,000 be
darbių. Miestas atidarė 
bedarbių registracijos biu
rą ir suteikimą pašalpos. 
Pirmą dieną užsiregistravo 
virš 400, reikalaujančių 
pašalpos, o registracija 
sis 10 dienų.

Pirma Kubos bėgliai 
prievarta priversdavo

tę-

po 
su 

šautuvais ant lėktuvo vai
ruotojo, kad juos vežtų į 
Jungtines Valstijas. Nela
bai seniai net pašovė vie
ną sargą, kuris saugojo 
skrendantį orlaivį, ir atva
žiavo į Ameriką. Tuos or
laivius kokia ten “Harris” 
firma, su pagalba teismo 
“indžionkšino”, užgrieb
davo. Mat, Harris sako, 
kad jam Kuba skolinga 
pinigų virš $400,000 už 
kokius ten garsinimus.

Bet štai 24 d. šio mėne
sio vienas Kubos pilietis 

a nuvažiavo ir sugrįžo į Ku
bą veltui. Kada “Eastern 
Air Lines” lėktuvas skri- 
iš Miamės į Tampą, Fla., 
tai jisai privertė vairuoto
ją važiuoti į Kubą, o tas 
jojo “prašymą” išpildė, 
nes jam irgi buvo parody
ta ginklas.

25 d. visi lėktuvo kelei
viai sugrįžo į Miami, viso 
37 ypatos, o kubietis pasi
liko namie. Lėktuvas pali
ko Kuboj, kuris kainuoja 
virš $3,000,000.

Dabar mūsų pareigūnai 
kalnus Verčia ant. Kastro, 
kam jisai “užgriebė Ame
rikos turtą”, bet kaip Ame
rika griebia Kubos, tai tas 
leistina: Štai tąu ir “de
mokratija”. «> ,

23 d. liepos turėjom pri
imtuves iš Lietuvos grįžu
sių j Ch. Tamošiūno ir So
phie Mason; kurias suren
gė. L.S. klubas. . Žmonių 
atsilankė nemažas būrys, 
nors diena buvo pusėtinai 
šilta.

Tamošiūnas papasakojo, 
ką matė Lietuvoje ir kaip 
dabar Lietuva atrodo. Sa
kė, kad dabar Lietuva visai 
kitokia, negu kad pirma 
buvo, mat, dabar turi sa
vo industriją, daugiau vis
kas mechanizuojama ir ge
rinama. Taipgi sakė, kad 
aplankė Lietuvos kurortus, 
kurie labai gražūs ir pilni 
žmonių, net ir iš kitų kraš
tų, netik iš Lietuvos. Taip
gi jis sakė, kad aplankė 
Klaipėdą, Maskvą ir kitas 
svarbesnes vietas.

S. Mason irgi pasakė ke
letą žodžių. Žmonės ati
džiai klausė. Šiuo laiku L. 
S. klubas mažai ką veikia, 
nes oras per šiltas.
į Mūsų klube randasi gana 
gerų meistrų. Paskutiniu 
laiku dailidė Danis pada
rė gražią dėžutę sudėt cuk
rui ir mažesniems daik
tams. Tas nieko klubui ne
kainavo. Klubo varde jam 
gčiū!

Laisvietis

Maskva. — Po II dienų 
vizito išvyko Sudano pre
zidentas Ibrahimas Abbou- 
das. s

E Repšienė-Vilkaitė 
rašo iš Vilniaus

Išvykusi į Lietuvą su ant
rąja JAV lietuvių turistų 
grupe, dorchesterietė Elz
bieta Repšienė-Vilkaitė ra
šo Ievai Mizarienei:

Vilnius
1961 m. liepos 19 d. 

Ievute!
Jūsų visų paveikslas sto

vi mano akyse, kai Jūs mus 
išlydėjote iš New Yorko. 
Visą kelionę neturiu laiko 
aprašyti. Tai padarysiu vė
liau. Tik šią dieną apra
šysiu.

Kaip žinai, mes esame ap
sistoję “Vilniaus” viešbuty
je. Jis yra gražiai ištaisy
tas, su visais patogumais.

Šiandien, 10 valandą ry
to, gražus, tik ką nuplau
tas busas stovėjo prie mūsų 
viešbučio ir laukė mūsų 
vežti į Vilniaus gelžbetoni
nių konstrukcijų gamyklą. 
Tai fabrikas, kuriame pa
daro visą namą dėl 60 šei
mų. Viena šeima gali tu
rėti tris arba keturis kam
barius. Tokį 5 aukštų na
rna šešiom dešimtim šeimų 
atveža į paskirtą vietą ir 
pastato į mėnesį laiko. Ir

Branginami 
pasimatymai

Sekmadienį, pasiekęs Ox
ford Nursing Home, radau 
Juozas Steponaitį ir Stasį 
Poškaitį tylomis kas sau ką 
tokio galvojant.

Jie, pastebėję atėjusį 
svečią, abu svetingai mane 
priėmė. Pokalbis tarpe mūs, 
greit užsimezgė.

Juozas nemėgsta daug ko 
apie save pasakoti. Tačiau 
paklausus, jis sakė, kad 
šiomis dienomis daktaras 
tikrinęs jį ir sakęs, kad jo 
sveikata gera...

Jis pasipasakojo ir kitą 
pakaitą jo kasdieninėje bui
tyje. Sakė, kad jį dabar 
keltuvu nuveža į apačią 
pabūti lauke. Kad ir maža 
permaina, ji brangi. Ji pa
įvairina aplinką, atšviežina 
jausmus.

Juozas mėgsta skaityti, 
tai jį visoda aprūpinu lite
ratūra, • čia ir Lietuvoje 
spausdinta. Knyga jam pa
deda išblaškyti gyvenimo 
ūkanas.

Tačiau, Juozas labai 
brangina draugus, kurie 
nepamiršta jį aplankyti bei 
laiškutį parašyti. Vasarą 
tų lankytojų skaičius

Naująjį Madison Sq. Gardeną Kas kaip gina
statys virš Pertu. stoties

Susidarė kompanija, kuri 
statys Naująjį Madison Sq. 
Gardeną. Susitarta jį sta
tyti . viršuje Pennsylvania 
geležinkelių stoties, kuri 
randasi tarp 7th ir 8th 
Avės., 31st ir 33 r d Sts., 
Manhattane.

Pennsylvania stotis uži
ma devynių akrų žemės plo
tą. Jos pamatai labai tvir
ti, o pastatas yra tik vieno 
aukšto. Statyboje Naujojo 
Madison Square Gardeno 
Pennsylvania geležink e 1 i ų 
kompanija įdeda 25 procen
tus turto.

Naujoji Madison Gardeno 
svetainė turės 25 tūkstan
čiams žmonių sėdynių, taip
gi kita bus mažesnė sve
tainė — arena su 4,000 sė
dynių. Greta naujų ir mo
derninių svetainių bus pa
statytas 28-nių aukštų vieš
butis, o po juo įrengta au-

sveturgimms
Šis atsiliepimas į reika

lą paremti demokratinių 
teisių ir Amerikos svetur- 

. girnių gynimą yra jau tre- 
kitas pastatas 34-ių aukštų čias šiais metais. Darbų 
įvairiausių kompanijų cent- yra daug, o kiti laukia sa-

tomobilių pastatymui gara
žas 3 tūkstančiams automo
bilių. Greta bus pastatytas

rams-ofisams.
Naujojo Madison Garde- sieji: 

no, viešbučio ir kontorų pa- i___

vo eilės: Dabar parėmu-

stato darbai prasidės 1962 LLD kuopa, 
metais ir bus bandoma pil
nai baigti pirm Pasaulinės 
parodos, kuri 1. _ .. ____
įvyks 1964 -1965 m. Naujų 
pastatų pastatymui ir įren
gimui bus išleista 75 milijo
nai dolerių.

Statybos darbų laiku 
Pennsylvania stotis veiks, 
kaip paprastas, statybos 
darbai nesukliudys trauki
nių kursavimo.

Iš architektų paruošti! 
planų ir piešinių matome, 
kad pastatai ir 'Naujasis 
Madison Sq. Gardenas gra
žiai atrodys.

St. Peters
burg, Fla., per J. 
Greblick-------- $100.00

42.45New Yorke i Brooklyn© kolektyvas 
!Grupė draugų 
P. Butkevičia, 

St. Petersburg, Fla.
Jankė, stamfordietė 
Moterų kuopa, Rochester,

N. Y., per L. Beke- 
šienę___ •______10.00

J. L. Kuršėniškis___ 5.00
M.
M.

10.00
10.00

SERGA
Brooklynietė Viktorį^ 

Balkus susirgo ir liepos 
d. pasidavė ligoninėn. Sa- 
ko, gal reikėsią operaciją 
daryti.

Dabar jinai randasi Co
ney Island Hospitaly, Ocean 
Parkway, Brooklyn©.

Lankymo laikas: trečia
dieniais ir sekmadie n i a i s 
nuo 2 iki 4 vai. popiet; ant
radieniais ir penktadieniais 
tarp 8 ir 9 vai. vakare.

V. Balkus yra LDS 1 kp. 
narė.

Šią žinią pranešė Ona 
Quater.

PRANEŠIMAI

Niujorkiečiai Kenedžiui primine 
reikalų saugoti Konstitucijų

Liepos 27-os vakarą Ri-
... oi-in • Iviera Terrace salėje, Man- kaip žiūri į pastatytą namą, j miai nukritęs. Sake, kad ir

• i • • 1 • * ! 4- •» T t t -v-votai nematysi niekur nei vi
nių, nei jokių sudūrimų, ro
dos, kad jis iš vieno cemen
to nulietas, tik matyti'tam 
tikri ruožukai, rodos, kad 
jie padaryti dėl pagražini
mo. Nuo praėjusio rudens 
.Vilniuje jie tokių namų pa
statė virš 20. Kai važiuo
ji pro juos, matai gražu 
vaizdą. Vieni žalsvi, kiti 
rausvi, treti melsvi. Sienos 
iš lauko nenudažytos — jos 
tokios padarytos tame mil
žiniškame fabrike.

' Dar daug ką galėčiau apie 
juos pasakyti, bet šiandien 
hebus laiko.

Antrą vai. popiet važiuo
sime pažiūrėti, kur fašis
tai nužudė daug tūkstan
čių Vilniaus gyventojų, 
dauguma jų buvo žydų tau
tybės. Aš net negalėjau 
žiūrėti į tuos paveikslus, ro
dančius, kaip kareiviai šau
tuvais stumia nuogus vy
rus, moteris ir vaikus.

Kai mes išėjom iš tos 
vietos, tai labai smarkus 
lietus pradėjo lyti, tai neku
rtos moterys ir vyrai ėjo 
pažiūrėti tų duobių, kurio
se tie visi žmonės buvo su
mesti ir sudeginti. Bet aš 
jau negalėjau eiti: viena, 
kad lijo, antra—reikėjo lip
ti į kalną per mišką, o tre
čia—man širdį taip suspau
dė, kad vos kvapą galėjau 
atgauti. Ir dabar, šiuos žo
džius rašant, rieda ašaros.

Viena žydų pora buvo su 
mumis. Jie yra iš Kalifor
nijos. Po aiškinimo apie 
tas žudynes, jie priėjo prie 
to ilgo sąrašo, kur buvo tik 
vienų žydų vardai, ir ilgai 
abu žiūrėjo. Paskiau aš jų 
paklausiau::

—Ar’ radote pažįstamų?
Vyras, balsu, kaip iš po 

žemes, atsakė::
—Taip, radome...”
Na, tai tiek mes'šiandien 

matėme, nors diena ir buvo 
lietinga.

Baigiu. Jau laikas eiti 
vakarienės.

Eliz. Repshis

ANGLAI SAKO: “BINGO 
TAI NUODĖMĖ”

Londonas. — Anglų kuni
gas Cyril Blount pareiškė: 
“Bingo lošimas, tai yra di
delė nuodėmė... Ir jeigu ta 
kvailybė nebus sulaikyta, 
tai daug žmonių nukentės.”

Jis sakė, kada vyrai išei
na į darbą, o moterys lai
ką leidžia prie “bingo,” tai 
rezultatai—nesutikimai.

hattane, įvyko įspūdingas 
masinis mitingas. Jį suruo
šė Kcnstitucijinėms lais
vėms ginti komitetas. Ta 
tema ir kalbėjo įžymūs vi
suomenininkai.

Tūkstantinė minia priėmė 
kreipimąsi į prezidentą Ke
nedį, kad jis saugotų visų 
amerikiečių konstituc i n e s 
teises. Prašė^, kad jis pa- 

pasimatyti. Nepamirškime, j lieptų generalinį prokurorą 
Jr. I reikalauti persvarstyti Mc- 

Carran Aktą, kai Aukš
čiausiasis teismas nusirinks 
naujai sesijai spalio 2 d.

Mitingas taipgi užgyrė 
pirmininko John T. McMa
nus pasiūlytą rezoliuciją, 
reikalaujančią išlai s v i n t i 
Junius Scales.. Taipgi rei
kalavo atšaukti Smith ir 
McCarran įstatymus.

Tie įstatymai, sakė kalbė
tojai, vyriausiai atkreipti 
prieš darbininkų vadus ko
munistus, gali pulti, perse
kioti ir sunaikinti kiekvie
ną darbininkus ir pažangą 
užtariantį žmogų, kiekvieną 
profesinę sąjungą ar kurią 
kitą darbininku ar libera
lišką organizaciją.

Tarpe kalbėtojų buvo žy
mus moksl įninkąs prof. 
Dirk J. Struik; civilinių' 
teisių ir laisvių ilgametis 
gynėjas Richard B. Moore; 
Washington© Post ir Na
tion laikraščių buvęs ben
dradarbis, o dabar elektris- 
tų unijos švietimo direkto
rius Charles R. Allen; ci
vilinių teisių gynėjas advo
katas John Abt; Komunis
tų partijos pirmininkė Eliz
abeth Gurley Flynn; žydų 
liaudies vadas Sam Pevs
ner.

Publika gavo mitinge ne 
tik gyvu žodžiu pateiktą 
įdomią ir labai vertingą in
formaciją apie pilietines 
teises ir jų apgynimą. Ren
gėjai paskleidė daug spaus
dintų informacijų. Tarpe 
kitų, žmonės gavo Aukš
čiausiojo teismo teisėjų Hu
go L. Black ir E ari War- 
ren’o pareiškimus.

Kaip žinia, šie teisėjai ne
sutiko persekioti vienintelę 
Amerikoje, darbininkų par
tiją — Komunistų partiją. 
Nesutiko versti ją regis
truotis svetimos šalies 
agentu. Kai kiti penki tei
sėjai prieš keturis nutarė 
įsakyti partijai registruo- 

■ tis, teisėjai Black ir War
ren parašė pareiškimus. 
Juose išdėsto, dėl ko jie 
priešingi registracijai.

Beje, pranešama, kad tei-

trumpi pasimatymai labai 
ūpą taiso ir brangūs.

Pirm man išeinant, atėjo 
A. Ulba, Juozo dažnus vizi- 
torius.

Atsisveikinant, Juozas 
prašė pasveikinti nuo jo vi
sus draugus. Linki jis vi
siems geros sveikatos ir 
sėkmės užmojuose. Jis lau
kia su jumis visais dažniau

sėjų pareiškimų kopijų ga
lima nusipirkti komiteto 
įstaigoje: Citizens Commit
tee for Constitutional Lib
erties, 22 E. 17th St., New 
York 3, N. Y. Kopijos kai
na 15 centų, perkant 10 ar 
daugiau—po 10 c.. Rep.

Jonas

RAŠO Iš VILNIAUS
Elena Braazuskienė atvi

ruke iš Vilniaus rašo:
Dovanok, kad neparašiau 

anksčiau.
Turėjau progos susipažin

ti su jūsų pažįstama. Labai 
patiko, maloniai pasikalbė
jome, pasivaikščiojome. Ir 
šiandien dovaną nuo jūsų 
jai įteikėme}.

Mes gyvename linksmai. 
Aš, Nelė sir sūnukais, Siur- 
ba ir dar jaunas Plaus ne
norime atsiskirti su gražią
ja Lietuva.

Gal jums bus keista, bet 
Ventukai kalba lietuviškai.

Antroji grupė jaučiasi ge
rai !

Minimoji dovana jaunai 
karo našlaitei vilnietei yra 
nuo jos dėdės ir tetos Ba- 
kanauskų, gyvenančių Can
terbury, Conn., kuriuos, jai 
prašant, suradau ir ryšį 
tarp jų įsteigiau.

Ventukai namie (Niujor
ke) būdami nė žodžio ne
tarė lietuviškai, nors moti
na į juos visuomet kalbėjo 
tik lietuviškai ir " nors jie 
viską lietuviškai suprato, o 
Lietuvoj, pabuvę pionierių 
stovykloj, matyt, prisivertė 
kalbėti lietuviškai. S. V.

Žodelis iš Maskvos
1961 m. liepos 19 d.

Daug labų dienų “Lais
vės” štabui nuo antrosios 
turistų grupės!

Antra diena, kai svečiuo
jamos Maskvoj. Visi esame 
sveiki.

Jau apžiūrėjome miestą 
ir požeminę liniją. Viešbu
tis geras, valgiai skanūs.

Vincas Stankus 
iš Miami, Fla.

REIKALINGAS APARTMENTAS
Reikalingas 3 ar 4 kambarių 

apartmentas, nelabai aukšta ran
da. Nenoriu ant pirmu lubų ir 
nenoriu labai aukštai. Prašau pra
nešti: 121 Thames St., Brooklyn, 
N. Y., tarp Knickerbocker ir Flush
ing Ave. Privažiuojama Wilson 
Avei busu< (60-61)

2.00’
B. Deps_______ • 1.00

Devecko-------------- 1.00
M. Jakštienė______ 1.00
V. Miller___ • •____   1.00

Dėkojame minėtiems. Ti
kimės, kad ateis talkon ir 
kiti. Lauksime.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, c sių
skite Anne Jones, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N. Y.

Komitetas

WORCESTER, MASS.
AIDO CHORO 

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni 

Rugpiūčio-August 20 d.
OLYMPIA PARKE

Kviečiame visus atsilankyyti. vM-< 
gių. ir gėrimų bus užtenkamai. Taip
gi rūpinamiesi sudaryti dainų pro
gramą. Iki pasimatymo,

Aido Choras 
(60-66)

Padėka “Laisvės” 
pikniko darbininkams

Gerai pasisekusiam “Lais
vės” piknikui (liepos 23 d.) 
nuikiai pasidarbavo Povilas 
Bėčis, J. Kupčinskas, Great 
Neck, ir brooklyniečiai Pov. 
Venta, M. Stakovas, V. Če
pulis, A. Nevinskas. Karš
toje virtuvėje per ištisą 
dieną užkandžiais aptarna
vo Bronė Keršulienė ir Ve
ra Bunkienė

Valentina Nevinskienė pa
dovanojo piknikui didelį 
tortą, davusį pelno. Kiti: 
Geo. Varesonas, Balys Rim
kus, Ona Cibulskienė, Be
ra Bunkienė, Ona Čepulie
nė., Nastė Buknienė, taipgi 
puikiai pasidarbavo pikui-

Mirė V. Grigaitienė
Niujorke mirė Vladislava 

Grigaitienė, buvusi Kauno 
operos dainininkė, dipuke, 
sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Tai sesuo buvusio smetoniš
kos Lietuvos k o n s*u 1 o J. 
Budrio.

V. Grigaitienė muzikos- 
dainavimo mokėsi Petrapi
lio konservatorijoj.

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai— LDP 

Kliubo, LDS 33 kp. ir LLD 54 kp.— 
įvyks sekmadieni, Rugpiūčio-August 
(> d., 2 vai. popiet, 408 Court St.

Kliubo susirinkimas bus 2 vai. 
dieną, kiti susirinkimai seks po jo.

LLD susirinkimas svarbus tuo, 
kad turėsime nominuoti LLD centro 
valdybą sekamiems metams.

Kviečiame visų organizacijų na
rius dalyvauti susirinkime, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui. A. S.

(60-62)

BROOKLYN, N
LDS 1-os kuopos 

įvyks antradienį, 
vai. vakare, 
02 Liberty Avė., Ozono Park. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, 
duoklės neužmokėtos, 
ateiti ir užsimokėti, 

! spenduotumėte.
(50-60)

susirinkimas 
rugpjūčio 1, 7:30 

“Laisvės” salėje. 102-

Kurių 
malonėkite 

kad nesusi- 
Valdyba

Maskva. — TSRS spauda 
nurodo, kad Izraelis tik sau 
žalos daro bandydamas ra
ketas.

Maskva. — TSRS sušaudė 
du falšyvų pinigų dirbėjus.’ ne.

Piknikas visais atžvilgiais 
gerai pavyko. Už tai šir
dingai dėkojame visiems 
piknike pasidarbavusiems.

‘ ‘Laisvės’’ Adminis t)'acija

Turistų laiškučiai 
iš Vilniaus

Pranas rašo R. Mizarai:
Daug labųjų iš Vilniaus. 

Oras gražus. Žmonės geri, 
miestas gražus. Apžiūrė
jom architektūros monu
mentus. Šį sekmadienį vyk
stam Kaunan. , Linkėjimai 
visiems. * Pranas

Liepos 20 d. detroitietė 
Vera Smalstienė sunkiai 
susirgo ir tapo paguldyta 
į Vilniaus ligoninę. Kiti 32 
mūsų grupės turistai jau
čiasi labai gerai, ir paten
kinti savo kelione.

Liepos 23 išvyksime į 
Druskininkus
Kaune
Kauno aplankysime tėviš
kes.

ir Trakus, 
būsime liepos 26. Iš

V. J. Stankus
Vilnius

PARDAVIMAI
Parsiduoda daug gerų mechaniš

kų jrankių — prie plumbing, prie 
dailidės darbo, mūrininkystės ir tt. 
Taipgi yra visai naujas elektrinis 
3/8 Black-Decker grąštas, labai 
stiprus. Parduosiu už pusę kainos 
viską, nes kraustausi į kitą vietą ir 
esu pensininkas, dirbti nebegaliu.

Prašau kreiptis. 127 Thames St., 
Brooklyn, N. Y., tarp Knicker
bocker Ave. ir Flushing Ave. Pri
važiuojama Wilson Ave. busu

(60-61)

At tamsta turi Jono KaV 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy-

LLD Antrosios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

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

Piknikas bus pilnas įvairaus grožio: muzika, dai
nos, polkos., kentestas 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 į 
pikniką.

Busas veš nuo Lituanica Square 12:30. ir nuo 
Forest Parkway stoties — 85th St., Jamaica Ave.£

• 1-mą vai. Kaina $1.50.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokesti

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

LAISVE
102-02 Liberty Ave.,

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 1, 1961

Lietuviškai-anghskas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50




