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KRISLAI
Nepavyko!
Dėl Dr. R. Sobleno nuteisimo. 
Kinija elgėsi žmoniškiau.

— Rašo R. Mizara —

Punta del Este konferenci
ja baigėsi su didele nesekme 
tiems, kurie buvo pasiryžę 
“suėsti Kubą.” 
M

JAV delegacija tikėjosi: 
nuvyksime Į konferenciją, nu
statysime visas didžiąsias Lo
tynu Amerikos valstybes prieš 
Kubą, ją izoliuosime, ir baig
ta.

Tačiau Brazilija, Argentina, 
Meksika pasakė: Ne, revoliu
cinė Kuba turi pasilikti ame
rikinių valstybių draugėje.

Spauda pripažįsta, jog pui
kiausias oratorius konferenci
joje buvo Kubos delegacijos 
galva Guevara.

Revoliucinės Kubos priešai 
organizavo atentatą prieš 
Guevarą. Bet ir čia jiems ne
pavyko: vieton Guevaros, už
mušė profesorių.

Atsiminkime: į Urugvajų 
buvo nugabenta visa eilė ku_ 
biškų - banditų, kad jie ten 
triukšmą keltų, kad žudytų 
Kubos delegacijos narius.

Koks prasiradimas!

Dabar žiūrėsime, ką pada
rys Lotynų Amerikoje žada
mi amerikiniai doleriai.

> 4 Veikiausiai bus taip: jie 
^praturtins turtinguosius, o gi

liau į skurdą nustums vargin
guosius. Toks yra dolerio 
“pašaukimas.“

Neseniai federaliniame teis
me Niujorke buvo nuteistas 
visam amžiui kalėti Dr. Ro
bertas Soblen - Sobolevičius, 
kilęs iš Vilkaviškio. Jis buvo 
kaltinamas “šnipinėjimu sve
timai valstybei.“ Girdi, jis 
išdavinėjęs iš Office of Stra
tegic Service (,OSS) karo me
tu karines paslaptis.

Bet profesoriai Stuart 
Hughes ir Herbert. Marcuse, 
karo metu dirbę OSS įstaigo
je, skelbia, kad R. Soblenas 
negalėjo jokių karinių paslap
čių išduoti, nes prie jų jis 
niekur nebūtų priėjęs, jei ir 
būtų norėjęs.

Vyriausiu prieš Dr. R. Sob- 
leną - Sobolevičių “liudytoju” 
buvo jo brolis Jokūbas, kuris, 
kaip rašė savaitraštis “Na
tional Guardian,“ yra protiš
kai nesusibalansavęs. Jokū
bas anksčiau buvo nuteistas 
septyneriems metams kalėti, 
ir jis sakėsi, “dirbęs Tarybų 

ungai ir amer i k i n i a m s 
trockistams.“
Jau tik tas vienas faktas pa

rodo, kad to žmogaus galvoje 
gaidukai gieda.

Šitų žodžių rašytojas ne
kreipia jokio dėmesio į šnipus 
ir šnipinėjimą, nors juos vals
tybės palaiko.

Tačiau, man rodosi, teisė
jas Herlands, pasiremdamas 
vyriausiai Jokūbo “parody
mais,“ per sunkią pabaudą 
Soblenui - Sobolevičiui uždė
jo. Gydytojai juk žymi, jog 
nuteistasis serga vėžio liga, ir 
ilgiau jis nebegyvens kaip 
vienerius metus.

Dr. Soblenas nori apeliuoti 
į aukščiausiąjį teismą, ir gal 
apeliuos, bet jis tebėra kalė
jime po $100,000 bėla.

Savaitraštis “The Worker” 
sako, į šį nuteisimą tenka 
žiūrėti taip, kaip į Rosenber- 
r “legalų“ nužudymą, kaip

Alger Hisso sufrėmavimą, 
Akaip į Mortono Sobelio nutei- 
'■! simą...

Pagaliau, angliškas darbi- 
ninku laikraštis primena ir

Sako, kad nupuolė 
Amerikos vardas

Kubos darbo žmones ilsisi 
tenvkur lėbavo turčiai

Atstato Japonijos 
karines jėgas

Washingtonas. ;— Po 20 
dienų kelionės Afrikoje, 
Azijoje ir Europoje sugrįžo 
Chester Bowles, JAV vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas. Jis sako, kad 
“Jungtinės Valstijos dau
giau jau negali pasiremti 
savo revoliucine praeiti
mi”. Bowles sako, kad 
amerikiečiai gali kartoti 
revoliucionierių, kaip Tho
mas Paine pareiškimus, bet 
Afrikos, Azijos ir Lotynų 
Amerikos žmonės į tas re
voliucines frazes skeptiškai 
žiūri, nes jos neatitinka 
dabartinei politikai.

Jis nurodė, kad kitu šalių 
žmonės negali suderinti 
JAV praeities veiksmus už 
tautų apsisprendimą ir ne- j 
priklausomybę su dabarti
ne politika.

Vakarų karinis įkarštis 
neveikia į TSRS žmones

Maskva. —Vakaruose su
keltas karo pamišimas vi
sai neveikia į Tarybų Są
jungos žmones. TSRS liau
dis rami, nesimato jokio 
susirūpinimo, ji pasitiki sa
vo vadovybe.

Vakarų Vokietijos amba
sadorius H. Doellingas bu
vo pasišaukęs spaudos at
stovus ir aiškino Vakarų 
politiką. Bet jam buvo nu
rodyta į Tarybų Sąjungos 
vyriausybės pareiškimą ir 
pasakyta, kad Vakarai ke
lia karo pamišimą, nes jie 
nori diktuoti savo valią ne 
tik Vakaru Vokietijos, bet 
ir Rytų Vokietijos žmo
nėms.

Kongresas mažina 
militarizmo lėšas

‘ Washingtonas. — Nepai
sant sukeltos karo psicho
zės dėl įvykių Berlyne, 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas jau atsisakė patenkinti 
prezidento Kenedžio didi
namas valstybės išlaidas.

Senato nariai 57 balsais 
prieš 37 numušė $250,000,- 
000 nuo $1,800,000,000 pri
dedamojo militarinio fondo, 
ir 51 balsu prieš 43 numušė 
$800,000,000 nuo fondo pa
galbai užsienio valstybėms.

Atstovų Buto 197 nariai 
prieš 185 pasisakė, kad Ke
nedžio administracija netu
ri galios savo nuožiūra var
toti $1,200,000,000 Paskolų 
fondą.

tai: Neseniai Kinijos Liaudies 
Respublika išleido iš kalėjimo 
JAV šnipą dėl to, kad jis 
sirgo vėžio liga; išleido, kad 
jis galėtų paskutines gyveni
mo dienas praleisti su savai
siais. Na, o čia!..

Pasitraukiu porai savaičių 
atostogų; pasikalbėsiu su ger
biamais skaitytojais po dviejų 
savaičių.

Kas dėl Berlyno, tai Bow
les kalbėjosi tuo klausimu 
su Tito, Nehru, Burmos 
premjeru Nu ir kitais. Jis 
sako: “Kas dėl Amerikos 
teisių buvimo vakariniame 
Berlyne, tai tik keli žmonės 
Afrikoje ir Azijoje tam pri
tarė. Ir niekas nenori, kad 
Jungtinės Valstijos, ginda
mos tas teises, pradėtų ato
minį karą”.

Bowles mano, kad “ko
munistai Berlyne pralai
mi”. Bet jis kalbėdamas 
apie balsavimus Jungtinėse 
Tautose sakė: “Žinoma, 
mes su JAV pagalba gali
me nusipirkti balsų, saky
ti, kad mus žmonės remia, 
bet po to tik sulauksime 
daugiau raumeningų ko
munistu”. 

C-

Tarybinė spauda, radijas 
ir televizija nurodo, kad 
Vakarų Vokietijos vald
žia, priešakyje su Adenau- 
eriu, bijosi taikos ir ra
maus lenktyniavimo socia
lizmo su kapitalizmu, tai ir 
imasi karo provokacijų, bet 
jau eilė Vakarų valstybių 
atsisako tas provokacijas 
remti.

Tarybinė spauda nurodo, 
kad Vokiečių Demokratinė 
Respublika turi pilną teisę 
sutvarkyti susisiekimo rei
kalus tarp vakarinio ir ry
tinio Berlyno ir reikalus iš
ilgai savo sieną su Vakarų

1 Vokietija.

Mikojanas įspėjo 
Japoniją dėl bazių

Tokio. — Anastazas Mi
kojanas, TSRS premjero 
pavaduotojas, par e i š k ė, 
kad Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos “apsigynimo su
tartis”, tikrumoje yra ka
ro sutartis nukreipta prieš 
TSRS, Kiniją ir šiaurės 
Korėją.

Mikojanas sakė, kad bu
vimas JAV armijos, orlai- 
vyno ir laivyno bazių Japo
nijoje pastato ją į pavojų. 
Jis sakė: atsitikime ka
ro, TSRS gynybos jėgos 
būtų priverstos sunaikinti 
tas bazes, o nuo to labai 
nukentėtų ir Japonija.

INDONEZIJA GAVO Iš 
T. SĄJUNGOS GINKLŲ
Jakarta. — Indonezija 

gavo iš Tarybų Sąjungos 
bombinių lėktuvų “TU-16”, 
kurie gali vienu pakilimu 
nuskristi virš 4,000 mylių 
ir vežti 7,500 svarų bombų. 
Taipgi gavo bombininkų 
“11-28”, mūšio lėktuvų 
“MIG-19” ir “MIG-21”, kru- 
zerį ir keletą mažesnių ka
ro laivų.

Havana. ■— Penkiolika 
myilų į rytus nuo Havanos 
miesto randasi Santa Maria 
del Mar miestelis. Nuo jo 
per 50 mylių jūros pakraš
tyje yra gražiausias smėlis, 
per kurį ritasi jūros ban
gos. Šiame pakraštyje yra 
desėtkai gražiųjų viešbučių 
ir šimtai nedidelių namelių. 
Seniau čionai lėbavo turčiai 
— daugumaie iš JAV. Da
bar sekmadienius čia pra
leidžia 1,000,000 Havanos 
gyventojų, ilsisi ir iš kitų 
miestu darbininkai, randasi 
ir žemdirbių.

—Prieš dvejus metus aš 
neturėjau vakacijoms pini
gų, neturėjau ir kur jas 
praleisti, — sakė darbinin
kas.

Dabar už 20 centu gali 
pasirandavoti drabužių per
sikeitimo kambarėlį. Darbi
ninkų algos bent tris kartus 
yra didesnės, kaip buvo 
pirm liaudies revoliucijos. 
Dėl pinigų niekas nesiskun
džia. Stoka kai kurių reik
menų, o labiausiai reikia 
budėti. Ir dabar, kada jau
nuoliai didėliais būriais 
ibėga į jūrą, maudosi, žai
džia, tai aukštesnėse vieto-

Vakarų bėdos ne 
Berlyne, o kitur

Atenai. — Turki j a, 
Graikija, Italija — NATO 
narės mažai kreipia dėme
sio į Vakarų pučiamą, karo 
psichozę vakarinio Berlyno 
klausime. Politiniai ir eko
nominiai vadai mano, kad 
skandalas yra reikalingas 
Jungtinėms Valstijoms dėl 
mažinimo nedarbo.

Atėnų politiniai ir ekono
miniai vadai sako: Ar Ang
lija, Francūzija ir Jungti
nės Valstijos pasiliks vaka
riniame Berlyne, ar jį per
duos Jungtinės Tautoms, 
nuo to kapitalizmas mažai 
laimės.

Kapitalizmui pavojus yra 
atsilikusiose šalyse, kurios 
išsilaisvino arba išsilaisvi
na iš kolonializmo, nes jų 
žmonės savo ateitį mato ne 
Vakaruose, ne kapitalizme, 
ne tose šalyse, kurių jie 
buvo pavergti, bet Rytuose.

Vakarai dėjo pastangų 
izoliuoti Tarybų Sąjungą 
nuo arabų šalių, o kas atsi
tiko. Tarybų Sąjungos įta
ka išaugo. Ji kietai atsisto
jo Bagdade ir Kaire. Vos 
Francūzija užpuolė Tunisi- 
ją, kuri buvo artima Vaka
rų politikai, ir ji tuojau at
sikreipė pagalbos į TSRS.

Kur žiūri Afrikos naujos 
valstybės, jeigu ne į Ry
tus? ”Kas nemato TSRS, 
Kinijos, Lenkijos, Čekoslo- 
vąkijos, Jugoslavijos ir ki
tų komunistinių šalių au
gančios įtakos, tas nieko 
nemato”, — sakė Graikijos 
užsienio ministras. 

se, greta gyvybės sargų, 
yra ir milicininkai su šautu
vais ir kabančiais žiūronais 
ant jų_.krūtinių.

Visur švara ir tvarka. Di
delėmis raidėmis užrašai: 
“Į pamarį ne tik jūs atvyk
state, bet atvyksta ir kiti 
žmonės, jų tarpe ir revo
liucijos kovotojai. Palik pa
jūrį švarų, kokiu jį radai”.

—Mes prie tokių patogu
mų, tokių minkštų lovų esa
me nepratę, — skundžiasi 
kai kurie darbininkai ir 
žemdirbiai. Bet jiems pa
aiškina jaunos merginos- 
kambarinės, kad lengviau 
priprasti prie geresnio gy
venimo, negu sunkiai dirb
ti, darbo vaisius kitiems 
atiduoti, o pačiam amžinai 
vargti.

—Ar girdėjote, kad šim
tais ir tūkstančiais vokie
čiai bėga iš komunistų ry
tinio Berlyno į vakarinį?— 
klausė amerikietis kores
pondentas R. Ederis.

—Gal ir tiesa, — atsakė 
milicininkas. — Gal bėga 
šimtais ir tūkstančiais nuo 
komunizmo, bet prie komu
nizmo bėga milijonais, net 
ištisomis šalimis.

Kas darosi Lotynų Ame
rikoje? Kur pasisuko Ame
rikos valstybių konferenci
ja Punta del Este mieste? 
—rašė graikų dienraštis 
“Deagli”. Jis rašė, kad Dil- 
lono visos pastangos, visi 
planai nenustatė konferen
ciją prieš Kubos respubli
ką.

“Liaukimės šveitę 
kardus”, -Mikojanas

Tokio. —Anastazas Miko
janas, Tarybų Sąjungos 
premjero pavaduot o j a s, 
lankosi Japonijoje. Jis sie
kia praplėsti abiejų šalių 
prekybą, pagerinti ių san
tykiavimą ir dalyv a u j a 
TSRS industrinėje parodo
je. Kreipdamasis į japonų 
liaudį sakė:

“Liaukimės šveitę kar
dus, susilaikykime vieni ki
tiems grąsinę atominiais 
ginklais. Gaminkime dau
giau maisto, drabužių, gy
venimo namų, ir pagerės-vi- 
so pasaulio žmonių gyveni
mas.”

ARABIJA VARO JAV 
Iš ORLAIVYNO BAZĖS
Beirutas. — • Princas Ta- 

lai Abdul Azis, Saudi Ara
bijos finan s ų ministras, 
sako, kad už aštuonių mė
nesių Jungtinės Valstijos 
turės pasitraukti iš Dhah- 
ran karo orlaivyno bazės. 
Ši bazė buvo skaitoma vie
na iš galingiausių Artimuo
siuose Rytuose.

Tokio. — Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Japonijos 
samurajai švitravo kardais 
ir grasino užkariauti pusę 
Tarybų Sąjungos, Kiniją ir 
beveik visą Aziją. Bet karo 
eisenoje jie gavo smūgį po 
smūgio: Man d ž u r i j oje 
TSRS jėgos ištaškė samu
rajų geriausią armiją, ame
rikiečiai atkariavo Filipi
nus, kinai nenusilenkė prieš 
japonų militarizmą, o ato
minės bombos ir visai at
šaldė japonų karo ūpą.

Po karo Japonijoje mote
rų organizacijos pareiškė, 
kad nei viena dora mergina 
neapsives su vyriškiu, ku
ris nešios militarinę uni
formą. Japonijos valdžia 
nei nedrįsta savo jėgas va-

Kas dalyvaus neutrališkų 
šalių konferencijoje

Belgradas. — Išvakarėse 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos čionai atsidarys neutra- 
liškos politikos šalių konfe
rencija. Ji prasidės rugsėjo 
1 dieną ir tęsis apie savaitę.

Jau gau ta atsakymai, 
kad konferencijoje daly
vaus sekamos valstybės.: 
Afganistanas, Alžyro liau
dies vyriausybė, Burma, 
Kambodža, Oeilonas, Ethio- 
pija, Kuba, Gana, Gvinėja, 
Indija, Indonezija, Irakas, 
Lebanas, Mali, Marokas, 
Nepalis, Saudi Arabija, Sa- 
malija, Sudanas, Jungtinė 
Arabų Respublika, Jeme
nas ir Jugoslavija.

Brazilija, Bolivija ir Ek
vadoras prisius apžvalgi
nius delegatus. Meksika ir

įvyko TSRS gynybos 
jėgų manevrai

Maskva. — Maskvos sri
tyje įvyko Tarybų Sąjun
gos gynybos jėgų manevrai. 
Į juos buvo pakviesti ir Va
karų ambasadų kariniai 
atašės.

Manevrai buvo svarbūs 
tuo, kad parodyta nauji 
atominiai ginklai pėstinin
kų apsiginklavime.

Pėstininkus palaikantie
ji tankai yra paruošti šau
dyti raketomis su atomi
niais užtaisais.

Vakarų atašėms nebuvo 
leista daryti nuotraukų. Ta
rybiniai karininkai sakė, 
kad TSRS turi geriausią 
gynybos techniką, bet mie
lai ją sunaikintų, jeigu va
karai sutiktų nusiginkluoti.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos spauda ir radijas sako, 
kad atvykimas JAV vice
prezidento į Vakarų Vokie
tiją ir vakarinį Berlyną, 
taipgi pasiuntimas 1,500 
JAV karių į vakarinį Ber
lyną netainauja taikos rei
kalams.

dinti “armijos” ir “laivyno” 
vardais.

Bet Jungtinių Valstijų 
politika yra ne tik Japoni
joje turėti savo armijos, 
laivyno ir orlaivyno bazes, 
bet atgaivinti ir Japonijos 
militarinę galią JAV kari
ninkai ir Japonijos valdžia 
jau sudarė 170,000 vyrų ja
ponų armiją, japonams sta
to vi? daugiau karo laivų 
ir gamina lėktuvų. Pavy
ko į militarinę tarnybą 
įtraukti 28,000 buvusių ja
ponų marininkų.

Jau atsirado ir merginų, 
iš turtingųjų, kurios mie
lai apsiveda ne tik su ame
rikiečiais esamais karo tar
nyboje, bet ir su japonais.

eilė kitų valstybių dar ne
davė atsakymo. Kipras, 
Tanganyka, Nigerija, To
go ir Aukšt. Voltos respub
lika atsisakė dalyvauti.

Į neutrališkos politikos 
šalių konferenciją daug 
dėmesio kreipia Indijos 
premjeras Nehru ir Indone
zijos prezidentas Sukamo. 
Jie mano, kad neutrališkos 
politikos valstybių įtaka 
gali pataisyti reikalus 
Jungtinėse Tautose.

Paryžius. — Francūzija 
ketina didinti savo karines 
jėgas Europoje. Bet klausi
mas, ar galės, mes karas ei
na Alžyre ir Francūzijoje 
policija negauna rodos su 
nepasitenkinusiais.

Ekstra
VILNIUS.-šiaulių teismas 

nuteisė sušaudyti tris kri
minalistus, buržuazin ius 
nacionalistus - hitlerinin
kus, kurie laike Antrojo 
pasaulino karo žudė Lietu
vos žmones.

Nuteisti yra Juozas Sut
kus, buvęs policijos virši
ninkas Joniškyje, ir jo du 
pagalbininkai — Stanislo
vas Kakliauskas ir Jonas 
Ožalas.

Maskva. — Tarybų Są
junga atmetė Anglijos, 
Francūzijos ir JAV protes
tus vakarinio Berlyno rei
kalu. Ji sako, kad Vakarai 
sulaužė visas sutartis Vo
kietijos klausimu, tai jie 
netenka jų ir Berlyne.

Washingtonas. — I Va
karų Vokietiją ir vakarinį 
Berlyną buvo nuskridęs 
JAV viceprezidentas John- 
sonas. Tuo pat kartu JAV 
pasiuntė į vakarinį Berlyną 
dar 1,500 karininkų ir ka
rių.

Londonas. — Anglija ne- 
siųs daugiau karių į vakari
nį Berlyną.
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Plečiama kova už demokratiniŲ 
teisiu apgynimą

PAŽANGIOJI JAV VISUOMENĖ subruzdo kovoti 
už demokratinių teisių apsaugojimą amerikiečiams.

Kiekvienas amerikietis juk žino, o jei ne, turėtų ži
noti, ką JAV Aukščiausias teismas (jo vieno balso dau
guma) nutarė McCarrano ir Smitho įstatymų reikalu: 
tuos baisius įstatymus penki teismo nariai prieš ketu
ris užgyrė. Teismas patvarkė, jog JAV Komunistų par
tija turinti registruotis “kaip svetimos valstybės agen
tas.” Tas pats teismas nutarė, kad “sąmoningas ir veik
lus” JAV Komunistų partijos narys galįs būti nuteistas 
kalėjiman.

Abudu Aukščiausiojo teismo sprendimai yra pavo
jingi Amerikos žmonėms, nežiūrint, ar jie kamunistai 
ar ne komunistai, nors teismas kalba tik apie komunis
tus.

Įžymusis prieš Smitho aktą kovotojas (jau miręs) 
Vito Marcantonio yra pasakęs: “Komunistams konstitu
cinių laisvių gynimas yra gynimas visų žmonių prieša
kinės eiles...”

Šių metų birželio mėn. 5 d. padaryti Aukščiausiojo 
teismo sprendimai taikomi visiems amerikiečiams, ir jei 
jie nesukrus prieš tai tarti savo griežtesnio žodžio, tai 
gali būti labai bloga!

Dėl to pažangesnieji amerikiečiai—mokslo žmonės, 
visuomenininkai, švietėjai, rašytojai, aktoriaT, apie šim
tas jų,—pasisakė už tai, kad būtų sušauktas nepaprastas 
suvažiavimas demokrtinėms teisėms ginti

TOKS SUVAŽIAVIMAS ir yra šaukiamas. Oficia-
Democratic 

teisėms
liai jis vadinsis National Assembly for 
Rights (Tautinė asamblėja demokratinėms

rugsėjo
W. 66th

Suvažiavimas-asamblėja įvyks šių metų 
mėn. 23 ir 24 dienomis, St Nicholas Arena, 69 
St., New Yorke.

Tai bus šeštadienis ir sekmadienis, kada 
gali lengviau pasitraukti iš darbų bei iš tarnybų.

Suvažiuos nemaža žmonių iš visos šalies. Bus skait
lingos delegacijos iš darbo unijų, iš negrų liaudiškų or
ganizacijų, iš tautinių grupių organizacijų, iš moterų ir 
jaunimo organizacijų.

žmonės

MES RAGINAME ir JAV lietuvių draugijas, orga
nizacijų kuopas bei kitokias grupes, kurioms rūpi išlai
kymas Amerikoje domokratinių laisvių, demokratinių 
teisių išlaikymas, pasiųsti savo delegatus į National As
sembly for Democratic Rights.

JAV reakcininkai, nesiskaitydami su Teisių' Biliu- 
mi, pasimojo kirsti smūgį po smūgio tiems, kurie kitaip 
galvoja negu jie, kurie kitaip rašo negu jie norėtų kad 
rašytų. Tuo būdu amerikiečiai ir privalo budėti, šis su- 
Važiavimas-asamblėja turės milžiniškos svarbos visiems 
amerikiečiams.

Tai istorinis suvažiavimas, šaukiamas nepaprastu 
metu. * t \

Visais suvažiavimo reikalais reikia rašyti :National 
Assembly for Democratic Rights, 118 E. 28th St., 
Room 703, New York 16, N. Y.

Kurie laimes?
VAKARŲ VOKIETIJOJE tuoj (rugsėjo mėn. 17 

d.) įvyks rinkimai deputatų į bundestagą (parlamentą).
Rinkimuose dalyvauja dvi didžiulės partijos—krikš

čionių demokratų ir socialdemokratų (Vakarų Vokieti
jos Komunistų partija pavaryta pogrindin). Dabar ten 
vyksta rinkiminė kampanija.

Kaipgi abiejų partijų vadovybė šiandien žiūri į 
Berlyno reikalą?

Tenka pasakyti, kad krikščionių demokratų parti
jos vadovas ir Vakarų Vokietijos premjeras Adenaue-, 
ris tuo atžvilgiu laikosi šaltai. Jis pataria vokiečiams 
nesikarščiuoti; jis mano, kad karo dėl Berlyno nebus. 
Adenaueris ir jo šalininkai taip kalba rinkiminės kam
panijos mitinguose.

Kitaip kalba socialdemokratai, ypatingai jų vadu- 
kas-rėksniukas Vakarų Berlyno majoras WiHy Brandt.,

Kaip žinia, JAV kapitalistinė spauda šį vyruką yra 
labai išsigarsinusi-išgarbinusi kaip “didelį politiką.” Mat, 
jis jai naudingas, kadangi Smarkiai, keikia komunistus. 
Na, tai jis ir rėkia, o kiti socialdemoratų partijos vado
vai jo nesudraudžia. Brąndtas tiesiog rėkia už karą. Jo 
politinis kursas atitinka ir lietuviškų “veiksnių” troš
kimus.

Na, tai dabar politiniai stebėtojai ir spėja, kad Va
karų Vokietijos rinkimus laimės Adenauerio partija, 
nes, palyginti su socialdemokratais, ji yra “taikos par
tija”, nors iš tikrųjų Adenaueris nėra “taikos apašta
las”; jis taip pat trokšta karo; jis eina iš vien su revan- 
šiptais, su hitlerininkais. Bet jis gudresnis. Adenaueris 
žino, kad Vakarų Vokietijos liaudis karo nenori.

Na, tai rugsėjo 17 dierią matysime, kaip tie balsavi
mai praslys.

LIETUVIŠKI 
KONCERTAI 
RUSIJOJE

Lietuvos nusipelnęs liau
dies dainų ir šokių ansamb
lis, vadovaujamas artisto 
Jono Švedo, mažai teesti 
Vilniuje. Jis važinėja ir 
važinėja, gastroli u o j a ir 
gastroliuoja, jei ne pačioje 
Lietuvoje, tai kitose tarybi
nėse respublikose, jei ne ta
rybinėse respublikose, tai 
užsienyje.

Šiuo metu šis ansamblis 
gastroliuoja po Rusiją, su
pažindindamas rusus su lie
tuvių liaudies daina, su šo
kiais, su muzika. Štai vil
niškė “Tiesa” rašo:

“TSRS liaudies artisto 
Jono Švedo vadovaujamas 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
liaudies dainų ir šokių an* 
samblis dabar keliauja su 
draugystės koncertais po 
Rusijos Federacijos mies
tus ir darbininkų gyvenvie
tes. Ansamblis jau pabuvo
jo Smolenske, kur davė du 
koncertus. Kelias dienas jis 
koncertavo Maskvos srityje.

Rugpjūčio 1 dieną ansam
blis pasirodė drauge su ta
rybiniais ir užsienio meni
niais kolektyvais Lužnikų 
Sporto rūmuose. Koncerte, 
kuris buvo pavadintas “Bi
čiulių estafetė”, ansamblis 
padainavo lietuvių liaudies 
dainą “Žiema bėga,” sušo
ko “pasiutpolkę” ir skudu
čiais pagrojo “Voveraičių 
šokį.” Žiūrovai aukštai 
įvertino ansamblio meisL 
riškumą, audringai plojo.

Drauge ’su lietuvių. an
sambliu Sporto- ! rūmuose 
koncerte pasirodė Valstybi
nis Piatnickio' vardo rusų 
liaudies choras, guculų dai
nų ir šokių ansamblis, len
kų valstybinis ansamblis 
“Šlionsk,” rumunų estradi
nis orkestras ir meksikiečių 
vokalinis - instrument! n i s 
trio “Los Pančos.”

Iš čia ansamblis išvyko i 
Jaroslavo miestą ir sritį. 
Rugpiūčio 7 d. suruošė še-, 
finį koncertą Perejaslavlio- 
Zaleskij mieste, kur prieš 
18 metų, Didžiojo Tėvynės 
karo metu jis buvo sukur
tas. Ansamblio susitikimas 
su “žemiečiais” buvo iškil
mingas.

Ansamblis taip pat atliks 
gastrolinę kelionę į Volog
da, Kostromą, Gorkį, Vla
dimirą, Ivanovą ir į Lietu
vą grįš rugsėjo mėnesį..

Na, o savaitraštis “Lite
ratūra ir menas rašo:

“Pusę mėnesio po Užkar
patės miestus ir kaimus su 
koncertine programa gast
roliavę Šiaulių miesto Kul
tūros namų liaudies dainų 
ir šokių ansamblis, o Jt£i 
rugpiūčio 2 d. į Vengriją* 
išvyko Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo universi
teto- studentų dainų ir šo
kių ansamblis. Šį kartą šis 
talentingas kolektyvas, ne 
kartą žavėjęs ne tik mūsų 
ęespublikos, bet ir visos ša
lies bei užsienio meno mė
gėjus, su lietuviškomis me
lodijomis, lietuvių ir tary
binių kompozitorių, kūri
niais Supažindins Vengrijos 
žiūrovą.”

NAUJA POLITINĖ 
PARTIJA KANADOJE

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” praneša, kad Kanados 
sostinėje, Ottawa mieste, 
rugpjūčio pradžioje įvyko 
suvažiavimas, kuriame bu
vo įkurta nauja politinė 
partija Kanadoje, — Nau
ja D e m o kratinė • Partija. 

Suvažiavime dalyvavo uni- 
jistai ir socialdemokratai. 
Laikraštis rašo :

“Tai labai didelės reikš
mės įvykis Kanados žmonių 
gyvenime. Tai ženklas, kad 
Kanados žmonės, darbinin
kai, farmeriai, intelektua
lai ir kiti liberalikesnės 
minties žmonės pavargo 
sekdami paskui liberalus ir 
konservatus.

Nauja Demokratinė Par
tija, kaip rodo ir pats var
das, nebus grynai darbinin
kiška, grynai socialistinė ar 
grynai liberališka. Ji bus 
mišinys visko. Iš to, kas bu
vo pranešta spaudoje, ma
tyti, kad ši partija bus, 
kaip ir vardas nusako, nau
ja demokratinė partija. Ji 
bus kairesnė už liberalus, 
bet dešinesnė už socialde
mokratus...

Kairieji konvencijoje bu
vo atstovaujami Hazen 
Argue, CCF lyderio parla
mente. Bet jie buvo mažu
moj. T. C. Douglas gavo 
1,391 balsą, o Hazen Argue 
380 balsų. Tokiu būdu 
Douglas buvo išrinktas ly
deriu didele didžiuma bal
sų. Jis yra Saskatchewa- 
nos provincijos premjeras. 
Laikomas dešiniuoju social
demokratu.

Balsuojant partijos var
do klausimu, balsai pasida
lino beveik pusiau. Laimė
jo kairieji, kurie sakė, kad 
vardas Nauja Partija, kurį 
siūlė vadovybė, nieko ne
reiškia. Tokiu būdu nauja 
partija buvo pavadinta 
Nauja Demokratinė Parti
ja. ■ '

Stiprus balsas konvenci
joj pasireiškė iuž ištrauki
mą Kanados iš militarinių 
blokų; prieš branduolinius 
ginklus.

Konvencija praėjo labai 
entuziastiškai. ’,; Iš to, kas 
buvo parodyta'per televizi
ją, galima buvo susidaryti 
mintį, kad tai vienos JAV 
partijų konvencija. Bet tas 
negali nuslėpti tą faktą, 
kad mažai puvo atstovauja
ma atnatinių unijų. Farme* 
rių balso taipgi nesigirdė
jo. Aktyviausią! dalyvavo 
auto darbininkų, plieno dar
bininkų ir medžio industri
jos darbininkų unijos ir 
CCF.

Be abejonės, nuo dabar 
iki rinkimų gali įvykti di
dele permaina. Gali prisi
dėti ir daugiau unijų ir or
ganizacijų. Nauja Demo
kratinė Partija duoda ka
nadiečiams progą pasirink
ti naują reformų partiją, 
darbiu inkams artimesnę 
partiją.”

MICKEVIČIAUS “PONAS 
TADAS” ANGLIJIJE

Bene pats įžymiausias di
džiojo lenkų lp6etO Adonio 
Mickevičiaus veikalas yra 
“Ponas Tadas” (“Pan Ta
deusz”). Tai veikalas, ku
riame apdainuojamas Lie
tuvos gamtos grožis.

Dabar Vilniaus savait
raštis “Literatūra ir me
nas” (ritgp. mėn. 12 d. lai
doje) rašo:

“A. Mickevičiaus “Ponas 
Tadas” Anglijoje... sulietu
vintas. Kaip praneša len
kų literatūros ž.u r n a 1 a s 
“Tvurčost” (“Tworczo^t,” 
1960, Nr. 11, psl. 167-168), 
1959 m. pasirodė lenkų po
eto didžiojo ’ kūrinio verti-, 
mas anglų kalba antrašte 1 
“Lietuvos giria’’ (“The 
Forest of Lithuania”).

Deja, tai ne tik nepilnas' 
vertimas,' bet .daugiau savo-

tiška paHifražė. Visa A. 
Mickevičiaus epopėja iš 12 
giesmių angliškame leidiny
je sutraukta į šešias gies
mes.

Lenkų recenzentas Z. Naj- 
deris šį darbą, kurį atliko 
žinomas jaunesniosios kar
tos anglų poetas D. Devis 
(Donald Davis),, vadina li
teratūriniu eksperimentu, 
nors ir gana įdomiu bei pa
vykusiu, tačiau vis dėlto be
veik unikaliniu visoje mic- 
kevičiamoje.

Pasirodo, jog anglų kalba 
iki šiol tebuvo tik prozinis 
“Pono Tado” vertimas (at
liktas 1917 m.). Išversti 
didžiąją A. Mickevičiaus 
epopėją į anglų kalbą esą 
labai sunku, o kai kuriais 
atvejais, — dėl atitinkamos 
terminologijos bei frazeolo
gijos stokos, — tiesiog ne
įmanoma.

Mums atrodo, jog šitoks 
teigimas tai’ tik hipotezė — 
tarybiniai vertėjai jau pa
kankamai įtikinamai įro
dė, kad nėra neišverčiamų 
literatūros kūrinių.

Tačiau mums šiuo atve
ju norisi pirmiausia pa
brėžti tai, jog lietuvis skai
tytojas gali jausti esąs ge
resnėje būklėje už anglų 
skaitytoją — lietuvių kalba 
jau turime du pilnus (tiesa, 
nors ir nepakankamai tobu
lus) “Pono Tado” vertimus 
ir įpusėtą tretįjį, žymiai to
bulesnį.

Pasirodo, ne visada vadi
namosios didžiosios kalbos 
ir didžiosios liter a t ū r o s 
prašoka “mažąsias.”

TAI KOMUNISTŲ 
MANIFESTAS, 
SAKO BULGARAI

Elta paduoda žinių iš So
fijos, Bulgarijos sostinės, 
apie tai, kaip tos šalies 
Komunistų partijos Centro 
Komitetas žiūri į TSKP iš
leista naujos programos 
projektą. Skaitome:

“TSKP Programos pro
jektas — tai puikiausias 
mūsų epochos dokumentas, 
tai mūsų laikų pasauiinės- 
istorinės reikšmės komunis
tų manifestas, sakoma pa
reiškime. Remdamasis pa
grindiniais marksizmodeni- 
nizmo mokymo teiginiais, 
socializmo statybos Tarybų 
Sąjungoje ir kitose pasau
linės socialistinės sistemos 
šalyse patyrimu, pasauli
nio komunistinio ir darbi
ninkų judėjimo pergalėmis, 
jis, kaip didžiulis deglas, 
nušviečia žmonijos kelią j 
didžiausią iš visų jos per
galių — į komunizmo per-

Būdamas puikus kūrybi
nio marksizmo - leninizmo 
dokumentas, TSKP Progra- 
mos projektas atitinka pri
brendusius visuomenės vys
tymosi poreikius šiuolaiki
niame etape. Iš šio idėjinio 
lobyno mokysis ir semsis 
žinių pasaulinis revoliuci
nis judėjimas, nes jis nule
mia visų pažangiųjų jėgų 
pasaulyje tikslus ir užda
vinius.”

WASHINGTON AS JAU 
NUSILEIDO čIANGUI
Washingtonas. — Prieš 

kiek laiko Jungtinių Valsti
jų vyriausybė buvo paskel
busį, kad ji užmegs diplo
matinius ryšius su Mongo
lijos Liaudies Respublika. 
Tam pasipriešino č i a n g 
Kai-šekas. Dabar JAV val
stybės departamentas pa
skelbė, kad “ta atidėjo iki 
tinkamesnio laiko”.'

Algirdas 
kalbėjo 

pranešė, 
Montevi-

(Specialiai “Laisvei”)
DRAUGYSTĖS 
BANKETAS

Kaip jau buvo skelbta, 
tai 30 d. liepos, U.L. Cent
ro Sero skyriaus moterys 
suruošė Onų, Žabelių, Mari
jų, Magdalenų, Veronikų ir 
kitų vardų didelį draugys
tės banketą.

Retai kada tiek žmonių 
sutalpino ši salė, retai ka
da tiek akių žvelgė į stalus 
nekantriai laukdami:

—Kuomet prasidės šau
nūs pietūs?

—Kaip ir kuomi pavai
šins Sero moterys, sutrau
kusios tiek lietuvių iš visų 
Montevidėjaus kampelių?

u
Štai geUmis išpuoštoje 

scenoje pasirodo jaunuolis 
Leonas Abračinskas, kuris 
UL Centro vardu sveikina 
visus banketo dalyvius ir 
perduoda atidarymo žodį 
Moterų pirmininkei, akty- 
vei veikėjai. Zabelei Praške
vičių tei, kuri trumpai pa
pasakoja apie draugystės 
banketo reikšmę ir pasvei
kina svečius. Paskui tarė 
sveikinimo žodį: —U.L.
Centro Seros skyriaus pir
mininkas Juozas Mėginis, 
U.L. Centro Jaunimo sky
riaus pirmininkas 
Vitkauskas, kuris 
ispanų kalba, ir 
kad spalio 21 d. 
dėjuje įvyks Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunuolių Su
važiavimas.

’ Savo sveikinimo kalboje 
U.L. Centro vardu (kasi
ninkas) Jonas Stanulis: pra
nešė, lietuvių kalba, apie 
ruošiamąjį pagerbimą Mas
kvos “Stanislavskio” TSRS 
baleto artistams, užkvies- 
damas lie t u v i u s įsigyti 
įžangas ir skaitlingai daly
vauti armėnų “Marash” sa
lėje 2 d. rugpiūčio.

Svečių vardu sveikino 
Čiurpus (sūnus). Toliau, U. 
L. Centro Radijo Pusvalan
džio vedėjas Petras Revuc- 
kas perskaitė aukų lapus ir 
pranešė, kad ateinantį mė
nesį įvyks radijo pusvalan
džio jubiliejinė švente 
ir transliavimas užsitęs vie
ną valandą laiko. x

Visų kalbėtojų žodžiai 
uždegė ne vieną sėdėjusį už 
stalų ir ikR šiol dar esantį 
nuošaly nuo veržlaus gyve
nimo srauto.

Pasibaigus sveiki n i m ų 
kalboms, prasidėjo skanūs 
pietūs. Tuoj ant stalų pasi
rodė skoningai paruošti ke
rnai. Svečiai valgė ir gėrė- 
piniai ir įvairių rūšių gėri- 
josi. Kiekvienas jautėsi, 
kad susirinko ne tik paval
gyti ir išsigerti, bet ir pasi
dalinti savo mintimis, atei
ties planais, pasilinksminti, 
pasiklausyti lietuviškų dai
nų, kurias gražiai atliko U. 
L. Centro chorai (vyrų ir 
mišrus), vadovaujami Vla
do Svilainio.

Šis Seros moterų organi
zuotas banketas skyrėsi 
nuo kitų banketų tuo, kad į 
jį atvyko ne tik vardiniu-' 
kės-hioterys, bet ir jų vai
kai bei vyrai. Tai buvo dau
gybės šeimų draugystės 
banketas. Tuo metu, kai tė
veliai linksminosi, jų vai
kučiai smagiai žaidė kieme.

Linksmintis įteikia mokė
ti. Šiame bankete moterys 
parodė, kaip galima sma
giai praleisti laiką. Salė 
skambėjo nuo juoko, muzi
kos ir dainų. i

Ilgai seriškiai atmins tą I Jams.
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puikų draugystės banketą. 
Tegul jų būna daugiau! Ne 
tik Seroje, bet ir centre.
BROLIŠKŲ TAUTŲ 
DRAUGYSTĖS
VAKARAS

Broliškųjų tautų drau
gystės vakaras įvyko 1961 
m. rugpiūčio 2 d., Montevi- 
dėjaus mieste, armėnų “Ma- 
rash” salėje.

Vakaro dalyviai labai šil
tai sutiko TSRS Maskvos 
“Stanislavskio” baleto teat
ro artistus, kurie gastro
liuoja Urugvajuje, ir apdo
vanojo gėlėmis.

Kalbėjo D r. Karlos D i 
Landro, pirmininkas ICUS 
(Kultūrinio Instituto Urug
vajaus - Tarybų Sąjungos) 
ir vardu Instituto ir Cent
ro Maximo Gorki, Urugva
jaus Lietuvių Centro iiy 
Centro Armenio” — pasvei- f 
kino TSRS artistus.

Vėl i a u “Stanislavskio” 
baleto vice - baletmeisteris 
padėkojo už taip šiltą suti
kimą.

Įdomus vakaras pasibai
gė su artistine programa: 
Lietuvių baleto menu, ir 
tautiškais šokiais ir choru, 
armėnų gitaristas sugrojo 
Urugvajaus tautinę kompo
ziciją, Maximo Gorkio Cen
tras sušoko rusų šokius ir 
gabi primabalerina “Sod- 
res”( Urugvajaus valstybi
nio Teatro) Violeta Lopez 
atliko Urugvajaus populia
rų tautišką šokį “Periko- 
nę”. <

Snieginis žmogus, 
tai tik legenda

. Į JCokio miestą atvyko RJ k 
M. Perkins, Lincolno zoolo
gijos daržo Chicago j e su
perintendentas. Jis, sako, 
su kitais mokslininkais Hi
malajų kalnuose ieškojo 
snieginio žmogaus.

Kaip žinia, buvo pasklidę 
pasakų, būk ten gyveną 
baisūs snieginiai žmonės. 
Buvo rodoma net fotogra
fijos tokių “žmonių” kojų 
antspaudų sniege. Kiti pa
sakoja, būk girdėję ir snie
ginių žmonių balsus.

Perkins sako, kad tyri
mas įrodė, jog tai legendos- 
pasakos. Tokio žmogaus 
nėra. Balsus, kuriuos tie 
žmonės girdėjo, tai buvo le
opardų balsai, o fotografi
jos buvo ne snieginio žmo
gaus, bet jau nuo seniai ži
nomo Himajajų kalnų gy
vūno.

\ Ledinis tiltas
Vykdant statybos darbiu 

prie Saskačevan upės (Ka
nadoj ), teko leisti auto
transportą per upę apie tris 
savaites. Žinoma, statyti 
tiltą būtų buvę netikslinga. 
Dėl to per upę buvo nuties
ti polietileniniai vamzdžiai, 
pripildyti šaldančios me
džiagos. Jie buvo laistomi 
vandeniu, kol vamzdžių pa
viršiuje susidarė net apie 
70 colių storio ledo sluoks
nis.

Tokio storio ledas gali iš
laikyti automobilį, vežantį 
apie 25 tonų krovinį.

Šis originalus tiltas lei
do pervežti medžiagas per 
upę. Kai jis tapo neberei
kalingas, į polietijeni n i u s 
vamzdžius imta tiekti šiltą 
skystį, ir tiltas išsilydė, o 
plastmasiniai vamzdžiai, iš
traukus juos iš upės, buvS . 
p a n a u d oti kitiems tiks- *



J. Kaškaitis

1 Su antrąja JAV lietuvių turistų grupe
(Laiškas iš Vilniaus)

Ai, tie mano mielieji, 
brangieji draugai ir bičiu
liai turistai! Kokių jie ma
lonių padarė man įspūdžių, 
atsiminimų, prisiminimų, 
svajonių ir lyg kokios ilge
singos nostalgijos! Juk virš 
pusšimčio metų tekdavo su 
jais darbuotis, santykiauti, 
mitingauti, seimuose, suva
žiavimuose, piknikuose, 
prakalbose, koncertuose, te
atruose, vakarienėse ir ki
tokiuose sambūriuose!

O šių 1961 metų turistai 
kažkaip krūvon susitelkė, 
susimaišė, kad nelengva ir 
susigaudyt. Vos tik spė
jom atsisveikint su pirmo
sios grupės ekskursantais, 
mišriai, ant greitųjų, pra
bėgomis, — o štai tik po 
Helių dienų atskrido ir 
antrosios amerikiečių gru
pės pusė... Kas gi čia da-' 
bar? Vilniaus viešbučio 
didžiulėj priemenėj (fojė ), 
apie 6 vai. matau, sėdinė
ja sofose tolimieji svečiai 
nebuvėliai...- Ar pažinsiu 
bent ką? O, taip! Štai mie
lasis Jurgis Šimaitis! Tuoj 
atpažinau, nors jau gal 20 
metų nesimatę! Sveikutis, 
drauge Jurgi! Diržingas, 
subrendęs atrodote, kaip 
gerai prisirpęs obuolys! 
Na ir vyras, — kiek čia jū
sų dabar?

—Tai čia viena pusė. Ki
ta pusė pribus gal apie 
dvyliktą nakties. Iš viso, 
mat, 33 turistai, tai nedide
liu lėktuvan iš Maskvos tik 
pusė sutilpo...

—O kokie vardai? Gal 
turite sąrašą?

—Ne, sąrašą turi grupės 
ii idėjas’ Walteris Brazaus

kas. Štai jo kambarys ant
rame aukšte.

—Draugas Brazauskas! 
Bet tamsta tikrai puikiai 
atrodai, beveik nepasikei
tęs! Kaip miela matyti! 
Jau susitikote ir su savo 
drauge Elenute: Elenutę 
Brazauskienę jau keliskart 
mačiau pirmojoj grupėj...
—Taip, aš pasilikau, taip

gi ir Anelė Ventienė su 
abiem berniukais, taipgi iri 
Jonas Siurba: norėjom ilge-! 
liau paviešėti.

—Apie Tamstą, Elenu
te, ir apie Anelytę Ventie- 
ne mačiau laikrašč i u o s e 
'“Laisvėj” ir “Vilny.”

— Taip, aš jau buvau 
Lenkijoje. Sesuo '— artistė 
akrobatė cirke, tai aš su ja 
porą mėnesių keliavau ir 
prisižiūrėjau to saviško cir- 

Ao gyvenimo ir performaci- 
"jų. Įdomu, žinote. Tie cir
ko visokie miklūs akrobatai 
♦r kartu darbininkai su
daro lyg kokią savitą bend
rovę. Buvau ilgiau Varšu
voj, Krokuvoj, Lodzėj ir 
daugely kitų miestų.

—Puikiai atrodote, drau
ge Brazauskiene! ’ Vis to- 

> kia žvitri, jaunuoliška, 
grakšti, kaip ir seniau. Tai 
tamstos abi su Ventiene 
kambary, o jos šaunuoliai 
berniukai su pionie r i a i s 
stovykloj.

—Taip, ir jiem ten sto
vykloj labai patinka! Gero- 

• kai pramoko lietuviškai.
Ten ir Juozo Jurginio ber
niukas bičiuliauja su Ven- 
tukais—Konraduku ir Po- 
viliuku. Oras ten švariau
sias, pušynai, medeliai, gė
lės. Sakais ir gėlėmis kve- 

. pia...
‘f Koridoriuje beveik kakto- 
mūšiais įpuolu į du soli
džius, apykūnius vyrus... 
Matyti, bet atpažinti keb- 

a loka. ;
—Taigi aš Petras Puo- 

dis, filadelfietis, atsimeni?
—Atsimenu, kaipgi.
—O aš Graunas Vladas, 

brukliniškis.
—Tai gerai įsidėmėjau 

Tamstos juodbruvėlę duk
raitę Ateities žiedo mokyk
lėlėj. Gabi tokia aktorė...
—O dabar jau ir turi sa

vo aktoriukų vaikučių...
—Kaip greit tas laikas 

pralekia! Stebėtina.
Nulipom vėl žemyn į 

bendrąją svečių fojė.
— D raugas Vincas Stan

kus. Atpažinau. Tamstos 
Floridoj buvojate, o pir
miau istonietis buvote. Ar 
vis dar skutykloj, pirpykloj 
darbuojatės?

—Tai jau nedaug dabar
tės, tik dukart per savaitę. 
O jum atvežiau nuo flori- 
diečių daug linkėjimų: Va- 
lilioniai, Kochai - Kuzbors- 
kiai, Bovinas, Paukštienė 
Anastazija, Skeberdžiai ir 
visas didžiulis būrys iš Ma- 
jamės ir iš kitų Floridos 
miestų. O štai jum nuo ma
no draugės Stankienės kon- 
vertukas.

—Labai gražiai dėkui! 
Voką paskui atplėšiu... Ga
na vešliai atrodote, draugas 
Stankus:' matyt, Floridos 
klimatas tamstą gerai pa
laiko. . ., i

—Gi štai ir kitas floridie- 
tis! 'Draugas Pranas Pa
kalniškis! Vasariškai sau
lutės nubučiuotas, tiesus, 
žvalus. Pernai čia buvo 
tamstos broliukas Nikode
mas su uošviu Antanu Še- 
šelgiu, o šįkart ir Pranas 
šičionai. Francina—tams
tos dukraitė, pamenu, dar 
nedidukė būdavo...

—O Francina jau savus 
augina, aš jau esu grandpa. 
Drauge Kaškaiti., žinote Li
no Valbasio adresą? Jam 
turim pristatyt gražią do
vaną nuo mūsų dailininko 
Prano Mockapetrio.

—Gerai žinau, čia netoli 
K. Požėlos gatvė, tik kelios 
minutės pasiėjėti. Aš mielu 
noru nunešiu. Duokite man 
paveizdėti.

A, kaip gražiai aliejais 
nutapyta drobė! Kabaljero 
de Brazil. Visa atmosfera 
atrodo tokia romantiška! 
Gabus dailininkas tas mūsų 
mielas draugas Pranas 
Mockapetris. Kiek mes ma
tėm jo vinječių Vilnies ka
lendoriuose, “Atžalose” ir 
šiaip knygų viršeliuose. 
Nuveškite tamsta jam ma
no nuoširdžius linkėjimus, 
pagarbą ir padėką už nuo
latinį puošimą mūsiškių 
knygų, laikraščių. Draugas 
Robertas F e i f e r i s, arti 
Bruklino, irgi padailina pa
dabina mūsų spaudos dar
bus. “Laisvės” jubiliejinis 
numeris tikrai dailiai, 
įmantriai R. Feiferio api
pavidalintas. Jo gražų 
grafikos darbą prielankiai 
čia k o m e n t a vo daugelis 
draugų, klausinėjo apie pa
tį dailininką...

—Aš Juozas Vaitonis iš 
Voterburio, — prisistato 
jaunyvas vyras, — štai jum 
laiškutis nuo Klementinos 
Jankeliūnienės. .

—Širdingai dėkoju! Ha, 
geroji draugė Klementina 
Jankeliūnienė! Dažnai aš 
ją menu prisimenu. Per
nai čionai buvo su. turistais, 
gražiai pasikalbėjom. Pa
stovi, veikli, ištikima pa- 
žangietė. O aš tik šįryt ga
vau laišką nuo draugo J. 
Žebrio iš Klivelendo prie
miesčio. Kaip šauniai jis 
atsiliepia apie Klementiną 
Jankeliūnienę, ryšium su 
velionio dr. Simanausko 

palikimu. Kilniai, didžia
dvasiškai ji pasielgė! Gar
bė jai!

—Draugė Marytė Svin- 
kūnienė! Lengvai tamstą 
atpažinau. Labai patrauk
liai tamsta atrodai: natūra
lus maistas ir visas fizkul
tūros režimas, matau, tams
tą gražiai gaivina.’ Tamstos 
Konektiko valstijoj gyven
davo buvęs bruklinietis Jo
nas T a m s o n a s ir Sofija 
Tomsonienė, irgi fizinės 
kultūros ir na t ū r a 1 a u s 
maisto skelbėjai, dabar jie 
Floridoje.

—Taip, aš gerai pažįstu 
Tamsonus. O aš vis bandau 
laikytis arčiau gamtos. Gy
vename užmiesty, tarp kal
nelių, miškelių. Turiu so
delį, darželį su daržovėmis, 
uogomis., vaismedžiais.

Draugė Svi n k ū n i e n ė 
smulkmeniškai papasakojo, 
kas dedasi jų mieste ir ko
kia bendrai yra ame
rikinio gyvenimo aplinka. 
Ta atkari, begėdiška šalto
jo karo propaganda, šlykšti 
fašistinė agitacija, šnipų, 
seklių visur pilna... Ir kiti 
draugai turistai nekartą 
kalbėjo panašiai.

—Aš Ona Stakėnienė iš 
Mišigano valstijos, — pri
sistato kuklutė draugė, — 
kaip čia galima pasiųsti pi
nigų mano seserei.? Ji ne- 
sveikuoja, gyvena net Mins
ke, ir man neteko su ja pa
simatyti.

—Tai lengvai galima, 
d rauge Stakėnienė. Aš 
tamstai mielai parodysiu. 
Eime, dar suspėsime. Čia 
tik keletas, minučių į paš
tą. Aš čia padėsiu savo 
daiktelius., Stąimano skry
bėlė ir maunam.

Štai ir pašto centrinė 
įstaiga. Antrame aukšte 
prie langelio 12 išpildžiau 
blanką. Anapus aptvaros 
kruopšti moterutė bema
tant apsidarbavo ir padavė 
kvitelę. Atliktas kriukis. 
Draugė Stakėnienė dėkoja. 
Kvitelę, dėl viso ko, man 
padavė palaikyt, kol jos se
sutė Minske gaus pinigus. 
Atsisveikinom. Aš nuėjau 
savo reikalais.

Rytrytą anksti aš jau ir 
vėl Vilniaus viešbuty, kol 
svečiai dar neišėjo pusry
čių. Dairaus, gal susitiksiu 
vėlai vakare vakar atvyku
sius draugus turistus. Są
rašą gavau vakar nuo W. 
Brazausko. Kelios man 
nepažįstamos pavardės, bet 
matau ir pažįstamų pavar
džių.

—Paulauskas Vincas! 
Tamstą atpažinau. Vis toks 
pat lainas, liesas, kaip ir 
buvot Elizabete... Atleis
kit, draugas, turiu suspėt 
pasimatyt su naujaisiais 
pribuvėliais. Anava sėdi 
Sofija, lūkurioja.

—Draugė Onytė Velušie- 
nė! Mieloji draugė! Pri- 
vargote, neišsimiego jote. 
Vėlai pribuvote vakar?

—Tai jau arti dvyliktos. 
Iš aeroporto netrukom at
važiuoti su autobusu, bet 
kol susitvarkėm su daiktais 
savo kambariuose, o paskui 
vidunaktinė vak a r i e n ė., 
sveikinimai, kalbos, tai ir 
užtrukom iki antros šio ry
to. . Štai jum atvežiau šį 
plastikinį maišelį — dova
nėlių.

—Ar šitaip? Nagi labai 
labai žemai ačiū! Kaip svei
katėlė, kaip krutate? Kaip 
vyksta pažangos veikimas 
tamstų kolonijoj?

Kalbamės, prisimindami 
senesnius laikus, drauges ir 
draugus. O štai čia pat re

giu kelis įdomius veidus. 
Nors trumpai pasimatyt...

—Draugė Elzbi e č i u t ė 
Repšienė! Nagi miela drau
ge! Puikiai atrodote, šau
niai. Kaip draugas dakta
ras Jonas Repšys? Kodėl 
abu kartu neatvykote?

— Negalima ištrūkti 
abiem. Tegul daktaras pa
sidarbuoja, tai jis kitąkart 
kada galės atskristi. O va 
štai jums laiškelis, neužlip- 
dytas, — galite pasižiūrėti.

Nemažas storas vokas, o 
viduj atspausdintas šven
tiškas pas v e i k i n i m o ir 
draugiškumo lenktinis laiš
kiukas. Kitame šone drau
gių ir draugų parašai: Ka
rolina Barčienė, Antanas 
Barčius, Julė Rainardienė, 
Stasys Rainardas, Elzbieta 
Repšienė, Dr. Jonas Repšis, 
draugai Zarubai, Dr. A. ir 
M. Petrikai... Koks šaunus 
ir malonus sambūrys! Ir nu
tįso raudonas švelnios at
siminimų gijos! Čia jom 
pasklaidyt vietos nėr... Šir
dis jautriai reaguoja.

—Jurgis Stasi ukaitis! 
Na, bra, moki gyvent: lai
kas nepadarė kokių šiurkš
čių antspaudų. Visa pasto
vą ir laikysena tebėra ori
ginali.

—A, draugas Vincas Čer
niauskas iš sodų miesto! 
Bet stamantriai, paradiš
kai atrodai tamsta! Gera 
man būdavo svečiuotis 
tamstos svetingoj pasto
gėj...

Sveikinamės su drauge 
Kleofa Sereikienei, Suzana 
Šukiene, Lelija Šereliene- 
Novikiene... Be perdėjimo, 
gerai atrodote, mielos drau
gės. Įsižiūrėsiu, giliau įsi
dėmėsiu jūsų bruožus, iš
vaizdą... O štai ir pusryčiu 
šaukia. Iki pasimatymo! 
Skubu į darbą.

SPARČIADARBIS
INŽINIERIUS

Šiaulių precizinių staklių 
gamyklos inžinierius Danie
lius Balčiūnas, prieš pora me
tų baigęs Kauno politechnikos 
institutą, darbui gamykloje 
skiria visas jėgas ir sugebė
jimus. Jis pasižadėjo per sep
tynmetį duoti; ekonomijos tiek, 
kiek valstybė jam išmokėjo 
stipendijų. Tai pasiekti jis 
numato tobulindamas techni
ką ir gamybos technologiją.

Nuotraukos dydis — 
keli metrai

KAUNAS. — Pereitais 
metais Lietuvos jubiliejinės 
Liaudies ūkio laimėjimų 
parodos lankytojai žavėjosi 
didžiulėmis nuotraukomis. 
Tokio dydžio nuotraukas te
ko didinti net Maskvoje.

Neseniai Lietuvos Teksti
lės pramonės mokslinis ty
rimo institutas gavo galin
gą didintuvą “Herkules.” 
Tai Čekoslovakijos optikos 
pramonės gamintojų dovana. 
Nauju dįdintuvu bus gair
ina daryti didžiules kelių 
metrų didumo fotonuotrau
kas., Aparatas įdomus dar 
įr tuo, kad jis gali dirbti 
tiek horizont alioję, tiek 
vertikalioje padėtyje.

Naująjį aparatą įsisavina 
instituto laboratorijos vedė
jas V. Ajauskas. •

“Saulė leidžias, saulė teka”
!»"• ■■■

Knygą parašė generolas 
J. Macijauskas. Išleido 1961 
m. Lietuvos Valstybine 
Grožinės Literatūros lei
dykla. Knyga turi 286 pus
lapius, su paveikslais. At
spausdino 8,000 egzemplio
rių.

Generolas Macijausk a s 
pasakoja nuo savo jaunys
tės iki 1941 metų, kada hit
lerininkai užpuolė tarybinę 
Lietuvą. Daug vargo matė 
autorius. Jo tėvas Jonas 
Macijauskas mirė palikda
mas dabartinį generolą ir 
jo dvi sesutes mažais. Už
gulė Vargo našta.

Pirmasis pasaulinis ka
ras Macijauską ir jo moti
ną užklupo Antanosės dva
re, prie Obelių - Zarasų 
vieškelio. Motinos pažadin
tas, 1915 metais jis išvežė 
kokį tai poną, bėgantį nuo 
karo į rytus. Karo frontas 
Macijauską nustūmė į Rusi
ją. Jam teko duoną pelnyti 
kasant apkasus, o vėliau 
buvo paimtas į Minsko pul
ką karui.

1917 m. Rusijoje įvyko 
buržuazinė, o vėliau prole
tarinė revoliucija. Maci
jauskui teko dalyvauti ko
vose.

Į Lietuvą jis grįžo dar 
jai esant vokiečių okupaci
joje. Lietuvos žmonės do
mėjosi Rusijos revoliucijos 
įvykiais. Pradėjo organi
zuotis kovai už liaudies vy
riausybę.

Tarybos Lietuvoje
Obelių srityje, kaip ir 

daugelyje kitų Lietuvos vie
tų, darbo liaudis ėmė galią 
į savo rankas. 1918 m. 
gruodžio 16 d. Vilniuje bu
vo paskelbtas manifestas 
Lietuvos tarybinės vyriau
sybės, kurios priešakyje 
buvo Vincas Mickevičius- 
Kapsukas.

Prieš tarybinę vyriausybę 
kovojo Lietuvos dvarponi- 
ja, kapitalistai, kunigija, 
vokiečiu okupantų jėgos ir 
baltųjų lenkų legijonai. Did
vyriškai kovojo liaudis už 
savo valdžią. Nemažai 
draugų ir draugių žuvo ne
lygioje kovoje.

“Tarptautinė reakcija ir 
vietiniai buržuaziniai na
cionalistai jungtinėmis jė
gomis užsmaugė jaunąją 
Tarybų Lietuvos respubli
ką” (89 pusi.).

Rokiškio apylinkėje siau
tė baltųjų teroras. Dūko 
generolas Grigai i ū n a s - 
Glovackis. Šaudė žmones. 
Macijauskas buvo patekęs 
į jo rankas. Jis ir kiti “tei
sėjai” “pasigailėjo” kaip 
jaunamečio ir nuteisė Ma
cijauską 10 metų į kalėji
mą. 1920 m. Tarybų Sąjun
ga iškeitė ant kunigų dvi
dešimt penkis Lietuvos ko
munistus, jų tarpe ir J. Ma
cijauską.

Tarybų Sąjungoje Maci
jauskas kovojo raitelių pul
kuose pribaigimui baltųjų 
ir banditų gaujų.

Grįžta į Lietuvą
Pasibaigus pilieti n i a m 

karui Macijauskas mokėsi 
karo mokykloje. V. Kapsu
kas ragino juos: “Tik jau 
gerai mokykitės”. 1927 m. 
Macijauskas baigė kavale
rijos mokyklą Simferopolio’ 
mieste.

1939 m. rugsėjo 1 d. hit
leriška Vokietija pradėjo 
karą prieš Lenkiją ir tuo 
prasidėjo Antrasis pasauli
nis karas. 1939 m. Lietuva 
buvo pasirašiusi su Tarybų 
Sąjunga bendro apsigyni
mo sutartį, bet smetoninin- 
kai suokalbiavo su hitleri
ninkais, ruošdami Lietuvą 
perduoti vokiečiams. Tuo

reikalu tarp jų ir hitleri
ninkų įvyko derybos Copo- 
te, netoli Dancigo. Smeto- 
nininkai, nacių padrąsinti, 
provokavo prieš TSRS ka
rinius dalinius, kurie sulyg 
sutarties stovėjo Lietuvo
je.

1940 m. birželį TSRS įvedė 
į Lietuvą karinių jėgų su
stiprinimą, kad pastoti ke
lią smetonininkų ir hitleri
ninkų suokalbiui. Smetona 
ir jo gauja pabėgo į Ber
lyną. Lietuvos liaudis išrin
ko deputatus į seimą, pa
skelbė, kad Lietuvoje įveda 
tarybinę santvarką ir jun
giasi su TSRS.

Generolas J. Macijauskas 
į Lietuvą grįžo lėktuvu kar
tu su generolu J. Smuškevi- 
čiumi, rokiškiečiu, kuris tuo 
laiku buvo vyriausias vado
vas TSRS karo orlaivyno.

J. Macijauskas, išvien su 
generolu Baltušiu - Žemai
čiu, ir eile kitų generolų ir 
pulkininkų, dalyvavo peror
ganizavime Lietuvos ka
riuomenės į liaudies korpu
są.

Šiam persiorganizavimo 
darbui Macijauskas pašven
čia daug puslapių, nurodo 
karininkus ir kitus veikė
jus, kurie dalyvavo.

Lietuvos armijos kariai, 
ir daug karininkų, kilusių 
iš mažiau turtingų sluoks
nių, mielai persiorganizavo 
į liaudies kariuomenę. Bu
vo suorganizuotas 29-asis 
teritorinis korpusas, kurį 
sudarė 17i9 divizija, stovė
jusi Pabraidęs apylinkėje, 
ir 184,-ta divizija — Varė
nos apylinkėje.

Hitlerio užpuolimas
Fašistiniai vadeivos pra

dėjo grobikišką ir plėšikiš
ką karą prieš mūsų Tėvynę 
sau palankiomis sąlygomis. 
Vokietijos dispozicijoje bu
vo jos sąjungininkų, o taip 
pat jos pavergtų Europos 
valstybių pramonė- bei ža
liavų ištekliai. Hitlerinė ka
riuomenė buvo sumobili- 
zuota ir turėjo ko
vinį patyrimą, sukau p t ą 
kare su Vakarų Europos 
valstybėmis. Beveik du 
šimtai hitlerinės armijos 
divizijų, apginkluotu tūks
tančiais tankų ir lėktuvų, 
staiga įsiveržė į Tarybų ša
lį. Tarybų Sąjungos gink
luotosios jėgos atsidūrė ne
palankioje padėtyje”, rašo 
gen. J. Macijauskas 259-me’ 
puslapyje, <

Balziškių kaimo apylin
kėje • hitlerininkai išmėtė 
stiprų desantą. Lietuvių 
184 divizija jį sunaikino. Ji 
užėmė gynybos liniją Varė
nos - Valkininkų rajone pa
gal Merkio upę... Nuo Aly
taus pasirodė hitlerininkų 
tankų kolonos ir motorizuo
tieji- daliniai. Lietuvių divi
zija didvyriškai pasitiko 
priešą. Jai-pagelbėjo TSRS 
tankai, prasiveržę nuo Aly
taus, bet priešo pusėje, buvo 
jėgų persvara. “Mūsų dali
nys birželio dvidešimt ket
virtosios rytą, darydamas 
priešui nuostolių, vis tik 
buvo priverstas trauktis 
Vilniaus kryptimi”, — rašo 
gen. Macijauskas 260 pusi.

Vėliau 184 divizija susi
jungė -su lietuvių 17l9 divizi
ja, taipgi su Vilniaus karo 
mokyklos kursantais. Lie
tuviai dar ilgai kovojo 
prieš daug skaitlingesnes 
priešo jėgas — Molodečnos, 
Polocko ir kitose kryptyse. 
Tik vėliau TSRS aukštesnė 
karo jėgų komanda lietuvių 
korpusą išvedė iš kovų lini
jos į Velikije Lūki rajoną 
sutvirtinimui
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Vėliau .pagal Lietuvos ta
rybinės vyr i a u s y b ė s ir 
TSRS karo komandos valią 
buvę 29-jo lietuvių korpuso 
kariai ir lietuviai civiliai 
pasitraukė į TSRS gilumą 
—sudarė Raudonosios Ar
mijos Lietuviškąjį junginį, 
į kurį Įėjo generolas Karve
lis, pulkininkai ir majorai 
Urbšas, Šurkus, Kirsihas, 
Gudelis, Moteika, Gertus, 
Listopadskis, Raman a u s- 
kas, Ciunys, Pūrelis, Bitl- 
naitis , Simonaitis, Lunė, 
Petronis ir kiti. Šis lietuvių 
karo dalinys nuo Oriolo, 
1943 m., kovodamas atėjo į 
Lietuvą ir dalyvavo jos iš
vadavime. (Tas kovas gene
rolas J. Macijauskas aprašė 
antroje savo knygoje “Už 
liaudies laimę” ).

Kaip žinia, Lietuvos prie
šai, jų tarpe ir smetoninis 
generolas Raštikis, sklei
džia melus apie lietuvių 
korpusą. Generolas J. Maci
jauskas jiems atsako:

“Veltui... lieja ašaras po
nas Raštikis, kad, esą, jie 
(lietuviai kariai) prievarta 
buvę nuvaryti į Rusiją. Rei
kia bepročiu būti, kad pati
kėtum, jog galima ginkluo
tus pulkus, — vykstant ar
šiausiems mūšiams, nuolat 
veržiantis iš apsupimo žie
do, — galima nuvaryti miš- 
k a i s šimtus kilometrų” 
(285-286 pp).

Žinoma, laike Hitlerio 
užpuolimo Lietuvoje veikė 
jo agentai ir lietuvių nacio
nalistai. Jie iš pakampių 
puolė tarybinius dalinius ir 
veikėius. Atsirado ir išda
vikų, kaip ve pulkininkas 
Masiulis, bet tai atskiri ele
mentai. Lietuviai karinin
kai ir kariai pasišventusiai 
kovojo prieš įsiveržėlius 
hitlerininkus.

Generolo J. Macijausko 
knyga skaitosi lengvai ir 

‘įdomiai. Ji yrą didelis įdė
lis į istorinę literatūrą ’ ir 
aiškiai apibūdina liaudies 
kovas už tarybinę Lietuvą.

D. M. šolomskas

Į Klaipėdą užsuka laivai su 
Kubos vėliava. Jie atgabbena 
cukraus pusfabrikatį, o išsi
veža kai kurias mūsų pramo
nės prekes, maisto konservų.

Nuotraukoje; Kubos laivas 
“Las Viljas” Klaipėdos uoste.

Valgykla “Vostok”
VILNIUS. — Ševčenkos 

ir Vytauto gatvių kampe 
iškilo gražus triaukštis pa
statas. Šiame name organi
zuojama viena stambiausių 
miesto viešojo maitinimo 
įmonių. Antrajame ir tre
čiajame aukštuose įrengtos 
po 200 vietų salės, valgykla. 
Kiekvienoje salėje išskirta 
40 vietų dietiniam maitini? 
mui.

Maistas bus gaminamas 
elektrinėse krosnyse, speci
aliuose vakuuminiuose ka
tiluose. Jam gabenti į vir
šutinius aukštus sumontuo
ti du liftai. Greitai gen- 
dantieji -produktai bus lai
komi didelės talpos šaldy
mo kamerose. Indų plovi
mas mechanizuojamas.



K J6ĖLGČK6KĄS

Kaip Afrikos tautos kovoja 
už savo laisvę

Aiškinant, kodėl kaip tik 
dabar vyksta kolonijinės 
imperializmo sistemos žlu
gimas Afrikoje, kalbama 
apie palankias užsienio po
litikos sąlygas. Kapitaliz
mas pergyvena krizę, o so
cialistinė sistema stiprėja. 
Išsivadavo Azija, ir Rytų 
tautos aktyviai remia afri
kiečių nacionalistinio išsi
vadavimo kovą. Jiems kar
štai pritaria pažangioji 
žmonija. Visa tai visiškai 
teisinga. Užsienio padėtis— 
ypač socializmo šalių lai
mėjimai ir politika — ypa
tingai palanki nacionalinio 
judėjimo kilimui. Tačiau 
lūžį Afrikos istorijoje žy
miai sąlygoja taip pat pa
žangos jėgij vystymasis pa
čios Afrikos visuomenės vi
duje; tas lūžis yra koloni
jinio režimo vidaus prieš
taravimų paaištrėjimo re
zultatas.

Afrika įtraukta į pasau
linį kapitalistinį ūkį. Ji 
duoda du trečdaliu pasauli
nio kavos derliaus, keturis 
penktadalius—palmių alie
jaus, vieną penktadalį— 
arachiso, vieną šešioliktą— 
kavos, vieną dešimtą dalį 
—medvilnės. Iš ten veža
ma vertinga mediena ir 
kaučiukas. Iš žemyno gel
mių gaunama 80 procentų 
pasaulinės deimantų gavy
bos, 60 procentų aukso, 75 
procentai kobalto, 30 pro
centų chromo ir vario rū
dos, asbestas ir uranas. 
Vakarų Europos ir Šiaurės 
Amerikos monopolistai 
mielai įdeda savo kapitalus 
j Afriką. Žaliavų čia gau
sybė, o darbo rankos tokioj 
pigios, kad dažnai nereikia 
aprūpinti gamybos bran
giais mechanizmais.

Vystydami žaliavų gamy
bą, užsienio kapitalistai 
įtraukė į piniginę ekonomi
ją plačius afrikiečių sluok
snius. Užsienio kapitalo 
viešpatavimas nulėmė vi
suomenės pobūdį kolonijo
se. Nepriklausomai nuo to, 
kokiame pirmykštės bend
ruomenės santvarkos irimo 
etape ar feodalinės sanklo
dos susidaryme užklupo 
XX amžius Afrikos tautas, 
dabar jos visos vienaip ar 
kitaip įsijungė į kapitalis
tinės visuomenės kūrimosi 
ir vystymosi procesą. Gen
čių, bendruomenių, vadų 
tropinėje Afrikoje buvimas
— tai liekanos.

Perėjimas nuo primity
vios žemdirbystės ir genti
nės sanklodos prie fabriki
nio darbo ir miesto buities
— dėsningas ir neišvengia
mas procesas, kurį pagrei
tino užsienio įtaka. Vys
tantis kolonijinei-kapitalis- 
tinei ekonomikai, sparčiai 
bręsta dvi naujos Afrikos 
visuomenės klasės: proleta
riatas ir buržuazija. Kaip 
tik šios dvi klasės vaidina 
svarbiausią vaidmenį kovo
je prieš kolonializmą.

Iš vietinių verslovininkų 
užsieniečiai atėmė galimy
bę kaupti savo kapitalus. 
Rūdynų sklypai, geriausios 
žemės, - urmo prekyba — vi
sa tai užsienio bendrovių 
rankose. Todėl daugelyje 
šalių nėra stambiosios bur
žuazijos, gyvuoja viduti
niai prekiautojai, pasitu
rintys žemės šeimininkai, 
amatų cechų savininkai, 
rangovai. Ši smulkioji ir 
vidutinė buržuazija kovoja 
prieš užsienio kapitalo įsi
galėjimą, steigdama savo 
susivienijimus, sąjungas, 
nacionalistines partijas.

Inteligentijos role
. Nacionalinės buržuazijos 

interesų reiškėją dažniau
siai būna vietinė inteligen
tija — kilusi iš pasiturin
čių šeimų. Afrikos inteli
gentija savo skaičiumi ne
didelė — įsigyti mokslą, o 
juo labiau aukštąjį, Afri
koje mažai kam pavyksta, 
juk dėl to reikia išvažiuoti 
į užsienį. Tačiau miesto 
inteligentijos vaidmenį, or
ganizuojant antikoloniji- 
nius veiksmus, sunku per
vertinti. Dauguma išsilavi
nusių afrikiečių nusistatę 
grynai priešiškai koloniza
torių atžvilgiu. Neretai, 
pabaigusi mokslus užsieny
je, Afrikos inteligentija 
neranda tėvynėje kur pri
taikyti savo žinias ir jėgas. 
Mokėdami Europos kalbas, 
jie daugiau bendrauja su 
išoriniu pasauliu ir giliau 
negu kiti supranta tą visą 
kolonijinio režimo neteisin
gumą, sunkiau negu kiti 
pergyvena politinę nelygy
bę ir rasinius persekioji
mus.

Europiečiai Afrikoje pa
sireiškia kaip satmbūs ver- 
slovininkai - išnaudoto j a i. 
Todėl čia politinė kova kar
tais įgauna rasinio konflik
to formą. Dėl tos pat prie
žasties darbininku klasės 
augimas smarkiai pralen
kia vietinės buržuazijos au
gimą. Dabar Afrikoje yra 
maždaug 10 milijonų dar
bininkų. Tai labiausiai 
skurstanti Afrikos visuo
menės dalis. Darbininįcaį 
lenkia nųgąras *’ 'šunkiai 
dirbdami už ■ menkus gra?. 
sius, gyvena prietniesįnų 
lūšnelėse (gyventi miesto, 
centre vargingiesiems afri
kiečiams neleidžiama), mo
kytis neturi kada, pailsėti 
nėra kur. Beviltiškas dar
bininkų skurdas padaro 
juos pavojingiausia sprogs
tamąja kolonijinės revoliu
cijos medžiaga. Nacionali
nio išsivadavimo judėjimo 
užmojis įvairiose šalyse 
apibūdinamas tuo, kiek Af
rikos darbininkų dalyvauja 
jame. Darbininkams tenka 
didžiausias vaidmuo kovo
se. Daugelyje Afrikos šalių 
darbininkai susiorganizavę 
į profsąjungas, sudaran
čias kovinį vieningo anti- 
kolonijinio fronto branduo
lį. Jie kovoja už nacionali
nę nepriklausomybę ir de
mokratinius pertvarkymus.

O kokias pozicijas užima 
valstiečiai ir gimininė di
duomenė — Afrikos visuo
menės senosios klasės?

Valstietija — gausingiau
sia klasė Afrikoje — smar
kiai nukentėjo nuo žemių 
grobstymų, nuo Europos 
supirkėjų savivalės ir nuo 
kapitalistinių plantacijų 
konstrukcijos. Valstiečiai 
niekaip negali pasiekti, kad 
būtų panaikintą bendruo
meninė žemvaldystė, stab
danti kaimo, gamybinių jė
gų vystymąsi. Išsikapanoti 
iš vargo pavyksta nedauge
liui. Valstiečiai neabejingi 
kovai prieš kolonijinį reži
mą, kuris griauna jų gero
vę. Tačiau skurdo ir tam
sūs užguiti Afrikos valstie
čiai nerodo tokio politinio 
aktyvumo, kaip darbinin
kai.
' Gimininė diduomenė — 

feodaliniai kunigaikščiai ir 
genčių vadai — užima ypa
tingą padėtį. Nepriklauso
mai nuo ankstesnių nuopel
nų, kuriuos turi senieji val
dovai už pasipriešinimo ko
lonijiniams užgrobimams 
organizavimą, nepriklauso- 
dabartiniai vadai sąžinin
gai dalyvauja nacionalinia
me judėjime, apskritai* ši 

klasė susijusi su viskuo, 
kas reakcinga ir atgyvenę: 
su natūraliu ūkiu, bendruo
mene, senoviniais papro
čiais, gimininiu - gentiniu 
susiskaldymu, religiniais 
kultais. Jie laikosi koloni
jinio režimo, kuris garan
tuoja jiems privilegijuotą 
padėtį.

Kovos už nacionalinę ne
priklausomybę 1 i a u d i'es 
frontas Afrikos šalyse vie
nija darbininkus, valstie
čius, buržuaziją ir inteli
gentiją. Feodalinė-gimininė 
diduomenė dažniausiai bū
na izoliuota.

Išsivaduojamojo judėji
mo dalyviai iš įvairių vi
suomenės sluoksnių turi sa
vo tikslus, tačiau jų intere
sai sutampa vienu atveju: 
jie visi stengiasi atsikrayti 
svetimšalių viešpatavimo, 
kolonizatorių. Nepriklauso
mybė reikalinga tautoms 
todėl, kad būtų padarytas 
galas kolonijiniam gamtos 
turtų grobstymui, kad tie 
gamtos turtai padėtų pa
čioms tautoms vystytis, kad 
būtų įveiktas atsilikimas 
visose gyvenimo- srityse.

Atrodytų, kas dar galėtų 
būti aiškiau ir supranta
miau už šiuos bendrus ko
vos tikslus. Žmonės nori gy
venti geriau, nori atsikra
tyti engėjų. Tačiau Vaka
ruose yra autorių (ir ne
mažai), kurie siūlo patrio
tinį .afrikiečių ‘ judėjimą 
traktuoti kaip , gąįvąįi§ką-< 
buntą,,prieš pažangą' :ir kul
tūrą. :Kai kuriose knygose 
galima rasti tvirtinimų, 
esą, Afrika “norinti išsi
vaduoti”, “norinti grįžti 
atgal”.

Niekinama kolonizatorių 
pažiūra į afrikiečius, į jų 
praeitį sukėlė juose savai
me suprantamą siekimą at
gaivinti savąją savitą kul
tūrą. Bet didesnė daugu
ma afrikiečių neneigia ir 
europiečių, pasaulinės, vi
sos žmonijos kultūros. O 
tie, kurie kviečia “atgai
vinti savo dievus”, nevaidi
na svarbiausio vaidmens 
bendroje kovoje — tai dva
sininkija ir reakcinė gimi- 
ninė-gentinė viršūnė. Na
cionalinės išsivadavimo ko
vos priešakyje stovi nauji 
Afrkios visuomenės sluoks
niai — darbininkai, buržu
azija, inteligentija, kuriem 
svetimas atsiribojimas nuo 
pasaulio.

Kodėl išsivaduojamasis 
judėjimas Afrikoje įsiliep
snojo ryškia liepsna po an
trojo pasaulinio karo?

Afrika ne iš karto atsiga
vo po pralaimėjimo, kurį ji 
patyrė iš kolonijinių vals
tybių ginkluotųjų pajėgų. 
Pirmaisiais 20 mūsų am
žiaus metų daugelis buvo 
sugniuždyti, praradę viltį 
ir tikėjimą teisingumu. Bet 
štai kažkur 'toli šiaurėje, 
Rusijoje, sukilo liaudis, nu
metė savo engėjus ir sėk
mingai atrėmė galingų im
perialistinių valstybių ant
plūdį, tame tarpe ir tų, ku
rie valdė Afriką. Žinios a- 
pie Didžiosios Spalio, socia
listinės revoliucijos pergalę 
į Afrikos šalis prasiskverbė 
ne iš karto, žinoma, ir ne 
tiesiai, nes' Afrikos- koloni
jų sienos buvo aklinai už
darytos. ■ Bet vis dėlto po 
truputį per Europą ir Azi
ją lygiateisiškumo ir tautų 
draugystės idėjos, kurias 
skelbė didysis Leninas, 
Spalio revoliucija, pasiekė 
afrikiečius ir užvaldė dau
gelio protus. Tiesa, prirei
kę; dviejų dešimtmečių , lai
kotarpio, kuris truko tarp

Kada as kryžkelėj 
sustoju

Kada aš kryžkelėj sustoju 
Ir pasižiūriu atgalios, — 
Negaila man dienų ir metų, 
Jaunystės — paukštės tos žalios. 
Negaila metų, kur dundėjo 
Patrankomis kovų sraute, 
Dienų negaila, kur praėjo 
Karštam., darbingam prakaite.
Aš gyvenau su savo liaudim, 
Ir niekad gausmas jos širdies 
Širdy manojoj neužgeso, 
Nedilo man iš atminties.
Aš vargą jos nešiau ir gėlą 
Lyg naštą ant savų pečių, 
Kada ji kėlės, klupo, kėlės, 
Išvarginta žiaurių kančių,
Ir vėl į naują kovą stojo 
Dėl duonos ir buities laisvos, 
Dėl ryto saulės, savo žemės, 
Dėl mūs Tarybų Lietuvos.
Lyg debesys banguoja, drumsčias 
Bekraščiai kolūkių laukai, 
Sušvinta elektrinių ugnys — 
Nauji laisvų žmonių draugai, — 
Tai mūs diena, kurioj skaidrėja 
Žydrynė tėviškės dangaus. 
Kūrybos ir darbe nubrėžtas 
Paveikslas naujojo žmogaus.
Kaip gera, kai diena, kai metai 
Nedingsta amžiuos be naudos. 
Gyvenimas įgyja prasmę, 
Kokios nebuvo niekados.
Ir kosminės epochos slenksty 
Nakčia tu į žvaigždes žiūri. 
Epocha didelė, mįslinga, 
žiauri ir nuostabiai tauri!

E. Mieželaitis

Vasara, vasara...
Dangus toks žalsvas, numazgotas 
Nakties vaiskiajam vandeny. 
Kūkaliai, varpos, rugiagėlės 
Šiurena vasaros ugny.
O vasara... Nubėgusi greitai 
Kaip ta mergaitė takeliu, — 
Ir nebeliks gubų ant lauko, 
Nei paukščių, nei margų gėlių, 
Bet aš ilgai, ilgai minėsiu 
Rasotą rytmetį aną
Su rugiagėlėm, kviečio varpom, 
Ir su mergaitės šypsena’.

Antanas Venclova

karų, kad susitelktų,, 
bręstų jėgos, '■ suduodant le
miamą smūgį kolonijinei 
sistemai. , t • •

Lūžis i

' Lūžis pavergtųjų tautų 
naudai įvyko antrojo pa
saulinio karo metais. Af
rikos kareiviai grįžo iš 
fronto apvainikuoti perga
le. Jie žinojo, <kad svar
biausią vaidmenį, triuški
nant fašizmą, suvaidino 
Tarybų Sąjunga — darbo 
žmonių šalis, tautų drau
gystės šalis. Jie žinojo, kad 
pralaimėjo ne tik fašistinė 
Vokietija, bet h’ visa pa
saulinė reakcija. Afrikos 
tautos pajuto dvasinį paki
limą, ėmė pasitikėti savo 
jėgomis.

Įvykiai kolonijiniame pa
saulyje vystėsi sparčiai. 
1947 metais nepriklausoma 
pasidarė Indija. 1949 me
tais nusimetė imperializmo 
grandines Didžioji Kinija. 
1952 metais įvyko antiko- 
lonijinė revoliucija Egipte. 
1954 metais pradėjo išsiva
duojamąjį karą Alžyras. 
1957 metais įsigijo nacio
nalinę nepriklausomybę 
Gana. 1958 metais pasida
rė laisva Gvinėja. 1960 me
tai Afrikos istorijoje—per
silaužimo metai.

Kolonijinės valstybės, 
naudodamosi savo kariniu 
pranašumu, daugeliu atve
jų sugebėjo nuslopinti liau
dies veiksmus. Taip buvo 
Madagaskare 1947 metaisz 
kai prancūzai baudėjai nū- 
žudė apie 80 tūkstančių 
malgašų; Kenijoje, kur per 
1952—1954 metus anglai 
nužudė 12 tūkstančių afri
kiečių ir 60 tūkstančių už
darė kalėjimų stovyklose. 
Kolonizatoriai praliejo liau
dies kovotojų kraują ir Ka
merūne, Belgų Konge, Nja- 
salende, Pietų Afrikos Są
jungoje. Alžyre žuvo 700 
tūkstančių žmonių.

Ir ką gi, ar nulenkė al’ri- 
kiečiai kovotojai už laisvę 
savo galvas? Ne; Afrika 
jau nebe ta, kokia buvo 
prieš antrąjį pasaulinį ka-- 
rą, pagaliau ir visas pasau
lis jau nebe tas. Moralinis- 

pranašumas ir pasaulio,vi
suomenės. ypač galingos 
socializmo ’stovyklos —muop 
ihonės parama’ yra k°W 
jančių , už nacionalinę ne
priklausomybę tautų pusė
je. Koloializmas pasmerk
tas. Liaudies pykčio lavina 
nesustabdoma sušaudy
mais.

Kokius gi kovos metodus 
naudoja Afrikos liaudies 
masės ?

Demonstracijos ir. mitin
gai — paplitęs protesto 
prieš ' kolonijinę savivalę 
metodą^. Kartais šis iš pa
žiūros taikus metodas turi 
lemiamą įtaką šalies liki
mui. Antai, kai 1948 me
tais Aukso Krante (dabar 
Gana) taikios afrikiečių ei
tynės prie gubernatoriaus 
rūmų buvo sutiktos apsau
gos , salvėmis, tos salvės su
kėlė šalyje visuotinį pasi- 
pikitnimą. Politinės padė
ties paaštrėjimas pasiekė 
maksimumą. Netrukus bu
vo sukurta kovinė Liaudies 
partija su Kvame Nkruma 

/priešaky; ši partija per ke
letą metų pasiekė, kad bū
tų nuversta anglų valdžia 
ir įkurta suvereni valstybė.

Dar vienas pavyzdys. 19- 
59 metų sausio mėnesį Le- 
opūldvillio (Kongas) darbo 
žmonės susirinko į mitin
gą. Policija mėgino išvai
kyti afrikiečius; tie ' pasi
priešino. Susidūrimo metu 
buvo užmušta ir sužeista 
kelios, dešimtys žmonių, Ži? 
nia apie beginklės minios 
sušaudymą žaibu aplėkė 
Kongą. Afrikiečiai išėjo į 
miestų gatves, reikalauda
mi nutraukti siautėjimą ir 
padalyti galą kolonijiniam 
viešpatavimui. Belgijos 
valdžios organai įsitikino, 
jog jiems nepavyks sulai
kyti pratrukusio liaudies 
pasipiktinimo, ir pareiškė, 
kad pasiruošę suteikti ša
liai savivaldą.

(Bus daugiau)

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė ragina jūrinin
kų uniją ir laivų savinin
kus prie susitarinio. Strei
ko nutraukimo laikas bai
giasi su rugsėjo 2P diena.

Rudens simfonija -
Šalnoti klevo lapai susiraitę 
Vis krito, krito nuostabiai liūdni, 
Nukloję sodo saulėtą pašlaitę, 
Geltoni ir lyg kraujas kruvini.
Ir aš ėjau rudens taku tyliuoju, 
Žiūrėdamas, kaip tvenkiny giliai 
Suvirpa, dega, tirpsta ir švyluoja 
Rausvi, žalsvi, geltoni spinduliai. 
Taip skendo sieloj atminimų grožis, 
Aštrus jų skausmas ir saldi aitra, 
Jie skleidės ir kvepėjo tartum rožės. 
Kurios žydėjo ir kurių nėra.
Ir daug kas peržydėjo ir nuvyto, 
Bet ar širdy dabar ugnies mažiau, 
Kaip pirmąjį jaunystės mano rytą, 
Kai gyvenau, mylėjau ir kenčiau? 
Širdis taip pat ir myli, ir svajoja, 
Ji veržiasi gyvent, ugnies pilna, 
Ji ilgisi, ji kenčia, abejoja, — 
Dar nepakando jos rudens šalna. 
Ji nuolat regi rytą spindulingą, 
Dangaus žydrynę ir žiedų lašus,— 
Gyvenimas į šviesą panašus, 
O mūs kova—per amžius 

nemirtinga!
Antanas Venclova

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Įįlųoširfli; draugyste

^asyaĮys;f-Prąėjtibi|; fhe- 
tų ’pabaigoje j: rajono laik
raščio “Stalino vėliava” re
dakciją atėjo laiškas nuo 
Kemerovo srities gyventojo 
Piotro Višniakovo. Jis ra
šė apie tai, kaip pirmojo 
pasaulinio karo metais, pa
bėgęs iš belaisvių stovyklos 
Vokietijoje, slapstėsi Lietu
vos žemėje. Valstiečiai slė
pė, maitino rusų karį. Ypač 
aktyviai jam padėjo Ličiū- 
nų apylinkės valstiečiai.

Laikraštis paskelbė laiš
ką. Tuomet seni P. Višnia
kovo draugai pradėjo su juo 
susirašinėti, Vyta utinė s 
kaimo gyventojai Salomėja 
Šimienė, Bronė Klovienė, 
Petras Rožėnas ir kiti pa
kvietė tolimąjį draugą at
važiuoti į svečius.

Ir štai Višniakovas “Ar
tojo” kolūkyje. Tai — pa
prastas rusų žmogus, senas 
komunistas, pražilęs kovose 
ir darbe.

—Atvykau aplankyti tų, 
kurie išgelbėjo man gyvybę, 
—pasakė P. Višniakovas.— 
Nors man jau beveik sep
tyniasdešimt metų, bet, 
draugystės jausmo vedinas, 
aš lyžausi tolimai kelionei 
pas brolius lietuvius.

Visą savaitę viešėjo P. 
Višniakovas pas Klovus, 
Rožėnus, Šimus. Išvykda
mas jis pakvietė brangiuo
sius draugus atvažiuoti į 
Kemerovą.

Nauja paroda
KAUNAS. — M. K. Čiur

lionio vardo dailės muzieju
je atidalyta Vakarų Euro
pos sensios tapybos ir am
žiaus pradžios belgų dailės 
kūrinių paroda. Senajai 
italų tapybai atstovauja to
kio žymūs dailininkai, kaip 
KaraČi, Koredžio, Manijas- 
ko, Tiepolo, Kanaleto, Pro- 
kažini ir kiti.

Flamandų ir olandų tapy
tojų salėje eksponuojami 
įžymaus dailinibko Ruben
so darbai, 'Reisdalio, Brei-

4 pi-L&isvS' (Liberty)—Antį

gelio, Tenirso, Bramerio, 
Snaiderso kūriniai. Be to, 
eksponuojami prancūzų bei 
ispanų dailininkų, kaip Ko- 
ro, Žeriko, Riberos ir kitų, 
kūriniai.

Naujoji paroda vertinga 
ir įdomi, turi didelę auklė
jamąją reikšmę. Ji aki
vaizdžiai supažin dina su 
įvairiomis senomis tapybos 
srovėmis, mokyklomis, at
skirais dailininkais, ugdo 
estetinį skonį.

Turistas su kinokamera
VILNIUS. — Sostinės 

žurnalistas H. Liube c k i s 
skaitytojams žinomas iš jo 
įdomių kelionių apybraižų 
ir reportažų knygų “Kale- 
valos šalyje,” “Anapus Gel
tonosios upės,” “Po Londo
no dangumi.” Visos jos 
gimė turistinių kelionių po 
užsienį metu. Kaip tarybi
nis turistas, M. Liubeckis 
lankėsi Lenkijoje, Suomijo-^ 
je, .Prancūzijoje, Anglijoje, t 
Indijoje, Vokietijoje, Japo
nijoje ir kitose užsienio ša
lyse.

Neseniai- M. Liubeckis 
Visasąjunginės draugystės 
ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos or
ganizuotos tarybinės turis
tinės delegacijos sudėtyje 
lankėsi Afrikos šalyse—Se
negalo ir Malio respubliko
se. Šios įdomios kelionės 
metu žurnalistas taip «pat 
daug filmavo ir sukūrė pir
mąją tarybinę kinoapybrai- 
žą apie šį tolimą ir mums 
dar mažai pažįstamą kraš
tą. <

: į ’‘Bundančioji-i A f r i k a ’ ’’ 
(taip vadinasi ši kinojuos- 
tay šūsilaukė didelio susido
mėjimo ne tik mūsų respub
likoje, bet ir Maskvoje. Ar
timiausiu laiku ji būs rodo
ma per Maskvos televiziją.

Nauji mokslų kandidatai
VILNIUS. — Neseniai 

Vilniaus Valst y b i n i o V. 
Kapsuko vardo universite
to taryba apsvarstė fakul
tetų tarybose apgintas kan
didatines disert a c i j a s ir 
dvylikai aukštųjų mokyklų, 
mokslo tyrimo įstaigų, liau
dies ūkio darbuotojų pripa
žino mokslų kandidatų 
laipsnius.

Istorijos mokslų kandida
to laipsnis suteiktas Parti
jos istorijos instituto prie 
Lietuvos KP Centro Komi
teto direktoriui docentui R. 
Šarmaičiui - Romaičiui už 
spaudoje paskelbtus moksli
nius darbus Lietuvos K P 
istorijos klausimais.

Filologijos mokslų kandi
dato laipsnis pripažintas 
universiteto istorijos - filo
logijos fakulteto prodeka- . 
nui E. Frolovui už darbą * 
apie XIX pradžios Vilniaus 
klasikinės filologijos mo-;r 
kyklą ir jos atstovus.

Baisogalos Gyvulininkys
tės instituto mokslinė bend
radarbė G. Timukienė di
sertaciniame darbe išnagri
nėjo kobalto priedo pašare 
įtaką Lietuvos baltųjų veis
lės kiaulių vystymuisi.

Šiais metais universiteto 
taryba mokslų kandidato 
laipsnius jau s u e i k ė 32 
žmonėms.

Audžia balintą drobę
PANEVĖŽYS. — Linų 

kombinate stojo rikiuoten 
stambus verpalų balinimo 
cechas. Jis aprūpintas la
bai našiais įrengimais.

Dabar įmonėje pradėta 
austi balintą drobę. Šiemet 
jos bus išleista d'augiau 
daugiau.kaip 460 tūkstan
čių metrų.

Metų pabaigoje kombina- * 
tas pradės dirbti pilnu pa
jėgumu.

’ad., riigp. (Aug;), 22, 1961
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V. LAURAITIS '

Žemaičiui Kalvarijos 'stebuklai' 
jau nestebuklingi

ninkai giedojo šventas gies
mes. Tuo momentu mote
ris, kuri atnešė širdį, prie 
altoriaus kritusi negyva. 
Ją bažnyčios tarnai išnešė 

Lauke jinai pakilusi

Nuošalus ir romantiškas 
Žemaitijos kaimelis Gardai 
17 amžiaus pradžioje pa
traukė stambaus feodalo 
vyskupo J u r g i o Tiškevi
čiaus dėmesį. Kovodamas! lauk, 
su beįsivyraujančiu Žemai- ir išvykusi į Šilutę, 
t i j o j e protestantizmu, jis j 
sumanė įkurti “stebuklingą” , 
Kalvariją. “Stebuklams” 
gyventojų tarpe išrekla
muoti Tiškevičius pasikvie-j 
tė vienuolius domininkonus 
iš Romos. Vienas toks vie-! 
nuolis domininkonas Petras 
P r e g a č evskis ir atsivežė 
gražiai nupieštą madonos I 
su kūdikėliu paveikslą. Jis | 
plačiai aplinkinių gyvento
jų tarpe paskelbė, kad šis 
paveikslas stebuk 1 i n g a s , 
prie jo stebuklingai pasvei
kę didiko Livavičiaus sū- 

‘nus. Tas madonos su kū
dikėliu paveikslas, apmuš
tas raudonu aksomu, pada-! 
bintas paauksuota skara,; 
buvo patalpintas naujai pa
statytos bažnyčios didžiaja
me altoriuje. Laikui bė
gant, vienuoliai domininko
nai, o vėliau marijonai mi
nėtą. paveikslą apkabinėjo 
votomis, t. y. auksiniais ir 
sidabriniais ženklais, kurie 
vaizduoja kojas, rankas, 
širdis ir t. t. Kunigai ti
kintiesiems per pamokslus 
įrodinėjo, kad tie ženklai 
buvo pakabinti “stebuklin
gai” žmonėms pasveikus.

Pasikalbėjus su su vietos 
žmonėmis ,'išaiškėja kai ku
rių sufabrikuotų “stebuk
lų” paslaptys.

Apgavyste per akis
Ylakių invalidų namų 68 

4n^tų senelis Jonas Jan
kauskas,> dirbdamas Ž. Kal
varijos būgnininko pareigo
se, matė, kaip kažkoks ne
pažįstamas vyras, valyda
mas nuo altoriaus dulkes, 
ant 'madonos su kūdikėliu 
paveikslo netyčia užpylė 
vandens. Po to nukrito prie 
altoriaus ir apsimetė miru
siu. Vietos davatkos tą įvy- 

,kį palaikė “stebuklu.” Ku
nigui palaiminus, minėtasis 
pilietis atsikėlęs ir išvykęs 
iš Ž. Kalvarijos. Praėjus 
kuriam laikui, prie mado
nos su kūdikėliu paveikslo 
buvo pakabintas auksinis 
kryželis, įvykusio “stebuk
lo” liudininkas.

Daug faktų žino Žemai
čių Kalvarijos miestelio 65 
metų gyventoja Bronė Ar
malienė. Ji yra liudininkė, 

* kaip prie paveikslo buvo pa
kabinta didžiulė auksinė 
Širdis ir dvi sid a b r i n ė s 
akys. 1925 m. liepos mėne- 

didžiųjų atlaidų metu iš 
Šilutės į Žemaičių Kalvari
ją atėjo organizuota maldi
ninkų procesija su kryžium, 
altorėliais ir vėliav o m i s . 
Penkiolika mergaičių nešė 
didžiulį'rožančių. Tos mal
dininkų procesijos išėjo pa
sitikti Žemaičių Kalvarijos 
bažnyčios procesiją su kry
žium, vėliavom ir kunigu. 
Bronei Armalienei teko da
lyvauti t°je pasitikimo pro
cesijoje. Susitikus maldi
ninkams, Šilutės ir vietos 

z kunigai pasakė graudingas 
kalbas. Po to vietos proce
sija atlydėjo Šilutės maldi
ninkų procesiją į bažnyčią, 
kur, atidengus “stebuklin
gą” madonos su kūdikėliu 
paveikslą, iš atvykusiųjų 
tarpo išėjo gražiai apsiren
gsi moteris ir padavė vi-e- 

Jtrs klebonui didelę auksinę
*sirdį. Klebonui prie mado

nos su kūdikėliu paveikslo 
bekabinant tų auksinę širdį, 
bažnyčioje buvusieji maldi-

Po valandos nuo šio įvy
kio vietos klebonas per pa
mokslą pranešė, kad minė
tos moters trys sūnūs buvę 
dideli paleistuviai. Ji, no
rėdama dievo išprašyti, kad 
sūnūs sugrįžtų į dorą gyve
nimą, paaukojusi aukso šir
dį. Bet dievas su aukso šir
dimi pasiėmęs ir motinos 
širdį. Daugelis, matę visą 
reikalą, šypsojosi iš kunigo 
pamokslo.
Vaistai ir sidabrines akys

Kitais metais didžiųjų at
laidų metu iš Kauno atvy
kusi jauna maldininke at
vežė ir vietos klebonui da
vė prie to paties “stebuk
lingo” paveikslo . pakabinti 
dvi sidabrines akis. Bronei 
Armalienei siutą maldinin
ke teko asmeniškai kalbėti. 
Štai ką ji papasakojusi. 
Jai vieną dieną patinusios 
akys ir sušlubavęs -regėji
mas. Ji vartojusi vaistus 
ir pasveikusi. Apie tai iš
girdęs jos giminaitis kuni
gas, kuris įkalbėjęs ją pa
daryti dvi sidabrines akis 
ir paaukoti Žemaičių Kal
varijos “stebuklingam” pa
veikslui kaip padėkos ženk
lą Marijai.

—Aš taip pat sirgau, — 
pasakoja Bronė Armalienė. 
Ir tikrai, 1955 m. žiemą ji 
jautėsi gana blogai. Mies
telio pamaldžios moterėlės 
siūlė užpirkti mišias ir nu
pirkti apžadų ženklą mado
nos su kūdikėliu paveikslui. 
Bet Bronė Armalienė da
vatkų pasiūlymų neklausė. 
Ji kreipėsi pas gydytoją, 
kuris ją pagydė.

—Aš šventai tikiu tarybi
niu medicinos mokslu, — o 
ne kokiais “stebuklingais” 
paveikslais, — susijaudinu
si kalba Bronė Armalienė. 
Ji gimė, užaugo ir paseno 
Žemaičių Kalvarijoje, tūks
tančius kartų buvo bažny
čioje, bet jokių stebuklu ne
matė. \
Senute apie savo Stasiuką

Su didžiausiu pasipiktini
mu apie Žemaičių Kalvari
jos kunigus ir vienuolius 
atsiliepia 70 metų senutė 
Eugenija Pilibavičienė. 
“Kadaise karštai tikėjau,— 
pasakoja senutė, — bet štai 
susirgo mano 14 metų sū
nus Stasiukas. Su ašaromis 
akyse meldžiausi prie ma
donos su kūdikėliu paveiks
lo, kad jis pasveiktų. Bet 
Stasiukas mirė.”

Neturėdama lėšų palaido
ti sūnui, motina kreipėsi į 
Ž. Kalvarijos vienuolyno 
vyresnįjį vienuolį V. Dva- 
ranauską, kuris kartu buvo 
ir klebonas. V. Dvaranaus- 
ką ji rado puošniame kam
baryje besėdintį prie stalo. 
Senutė prašė kleboną pa
skolinti pinigų sūnaus lai
dotuvėms. Bet kleb o n a s 
piktai pažvelgė į senutę,-ne
leido jai baigtų sakydamas, 
kad ji esanti nuo dievo nu
sišalinusi ir sūnus nėra ver
tas laidoti šventose kapinė
se. Na, j'ei ji taip prašanti 
—galima, bet už palaidoji
mą dvasiškas tėvelis užgie
dojo 150 litų.

Arba štai kitas faktas, 
kurį papasakojo' Eugenija. 
PalibaviČienė. Miestelio gy
ventoja Aleksandra Šopaus-

“stebuklingo” pa

jį tyliai paprašė berną Jo
ną, važiavusį drauge su 
buožė į atlaidus, kad iš že
maičių Kalvarijos Kryžiau- 
ninkės koplyčios parvežtų 
nedidelį gabaliuką “švento” 
kryžiaus. Jonas pažadėjo, 
bet, nuvykęs į Žemaičių 
Kalvariją, pažadus pamir
šo. Mat, Jonas buvo nelabai 
tikintis. Grįždamas iš at
laidų, prie pat namų atsi
minė, kad Onutei neparveža 
kryžiaus gabaliuko. Tada, 
niekam nematant, iš veži
mo lentos išlaužė nedidelį 
meduką ir, sugrįžęs į na
mus, Onutei pasakė, kad tai 
“švento” kryžiaus iš Kry- 
žiauninkės koplyčios dalelė. 
Onutė keletą kartų su tuo 
pagaliuku patrynė dantį, ir 
dantais nustojo skaudėti. 
Mergaitė įtikėjo į tą medžio 
gabaliuką, pasakojo turinti 
vaistą nuo danties skausmo. 
Jonas, tą viską matydamas, 
tylėjo ir paslapčiom šypso
josi. Pagaliau nebeiškentęs 
papasakojo visą paslaptį.

Patys gydosi vaistais
Nors Žemaičių Kalvarija 

bažnyčios propag u o j a m a 
kaip “stebuklinga,” bet vie
toje tas “stebuklingumas” 
n e p a s i tvirtino. Vietiniai 
gyventojai nežino atsitiki
mo, kad kas nors būtų ste
buklingai pagijęs. Yra* tik 
kunigų ir bažnyčios tarnų 
išgalvoti pasakojimai apie 
staigius pagijimus. Vienuo
liai marijonai ne vienam 
darbininkui ar valstiečiui 
yra pasakę, kad reikia pasi
tikėti dievo apvaizda, mels
tis Marijos paveikslui, nes 
gydytojai nieko negali pa
dėti. O susirgę patys vie
nuoliai ir kūnigai greitai 
kreipdavosi pas gydytojus, 
palikdami gydymąsi “ste- 
buklinkų” paveikslų pagal
ba savo tikintiesiems.

Pradingo t iš Žemaičių 
Kalvarijos vienuoliai mari
jonai, pradingo ir “stebuk
lai.“ Kiekvienas Žemaiti
jos darbo žmogus mato ir 
supranta, kad be vienuolių 
pagalbos Žemaičių Kalvari
jos bažnyčios didžiajame al
toriuje tebesanti ta pati 
“Karalienė maloni n g a — 
Kalvarijos stebuklinga” jo
kių “stebuklų” nebepadaro. 
Ir anksčiau nebuvo jokių 
“stebuklų,”—vienuoliai juos 
sufabrikuodavo.

Mokslas prieš burtus
Apie tai, kiek nuoširdu

mo ir pasiaukojimo rodo 
tarybiniai gydytojai, gydy
dami kolūkiečius ir darbi
ninkus, šiandien iš širdies 
kalba Ž. Kalvarijos apylin
kės “Aušros” kolūkio kolū- 
kietė Gintvainienė. Ji 10 
metų sirgo, nesikeldama iš 
lovos.
džiai jos nepagydė, o pagy
dė tarybiniai gydytojai. Už 
nemokamą medicinos pagal
bą Tarybų valdžiai širdin
gai dėkoja Varduvos kolū
kio kolūkietė J. Dobrovols- 
kienė. Ji metus išgulėjo li
goninėje ir pagijo. Namuo
se buvo likę trys jos vaikai. 
Varduvos kolūkio valdyba 
pasirūpino jos vaikais. Vai
kai buvo priimti į Žemaičių 
Kalvarijos vidurinės . mo
kyklos bendrabutį, kur jų 
pilną išlaikymą apmokėjo 
kolūkis.

Naujas šviesus gyveni
mas Tarybų valdžios metais 
prasidėjo Žemaičių Kalva
rijoje. Čia yra vidurinė 
mokykla, biblioteka, kultū
ros namai, ambulatorija, 
vaistinė. Kolūkiečių na
muose sužibo elektra, kas 
penktas miestelio gyvento
jas turi radijo aparatą. 
Vienuolių išgalvoti “stebuk-

kienė po gimdymo sirgo. E. 
Pilibavičienė pas Šopaus- 
kus dažnai užeidavo. Vie
ną vėlyvą žiemos vakarą E. 
Pilibavičienei su ligonės 
namiškiais vakarieniaujant, 
nepasibeldęs užėjo kunigas 
V. Dvaranauskas. Nieko 
nesakęs, tiesiai užėjo į ligo
nės kambarį. Ligonė nubu
dusi iš miego, netikėtai pa
mačiusi prie lovos bestovin
tį juodai apsirengusį vyrą, 
labai persigando. Pradėjo 
drebėti ir kliedėti. O ku
nigas V. Dvaranauskas die
vo vardu pradėjo jai skai
tyti moralus. Pasiūlė nesi
kreipti pas gydytoją,, o 
melstis, užpirkti šv. mišias 
ir prie
veikslo pakabinti apžadų 
ženklą. Išeidamas V. Dva
ranauskas apibarė ligonės 
vyrą Kazį . Šopauską, kad 
žmonai kunigo nepakvie- 
čiąs, bažnyčią užmiršęs ir 
t. t. Po to, praėjus keliom 
dienom, Aleksandra Šopaus- 
kienė mirė. Aplinkiniai Šo- 
pausko kaimynai labai pa
sipiktino tokiu kunigo elge
siu. Jeigu ne kunigas V. 
Dvaranauskas, tai ligonė 
būtų buvusi nuvežta į Tel
šių ligoninę. Bet V. Dva
ranauskas įkalbinėjo, kad 
ligoninė nieko nepadės, kad 
reikia pasitikėti dievo ap
vaizda. Po laidotuvių ku
nigas V. Dvaranauskas pa
siūlė veliones vyrui atlaiky
ti šv. mišias prie “stebuk
lingos” madonos su kūdi
kėliu p a v e i kslo, reikalui 
esant, jei bus nuolankus 
dievo tarnas, pažadėjo duo
ti darbo vienuolyne. “Maty
dama Žemaičių Kalvarijos 
vienuolių ir kunigų juodus 
darbelius, nustojau lankyti 
bažnyčią, o vėliau ir tikėti,” 
— pasakojo Eugenija Pili
bavičienė, su didži ausiuz 
skausmu prisimindama sū
naus mirtį. Ji labai dėkin
ga Telšių ligoninės gydyto
jams,, kad šie 1950 metais 
padarė jai labai sunkią ir 
sudėtingą operaciją, išgel- 
bėdami jos gyvybę.
Vienuoliai ir šundaktariai

Smetonos režimo metais 
gydytojas paprastiems dar
bo žmonėms sunkiai buvo 
prieinamas. Valstiečius ir 
darbininkus gydė šundakta
riai, vienuoliai, kunigai ir 
bobutės. Dažnai įvairūs 
vaikščiojantys šundaktariai 
aukšta kaina pardavinėda
vo ramunėlių, liepos žiedų 
arbatą buteliukuose. Žemai
čių Kalvarijos vienuoliai 
marijonai pasemtą iš Ced
rono ar Varduvos vandenį 
skelbdavo esantį iš Romos 
“stebuklingo” šalt inio ir 
parduodavo jį aukšta kai
na. Žemaičių Kalvarijos 
didžiųjų atlaidų metu vie
nuoliai marijonai už bran
gią kainą pardavinėdavo 
popiežiaus Leono X išleis
tus prekybai atvirukus. At
virukuose buvo pavaizduo
tas k r y ž i u s ir parašyta, 
kad, jį pabučiavus, galima 
apsisaugoti septynerius me
tus. nuo nuomario ir kitų 
ligų.
Bernas ir mergaites dantys

Vienuoliai marijonai vi
sokiais būdais reklamavo 
“stebuklingą” kryžių Kry- 
žiauninkės koplyčioje.

1939 metais Mažeikių 
apskrities Židikų valsčiaus 
Juodeikių kaimo buožė ruo
šėsi į Žemaičių Kalvarijos 
atlaidus. Samdytai bitožės
tarnaitei Onutei nepapras- lai” kaip rytmečio rūkas 
tai skaudėjo dantis. Todėl* nyksta žmonių tarpe.

Karšti maldos žo-

tu-

Ludington, Mieli.
Išklausėme turistę

Su Antrąja lietuvių
ristų grupe sugrįžo Ona 
Stakėnienė. Pas drg. Smals
čius buvo ^surengta pietūs 
jos pasitikimui. Dalyvavo 
dauguma LLD 218 kuopos 
narių. Moterys pagamino 
skanaus maisto.

Po pietų, pirmininkau
jant Petrui Smalsčiui, daly
viai statė turistei klausi
mus apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Onutė 
savo patyrimus.

Ji sakė, kad miestų žmo
nės geriau gyvena, negu 
kolūkių.- Yra gerų kolū
kių, bet yra ir silpnų. Ten, 
kur į kolūkius susiepietė 
buvusių buožių grupės, tai 
jie įsigavo į kolūkių vado
vybę ir jų nepaiso. Jie ne
paiso savo pareigų ir su 
savo šalininkais girtuok
liauja ir todėl turi nukentė
ti teisingi žmonės, kurie 
prie tų kolūkių priklauso. 
Atrodo, kad valdžia turės 
įsikišti į tokius kolūkius ir 
jjios sutvarkyti. Kur tokie 
gaivalai yra kolūkių vado
vybėje, tai kolūkiečiai turi 
po penkis kilometrus pėsti 
vaikščioti į darbą. Reikia 
tų kolūkių teisingiems dar
bininkams sutvarkyti kolū
kius. Jeigu jie imsis žings
nių, tai jie gaus pagalbos iš 
vyriausybės. Apsileidėlius 
reikia pašalinti iš vadovy
bės.

Po pasikalbėjimų, susi
rinkusieji susidėjo pietų lė
šų padengimui, ■■ sekamai: 
V. Višniauskai $5, L. ir M. 
Stakėnai $4. Po $2: F. ir A* 
Žukai, Wm. ir O. Stakėnai, 
J. ir V. Puodžiūnai,, P. ir 
M. Smalsčiai ir W. Brown.

Padengus lėšas liko $12, 
tai paaukota “Laisvei” ir 
“Vilniai” po $6.

F. Žukas

aiškino

Lawrence, Mass.
Iš šio miesto tilpo “Lais

vės” No. 65 Nekantraus 
aprašymas apie antrosios 
turistų grupės1 pasitikimo 
banketą rugpiūčio 12-tą d. 
Toj korespondencijoj pada
ryta viena klaida, būtent, 
pasakyta, kad pirmininka
vo panelė Pundžiūtė, o tu
rėjo būti Stundzytė. A.V.

ttAJONV CENTRAI TAMPA PRAMONINIAIS MIESTAIS

s£W*'>>1

Gal niekur darbo diena Kėdainiuose neatneša tiek daug 
permainų, kaip chemijos kombinato statyboje. Prieš porą 
metų miesto pakraštyje plynojo laukas. Per pusmetį čia iš
kilo pamatai, į žemę susmigo didžiuliai gamybinių korpusų 
stulpai. O dabar į viršų stiebiasi milžiniški pastatai, didžiu
lės cisternos. Jau ateinančiais metais Lietuvos laukai gaus 
pirmuosius tūkstančių tonų granuliuoto superfosfato, paga
minto Kėdainiuose. Kombinatas—tai Lietuvoje kuriamos che
mijos pramonės pirmagimis.

Bet ne tik Kėdainiuose vyksta tokios permainos. Pasku
tiniais metais žymiai išsiplėtė Tarybų Lietuvos pramonės ge
ografija. Štai, kėdainiečių kaimynų-ukmergiečių pasididžia
vimas—stambiausia Tarybų Sąjungoje šaldymo įrenginių ga
mykla Tarybų Lietuvos dvidešimt pirmųjų metinių išvakarėse 
surinko pirmąjį kompresorių.

Pirmąją produkciją šiais metais išleido Utenos labora
torinių elektros krosnių gamykla. Alytaus skalbimo mašinos 
spėjo pasklisti po visą Tarybų Sąjungą. Šilutėje pirmą kartą 
šalyje įsisavinta hidraulinių variklių gamyba. Kapsuke auga 
maisto pramonės įrengimų gamykla. Prieš keletą dienų pra
dėjo veikti Akmenės cemento gamyklos ketvirtoji technolo
ginė linija. Milžiniškus įrengimus, esančius keliolikoje cechų, 
čia valdo vienas žmogus!

Tarybų Lietuvos rajonų centrai tampa stambiais pramo
niniai™ miestais.

NUOTRAUKOJE: Kėdainių chemijos kombinato staty
boje.

Nacių generolas 
trokšta karo

Coblenzas. —• Rhine upės 
srityje daro karo pratimus 
Vakarų Vokietijos tankų 
divizija, kuriai vadovauja 
generolas Fritz Moelleris.

Pereitojo karo laiku jo

trnm

vadovaujamus dalinius ke
lis kartus Tarybų Sąjungos 
armija sumušė ir dabartinį 
generolą buvo suėmę į ne-

Moelleris sakė, kad jis 
seka įvykius Berlyno srity
je ir nori, idant Vakarai 
pradėtų karą. ____

*

Worcester, Mass.

Spaudos Paramai Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Riigsejo 17 September
Bus graži dainų programa. Dalyvaus grupės iš tolimų 

miestų. Ištisa programa bus vėliau paskelbta.

Bus Olympia Parke

Waterbury, Conn.
Kas buvo ir kas bus

Rugpiūčio 19 d. sukako 
šešerį metai nuo to, kai 
mūsų miestą buvo vanduo 
paskandinęs. Tada žuvo 27 
asmenys. Dviejų lavonų ir 
nesurado — vanduo juos 
kažin kur nunešė.

Sugriovė 17 gyvenamų 
namų, o daugybę jų suga
dina. Du namai, kur ir aš 
gyvenau, buvo labai suga
dinti, taip jie ir pasiliko ne
tikę gyvenimui — dabar, 
juos vaikai daužo. Vienas; 
namas buvo šešių šeimų, a- 
antras — trijų. Kada tik' 
einu pro tuos namus, tai? 
prismenu, kiek ir mums 
padarė nuostolių pinigiškai 
ir sveikatai, vos gyvi išli-' 
kome. Tai liūdnas prisimi-: 
nimas.

Ruošia pietus
Sekmadienį, rugsėjo 10 

dieną, pas Dr Stanislovaitį 
ir jo žmoną yra ruošiami 
pietūs. Pietus duos 1 vai. < 
dieną, tai prašome nesivė- 
luoti.

Pas Stanislovaičiūs vieta 
labai grąži. Smagu ten die
ną praleisti tyrame ore. 
Kviečiame visus ir visas at
silankyti.

J. Strižauskas
! ‘ I A Ua ’ • ’ I. III d . /J »• '

prašome visus iš anksto ruoštis šiam piknikui, 
nes jis bus labai įdomus savo programa, ir 

čia bus svečių iš tolimesnių kolonijų.
Rengėjai

Brockton, Mass.

METINIS DVIEJŲ DIENŲ

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį 

Rugsėjo 3 ir 4 September 
Labor Dienos Proga

Ramo va Parke
CLAREMONT AVE., MONTELLO, MASS.

šį pikniką rengia Montello Vyrų Dailės Grupė 
ir Lietuvių Tautiško Namo Draugovė.

Prasidės 1 .valandą dieną ir tęsis iki vėlumos.

BUS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

; Šauni dainą programa, kurią atliks
Montello Vyrą Dailės Grupė, vacL Al. Pbtsus

Prašome visus/vietinius-ir iš apylinkės, atsilan
kyti. Bus namie gamintų valgių, šaltų ir šiltų gė
rimų. čia pasimatysite su iš ’ Lietuvos. sugrįžusiais 
turistais. ....

Rengimo Komisija

▼
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Lietuviškos naujienos Laiškas iš Tarybų Lietuvos
Rašo A. Zienius

Katalikų sektantų 
suvažiavimas »

Kai Lietuvoje visos lietu
vių mokslo jėgos įjungtos 
kuo greičiau pakelti mūsų 
tautos kultūrinį ir ekono
minio gerbūvio lygį, tai kito 
mėnesio pradžioje pabėgė
lių “Lietuvių Kat a 1 i k ų 
Mokslo Akademija” turės 
suvažiavimą, kur bus tokie 
“moksliniai pranešimai ir 
paskaitos, kaip “Krikš
čioniškos kultūros padėtis 
ir uždaviniai šiame amžiu
je”, “Krikščioniškoji atsa
komybė istorinėj laikų tėk
mėj”, “Pasauliečių dalyva
vimas bažnyčios misijoj”, 
“Naujos šv. rašto interpre
tacijos samprata”, ir tt. 
ir tt.
Aprašo lietuvio 
sukurtą filmą

Neseniai Spoletto mieste 
Italijoj vykusiame meno 
festivalyje buvo rodomi 
amerikiečių “naujojo fil
mo” pastarieji darbai. Jų 
tarpe buvo Jono Meko fil
mas “Medžiai ir šautuvai”. 
Šis 85 minučių filmas, įga
lintas brolių Mekų neįtikė
tinos aukos ir užsispyrimo 
dėka, buvo aprašytas italų 
žurnale “Vie Nuove” birže
lio 24 d. numeryje. Rašė 
Mino Agentieri.

Iš visų parodytų filmų 
autorius išsirinko kaip įdo
miausią Meko kūrinį. Fil
mas buvo specialiai pade
monstruotas Romos filmų 
kritikams, nes filmas ne
bus rodomas visuomenei. 
“Medžiai ir šautuvai” yra 
sunkus kūrinvs. sakoma, ir 
jis vystosi aiškiai eksperi- 
mentaliniu, gal tiksliau, 
avangardiniu išraiškos bū
du. Filme nenaudojamas 
priimtas pasakojimo būdas; 
jame nenaudojamas nei 
tradicinis dramatinio nro- 
ceso vystymo būdas, išlikęs 
iš/ 19 šimtmečio. Režisie
rius ir autorius (Jonas Me
kas) paprasčiausiai seka, 
naudodamasis pilniau s i a 
atradimų laisve, penkis pro
tagonistus, kurie pergyve
na savo gyvenimo krizes.

Drama, kuri sukrečia ir 
jaudina šiuos charakterius, 
turi savo šaknis realybėje: 
nusižudymas, . sunku m a s 
rasti ryšį žmogui su žmo
gum; nepasitenkinimas, ku
ris atsiranda kiekvienam 
amerikety, kai jis suvokia, 
kad jis gyvena bendruome
nėj, paremtoj falšyvomis 
vertybėmis; nepastovumas 
kartos, kuri peranksti nu
sisuko nuo marksizmo; ato
minės bombos grėsmė; to
talinio susinaikinimo koš
maras ; pasaulinio konflik
to galmybė; vienišumas ir 
meilė.

Tokios yra temos, sako 
kritikas, kurios iškyla ir 
akumuliuojasi pastatyme, 
kuriame nerasi mechaniškų 
sujungimų. Minčių tekėji
mas, priminimai ir svarsty
mai sukelia vaizdus, kurie 
sujungiami precisišku min
čių mazgu. Anti-atominis 
New Yorko intelektualų 
mitingas išsprogsta argesy- 
viu intensyvumu po dviejų 
įsimylėjusių pasikalbėjimo; 
pasikalbėjimas tarp inte
lektualo ir vienuolio dėl 
žmonijos siekių priešpasta
tomas prieš draugišką juo
dos ir baltos merginų drau
gystės rankų padav i m ą. 
Taip. Taip, toli nuo pri
prastos mažos formulės te
ka filmas, sugriaudamas lo
gišką istorijos ašį ir su- 
škaldydamas save į tūks
tančius besisukančių ir be
sidauginančių klausimų...

...Mekas išeina ne vien su 
nauju filmu, bet nauja kal
ba, įsitikinęs, kad šiandie
ninės dramos turi rasti sa
vo laikų formą, tokią, kuri 
pilnai išreikštų mūsų mo
derniojo pasaulio nerimus.

Nesunku šiame filme 
įžiūrėti, nurodoma, įtaka 
tam tikros dekadentiškos 
šių dienų literatūros. Ir čia 
randame to paties raciona
laus mūsų laikų interpreta
cijos metodo atmetimą. Jei 
ieškotume tarp “Medžiai ir 
šautuvai” lygiagretės su 
kitais amerikietiškosios 
kultūros kūriniais, neišven
giamai turėtume prisiminti 
“The Beats” and “The 
Hipsters”, sukilėlius, kurie 
protestuoja prieš amerikie
tiškosios bendruomenės mi
tus ir iliuzijas. Iš kitos pu
sės. tačiau, šis judėjimas 
veda prie visiško paneigimo 

[socialinių ryšių ir principų, 
• ir skelbia, daugiau ar ma
žiau kraštutiniu būdu, jaus
mų laisve. Nėra tokio, ku
ris negalėtų suvokti kaip 
iracionalus yra neigimas, 
išeinąs iš desperatiško nihi
lizmo. Ir tai yra riba revo
liucijos, kurią kelia Mekas.

“Medžiai ir šautuvai”, 
kaip ten bebūtų, atskleidžia 
gilios krizės simptomus.

Taip pat būtų neteisu pa
neigti Mekui ir rašytojams 
ir poetams šios bytnikų 
kartos pateisinančias aplin
kybes, iš kurių viena yra 
istoriškai įrodvtas Ameri
kos intelektualų nepajėgu
mas sulaužyti izoliaciją, 
kurioj jie gyvena, ir sukur
ti stipria ideologinę ir filo
sofinę platformą savo ieš
kojimams. Juos varžo bend
ruomenė. kuri nepateikia 
daug vilčių ir t. prospektu. 
Dėl to tai mes Meke įžiūri
me nuoširdumą . ir inteli
gentiškumą žmogaus, kuris 
nenusilenkia, kuris nesutin
ka meluoti tinišku Holivu
do būdu, net ir tuo atveju, 
kada jo anti-konformizmas 
savyje slepia net sterilišku- 
mo pradmenis.
“Patys muša, patys rėkia”

“Dirvoj” rugp. 4 d. veda
majam “Bažnyčios perse
kiojimas Lietuvoj” bene 
pats redaktorius B.G. sie
lojasi. Rodos pats, nebūda
mas toks religingas, sako, 
kad kataliku sekta esanti 
Lietuvoj “persekiojama”, 
gal net “daugiau nei pro
testantai ar žydai”. Rašo 
B. G., kad “... jaunimas 
(Lietuvoj) jau auga ateis
tinis. Praktikuoją katalikai 
jau beveik nebegali gauti 
nors kiek geresniu darbų...” 
Derėtų užklausti B. G., na
gi, kokia buvo įsitikinimų 
laisvė Lietuvoj, kada jis ir 
jam panašūs “demokratai’? 
viešpatavo tėvų žemėj? Ko
kios galimybės, sakysim, 
buvo gauti “geresnius dar
bus?”

Ką čia bekalbėti apie lie
tuvius marksistus, bet, sa
kysim,.kad ir tiems patiems 
protestantams ir žydams? 
Ar galėjo tie patys lietuviai 
komunistai rinktis ^“gar
binti” savo “religiją”?

Arba ir vėl tame pačia
me laikraštyje talpintas 
Dr. A. Matulionio, dirban
čio Rhode Island valstijoj, 
kreipimąsis prisiųsti karo 
metu Panevėžyje žuvusių 
trijų gydytojų ir vienos me
dicinos sesers mirties nuo
traukas. Bet jis neprašo 
prisiųsti nuotraukas jo bu- 
visių kolegų žydų kilmės 
gydytojų, kuriuos sušaudė 
vokiečiai ir “sukilėliai” per 
tą patį karą — o jų sušau

Ona Titanienė vėliausia
me jaunos giminaitės Pet
rės (Ringaitytės) Stanelie- 
nės iš Vievio atsiųstame 
laiške gavo įdomią žinelę. 
Stanelienė atsiuntė savo se
sers Onos NevedomsĮdenės 
parašytą ir Lietuvos spau
doje išspausdintą Raštelį. 
Tame raštelyje Nevedoms- 
kienė dėkoja Lietuvos chi
rurgijos ir medicinos dar
buotojams. Nevedomskienė 
rašo:*

ŠIRDIS CHIRURGO 
RANKOSE

Prisimenu netolimus lai
kus, kada nuo manosios tė
viškės iki artimiausio gydy
tojo tekdavo keliauti apie 
30 kilometrų. Negaliu už
miršti, kai mano vyresnio
ji sesuo, susirgusi džiova, 
buvo iš anksto pasmerkta 
merdėti, ir jokia medicinos 
pagalba jos nepasiekė.

Ir štai mane ištiko di-' 
džiausią nelaimė. Pasiju
tau, kad dėl širdies sutriki
mų nebegaliu įmonėje dirb
ti. Tiesa, iš darbo buvau at
leista gydytis, bet mane 
kankino mintis, kad ilgai 
gyventi nelemta. Juk kas gi 
tau naują širdį įdės?

Amžius vos tik įpusėtas, 
gaila skirtis su dviem sū
neliais, kurių tik vienas 
pradėjęs lankyti mokyklą.

Bet poliklinikos gydyto
jas I. Stupelis pąguodė ma
ne ir pasiūlė gydytis ligoni
nėje. Nesiryžau tikėti jo 
žodžiais, nes jaučiausi blo
gai. Net neįsivaizdavau, 
kad čia, I Tarybinėje ligo
ninėje. atliekamos širdies 
operacijos.

Nenorėjau tikėti ir tuo, 
kad vyr. chirurgas doc. A. 
Pronckus sėkmingai opera
vęs 30 su viršum širdies li
gomis sergančių žmonių. 
Prabėgdavo tamsi mintis, 
kad aš liksiu t medicininio 
eksperimento auka, ir dau
giau nieko.

Tik kada savo akimis pa
mačiau atnešta nuo . opera
cinio stalo po širdies opera
cijos ligonę, man pačiai kilo 
noras paprašyti, kad bū
čiau operuojama.

Kai aš po operacijos pa
sirodžiau savo bendradar
biams, kurte anksčiau žino
jo mano sveikatos būklę, tai 
labai juos nustebinau.

Greta įžymaus mūsų res
publikos chirurgo doc. A. 
Pronckaus aš neužmiršiu ir 
palieku dėkinga mane gy
džiusiems ir globojusiems 
gydytojams ir medicinos 
seserims.

Tarybinė tėvynė gali di
džiuotis Jūsų pasiaukojan
čiu kilniu darbu.

O. Nevedomskienė
Vilniaus “Lelijos” 
siuvimo fabriko 

darbininkė

Netenka aiškinti, kad .ir 
Woodhaveno. pažangi e t ė 
Ona Titanienė, o taip pat ir 
žinomasis Plymoutho dar
buotojas Vincas Žilinskas 
irgi yra dėkingi Lietuvos

dyta ar ne šimtai? O viso
kių provakacijų' buvo.

SŠtai skaitome jų viename 
leidiny: “(Kauno) studentų 
medikų^grupė, turėjusi sa
vo žinioj greitosios pagal
bos mašinas, veikė labai 
tiksliai. Jie greitosios pa
galbios mašinomis suvežė 
radijo specialistus, atsargi
nes dalis...”

Ar kada nors girdėjo tie 
“medikai” apie tarptauti
nes Raudonojo Kryžiaus re
guliacijas, kad medikai ir 
greitosios pagalbos 1 maši
nos neprivalo būti naudoja
mos tokiems tikslams?..

medicinos darbuotojams už 
jų giminaitei suteiktą pa
galbą.

Visko galima gauti
Atsiuntusioji virš paduo

tą savo sesers Nevedoms- 
kienės raštą, Stanelienė sa
vo laiške savo tetai Titanie- 
nei greta šeimos žinelių, 
pažymi sekamą:

“O jūs, tetuke, nesirūpin
kite mumis ir nevarginkite 
savęs senatvėje. Pas mus 
dabar jau visko yra, kad tik 
pinigų būtų, visko galima 
gauti. Tiktai pas mus dar 
nėra neilono, kaprono, bet 
ir tai galima , gauti, nes la
bai daug kas gauna iš 
Amerikos, tai galima ir 
nusipirkti, tiktai labai 
brangiai kainuoja. Aš nusi
pirkau nuo draugės neiloni- 
nę suknelę, tai už vieną 
suknelę sumokėjau 500 rub
lių. Na, bet, ką darysi, kad 
norisi to, ko pas mus nėra.”

Drąsutis Šova grįžta 
į gimtąją šalį, į 
Tarybą Lietuvą

Penktadienį, rugpjūčio 18 
d., iš New Yorko uosto, suo
mių “Finntrader” laivu, 
išvyko Drąsutis Šova. Lai
vas plaukia į Helsinkį, Suo
miją, o iš ten traukiniu Šo
va važiuos į Lietuvą, į savo 
gimtinę, kurią paliko 1944 
metais, kuomet hitlerinės 
gaujos, mušamos iš Tary- 
šalies, grobė su savim vis
ką, ką tik suspėjo pagrobti 

•—ir šalies turtą, ir žmones.
Man teko proga sutikti 

Drąsutį Šovą penktadienio 
rytą. Drąsutis — jaunas, 
geltonplaukis, dailus vyras, 
apie 32 metų amžiaus. Jį 
atvežė iš Čikagos mašina 

[jojo tėvelis, brolis, sesutė. 
O Čikagoje, kur gyveno ir 
Drąsutis, jis dar turi ma
mytę, kitą brolį ir dar vie
ną sesutę.

Klausiau Drąsučio, kodėl 
vyksta į Lietuvą, ir ar jis 
iš tikrųjų mano ten pasi
likti.

Žiūri į mane vyras ir ne
žino net kaip atsakyti. Pa
galiau jis. taria:

—Na, argi stebėtina, kad 
žmogus nori grįžti į savo 
tėvynę? Negaliu sulaukti 
tos valandos, kurią pasiek
siu savo gimtąjį kraštą. Se
niai jau norėjau grįžti, bet 
netaip lengva! Vokietijoj 
teko išbūti septynerius me
tus, o Amerikoje—dešimt. 
Jau praėjo treji metai, kai 
pradėjau rimtai rūpintis, 
dėjau visas pastangas grįž
ti į tėvynę, įr štai, pagaliau, 
visos skerspainės nugalėtos, 
aš grįžtu...

Drąsutis Šova gimė ir 
gyveno Kaune, Šančiuose. 
Atvykęs į Ameriką, gyveno! 
pirmiausia New Britaine, 
Connecticut. Teko gyventi 
ir New Yorke, kuomet lan
kė Columbia Universitetą, 
kur po trejų metų studijų 
gavo magistro laipsnį eko- sus pažangiuosius lietuvius
nomikoj.

Palinkėjau Drąsučiui Šo
vai, jaunam, energingam 
lietuviui, laimingos kelionės 
ir laimingo gyvenimo jojo 
taip mylimoje tėvynėje. Pa
linkėjau ne tik nuo savęs, o 
ir nuo visų Amerikoje gy
venančių dorų lietuvių, ku
rie lygiai taip, kaip ir Šo
va, išsiilgę savo .tėvynės.

Ieva

Sulaukęs 73 metų am
žiaus mirė smuikininkas 
Nikalojus Kalošnikovas. Jis 
gimęs Sibire, į šią šalį at
vyko 1924 metais.

Lietuvos šmeižikui 
nesisekė išprovokuoti 
žurnalistę

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad neseniai Tary
bų Lietuvoje lankėsi Chica- 
gos kunigų marijųnų dien
raščio “Draugo” nuolatinė 
Jungtinėse Tautose kores
pondentė žurnalistė Salo
mėja Narkėliūnaitė. Mums 
dar neteko su ja matytis 
bei kalbėtis po sugrįžimo iš 
Lietuvos. Neigi nematėme 
“Drauge” bei kitame ku
riame laikraštyje jos Lie
tuvoje įgytų įspūdžių. 
Netenka abejoti, jog ji ka
da nors kur apie savo kelio
nę į Tarybų Lietuvą pra
bils.

Tuo tarpu ją buvo pasi
kvietęs į savo radijo pusva
landžio programą praėjusį 
šeštadienį amžinai prasi
keikęs ir prasimelavęs Jo
kūbas Stukas. Jis jai statė 
klausimus, o žurnalistė at
sakinėjo. Jokūbas labai, la
bai prakaitavo, besisteng
damas panelę Narkėliūnai- 
tę išprovokuoti prieš savo 
gimtąjį, naujam gyvenimui 
pakilusį kraštą. Juokinga 
buvo net klausytis, kaip jis 
norėjo, kad “Draugo” ko
respondentė patvirtintų jo 
paleistus ir leidžiamus tiek 
per radiją, tiek prakalbose 
šmeižtus ir melus prieš Lie
tuvą. Bet jam baisiai nesi
sekė. Pav., jis pasakė, kad 
kai iis lankęsis Lietuvoje, 
tai dieną ir naktį be jokio 
atleidimo paskui jį sekioję 
net keli “bolševikų šnipai”, 
ir paskui klausė: “Na, o 
paskui tave ar sekiojo šni
pai?” Narkėliūnaitė atsa
kė, kad ji nematė jokių šni
pų paskui ją sekiojant.

Į

Arba, štai, prisimygęs Jo
kūbas klausė, ar jinai ma
čiusi Vilniuje pilną milici
jos bei policijos ir kareivių. 
Žurnalistė Narkėliūnai t ė 
atsakė, kad ji kareivių ne
mačiusi, o kas liečia polici
ją* tai mačiusi viso labo du 
policininkus, kurie gatvių 
sakryžose tvarko trafiką. 
Girdi, vienas ir mane buvo 
sulaikęs, kai bandžiau per
eiti skersai gatvę ne pagal 
patvarkymą. Tai ir viskas.

Žurnalistė Narkėliūnaitė 
pasakojo, kad ji rado Lietu
vos sostinę Vilnių padidėju
sį ir pagražėjusį. Matėsi su 
saviškiais ir kalbėjosi su 
visa eile inteligentų ir šiaip 
žmonių. Piktasis Tarybų 
Lietuvos šmei ž i k a s Jo
kūbas Stukas bandė iš ko
respondentės išgauti pripa
žinimą jo melui, kad būk 
visi Lietuvos žmonės esą 
nusistatę prieš savo tarybi
nę santvarką. Bet ir čia 
jam nepavyko. Ji .atsakė, 
kad ji, būdama Lietuvoje, į 
tą klausimą nesigilino, ir 
negalėtų pasakyti, kokios 
yra. “visų” žmonių nuomo
nės.

Tai maž daug toks buvo 
Jokūbo pokalbis su Salomė
ja.

Beje, visus laisviečius, vi-

Stukas pakartotinai plūdo 
“judošiais”. Klausaisi žmo
gus to sutvėrimo burnoji
mų ir galvoji: Kokia jis gė
da Amerikos lietuviams!

Rep.

GERA NAUJIĘNA
Iš netyčių susipažinau su lietuviu 

biznierium John Blaževičium. Besi
kalbant paaiškėjo, kad jis daro nau
jus šaldytuvus ir taiso senus, taipgi 
taiso ir skalbiamas mašinas. Bla
ževičius yra labai malonus ir nuo
širdus žmogus. Reikalui esant kreip
kitės.

JOHN BLAŽEVIČIUS 
87-71—-97th St.,. Woodhaven, N. Y.

Telefonas yi. 7-3195

Kalifornijoj mirė 
Beatričė Valatkienė

Tik ką apteikiau laišką 
iš Los Angeles, Calif., nuo 
Eunice Valatkaitės, kuria
me, tarp kito ko, ji rašo:

Rugp. 11, 1961 
“Brangus drauge:

Šį laiškutį rašau su labai 
skaudančia širdžia: šio ry
to 4 vai. mirė mano brangi 
mamytė. Dabar aš pasilikau 
pati viena. Palaidota bus 
Englewood kapinėse —kre- 
matorijoj. Mr. Pūkis apsiė
mė ’ pakalbėt šermenyse. 
Laidojimo apeigomis rūpi
nasi graborius Kasparas.

Kadangi mes ilgą laiką 
gyvenome^ Brooklyne, tai 
aš norėčiau, kad draugas 
patalpintumėte žinutę apie 
tai “Laisvėn”, nes mes ten 
turėjome daug pažįstamų 
bei draugų. Už tai aš būsiu 
Jum labai dėkinga.

Viso gero velijanti Jum, 
Eunice Valatkaitė”

Velionė Beatrice Valatkie
nė, tai žmona Juozo Valat
kos, kuris daug metų išdir
bo “Laisvės” spaustuvėje; 
vienu laiku buvo “L.” ma- 
nadžeriu. Juozas Valatka 
buvo vienas iš pirmųjų 
“Laisvės” įkūrėjų. Prieš 
apie 15 metų J. Valatka pa
sitraukė iš “Laisvės” įstai
gos ir nuvažiavo dirbt prie 
“Vilnies”. Tuoj po to Valat
kienė su dukrele Eunice iš
važiavo Kalifornijon, kur ir 
užbaigė savo gyvenimą. Va
latka mirė, rodos apie 10 
metų atgal.

Kaip visiems žinoma, 
anais laikais, tai yra tuoj 
po “Laisvės” isisteigimo, 
ten dirbanti darbininkai 

.gaudavo mažas algas, tai 
buvo labai sunku žmoniš
kiau gyvent, todėl velionė 
Valatkienė, kiek man žino
ma, visą laiką dirbdavo siu
vėjų industrijoje. Abiem 
dirbant, buvo galimybių ge
rokai pratevint savo vie
nintelę dukrelę Eunice.

Apie Valatkienės laido
tuves. tikiuosi, kas nors iš 
vietinių parašys korespon
denciją “Laisvėn”.

Šiuomi išreiškiu Eunicei 
savo širdingiausią užuojau
tą, netekus savo brangios 
mamytės. Taipgi ir visi 
laisviečiai išrėiškia Eunicei 
savo gilią užuojauta.

Valatkų šeimos draugas, 
t P.M.š.

New Yorkas. — JAV 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius Gus Hali 
pasiuntė telegramą prezi
dentui Kenedžiui.

Jis sako, kad mūsų šalies 
žmonės daug daugiau yra 
susirūpinę kova už negrų 
teises, darbininkų reikalais 
ir nedarbo padėtimi, negu 
“kova už amerikiečių teises 
Berlyne”.

Komunistų partija siūlo, 
kad būtų atsisakyta nuo 
karinės propagandos ir tuo
jau pradėta pasitarimai su 
TSRS užbaigimui Berlyno 
ir Vokietijos reikalų.

Gražių ir naujų filmų iš
Lietuvos rodymas

PAMATYSITE jžYMIOJO VEIKĖJO 
LEONO PRŪSEIKOS LAIDOTUVES

Visi įsitėmykite šio mėnesio (rugpjūčio) 26 d., šeš
tadienį. “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, bus rodomi nauji gražūs filmai iš Lietuvos. Taip
gi pamatysite draugo Leono Prūseikos laidotuvių fil
mą, kurį padare detroitietė Stefanija Masytė.

Visus filmus rodys Jonas Grybas.
Rodymas prasidės lygiai 7 vai. vakare. Visi būkite 

laiku. *
• Rengėjai
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Šaukia svarbią 
konferenciją

Birželio 5 d. JAV Auk^ 
čiausiasis teismas 5 prieš 4 
balsus priėmė nutarimą ver
sti Komunistų partiją užsi
registruoti. Įstatymas, ku
ris yra žinomas kaip Mc- 
Carran Act, yra nukreiptas 
prieš mūsų šalies Konstitu
ciją ir liaudies demokrati
nes laisves.

Todėl susiorganizavo Na
tional Assembly for Demo
cratic Rights komitetas ir 
šaukia visų demokratinių 
organizacijų ir asmenų 
konfererenciją šeštadien j 
ir sekmadienį, rugsėjo 23 
ir 24 dienomis, St. Nicholas 
Arena, 69 W. 66th St., New 
Yorke.

Šaukimą remia (pareiš
kimą pasirašė) arti šimto 
profesorių, kunigu, moksli
ninkų, vyskupas Edgar A; 
Love, iš Baltimore, Md., ir 
daug kitų žymiu asmeny. 
Šaukia darbo unijas, baltų-f 
jų ir negrų organizacijas, 
jaunuolių ir moterų sąjun
gas stoti veiklon apgyni
mui JAV demokratinių 
laisvių. c »

Policija surado East upė
je lavona 14-kos metų mer
gaitės B. Osborne, kuri 
Brcoklyno pusėje įkrito į 
upę rugpjūčio 9 d.

SVEIKINIMAS
“Sveika, Lillian!

Mes visi trys jau Flori
doj. Tai mūsų šeimos suva
žiavimas, visi svečiuojamės 
pas brolį ir brolienę Pakal
niškius, Clearwater. Malo
nu gauti atostogas retkar
čiais. Perduok linkėjimus 
visiems laisviečiams. Niek, 
Frances, ir jaunasis Nieky 
Pakalniškiai, Čikagiečiayį.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. <

Liet. Lit. Draugijos 6 kuopa šau
kia ekstra susirinkimą Rugpiūčio- 
August 28 d., Liet. Taut. < Namo 
kambariuose, 7:30 vai. vakare. Ga
vome iš centro nominacijų blankas, 
tai šiame susirinkime nominuosime 
j ALDLD centro komitetą, kuris 
yra renkamas dvejiems metams. 
Taipgi turėsime išrinkti komitetą ir 
darbininkus, kurie turės pagelbėti 
“Laisvės" rudeniniam piknikui, ku
ris jvyks Rugsėjo-Sept. 17 d., Olym
pia Parke, Worcester. Mass.

(66-67)

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks Rugsėjo-Sept. 7 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, pra
džia 7 vai. vakare.

Yra narių, kurie jau netoli prie 
susispendavimo; prašome ateiti ir 
užsimokėti duokles. Nelaukite, kad 
kas ateitų i namus išrinkti duok
lių. Kuopos komitetas turi daug 
darbų ir neturi kada lankytis j na
mus duoklių kolektuoti.

George Shimaitis (66-67)

BROCKTON, MASS.
Metinis dviejų dienų Labor Day 

piknikas jvyks Rugsėjo-September 
3 ir 4 dienomis. Rengia Vyrų Dai
lės Grupė ir Liet. Tautiško Namo 
Draugovė. Bus Ramova Parke, 
Claremont Ave., Montello, Mass, a, .

Rus muzika ir dainų prograrnh, 
kurią atliks Montello Vyrų Dailės 
Grupė, vadovaujama AI. Potsus. 
Bus namie gamintų valgių, šaltų ir 
karštų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės atsilankyti, nes Čia 
turėsite smagų laiką. Pasimatysite 
su sugrjžusiais iš Lietuvos turistais 
ir pasikalbėsite apie šavo tėvų 
kraštą, išgirsite jų ten įsigytus 
Įspūdžius. Rengimo komisija

(66-67)




