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KRISLAI
Padėtis—nerami.
Vis dėl Berlyno!
Wm. Z. Fosteris.
Antanas Motiečius.

♦
— Rašo R. Mizara —

Tarptautinė padėtis įtemp
ta. Bet kokia didesnė provo
kacija gali pasaulį uždegti 
kar4> liepsna. Ir visa tai sa- 
kS, kad žmonija turi stropiai 
budėti, atkakliai veikti, idant 
karo provokatoriams nepa
vyktų savo piktų kėslų pa
siekti.

Vakarų Vokietijos “demo
kratai“ nori, kad JAV ka
riautų dėl Vakarų Berlyno. 
Jie nori, kad Rytų Vokietija 
būtų prijungta prie Adenau
erio ir buvusių hitlerininkų 
valdomos Vakarų Vokietijos.

Būtų didžiausia nelaimė pa
čiai Vokietijai ir visam pa
sauliui, jei mūsų šalies vy
riausybė paklausytų vokiškų 
revanšistų.

Neutralių (vidurio) valstybių 
konferencijoje Ghanos prezi- 
denas Nkrumah sakė:

—Norint sušvelninti tarp
tautinę padėtį, norint atstum
ti karo pavojų, pirmiausia rei
kia pripažinti tU faktą, kad 
yra dvi Vokietijos.

Taip, yra dvi Vokietijos! 
Prieš tą faktą užsimerkti ne
galima. *

. dvi Vokietijos, yra dvi 
Korėjos, yra du Vietnamai.

N. Chruščiovas, neseniai 
kalbėjęsis su amerikiniu žur
nalistu Drew Pearson, be kit
ko, pabrėžė:

—Tokiu būdu Europos cent
re realiai gyvuoja, — patinka 
tai mums ar ne,—dvi Vokieti
jos valstybės, tad šiuo faktu 
ir reikia vadovautis.

Jeigu Vakarai atsisako da
ryti taikos sutartį su abiem 
Vokietijomis, tai Tarybų Są
junga pasiryžusi padaryti tai
kos sutartį su Rytų Vokietija 
— Vokietijos Demokratine 
Respublika.

Mums rodosi, būtų geriau, 
jei greitu laiku Vakarų vals
tybės tartųsi su Tarybų Są
junga įtemptai situacijai su
švelninti.

William Z. Fosterio mirtis 
Amerikos’darbininkams pada
rė didžiulį nuostolį. Jis mirė 
Maskvoje. Jo palaikai buvo 
pašarvoti puošnioje Kolonų 
sagėje. Garbės sargyboje, be 
kitų įžymių tarybinių pareigū
nų, stovėjo ir N. Chruščiovas.

tosterio palaikai buvo su
deginti krematorijoje ir laiki
nai įtalpinti Kremliaus sienon, 
kur stovi ir C. E. Ruthenber- 
go pelenai. Sakoma, Foste
rio pelenai bus parvežti lai
dojimui į JAV, kur jis gimė, 
augo, dirbo ir kovojo už liau
dies reikalus, už šviesesnį A- 
merikai rytojų.

'Raudonojoje aikštėje, tarp 
garbingų tarybinių žmonių, il
sisi ir šie amerikiečiai: John 
R«ed, Bill Heywood, Charles 
E. Ruthesberg ir dabar lai
kinai ten ilsėsis ir Fosteris.

i 
i

Šitų žodžių rašytojui ne kar
tą teko su Fosteriu susitikti. 
Tai buvo neišsemiamos energi
jos ir didžiulio talento vyras— 
darbininkų judėjimo vadovas.

Prieš keletą metų, kai jau 
liga jį buvo palenkusi, Fos
teris atvyko į “Laisvės’ re- 

z dakciją. Stebėjau jį tuomet 
labuti atidžiai. Smarkiai su- 

kalba lėtai, dažnai 
<4nr atsidusdamas, tarytum 
kvapo pritrūkdamas.

Ko gi Fosteris buvo pas mus 
užsukęs ?

Neprisijungusios šalys už 
pasaulines taikos reikalus

Vakarinis Berlynas 
ir susisiekimas oru

Gouiartas užėmė Brazilijos 
prezidento vietą

Belgradas. — Pasibaigė 
neprisiju n g u s i ų j ų šalių 
tarptautinė konferenc i j a , 
kurioje dalyvavo 25 šalių 
atstovai. Nepaisant Vaka
rų šalininkų kurstymų prieš 
Tarybų Sąjungą, konferen
cija parėmė socialistinių ša
lių ir TSRS poziciją.

Ji pasisakė prieš impe
rializmo kolonializmą. Rei
kalauja panaikinti visas ka
ro bazes užsienyje, jų tar
pe ir JAV karo bazę Guan
tanamo įlankoje, Kubo je. 
Priimti Kiniją i Jungtines 
Tautas. Pasisakė už “lais
vą vakarinį Berlyną.”

Konfrencija numato, kad 
padidėjo karo pavojus dėl 
Berlyno. Ji nutarė siūlyti, 
kad prezidentas Kenedis ir

Už Tar. Sąjungos atominius 
bandymus atsako Vakarai

Varšuva. “Kaip gali Ang
lija ir JAV protestuoti 
prieš TS&S atominių gink
lų bąndymą, kada jos nieko 
nesako prieš Francūzijos 
atominių bombų bandy
mus?” klausė generolas 
Marian Spychalskis, Lenki
jos gynybos ministras. Ir 
toliau jis sakė:

“Už apsiginklavimo naš
tą ir karo pavojų yra atsa- 
komingi Vakarų imperialis
tai. Kada Tarybų Sąjunga 
jiems pasiūlė sutvarkyti 
Berlyno reikalus ir pasira
šyti taikos sutartį su Vo
kietijomis, tai Vakarai at
sakė dar didesniu apsigink
lavimu ir karo grąsinimais.

Tokioje padėtyje Tarybų 
Sąjunga ir visos socialisti
nės valstybės yra priverstos 
pasiruošti, kad atmušus už
puolimą... Ir tokiame atsiti
kime Tarybų Sąjungos yra 
pareiga bandyti ir atomi
nius ginklus.

Socialistinės valst y b ė s

Jis tuomet rašė vieną savo 
knygų. Jam reikėjo kai kurių 
žinių apie kadaise Pittsbur- 
ghe įvykusią tūlą plieno pra
monės darbininkų konferenci
ją.

—Praverčiau daugelio laik
raščių puslapius, bet niekur 
neradau išsamesnių žinių apie 
minėtą konferenciją, — sa
kė svečias. — Gal “Laisvėje” 
apie tai buvo rašyta?..

Taip, “Laisvėje“ apie tą 
konferenciją buvo rašyta, ir 
Fosteris nudžiugo suradęs, ko 
ieškojo. >'

Mirits kerta mūsų veikėjus 
ne tik tuos, kurie sulaukė jau- 
senesnio amžiaus, o ir jaunes
niuosius.

Štai, rugsėjo 1 d. Čikagoje 
mirė puikus, Amerikoje gimęs 
veikėjas Antanas Motiečius, 
sulaukęs 50 metų amžiaus. 
Koks nuostolis!..

Lai jis ilsisi ramiai, o jo 
žmonai Paulinai ir visiems ar
timiesiems mūsų giliausia už
uojauta!

TSRS premjeras Chruščio
vas susieitų į konferenciją 
ir taikiai išspręstų vakari
nio Berlyno reikalus. Tuo 
reikalu į Maskvą išvyko In
dijos premjeras Nehru ir 
Ganos prezidentas Nkru- 
mahas, o į Washingtoną— 
Indonezijos prezidentas Su
kamo ir Mali prezidentas 
M. Keita.

Konferencija apgailestau
ja, kad eina atominių gink
lų bandymai ir paskubus 
apsiginklavimas. Ji atomi
nį apsiginklavimą, kdip ir 
TSRS, neskiria nuo bendro 
apsiginklavimo. Konferen
cijos dalyviai reikalauja su
šaukti nusiginklavimo rei
kalais konferenciją, kurio
je dalyvautų ir neprisijun
gusiųjų šalių atstovybė.

niekam karu negrąsina, bet 
jos turi būti pasiruošusios 
apginti savo gyvavimą, sa
vo pamatines teises”.

Lenkų laikraštis “Tryb- 
na Ludu” rašo, kad ir pa
prasčiausias žmogus su
pras, kad Vakarai nenori 
taikaus sugyvenimo, nes jie 
atmeta Tarybų Sąjungos 
nuolatinius pasiūlymus nu
siginkluoti ir pirmoje vieto
je panaikinti atomi n i u s 
ginklus. “Tik tuo galima 
išaiškinti, kad Anglija ir 
JAV per 34-ris mėnesius 
Genevoje vedė derybas su 
TSRS dėl atominių bandy
mu kontrolės ir nesusita
rė”.

Adam Rapacki, Lenkijos 
užsienio ministras, pareiš
kė : “Perdaug dar yra mūsų 
atmintyje hitlerininkų už
puolimas 1939 metais, kad 
ramiai žiūrėtume į Vakarų 
pasiruošimus ir klausytume 
jų karo grąsinimų.

“Tarybų Sąjungos pasi
ruošimai, jos jėgos, tai kar
tu yra ir mūsų jėgos ir 
gvarantija ramaus darbo ir 
valstybės sienų. Dar labai 
daug yra Vakaruose prie
šų, kurie netekę savo pra
bangaus gyvenimo grąsina 
mūsų valstybei — darbo 
žmonių laimėjimams. Už
tenkamai yra aiškus socia
listinio logerio pasiūlymai: 
sugyvenkime taikoje, išriš- 
kime nesutikimus derybo
mis, sutvarkykime Berlyno 
reikalus, užbaigkime Ant
rojo karo palikimą, padary
dami taiką su Vokietijomis. 
Vakarai į tai atsako tik 
ginklų grąsinimais. Kad ir 
kaip mes nenorėtume gink
luotis, bet norėdami užtik
rinti savo valstybių saugu
mą, ramų darbą ir taiką, 
tai esame priversti pasi
ruošti, kad atimtum norą 
tiems, kurie žvangina gink
lais”. /

I .. •

Berlynas. — Tarybų Są
junga vėl kelią protestą, 
kad Anglija, F^ancūzija ir 
Jungtinės Valstijos naudo
ja ir savo militarinius lėk
tuvus gabenimui į vakarinį 
Berlyną karo kurstytojų. 
Rugsėjo 1 d. į vakarinį Ber
lyną “slapta” JAV karinis 
lėktuvas atgabeno Vakarų 
Vokietijos prezidentą Hein
richą Luebkę.

Tarybų Sąjunga sako, 
Anglija, Francūzija ir JAV 
militarinių lėktuvų susisie
kimą buvo sutikę ’vartoti

Kuboje visa liaudis 
vieninga ir darbšti

Havana. —Per taip trum
pą laiką pasikeitė Kubos 
liaudies gyvenimas į gerąją 
pusę. Darbininkai gauna 
tris kartus tiek algos, kaip 
pirm revoliųcijbs. Žemdir
biai ir cukraus) žaliavų ga
mintojai dirba su energija 
ir noru. Ypatingai dalykai 
pagerėjo po pabėgėlių inva
zijos.

Cukrinių' nendrių darbi
ninkas aiškino,>kad laike in
vazijos liaudies priešai nu- 
simaskavo: jie tikėjosi per

Virš 100,000 buvo 
Fosterio šermenyse

Maskva. — Amerikos ko
munistų vadas W. Z. Foste
ris buvo pašarvotas Darbo 
Unijų Palociuje, toje pat 
vietoje, kur savo laiku bu
vo Stalinas. Į šermenis lan: 
kėši Nikita Chruščiovas ir 
kiti TSRS vyriausybės, par
tijos ir organizacijų vadai.

Garbės sargyboje stovė
jo įvairių šalių darbo žmo
nių veikėjai. Pro Fosterio 
karstą praėjo virš 100,000 
maskviečių.

Iš New Yorko JAV Ko
munistų partijos vadovybė 
prisiuntė Fosterio žmonai 
užuojautą.

Vėliausios žinios /
Detroitas'. —General Mo

tors Corp., kurios fabrikuo
se dirba 310,000 automobi
lių gamintojų, jau susitaikė 
su United Automobile 
Workers unija, pakeldama 
darbininkams algas.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Valstijų atsto
vas J. J. McCloy ir Tarybų 
Sąjungos užsienio ministro 
pavaduotojas V. Zorinas 
pradėjo pasitarimus nusi
ginklavimo reikalais.

Maskva. — W. Z. Foste
rio pelenus laikinai palaido
jo į Kremliaus sieną, vė
liau jie bus nuvežti į Jung
tines Valstijas.

■tik susisiekimui su savo 
garnizonais Berlyne.

Apart militarinių lėktuvų 
į vakarinį Berlyną dar 
skraido Pan American, Bri
tish European Airways ir 
Air France lėktuvai. Sako
ma, kad Rytų Vokietija im
sis jų kontroliavimo.

Pačiame Berlyne biskį 
apsiramino chuliganai, ku
rie dažnai susirinkdavo 
prie perskyrimo sienos, rė
kė, koliojosi, ir net akme
nimis mėtė į rytiečių pusę.

galės ir nusitraukė kaukę. 
Jų buvo net milicijos eilėse. 
Todėl tada neretai pasikar
todavo bombų sprogimai ir 
įmonių padegimai.

Dabar kubiečiai vieningi. 
Visur girdisi “companeros” 
žodžiai. Visi darbo žmonės 
jaučiasi draugais. Milicijos 
jėgos sutvirtėjo, Fabrikų ir 
kitokių įmonių darbo žmo
nės turi sudarę savisaugos 
būrius. Jiems suteikta galia 
— bausti visuomeninius 
prasikaltėlius ir kontrrevo
liucionierius.

Ar baigsis negrų 
diskriminacijos?

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų federalinė 
vyriausybė veikia, kad 
baigus pietinių valstijų 
mokyklose segregaciją — 
negrų diskriminaciją.

New Orleans mieste vie
tiniai negrų priešai, teismo 
keliu ir grąsinimais, prieši
nasi negrų mokinių įsileidi
mui į bendrąsias mokyklas.

Dallas, Texas valstijoje, 
aštuonios mokyklos sutiko 
priimti negrų mokinius.

Georgia valstijoje negrai 
mokiniai ruošiasi eiti į 
bendrąsias' mokyklas, bet 
baltieji šovinistai grąsina 
tam pastoti kelią.

Rio de Janeiro. — Jau 
pasitraukė iš karo orlaivy- 
no ministro vietos genero
las G. Grum Moss, kuris 
piktai priešinosi viceprezi
dentui Goulartui.

Maskva. — Atvyko Indi
jos premjeras Nehru. Or- 
laukyje jį pasitiko Chruš
čiovas ir kiti TSRS parei
gūnai.

Georgetown. — Anglų 
Gvinėjos naujasis premje
ras Cheddis Jaganas reika
lauja Gvinėjai nepriklauso
mybės.

Washingtonas. — JAV 
šaukia dar 148,000 rezer
vistų į armijos tarnybą.

Brasilia.—Į Brazilijos sos
tinės orlaukį atskrido vice
prezidentas Jcao Gouiartas. 
Orlaukyje jį pasitiko masės 
darbo žmonių, dauguma se
natorių ir kongresmanų, ar
mijos, oriai vyno ir karo lai
vyno višrininkai.
Nuo rugpiūčio 25 d., kada 

iš prezidento vietos pasi
traukė Quadrosas, armijos, 
orlaivyno ir laivyno vadai, 
išvien su reakcini n k a i s , 
priešinosi Goulartui, ap
šaukdami jį “komunistu.” 
Per tą laiką senatas ir at
stovų butas “pataisė” ša
lies konstituciją — atimda
mi prezidentui galią, palik
dami jam tik politinės fi
gūros rolę. Pagal “pataisy
tą” konstituciją šalies vy

Triuškmaudami jaunuoliai 
baigė savo atostogas

Po Labor Day praside
da mokslo laikas—jaunuo
liai turi grįžti į mokyklas. 
Mūsų šalyje daug jaunimo 
mokosi neturėdami vilčių, 
nes labai daug jaunuolių 
baigę mokslus negavo pro
gų jais naudotis. Todėl pa
vasarį, kai mokslų laikas 
baigiasi, girdisi pasklidusi 
dainuška: “Nereiks paišiu
kų, nereiks knygų, nereiks 
ir mokytojų kreivų žvaira- 
vimų saugotis”.

Po Labor -Day daugelis 
studentų grįžta į mokslą be 
uk vatos. Gal to sėkmėjez 
jaunuolių tarpe reiškias] 
laukiniškas triukšmavimas. 
Štai keli įvykiai laike per
eito savaitgalio.

Leke George, N. Y.—Virš 
1,500 kolegijų studentų bai
gė savo atostogas per tris 
dienas girtaudami. Tarp 
prisigėrusių prasidėjo muš
tynės. Bernaičiai ir mergai
tės pusnuogiai lakstė gat
vėmis, triukšmavo, mėtė 
alaus skardines ir bonkas. 
Policija, ugniagesiai ir vie
tiniai Civil Defence žmonės 
tik per 2 valandas veiksmų 
juos suvaldė. Policija areš
tavo 87 jaunuolius.

Indianapolis. — Virš 150 
jaunuolių lakstė gatvėmis 
šaukdami: “We wantboozė, 
we want beer!” Penkiolika 
jų suimta.

Ocean City, Md. — Virš 
2,000 jaunuolių kėlė triukš
mą viską vartydami ir mė
tydami. Policininkai ir ug
niagesiai su šunų pagalba 
juos “sutvarkė”. Areštavo 
68 jaunuolius.

Hampton Beach, N. H.— 
Virš 500 jaunuolių puolė 
policininkus, kurie bandė 
nuraminti triukšmautojus. 
Areštavo 78 jaunuolius, 
daugumoje labai girtus.

Hyanis, Mass. —Netoli iš 
čia savaitgalį praleido pre
zidentas Kenedis. Apie 200 
junuolių girtuokliavo ir 

riausias p a r e i g ū nas bus 
premjeras, kurį skirs Kon
gresas.

Goulartui priešinosi ir 
užsienio kapitalistai, kurie 
Brazilijoje į gamybos ir su
sisiekimo Įmones yra įdėję 
virš trijų bilijonų dolerių; 
didesnė pusė indėlių yra 
Jungtinių Valstijų kapita
listu.

Kaip daba r Brazilija 
tvarkysis, kokią ji ves už
sienio politiką, tai sunku 
numatyti. Akyylesni diplo
matai numato, kad su ma
sių pagalba bus galima pra
vesti progresyvių reformų. 
Gcularto užėmimas prezi
dento pareigų yra smūgis 
reakcijai ir militaristams, 
kurie jam priešinosi.

triukšmavo. Policija areš
tavo 32 jaunuolius.

Wildwood, N. J. — Per 
vjsą savaitgalį jaunuoliai 
triukšmavo ir girtavo. Po
licija areštavo 141 jaunuo
lį. Bausmių jiems uždėta 
$6,000.

T. Sąjunga sutvarkys 
skridimus į Berlyną

Maskva. — Vėl Tarybų 
Sąjunga įteikė protesto no
tas Anglijai, Francūzijai ir 
^Jungtinėms Valst i j o m s, 
kaltindama, kad jų lėktu
vais siunčiami diversantai į 
vakarinį Berlyną, o iš jo į 
socialistines šalis. Taipgi 
sako, kad trys Vakarų 
civilinių orlaivių lini
jos skraido į vakarinį Ber
lyną ir gabena žalotojus.

TSRS tvirtina, kad Va
karų valstybės sulaužė vi
sus kitus susitarimus Vo
kietijos reikalais, taipgi jos 
paneigė ir susitarimus va
karinio Berlyno klausime. 
TSRS sako, kad “Vakarai 
perdaug lengvai ima TSRS 
protestus, o už pasekmes jie 
bus atsakomingi”.

“NUSIGINKLUOKIME”, 
SAKO CHRUŠČIOVAS
Maskva. — TSRS prem

jeras Chruščiovas sakė, kad 
tik veidmainiai pasakoja, 
būk “TSRS nori karo”. Ta
rybų Sąjunga stoja už pil
ną nusiginklavimą, visų 
ginklų panaikinimą ir griež
tą tarptautinę kontrolę, bet 
kol Vakarai ginkluojasi ir 
grąsina jai karu, tai TSRS 
priversta ruoštis gynybai.

Maskva. — TSRS radijo 
komentatorius sako, kad 
neatitinka tiesai JAV pre
zidento pareiškimas, kad 
tik dabar JAV darys labo
ratorijose ir požemyje ato
minius bandymus. Radijo 
komentatorius sako, kad tie 
bandymai nei nebuvo sulai
kyti •
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Neutrališky krašhi balsas
DVIDEŠIMT PENKIOS valstybės, kurios skaito 

save nesusirišusiomis militariniai nei su Rytais, nei su 
Vakarais, savo konferencijoje Belgrade priėmė ragini
mą, kad Tarybų Sąjungos premjeras Chruščiovas ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Kenedis susi
eitų ir apsvarstytų labai įtemptą ir įkaitusią tarptauti
nę padėtį. Kadangi Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valsti
jos yra militariniai stipriausios, tai labai daug kas pri
klauso nuo jų santykiavimo. Tuo būdu jųjų pasitarimas 
galėtų daug gero duoti. Apie tai netenka abejoti. Todėl 
ir Belgrado konferencijos paraginimas tik gero gali 
duoti.

Mes visados buvome ir tebesame pasitarimų ir susi
tarimų šalininkai. Mes manome, kad šiuo tarpu mūsų 
šalyje vedama propaganda už šaltojo karo psichozės 
plėtimą į visas mūsų gyvenimo sritis neturi jokio patei
sinimo. Amerikos liaudis nenori karo. Jau pakankamai 
visiems suprantama, ką atominis karas atneštų visai 
žmonijai. Todėl vdsų visos pastangos turi būti dedamos 
naujo karo grėsmę pašalinti nuo žmonijos galvos.

Tegu didžiųjų valstybių vadai susirenka ir ieško 
būdų išlyginimui nesušipratimų. Šiandien dar garsiau 
turi visur skambėti šūkis: Taikus visų valstybių ir žmo
nių sambūvis!

William Z. Festeris
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RUGSĖJO 1 DIENĄ Maskvoje mirė įžymusis ame
rikietis, nuoširdus kovotojas už darbo liaudies porei
kius, William Z. Fosteris. Ilgai ir sunkiai jis sirgo. Per 
paskutinius kelerius metus jau bvo beveik visai supara
lyžiuotas. Tačiau jo ryžtas ir proto blaivumas iki pat 
mirties net ir sunkiausios ligos buvo nepalaužtas.

Fosteris mirė sulaukęs 80 metų amžiaus. Proga jo 
80-metinės sukakties vasario 25 dieną jį aplankė Tary
bų Sąjungos premjeras. Jiedu, sakoma, plačiai pasikal
bėjo apie nūdienius pasaulinius įvykius.

Fosterio tėvai buvo imigrantai iš Airijos, b žmona, 
kuri buvo su juo, kai jis mirė, yra Lietuvoje gimusi, 
Esterė Abramovičiūtė.

William Z. Fosterio veiklos karjera buvo ilga ir 
garbinga. Iš pat mažens jis pradėjo pelnyti savo pragy
venimą, dirbdamas įvairiausiuose darbuose ir atlikda
mas įvairiausias pareigas. Iš pat jaunystės jis suprato 
darbo žmonių organizuotumo reikalą ir visą savo gyve
nimą pašventė to didžio reikalo įgyvendimui. Anais se
nais metais mes randame jį veikliuose Pasaulio pramo
nės darbininkų unijos (IWW) gretose. Paskui jis orga
nizuoja plieno darbininkus ir jiems vadovauja, būdamas 
Amerikos Darbo Federacijos organizatorius. Jo vado
vaujamas didysis plieno darbininkų streikas 1919 me
tais tapo į Amerikos darbo žmonių kovos už šviesesnį 
rytojų istoriją įrašytas neišdildomomis raidėmis. Vėliau 
jis įstoja į Amerikos Komunistų partiją ir nuo pirmo
sios dienos esti vienas iš aktyvingiausių josios vadovų. 
Joje būdamas ir veikdamas jis daugiausia dėmesio krei
pia į darbo ųnijų (profesinių sąjungų) judėjimą. Tas 
darbo baras buvo jo specialybė. Partijoje veikdamas jis 

'.pergyvena daug frakcinių audrų. Ilgus metus jis eina 
partijos pirmininko pareigas. 0 kai jau sveikata išsisė
mė, jis tapo partijos garbės pirmininku ir juorni išbuvo 
iki mirties. - '

Be to, William Z. Fosteris daug laiko pašventė stu
dijavimui istorijos. Jis yra autorius keleto stambių kny
gų ir daugybės brošiūrų. Vėliausia jo didžiulė knyga yra 

. , Amerikos Komunistų Partijos Istorija” (History of 
. the Communist Party of the United States of America).

Irstai dabar šito darbuotojo ir kovotojo- nebęsiran- 
da gyvųjų tarpe. Su jo mirtimi Amerikos darbo žmonės 
neteko nuoširdaus draugo ir atsidavusio, ištikimo vado
vo.

LIETUVAITĖ APIE 
TARYBŲ LIETUVĄ

čikagiečių turi s t i n ė j e 
grupėje dalyvavo ir plačiai 
žinoma įžymi daini n i n k ė 
Estelė Bogdenienė. Kokius 
įspūdžius parsivežė ši talen
tinga amerikietė lietuvaitė, 
kuri pirmiau savo tėvų že
mės nebuvo nė mačiusi?

V. Andrulis Chicagos 
“Vilnyje” rašo:

“Lietuvoje nėra skurdo. 
Nesu mačius Lietuvos gyve
nimo pirmiau. Tėvelis pa
sakojo apie jo paties var
gingą gyvenimą, apie skur
dą, Lietuvoje seniau. Pir
mą sykį nuvykus Lietuvon 
važinėjau, vaikščiojau vi
sur. Skurdo nemačiau, — 
nuaidėjo skambus jaunos 
moteriškės balsas garsiakal
biu per didelį Santa Fe 
Parką.

Taip kalbėjo Estelė Bog
denienė, sugrįžusi iš Lietu
vos su grupe turistų, “Vil
nies” piknike rugpjūčio 27 
dieną.

Dar yra trūkumų, daug 
ką reikia ir galima page
rinti. Bet kur gi nėra trū
kumų? Lietuvoje gyveni
mas kasdien eina geryn, — 
sakė ji.

Estelė yra choro moky
toja, artistė, pirmaeilė dai
nininkė. Ji ypač gėrėjosi 
meno ir'kultūros klestėjimu 
Tarybinėje Lietuvoje.

Toji talentinga mergina 
sužavėta Lietuvos gyveni
mu, —• sakė šalia manęs 
stovintis vyriškis, kuris ir
gi nori vykti Lietuvon pa
viešėti. ,

, Toji talentįngą mergina 
yra motina hy net' močiutė. 
Jos įspūdis nėra mergaitės 
susižavėjimas vienu kitu 
gražiu vaizdu. Jinai yra 
keliavus Azijoje'ir Europo
je. Ji turi aštrią artistės 
akį ir moka objektyviai da
lykus stebėti, — pastebėjau 
jam.

Bet ji atrodo taip jauna, 
—stebėjosi jis.

Bet. tokios Vokietijos visi bijo
NIUJORKO DIDLAPIO “Times” korespondentas 

Arthur Krock teigia, kad laikas mums rimtai iš naujo 
pagalvoti apie Amerikos politiką. Pav. jis sako, kad jau 
.sena Jungtinių Valstijų teorija yra, jog mes turime bū
tinai reikalauti suvienytos Vokietijos, Tuo tarpu, girdi, 
“dauguma mūsų europinių talkininkų (Tame tarpe ir 
Tarybų Sąjunga), kurie tebėra nepamjršę tos mirties ir 
to sunaikinimo, kurį jiems atnešė vokiškasis militariz- 
mas bėgiu trumpo septyndešimtmečio po to, kai Vokieti
ja buvo “suvienyta”, toli gražu nėra susižavėję matyti 
Vokietiją vėl suvienytą, nebent vokiečiai būtų neutra- 

„uralizuoti ir nuginkluoti.” - "
Vadinasi, visa Europa ir beveik visas pasaulis neno

ri apvienytos ginkluotos militarinės Vokietijos. Tai kur 
pateisinimas mūsų šalies teorijai ir politikai būtinai rei
kalauti suvienytos ir ginkluotos Vokietijos? Nėra jokio 
pateisinimo. Tokios politikos laikas atsisakyti. Tokios 
politikos laikymąsis tik gali privesti prie naujo pašau- 

* Jinio karo—atominio karo.

TĄJ Už TOKIUS 
SUTVĖRIMUS MES 
ŠAUKIAMI KARIAUTI!
'Chicagos dienraštyje “Vil

nyje” savo kolumnoje rugp. 
31 d. Leonas Jonikas rašo:

“Už Vakarų Vokietijos 
ir vakarinio Berlyno “lais
vę” kariausime, šūkauja ne 
tik neatsakomingi krank
liai, bet net ir pats prezi
dentas Kenedis,

"Štai jums “laisvoji” Va
karų Vokietija:

Leit. gen. Max Bernse!
Leit. gen. Heinrich Treti

ne r
Leit. gen. Heinrich Gaed- 

ke ' .
Generolas Hans-Joachim 

von Horn
Pulk. Hans Baumann
Admirolas Rolf f Johan- 

nesson, ir daug kitų.
Ką šitie generolai, admiro

Slėptuves, mes ir turčiai
ŠIANDIEN labai madoje kalbėti apie pasistatymą 

slėptuvių nuo atominių bombų. Valdžia smarkiai propa
guoja tą idėją. Komercinė spauda taip pat agituoja. Jau 
pridygo visokių kompanijų, kurios siūlosi visiems tokias 
slėptuves pastatyti.

Bet kiek slėptuvė atsieitų? Pigiausia slėptuvė., kuri 
veikiausia nieko nepaslėptų nuo jokių atominių dujų bei 
bombų, sako, kaštuoja $2,000. *O gera arba vidutiniai ge
ra slėptuvė, atsieitų apie $16,000!

Na, ir kiek gi darbininkų šeimų galėtų tokias slėp
tuves įsigyti, jeigu ir kažin kaip norėtų? Tik labai ma
žas skaičius.

Matote, ir apsisaugojime nuo mirties daromas skir
tumas. Neturi $2,00 ar $16,000, tegu tave velniai paima! 
Tegu išlieka gyventi ir veistis tik tie, kurių kišeniai pil
ni dolerių!

lai ir pulkininkai turi ben
dra su Vokietijos laisve, už 
kurią mūsų jauni vyrai tu
rėtų lieti kraują ir mirti?

Nagi jie visi yra koman- 
dieriai Vakarų Vokietijos 
Wehrmachto (karinių jė- 
gų)-

Prieš dvidešimt metų tie 
patys generolai, admirolai 
ir pulkininkai ėjo tas pačias 
pareigas Hitlerio W e h r - 
machte!

Kada tie hitlerininkai, už 
kurių laisvę mūsų valdžia 
p a s i ruošusi kariauti, ko
mandavo Hitlerio gaujas 
Antrajame pasauli n i a m e 
kare amerikiečių žuvo:

Kareivių — 884,135 
Jūreivių_____  100,392
Marinų_____ 91,718
Visų kartu__  1,076,245
Hitlerininkai atsakemin- 

gi už virš, milijoną ameri
kiečių gyvybių. Tie patys 
hitlerininkai šiandien šau
kiasi į “laisvąjį pasaulį” 
grąžinti senovę, ir mūsų iš
rinktieji tautos atstovai pa- 
gatavi vėl paaukoti milijo
ną ar daugiau gyvybių.

Baisi neteisybė! Atkak
lus nepaisymas istorijos pa
mokų !” ’

PUIKU, GERAI!
Kanadiškių klerikalų “Tė

viškės žiburiai skundžiasi:
“Laisvame pasaulyje baž

nytinei drausmei nusikaltu
sį kunigą suspenduoja jo 
vyskupas arba vyskupo ad
ministracines pareigas ei
nąs kunigas. Dabartinėje 
Lietuvoje kunigų suspenda
vimo teisę ^pasisavino ko
munistų pastatyta vyriau
sybė ir ją vykdo per vadi
namąją kulto valdybą...”

Tai esą bloga, tai esą bai- 
.su! ' ■
x Mums gi atrodo priešin
gai. Geragi-kad valdžia nu
sikaltėlius paėmė bausti. 
“Varnas varnui į akį ne
kerta,” kalba seni žmonės. 
Lygiai taip su vyskupų 
baudimu kunigų. Niekas iš 
tokių baudimų neišeidavo. 
Kunigai nesiliovė išdykavę. 
Kas kita, kai liaudies vy
riausybė paima nusidėjė
lius nubausti. Jie žino, 
kad jiems bus suteiktas tik
ras atpildas už nuodėmes.

KUBOS DARBUOTOJAS 
VYKS Į TARYBŲ 
SĄJUNGĄ

Iš Maskvos pranešama:
“Norėdamas padėti stip

rinti ir vystyti draugiškus 
Tarybų Sąjungos ir Kubos 
respublikos ryšius, TSRS 
Aukščiausiosios T a r y b os 
Prezidiumo Pirmininkas L. 
Brežnevas pakvietė prezi
dentą Osvaldą Dortiką To- 
radą su žmona aplankyti 
Tarybų Sąjungą oficialiam 
vizitui patogiu jam laiku.

Prezidentas O. Dortikas 
dėkingas priėmė kvietimą 
ir atvyks į Tarybų Sąjungą 
su oficialiu vizitu š. m. rug
sėjo 11 d.”

TAUŠKALAS
Dr. J. Gutas Kanados 

klerikalų laikraštyje užsi
spyręs tvirtina, kad visos 
išminties apie pasaulį ir vi
satą reikia ieškoti “šventa
jame rašte’’ (biblijoje). 
Girdi, tame rašte aiškiai 
pasakyta, “kad viskas Die
vo sukurta iš nieko.”

Toks ir esąs visokio 
“mokslo” pagrindas. Betgi 
šiandien šitai bibliškai pa
sakai tiki tik paskutinis bu
kaprotis. Nesinori tikėti, 
kad’ Dr. Gutas jai tikėtų. 
Jis veikiausia veidmainiau
ja, pataikaudamas dvasi
ninkijai. Gal iš jos nema
žai paramos gauna. Juk yra 
ir “mokslo vyrų,” kurie už 
“kruviną” grašį pasirengę 
atsižadėti sveiko proto.

JAUDINANTIS DIDELIO 
DRAUGIŠKUMO 
PAVYZDYS

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me tokią korespondenciją iš 
Anykščių.

“Buvo pats pavasario 
d a > b ymetis. > “Jaros” kol
ūkio kolūkietis Antanas 
Surgantas su kaimynais sė
jo javus. Staiga už pušy
nėlio iškilo dūmų stulpas. 
Sėjėjai pasiskubino gaisro 
pusėn. Išnėrę iš giraitės, 
jie pamatė, kad liepsnoja 
Surganto gyvenamasis na
mas. Po ilgos sausros per
džiūvę rąstai traškėjo lyg 
degtukai. Ką nors vertin
gesnio nepasisekė išgelbėti.

Surganto šeima liko, be 
pastogės. Sudegė maisto at
sargos .ir drabužiai. Ne 
laimė prislėgė, žmogų. Jis 
prisiminė, kaip buržuazijos 
valdymo metais gaisras iš
tiko jo kaimyną Joną Lau- 
relį. Visą amžių žmogus 
vargo, bet padoraus namo 
taip ir nebeįstengė suręsti.

—Nenusimink, Antanai, 
ramino Surgautą kolūkie
čiai.

Visuotinis kolūkio narių 
susirinkimas nutarė padėti 
nukentėjusiam. Kaimynai 
ir draugai sušelpė maistu, 
surinko daugiau kaip 500 
rublių namo statybai. 600 
rublių Surgautas gavo iš 
rajono draudimo inspekci
jos. Kolūkis išskyrė staty
binę medžiagą, apr ū p i n o 
transporto priemenėmis.

Nepraėjo nė keturi mėne
siai, ir kolūkinėje gyvenvie
tėje iškilo naujas Antano 
S u r gaut o namas, daug 
puošnesnis ir erdvesnis, ne
gu senasis .

Švęsdamas įkurtuves, su
sijaudinęs Antanas pasakė 
kaimynams.:

—Kaip gera, kad mūsų 
šalyje žmogus žmogui — 
draugas.”

MILIJONAS PLYTŲ
Jurbarko rajono “Lieps

nos” kolūkyje prieš keletą 
metų pastatyta plytinė, ku
rios šeimininkai — keli ap
linkiniai kolūkiai.

Plytinė kasmet plečia sa
vo gamybą kolūkinėms sta
tyboms — visuomeniniams 
pastatams ir kolūkiečių gy
venamiesiems namams.

• Gerai sezoną pradėjo ply
tinė ir šiais metais. Čia jau 
supresuota daugiau kaip 
100 tūkstančių plytų. Be 
to, pradėtos gamifiti skylė
tos plytos, pasiruošta dre
nažo vamzdžių g a m y b ai, 
pastatyta dar viena nauja 
džiovykla. Šiemet plytinė 
pagamins vieną milijoną 
plytų.

Jungtinnių Valstijų ko
mercinės spaudos leidėjai ir 
jos kolumnistai , tvirtina, 
kad ta spauda “laisva”, kad 
ji “teisingai informuoja” 
savo skaitytojus. Apie jos 
“laisvę” netenka kalbėti: 
kiekvienas d a r b i n i n k ų 
streikas tą parodo, nes ta 
spauda visada yra fabri
kantų pusėje.

Tarptautiniais klausimais 
ji “informuoja” taip, kaip 
reikalauja valstybės užsie
nio politika. Prieš kiek lai
ko JAV valdžia jau buvo 
pasisakius už užmezgimą 
diplomatinių ryšių su Mon
golijos Liaudies Respubli
ka. Komercinė spauda ir už 
tai rašė. Atvykęs Čiang 
Kai-šeko v Odininkas per
kalbėjo JAV nuo to žings
nio, tai ir komercinė spau
da išstojo prieš ryšius sū 
Mongolija.

Priešingumai
Kai kurią dieną vienas 

dienraštis rašo vienaip, o 
antras kitaip ir paprastas 
skaitytojas negali susigau
dyti. Štai rugpiūčio 29 d. 
“New York Daily News” 
net dviejuose puslapiuose 
tilpo ilgas straipsnis Jerry 
Greene, kurį jis parašė iš 
Vakarų Vokietijos būda
mas prie Jungtinių Valsti
jų Septintos armijos.

J. Greene įrodinėja, kad 
Vakarai yra “nepasiruošę 
karui prieš TSRS”. Jis ra
šo, kad TSRS armija yra 
didesnė, geriau išlavinta, 
apginkluota ir pėsti j a ato
miniais ginklais. Tarp kit
ko jis rašo:

“Prieš šešioliką metų, pa
baigoje Antrojo pasaulinio- 
karo, Jungtinių Valstijų ar
mija buvo ginkluota tan
kais “Model-48”, neblogais, 
galinčiais muštis prieš so
vietinius tankus to laiko, 
bet dabar JAV tankai ne
prilygsta Tarybų Sąjungos 
tankams". NATO šnipijada 
raportavo, kad Tarybų Są
junga, tik europinėje daly
je, turi 35,000 tankų, o jos 
satelitai dar “20,000 tan
kų.”

Greene kaltina NATO “už 
apsileidimą”, kad vietoje 50 
divizijų Europoje turi tik
tai 20. Kas dėl JAV, tai jis 
rašo:

Bet kaip tai atsitiko, 
kad Jungtinės Valstijos 
nuo pabaigos Antrojo pa
saulinio karo išleido apsi
ginklavimui šimtus bilijonų 
dolerių ir dabai1 randasi to
kioje padėtyje, kad neturi 
jėgų ir ieško diplomatijos 
kelių išrišimui Berlyno 
klausimo.”

Kodėl jis taip rašo? Jis 
turi tikslą paremti dar di
desnį JAV apsiginklavimą. 
Jis stengiasi taip “apdirb
ti” skaitytojų protą, kad 
jie nei negalvotų apie dide
lius taksus, dideles išlaidas 
apsiginklavimui, nes būk 
JAV “labai silpnos”.

Tą pačią dieną kitas New 
Yorko dienraštis “Jourhal- 
American” įtalpino straips
nį Davido Senter — “Vaka
rai apsiginklavime turi pir
menybę”. Jis rašo, kad Va
karai Berlyno klausimą tu
ri spręsti iš “jėgos, pusės”, 
nes jie “militariniai daug 
galingesni už komunistu ša
lis”.

Jis rašo: “Vakarai turi 
2,200 karo laivų, 25,000 ka
ro lėktuvų ir 200 pėstijos 
divizijų.., NATO Centrinė
je Europoje yra pasirengęs 
karui su daug galingesnė
mis jėgomis, negu komunis

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 8, 1961

tai turi... JAV sunkieji ir 
lengvieji ginklai, artilerija 
ir kiti įrengimai yra geres
ni už komunistų... Jeigu ka
ras kils, tai Sovietai nega
lės visų savo jėgų vartoti, 
nes jų komunikacijos lini
jos ilgos, eina per satelitų 
šalis, kurias jie turės sau
goti. NATO jėgos šios pro
blemos neturės”.

Pagal Senterį, tai NATO 
tuojau turi palikti “diplo
matijos notų žaidimą”, o 
“imtis militarinės jėgos” 
ginčijamų klausimų spren
dimui.

Kodėl Senteris taip ra
šo? Todėl, kad jis remia 
karo ruošėjų politiką. Jis 
įkalbinėja Amerikos žmo
nėms, būk karas būtų tik 
Vakarų pasivaikščiojimas 
po socialistines šalis. Tokių 
“strategų” buvo ir išvaka
rėse Hitlerio užpuolimo ant 
Tarybų Sąjungos. '

Kas dėl jų paduotų skait
linių apie tankus, lėktuvus, 
tai jos šakėmis ant vandens 
rašytos. Nei viena valsty- 
tybe nepasako ir neparodo 
savo niilitarinių jėgų — ta
tai yra didžiausia slaptybe. 
Tos skaitlinės yra tų ko
lumnistų, ir tokių, kaip jie, 
iš piršto iščiulptos.

JAV ir pasaulis
Tą pat dieną “Long Is

land Press” įtalpino straip
snį savo kolumnistų Robert 
S. Allen ir Paul Scott. Jie 
rašo, kad prezidentas kal
bės Jungtinių Tautų Asam
blėjoje, kurios sesija atsi
darys rugsėjo 19 d. Kolum
nistai siūlo Kenedžiui išsto
ti už nusiginklavimą, ki
taip* JAV neteks pritarėjų.

“Nepadarykime klaidos 
nusiginklavimo reikala i s, 
nes tas klausimas yra labai 
svarbus kiekvienoje šalyje, 
išimant JAV. Nusiginklavi
mo reikalais visur žmonės 
susirūpinę ir tą klausimą 
diskusuoja Europos spau
da. Mes neturime nedakai- 
nuoti pasaulinę nuomonę. 
Mes turime tendenciją vis
ką pasverti iš mūsų taško. 
Bet mes turime to išvengti 
nusiginklavimo klaus i m e, 
arba tas mums brangiai 
kainuos”.

Galima sutikti su šių 
dviejų kolumnistų nuomo
ne, bet vargiai JAV vyriau
sybė ir diplomatai priims 
jų patarimą. Tarybų Sąjun
ga prieš du metus pateikė 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje nusiginklavimo planą, 
prieš kurį JAV ir jų talki
ninkės išstojo. i

„ V. Sūnūs

TAI BUS BENT ŠEIMAI
Rugp. 23 d. N. Y, News 

laidoje buvo įdėta Kalifor
nijos dviejų našlių su jų 
vaikais paveikslai. Laivyno 
viršininkas-oficierius Louis 
Beardsley, našlys, turįs 10 
vaikų, tuoksis su našle Ele
na North, turinčia aštuonis 
vaikus.

Po vedybų bus 20 burnų 
prie stalo. Pietums reikės 
iškepti geroką gabalą kar
vės. O kur pridėękai? Ra- 
gažė daržovių, kepalas duo
nos, čvertokas bulvių, vied- 
ras pieno ar kavos...

Naujavedis ieško dides
nio namo sutalpinimui šei
mos. Kai kas pataria pasi- 
randuot pusę kareivinės.

4. N.

Pekinas. — Kinija slnu- 
čia į Hongkongą skiefį 
prieš cholerą.



V y t. Misevičius

j GRAŽINKITE MUMS MŪSŲ DUKTERĮ!..
“Prašome draugo sekre- 

riaus padėti mums. Mes, 
tėveliai, labai prašome Jū
sų. Mūsų duktė Arlauskai
tė Koste, Juozo, gyvena 
Kretingoje, Pievų gt. Nr. 2. 
Ji labai yra susirišusi su 
kunigais, kurie ją vilioja ir 
išnaudoja. Ką uždirba, vis
ką atiduoda kunigams. Pa
ti įgavo kažkokią ligą per 
klūpėjimus prie kunigų...

Tur būt, yra įstojusi į 
slaptas vienuoles. Tenai yra 
kokie broleliai, tai kartu ir 
krauna pinigus kunigams, 
o mūsų — tėvų neklauso. 
Kunigai prikalbėjo, kad 
numirusi būsi šventoji... 
Paliko užsidariusi ir mūsų 
neklauso. Jeigu galite, tai 
kaip nors padėkite mūsų 
prašymui... Tegul važiuoja 
į namus, pas tėvelius. Gal 
susitvarkytų kaip kiti jau- 

!^ni, o tie kunigai išvarys iš 
proto. Rytą, vakare eina į 
bažnyčią...

Mes, tėveliai, būtume la
bai dėkingi partijai ir vi
siems Jums, jeigu Jūs ga
lėtumėte padėti išauklėti 

ikaip pridera. (Laiško kal
ba netaisyta.)

Arlauskas Juozas 
Telšių rajonas 
Ubiškės paštas, 

Pervainių km.” 
MERGGINA MELDĖSI
Man šis raštas pateko at

sitiktinai. Svečiavausi pas 
LKP Kretingos rajono ko
miteto sekretorių Igną Jo
nušą. Atnešė eilinį paštą. 
Vieną laišką praplėšęs, Jo
nušas ilgokai galvojo. Pas
kui padavė man: “Skai
tyk.”

Su jo turiniu skaitytojas 
susipažino. Ilgai nelau-; 

kęs, pasukau Kretingos gat
vėmis į Pievų 2. Kostės Ar
lauskaitės čia neradome.

—Tikriausiai bažnyčioje, 
—pasakė kaimynė. — Jau 
pamaldesnė už patį šventą 
tėvą Romoje pasidarė. Me
ta darbą, rodos, prie gele
žinkelio dirba, ir lekia į 
bažnyčią.

Tuščia ji, tuštutėlė: ku
nigėliai dar prieš porą va
landų, pasiėmę meškeres, 
spiningus, iškulniavo vėsin- 
tis prie upės. Dvasiškas 
tėvelis Ivanauskas, nepame
nu, šiuo kartu ar su moto
roleriu, ar motociklu išbirbė 
i svečius...

Taigi, dievo namai liko 
be šeimininkų. Bet, atro
do. apsirikau; ne, ne visai 
tuščia bažnyčia. Netoli alto
riaus, klaupkose sėdėjo jau
na šviesiaplaukė mergina, 
mergina meldėsi.

Praėjo valanda.
4Mergina meldėsi.

Apžiūrėjau bažnyčią. Za
kristijoje aidėjo keisti gar
sai. Pažvelgiau pro duris 
—klaupkose, vėsumos liū
liuojamas, gardžiai knarkė 
altarista.

Mergina meldėsi.
* Su ja pasikalbėti nepavy

ko.
RIKSMAS 

PERVAINIUOSE
Po kurio laiko nuvykau į 

Telšių rajoną, Pervainių 
kaimą.

Arlauskų troba buvo už
rakinta. Netoli kolūkio 
bandą ganęs kerdžius liepė 
palaukti, nes Arlauskienė 
tuojau turinti sugrįžti. Pa
galiau išvydome ją pačią. 
Senutė su didžiuliu maišu 
ant pečių, sunkiai alsuoda- 

i fla, ėjo takeliu.
L Kai sužinojo, ko mes at
vykome, jai per raukšlėtus 
skruostus ašaros ėmė rie
dėti kaip pupos. “Grąžinki-

o s
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sų gerbiami žmonės giria 
per iškilmingus posėdžius, 
deda jų portretus laikraš
čiai, didžiuojasi jais tėvai, 
kaimynaį. Štai, Jonas Ro- 
mančiukas, Lina Romašaus- 
kaitė... Vagi, Birutės Dau
ny tės pavardė, ji dirba ir 
greitai vakarais baigs vi
durinę mokyklą; antai, abi
turientė Danutė Poš kute 
atėjo dirbti į kolūkį ir ža
da toliau mokytis...

O kur jos, jo dukters 
Kostės vardas? Kodėl nu
tilo, kodėl nesigirdi jos juo
ko jaunimo vakarotuvėse?

“SESELĖS” IR 
“BROLIUKAI”

Kretingos miesto gatvė
mis neramiai prasirango 
vyriškis. Veidas susiraukš
lėjęs, plikagalvis. Akutės 
tik šaudo į visas puses. Jį 
vadina broliu Serapinu. Ži
noma, jis turi ir pavardę.

Galėtų jis mums papasa
koti nemažai: apie buržua
ziniais metais klestėjusį 
vienuolyną, apie biznį skly
pais, šventųjų kaulais. Apie 
vienuolyne įsikūrusį šnipų 
lizdą, apie pokarinius me
tus, slaptus bunkerius vie
nuolyne, žudikus, mirties 
sąrašus, ginklus... Daug ką 
galėtų brolis Serapinas pri-j 
siminti. i

Bet 
angies 
Broliai 
paslėpė 
požemiuose. Dabar jie var
čias! šmeižtais, spekuliaci
ja, prekiauja iš viduramžių 
išlikusiais prietarais ir fa
natizmu... Lyg kurmiai jie 
rausiasi į žemę, į savo tam
sias uolas stengiasi įtrauk- 

. ti naujas aukas. Godūs

te mums dukterį, padėkite... 
Aš nebeturiu jėgų... Mel
džiuosi kasdien dievui, bet 
kas iš to?”—prašė moteris.

Pakvietė mus į vidų. Tro
boje švaru. Virpančiomis 
rankomis Arlauskienė atri
šo atneštos skarelės mazgą. 
Ištraukė nuotrauką.

—žiūrėkite...
Tai toji pati mergina, ku

rią mačiau bažnyčioje, Kre
tingoje. Tik nuotraukoje ji 
aprengta baltu rūbu, greta 
altoriaus.

—Pirmosios komun i j 
proga nusifotografavo? 
klausiu vėl.

—Ką jūs! Jai dabar
metai. Nuotrauka pernai 
p a d a r yta, — motina vėl 
ašaroja,—į vienuole, į vie
nuoles naujokes, ar kaip ten 
ją, slaptai įšventino kuni
gai...

Kitoje nuotraukos pusėje 
neraštinga ranka kažkas 
užrašyta.

—Kas čia rašė? — klau
siu. — Koste? Tai kodėl ne
simoko?

—Šaukia, kad mokslas 
velnio išmonė. Kunigai mo
ko, kad dabar visos knygos 
mokyklose bedieviškos, — 
aiškina senoji Arlauskienė.

—Šiaip tai ji neatvažiuo
ja. O kai sužinojo apie 
laišką, atsidundėjo. Čia il
gai draskėsi.

Štai kaip visa tai vyko.
Motina verkšlena:
—Kostele, juk aš ant ši

tų nuo darbelio sukempėju- 
sių rankų išnešiojau tave... 
Paklausyk manęs.

—Amžinai degsi pragare, 
velnio šakių badoma, kauk
si !

—Dukrele...
—Tylėk, kaip drįsai laiš- čiulptuvai tiesiasi į jauni- seną, kiekvierią ištartą žodį 

kus rašinėti
—Kostele,
—Nubaus dievas, nu- ’ 

baus...
Riksmas Pervainiuose il

gai nenutilo: būsima šven
toji niršo.

Ji sugrįžo į namus ne 
padėti tėvams. Ji atskubėjo 
čia dėl laiško, kuris išgąs
dino žmones juodomis suta
nomis...

Mus išlydėjo liūdnas mo
tinos akių žvilgsnis. Šių 
ašarotų akių, nuo darbo su
brinkusių v rankų, aš ilgai 
nepamiršiu...
POKALBIS KOLŪKYJE

Ūbiškėse, “Ra u d o n o j o 
Spalio” kolūkio raštinėje, 
gausu jaunimo. Viršuje 
girdėti muzikos garsai. Tai 
repetuoja saviveiklininkai. 
Čia viskas vietoje: kultūros 
namai, kinas, netoli biblio
teka, apylinkės taryba ir vi
sa kita.

Kolūkiečiams parodau iš 
motinos gautą Kostės nuo
trauką. Stebiu jaunimą, 
pagyvenusius žmones. Jie 
su didžiausia nuostaba žiū
ri į fotografiją, trauko pe
čiais.

—Sunku patikėti, — kal
ba vienas. — Sukvailinta 
iki ausų...

—Čia ir tėvai kalti,—sa
ko kitas.

—Kodėl?
—Agi, kam leido jaunai 

merginai kažkur trenktis, 
kai kolūkyje darbo rankų 
reikia. Še, ir pateko į tikn-

dabar geluonis iš 
žiočių ištrauktas. 
Serapinai durklą 

giliuose, tamsiuose

Pušyno

didelis

—Arlauskas Juozas—vie
nas geriausių, darbščiausių 
kolūkiečių, — sako tokia 
raudonskruoste mergina.

Pats Arlauskas ne kar
tų sustoja, susimąstęs žiūri 
į kontrolėje iškabintus są
rašus, kuriuose mato savo 
dukters bendraamžių pa
vardes, girdi, kaip juos vi-

mą, į naivius žmonelius. 
Brolių Serapinų lizdai, ska
tinami ir remiami vietinių 
kunigų, išdygo čia pat, 
mieste, užmaskuoti, uždeng
ti nekaltumo, pamaldumo 
skraiste.

Greta “broliukų” atsira
do dievobaimingos “sese
lės,” kurios tapo dvasiškių 
įrankiais. Jos eina į na
mus, gąsdina tėvus praga
ru, grasinimais verčia leis
ti vaikus mokytis bažnyčios 
priesakų, nuodija tamsybių 
tvaiku. Užeiname Kretin
goje į vieną tokį “seselių” 
apgyventą namą 
gatvėje numeris 2.

Namas • naujas, 
lyg tvirtovė. Statytas ne
seniai. Jame gyvena devy
nios “seselės”: Šileikaitė 
Ona, Baužaitė Emilija, Te- 
kastaitė Kazė, Baltrušytė 
Stasė, šikšnytė Emilija, 
Bilčiūtė Bronė, Katkų te 
Barbora, Balšaitienė Kot
ryna. i '

Kambariai, kambarėliai. 
Visur ant sienų kryžiai, 
paveikslai, altorėlio pavida
lo baldai, gėlės. Kelios- “se
selės,” pilkai apsirengusios, 
verda bendrus pietus. Ki
tos įta r i n g a i “gręžia” į 
mus akimis. Antrame aukš
te mus nustebina visa ba
terija tuščių, nuo svaigalų 
butelių. Vyno, šampano bu
teliais užpildytas ir kitas 
palėpės kampas. Tikra 
“šventumo” nuotaika.

Mano draugas kretingie- 
tis tylomis juokiasi.

—Ne, jos gal ir nemau
kia, bet, matai, čia nuolat 
atvyksta svečiuotis kunigai. 
Pats supranti...

Niekas nedraudžia žmo
gui melstis tariamajam die
vui. Bet kai religija pasi
daro priemone vilioti iš 
lengvatikių paskutines ka
peikas, kai dėl to nukenčia 

ištisos šeimos, žmonės, jų 
sveikata, kai religijos prie
dangoje jauni žmonės nuo
dijami prietarais, atitrau
kiami nuo naudingo darbo, 
reikia griežtai ir viešai pa
sakyti: ne, to pakęsti ne
gali nė vienas doras tarybi
nis žmogus!

O juk kretingiečiai žino 
ne vieną atsitikimą, kai ti- 
kybininkai brovėsi į mokyk
las, viliojo jaunuolius į ku
nigų seminarijas, bandė 
juos paversti savo ištiki
mais, fanatiškais tarnais.

Iš Kretingos eina juodos 
gijos į Panevėžį, Kauną, 
Vilnių, Plungę... “Broliu
kai” ir juodomis skarelė
mis, juodais rūbais, juodo
mis kojinėmis apsirengu
sios seselės, tyliai, bet įnir
tingai audžia juodąjį vora
tinklį. Jame blaškosi ir 
naujoji jų auka—Koste Ar
lauskaitė.

KOSTE REGI 
ANGELUS

Užsikniaubusi šaltame 
kambarėlyje, Koste skaito 
mokykliniame sąsiuvinyje 
parašytus žodžius.

“...Sielos, kurios tikrai ir 
nuoširdžiai atsivers, išvengs 
ne tik pragaro, bet ir skais
tyklos...

Iš jaunimo tarpo dauge
lis laimės pašaukimą į ku
nigystę ir vienuolyną...

Šeimos ir vyresnieji vie
nuolynuose patirs pagalbos 
ne tik dvasiniuose, bet ir 
medžiaginiuose reikaluose...

Sielos lengvai nugalės pa
saulio nuodėmes, kūnišku
mo pagundas...

Uolios sielos patirs mal
dos ir aukos saldumą...”

Tokie sąsiuviniai bruka
mi į rankas jaunimui, plati
nami, perrašinėjami. Jūs 
šypsotės? Nereikia!

Koste kiekvieną jūsų šyp- 

ir juodosios “se-

priims kaip baisų įžeidimą, 
kaip piktžodžiavimą. Jos 
širdyje suliepsnos neapy
kanta jums...

Rvtais, vakarais Koste 
meldžiasi bažnyčioje, auko
ja savo paskutines jėgas, 
santaupas atiduoda kuni
gams. Ją tikina rudieji 
“broliukai” 
selės1’: Koste numirusi taps 
šventąja.

Ją taip užnuodijo, kad po 
ilgo pasninko, nemigos nak
tų, maldų, rytmečiais baž- 
nvčioje ji jau ne kartą “ma
tė” dievo motiną, kartu su 
ja vaikščiojo po dangų, jai 
šypsojosi angelai, aukso 
sparnais plasnojo, ji kalbė
josi su pačiu barzdotu die
vu. Koste pasiryžusi bet 
kokiai aukai, kad tik jai ne
atimtų šios “laimės.” Juk 
ji bus šventąja, ji darys ste
buklus, tokius kaip šv. An
tanas, vaikščios po dangų 
su palmės šakele rankoje ir 
giedos...

Štai ką tamsybininkai pa
darė iš žmogaus.

GYDYTOJAI 
IR DIEVAS

Dar kartą beldžiuosi į 
Pievų 2. “Nėra Kostės, — 
atsako kaimynė. — Koste 
serga, Kostę nuvežė į nau
jąją ligoninę.”

—Kas nutiko? — teirau
juosi.

— Vis per tas maldas, 
bažnyčias. Pasninkai, mari- 
nimasis, “aukos” išsekino 
organizmą. Dabar, kai į li
goninę papuolė, ji nerūpi 
nei kunigams, nei' “broliu
kams,” nei “seselėms”...

Užeiname į ligoninę. Švie
sioje erdvioje palatoje guli 
Koste. Perduodu linkėjimus 
nuo tėvų.

—Gera čia?—klausiu.
Įeina gydytojas. Jis per

spėja, kad ligonė sunkiame 
stovyje. Jos varginti pokal

biams negalima. Gydytojas1 
žino Kostės istoriją. Jis 
kalba švelniai juokauda
mas:

—Ar nekeista, kad gydy
tojas komunistas gydo 
“šventąją”? Kad savo bū
simai kolegei šventas Anta
nas vis dėlto nepadėjo... 
Na, tiek to,—surimtėja jis. 
—Išgydysime merginą, pa
statysime ant kojų... Bet 
koks jos tolimesnis kelias? 
Gaila merginos, gaila jos 
tėvų...

Atsisveikindami išgirdo
me telefono skambutį:

—Taip, aš čia, — atsi
liepė gydytojas. Prašau, pa
dėsime...

Mes jau ėjome, bet dak
taras sulaikė:

—Minutę! Jums, tur būt, 
bus įdomu išgirsti: kunigas 
Ivanauskas vėl turėjo ava
riją su motociklu. Ir vėl 
kreipėsi pagalbos į mus, ne 
į dangišką tėvą. Ką gi, pa
dėsime ir jam... Tas kuni
gėlis — autoinspek torių 
siaubas: jau ketvirta ava
rija... Gal svečiuose “pa
daugina,” ar ką? Aną sy
kį per katastrofą komuniją 
ant kelio išbarstė...

Pakelėje į ligoninę suti
kome komjaunuolius.

—Einame pas Kostę Ar
lauskaitę,—pasakė man jie. 
— Reikia pakalbėti su ja, 
Kostės istorija mus sujau
dino.

Man sekundėlę pasivaide
no ašarotos Kostės motinos 
akys:

“Grąžinkite man dukte
rį... Grąžinkite man duk
terį,” — lyg maldauja jos.

Taip, reikia grąžinti tė
vams dukterį!

Reikia grąžinti visuome
nei žmogų,, visų gėrybių kū
rėją, kuris savo protu, dar
bu įneštų savo indėlį į žmo
nijos statomą šviesų rūmą, 
paliktų ženklą, kad žmogu
mi buvęs...

Reikia grąžinti žmogui 
gyvenimo džiaugsmą.

Reikia sukvailintą mer
giną išplėšti iš tamsios fa
natizmo duobės.

Iš tų, kurie niekada ne
pasėjo nė saujos grūdų, o 
godžiai abiejomis rankomis 
valgo žemdirbių duoną!

Iš tų, kurie niekad nenu
kalė nė vienos vinies, o va
žinėja lengvomis mašino
mis ir motociklais!

Iš tų, kurie niekada ne
pasodino nė vieno medelio, 
bet mielai ilsisi girios pa- 
unksmėje...

Iš tų, kurie “dievo mei
lės” vardan skleidžia ne
apykantą, kurie savo juo
dais šešėliais nori uždeng
ti saulę.

“Švyturys” Nr. 13, 1961

KRAUJAGYSLĖS 
Iš TRIKOTAŽO

Pastaruoju metu Lenin
grado medikai, bendradar
biaudami su lengvosios pra
monės mašinų konstrukto 
riais, sukūrė mašiną, gami
nančią specialius trikota
žinius vamzdelius — krau
jagysles Pirmieji kliniki
niai bandymai parodė, kad 
šitokios kraujagyslės yra 
labai patvarios ir tinkamos 
įdiegti į chirugiją. Įžymu
sis šalies chirurgas, Lenini
nės premijos laureatas pro
fesorius P. Kuprijan o v a s 
jau atliko kelias labai sudė
tingas širdies kraujagyslių 
operacijas, kurių metu sėk
mingai prisiuvo naująsias 
trikotažines kraujagysles.

Leningrado kojinių fabri
ke “Raudonoji Vėliava” ne
seniai paleista pirmoji, šaly
je trikotažinių kraujagyslių 
siuvimo mašina.

3 p.-Laisvė (Libertyj— Penkt., rugsėjo (Sept.) 8, 1961

musų atostogos

lai
ža
nti-

Pasiilgę senų draugų, su 
kuriais per eilę metų veikė
me, sumanėme juos aplan
kyti. Aplankėme Churlius, 
Barštienę, Pattenburg, Au
gučius, Clintone, Augučius, 
Zavišių, Čepinskienę ir Mu- 
zikevičius, Budd Lake, N. J.

Aplankytieji visi pensi
ninkai, pirmiau gyvenę 
miestuose, dabar įsitaisę 
gražiose vietose tarpe miš
kų ir ežerų. Kiekvienas turi 
sklypą žemės ir prisisodinęs 
daržovių. Churliai nūs i- 
skundžia, kad miškų gyvū
nai jų kopūstus ir kitas 
daržoves nuėda. Iškamša 
padėta jų nubaidymui nie
ko nepadeda. Muzikevičiai 
sako, kad paukščiai jų pa
sodintų šabalbonų visus žie
dus nurinko.

Zavišius praleidimui 
ko, prisiraškęs lapuotu 
kelių, pina vantas, kad 
vykęs į turkišką pirtį galė
tų gerai pečius pakaitinti. 
Jisai sako, kad pirtyse to
kių vantų nėra.

Vasara baigiasi. Ir tie, 
kurie “laukuose” gyveno 
tik karščių laikotarpiu, po 
Darbo dienos vyksta atgal 
į miestus. Gyventi ten žie
mos laiku pasiliks nedaug.

Gyvenantieji prie ežero ir 
miško vieni žvejoja, kiti 
plaukioja arba laiveliais va
žinėja. Čepinskienės antys 
anksti rytą sutartinai kuk- 
si, pažadindamos miegan
čius, kad jau laikas keltis. 
Muzikevičius ir Zavišius ei
na kelias mylias, kad ne
leisti muskulams surambė- 
ti.

Churliai turi daug obuo
lių, net obelių šakos linksta. 
Churliai atvykusius juos 
aplankyti apdovanoja obuo
liais. Vykdami kitus aplan
kyti veža jiems, kad prisi
keptų pajų. Jų pora avių 
gražiai at rodo Šieno 
^prisipiovęs turi žie
mos atsargai Bet ju ūkis 
esąs ant pardavimo. Tačiau 
Churlis pasakė, kad mieste 
gyventi jie negrįžtų. Tyras 
oras sveikesnis gyvenimui.

Atsitiktinai pasitaikė da
lyvauti ūkininkų šokiuose 
ugniagesių paramai Jauni
mas šoka cementinėje gat
vėje, senimas nešoka. Bet 
kuomet užgrojo polką, tai 
visi pagyvėjo, ir kai kurie 
moka polką gražiai šokti.

Barštienė daro žingsnius 
narsitraukimui dukters iš 
Lietuvos. Jos duktė išvyko 
i Lietuvą, rodosi, po pirmo 
nasaulinio karo. Ji sako, 
vyrui mirus, vienai gyveni
mas pasidarė nuobodus.

Pas Augučius 
radome leidžiant 
naujakurius iš 
Park, N. J.

Well. įdomus 
kad miestiečiai, 
tutomobilius, 
įplanko lietuvius, turinčius 
sūriu, pieno bei kiaušinių.

Ačiū visiems už draugiš
kumą.

Churliai, beje, turi parsi- 
vežę nemažai plokštelių iš 
Lietuvos. Jie abu Lietuvą 
aplankė.

Muzikevičiai įsigijo nau
ją modernišką namą su vi
sais patogumais. Įsigijo ir 
automobilį.
Pasikalbėjau su atvykusia 

iš Lietuvos
Sutikau atvykusią iš Lie

tuvos pas savo gyvenimo 
draugą moteriškę, kurią 
pavadinsime X, nes ji pra
šė jos vardo neskelbti. Ji 
atvyko šiais met. Lietuviš
kai moteris kalba gražiai, 
skaito gražiai, susidomėju
si Lietuvos gyvenimu. Mū
sų spaudą skaito su įdomu

Clintone 
vakacijas 
Cliffside

dalykas, 
turėdami 

punktualiai

mu. Ji apgailestauja, kad 
nematė išvykusios į Lietu
vą Ambrazienės pasikalbė
jimo aprašymo “Laisvėje” 
Ji ją gerai pažįstanti.

Ji sako, kad (?—Red.) 
1863 Bulotas Juozas atėmė 
iš jos giminių 30 hektarų 
žemės, išveždami juos į Si
birą. Jie grįžo iš Sibiro 
1926 metais, atgaudami sa
vo atimtą žemę. Gyveno pa
siturinčiai, turėdami kelis 
samdinius. Ji sako, aš par
vykau į Lietuvą iš Ameri
kos 1931 metais, pergyve
nau antrą pasaulinį karą, 
matėme Vokiečių ir Sovie
tų karus, kentėme vargą, 
teko badauti. Miškiniai 
nakties laiku neprašydami 
atvykdavo maisto,— neduo
si maisto, rizikuoji savo 
gyvybe. Ir turėjome, girdi, 
taikintis prie aplinkybių, 
kad išlikus gyviem.

Toliau ji sako, kad Lietu
voje liko mūsų sūnus. Jis 
esąs pasitenkinęs Lietu
vos gyvenimu ir vyriausy
be, pasiekė mokslą. Mokslas 
ten visiems prieinamas. 
Jaunimas linksmas, dainos 
skamba kolūkiuose, dides
nėse pramonėse veikia cho
rai.

Ir ji pažymi, kad prie 
Smetonos jaunimas nebuvo 
taip išmokslintas, koks yra 
dabar. Tie dainininkai,' ak
toriai, kurie apleido Lietu
vą, manydami, kad Lietuvą 
dailėje nukentės, apsigavo. 
Priaugo dainininkų, akto
rių, piešėjų ir Lietuva eina 
pirmyn su nauja karta. Ji 
nesibaimina pavadinti tave 
draugu. “Ponas”, tai Sme
tonos laikų palikimas.

Į paklausimą, koks jų bu
vo nusiteikimas, kuomet 
vietos valstiečiai dėjosi į ko
lūkius, kuomet turėjote ge
rą gyvenimą ir gerą plotą 
žemės, atsako: mes pilnai 
sutikome su daugumos ta
rimu. Mes žinojome, kad at
skirais sklypais dirbs žemę 
senoviniais įrankiais. Kolū
kiai, su pagalba valstybės, 
dirba traktoriais. Valstybė 
kolūkiam suteikia trąšų ir 
duoda kitus reikalingus 
ūkiui dalykus, kuomet likę 
pavieniais to negalės gauti. 
Ji sako: mūsų kolūkis gerai 
tvarkomas ir dirbantieji 
gauna gerą atlyginimą už 
darbadienius.

Ir kuomet užklausiau, ar 
dar yra pavienių ūkininkų 
su mažas sklypais žemės, 
atsakė: Taip, dar yra. Ji 
sako: Šalia mūsų kolūkio 
yra du tokie užsispyrėliai, 
kurie nesideda prie kolūkich 
Jų ūkis prastas ir gyvena 
prastai, neturi trąšų, pava
sario sulaukę neturi duo
nos, bet savo užsispyrimo 
laikosi, ir jų valstybė ne
verčia dėtis prie kolūkio. Ji 
sako, kad su laiku jie susi
pras, jog visų bendras dar
bas našesnis.

Ji prašė, kad kuomet bus 
rodomi judomi paveikslai iš 
Lietuvos, jai pranešti, ji 
juos nori pamatyti ir prisi
minti Lietuvos jaunimą, 
dainas. Ji pagiria Narkėliū- 
naitę, kad ji nepasidavė 
Stukui ją suklaidinti. Stu- 
kas pilnas melų apie Lie
tuvos gyvenimą.

Baigdama sako: Aš esti 
dėkinga Lietuvos vyriau
sybei, kad ji leido man iš- , 
vykti iš Lietuvos ir atvykti 
pas savo gyvenimo draugą f 
Amerikoje. Apie savo sū
naus parsikvietimą tikro 
nusistatymo dar neturi. 
Pagaliau jie nežino, ar jų 
sūnus norėtų apleisti Lietu
vą, kuomet jisai tiek su 
Lietuvos jaunimu susirišęs.

Pilietis
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ĮVYKIS LIBIEŠIŲ KAIME
i#/* " ' ėi' .....'vi  i‘i"'Kas is tikrųjų šiandien 
valdo mūsų Ameriką?

Rašo Jerome Davis
1 (P^aiga)

Moteriškė įbruko poetei megztinį, 
įspraudė Raudžiūnui ryšuliuką su mais
tu. Išvedusi juos pro daržus, pro švend
rėmis apžėlusį prūdą, parodę kelią ir 
paaiškino:

—Eikite tiesiai į rytus, žiūrėkit, kad 
saulė jums šviestų į nugarą... Baltaru
sijos miškuose gal susitiksite su mūsiš
kiais. Pabučiavusi Nėrį, latvė pasakė: 
—Duos dievas, pasibaigs karas, ir, jei 
teks jums būti šiose vietose, nepamirš
kite... Kalnišienės... Toji, kur vyras kal
vis...

Saulė leidosi už tamsaus miško, virs 
nušienautų pievų siautėsi miglos. * Oi’as 
greitai vėso. Raudžiūnas žygiavo., šau
niai užvertęs galvą. Jo nuotaika buvo 
nuostabi. Jis net pradėjo niūniuoti “Kai 
aš turėjau kaime mergelę.” O poetė vėl 
buvo susimąsčiusi: galvojo apie šeimą, 
apie ketvertų metų sūnų, su kuriuo taip 
staigiai, visai netikėtai teko išsiskirt... 
Kur dabar Balandis?.. Gal būt, nėra kas 
paduoda jam duonos kąsnelio... Rau
džiūnas niūniavo. Nusiskynė ramunę 
ir, pešiodamas po lapelį, tarsi burdamas 
“myli ar nemyli,” prabilo:

—Žinote, poete, jei nebūtų karo — 
puikiausia iškyla. Kokios čia apylinkės!.. 
Kaip Žemaitijoje...

Prie pat keliūkščio sujudėjo šieno ku
peta, ir išlindo dviejų žmogystų galvos.

—Stok! Šausiu, — nuskardeno krau
pus balsas.

Keleiviai krūptelėjo.
Vienas—stambus, žiauraus veido, dė

vįs pilko milo su stačia apikakle švarką 
ir smarkiai dvokiąs rūkytais lašiniais— 
buvo paprastas kaimo bernas. Kitas— 
žemas, raudonskruostis storulis, pasi
puošęs veliūrine ruda skrybėle, kurios 
šone šauniai styrojo plunksna, — mažy
tė, putniomis rankutėmis laikė dvivamz
dį šautuvą.

Bernas grubiai ištraukė iš poetės ran
kinuką, suradęs jame auksinį laikrodėlį, 
nerūpestingai įsileido šį į kišenę. Papū
tęs lūpas, vaizduodamas didžiai mokytą, 

’ jis ilgai spoksojo į dokumentus. Bet nie
ko neperskaitęs, per savo petį atkišo 
sėbrui. Storulis, vos žvilgterėjęs į storą 
ir minkštą knygutės viršelį, visas pasi
tempė ir išgąstingai riktelėjo:

—Į Libiešius! Pas vadą!
Salomėją Nėrį ir Raudžiūną jie atva

rė į nedidelį, vyšnių soduose paskendusį 
kaimą. Aplink suimtuosius susispietė 
apiplyšę ir murzini vaikai. Iš trobų iš
eidinėjo valstiečiai ir iš tolo, su baime ir 
užuojauta žiūrėjo . suimtuosius. Po pus
valandžio gražiausio namo prieangyje 
pasirodė pats vadas, vienmarškinis, už?,, 
miegotomis akimis, ant pečių užsimetęs 
karininko mundurą. Jis priėjo prie be
laisvių.

—Labas vakaras, draugai!
Jam niekas neatsakė.
— Malonu susipažinti... Rašytoja..., 

Aukščiausios tarybos deputatė... Nieko 
sau...

—Prašom atleisti, aš nepartinis... 
Prašom atleisti, aš nepartinis... Pra
džios mokyklos mokytojas:.. — spring
damas žodžiais, suvapėjo Raudžiūnas.

—Kas leido kalbėti?! Tylėt!—rikte
lėjo karininkas. — Žinom, žinom, komi
saras. — Jis pasisuko į šalį ir čiupo už 
atlapų arti prislinkusį senį. — O tu ko 
klausaisi? Iš kur? Aišku, nevietinis...

—Ponuli, aš iš Berzkalnio. Atėjau pas 
svainį druskos pasiskolinti...

Karininkas jį papurtė ir bloškė į gy
vatvorę. Senis vikriai pašoko ant kojųį 
griebė nuo žemės savo žiemtinę kepurę 
ir bematant dingo už valstiečių nugarų.

—'Pas žydus juos nuvaryti?—paklau
sė bernas, užtaisydamas šautuvą.

—Čia paukščiai stambesni. Juos reiš
kia atskirai saugoti. /Deputatę ir tą ko
misarą mes atiduosime tiesiai į gestapo 
rankas.

Visai jau buvo tamsu, kai Salomėją 
Nėrį ir Raudžiūną, uždarė nuošalioje 
daržinėje prie miško. Latvių fašistai, 
jausdamiesi saugūs ir būdami tikri, kad 
belaisviai nepaspruks, ūžavo po kaimą, 
prikeldinėjo iš lovų merginas, iki pat 
vidurnakčio skambėjo jų girtos dainos.

Vienas daržinės galas buvo prikrautas 
šieno, kitame — stovėjo vežimas, o už jo 
gulėjo karvė su veršiuku. Įsidrąsinęs 
veršelis dažnai prislinkdavo prie belais
vių: tamsoje žalsvai sublizgėdavo jo 
akys, jis suprunkšdavo ir tuojau spruk
davo atgal, kiekvieną kartą kojomis už
kabindamas vežimo ienas.

Lauke linksmai čirškė žiogai, pro 
daržinės stogo plyšį mirksėjo žvaigždė, 
ir atrodė, jog nėra jokio karo.

—Lygiai prieš savaitę tokiu metu aš 
gulėjau savo lovoje ir skaičiau Šolochovo 
“Tykųjį Doną.” Kokia knyga!..

v T
— O aš... Ir neprsimenu... Rodos, 

migdžiau savo sūnelį Balandėlį...
Sugirgždėjo iš lauko pusės užraktas, 

ir į vidų įgriuvo girtas latvių fašistas. 
'Įžūliai nutaikęs 'elektrinio žibintuvėlio 
šviesą Salomėjai Nėriai tiesiai į akis, 
nusikvatojo ir sušvogždė:

—Guten Morgen!
Sargybinis ištempė jį atgal.
—Įdomu, ką jie galvoja su mumis da

ryti?
—Aš nutariau, niekur neiti iš čia. 

Mirti man nebaisu... Kad tik užtektų 
jėgų, drąsos... Aš esu silpna moteriške... 
Suprantate, ko bijausi?..

—Taip, jie mūsų nepasigailės...
Raudžiūnas tamsoje suėmė poetės ran

ką ir stipriai stipriai paspaudė.
—Dovanokit, — tyliai, vos girdimai, 

pridūrė mokytojas.
Už daržinės sučežėjo žingsniai, kažkas 

atsitrenkė į sieną ir sunkiai plumptelė
jo ant žemės. Suimtieji nespėjo suvokti, 
kas ten lauke dedasi, kai priešais juos 
tarytum iš po žemės išaugo žmogus. Aki
mirkai tamsą perskriodė degtuko šviesa/ 
jie spėjo pamayti jauną veidą ir už ka
riško diržo užkištas granatas.

—Kelkitės ir einam,—pasigirdo* griež
tas balsas.

—Mes niekur iš čia neisim. Darykit 
su mumis, ką tik norite. — atšovė vis
kam pasiruošęs mokytojas.

—Brangi kiekviena minutė. Kitą rytą 
čia jau bus vokiečiai...

Pro išplėštas daržinės sienoje lentas 
jie išlindo į lauką. Sargybinio nebuvo. 
Viskas atrodė labai paslaptingai. Vai
kinas ištraukė iš krūmokšnių automa
tą, užsimetė jį ant peties ir mostelėjo 
ranka, duodamas ženklą sekti paskui jį. 
Ilgą laiką jie žygiavo mišku, kliūdami 
už kelmų ir šakų. Viską siautė beribė 
tamsa, ir tik viršuje, pro smailias eglių 
viršūnes, švietė dangaus ruoželis.

Vaikinas visą kelią taip ir nelprašne- 
ko.

Raudžiūnas bandė jį užkalbinti, bet 
tas šiurkščiai nutraukė jį. Tik kartą at
sisukęs paklausė Salomėją Nėrį, ar ji 
tikrai -poetė. Gavęs teigiamą atsakymą, 
vaikinas žengė dar sparčiau, visą naktį 
kartodamas tą patį žodį: “Greičiau!”

Miškas pasibaigė, ir jie išėjo į nedide
lę geležinkelio stotelę. Buvo tylu, ne
amtelėjo nė šuo. Netrukus tolumoje su
dundėjo bėgiai, ir iš tamsos kaip mil
žiniško slibino galva išniro garvežys. 
Pamažu lėtindamas greitį, jis lenkė sto
telę. Pirmas ant vagono laiptukų užšoko 
Raudžiūnas. Nepažįstamasis stipriomis 
rankomis pakėlė Salomėją Nėrį, ir ji, 
padavusi ranką mokytojui, įkopė į ma
šinų prikrautą platformą.

Švito. Ryškėjo trobos stogas, šieno 
stirta, žibinto stulpas. Vaikinas su au
tomatu ant pečių, įsodinęs juos į ešeloną, 
pasiliko stovėti' prie bėgių. Traukinys 
pradėjo didinti greitį. Salomėja Nėris 
atgavo jėgas., pamojavo ranka ir šūkte
lėjo:

—Kas jūs toks?!..
Traukinį pasivijo ramus vaikino bal

sas.
—Rusas... Tarybinis partizanas!

Poetas
Atrodo kartais — iš širdies 
Nebeišskėlsi kibirkšites, 
Kuri sušvistų žemei tavo 
Ir, suskambėjus lyg styga, 
Įsuptų tūkstančius staiga, 
Lyg vėjas jauną jūrą javo.
O kartais rodos -— tų gali 
Lyg varpas plačioje šaly 
Sugriaudeti balsu didingų, 
Uždegti širdis ir valia, 
Ir darbo, ir kovos galia — 
Tikrai, juk tau jėgos nestinga.
Kas duoda įkvėpimą tą, 
Kada galybė paslėpta 
Tavos širdies gelmėj netyli? 
Tai liaudis — motina gera 
(Už ją juk geresnės nėra) 
Tave kaip tikrą sūnų . myli.

E. Mieželaitis

i p.-Laisvė (Liberty)—Penkt.j rugsėjo (Sept) 8, 1961

Jungtinės Valstijos—-didi 
šalis, kurią pagimdė revo
liucija ir laisvės meilė, ša
lis, kurios pagrindą suda
ro kiekvieno piliečio teisė 
siekti laisvės, abejoti ir 
ginčytis, nesutikti ir net 
sukilti. Bet nuo tų dienų, 
kai mūsų valstybės įkūrė
jai paskelbė šiuos princi
pus, daug kas joje pasikei
tė. Teisių bilyje mes skai
tome: “Kongresas negali 
priimti įstatymų, apribo
jančių žodžio ar spaudos 
laisvę.” Ir vis dėlto mūsų 
krašte dabar žmonės suima
mi ir teisiami vien už pri
klausymą radikalinės kryp
ties partijai. 1

Mes neretai kuriame iliu
zijas apie tobulą demokrati
ją ir laisvę, bet susiduriame 
su realiais rasinės neteisės 
ir nusikalstamos valdančių
jų klasių savivalės faktais.

Pamažu mūsų šalyje iš
augo didžiulės korporacijos, 
turinčios bilijonų dolerių 
kapitalą, susikūrė milžiniš
ki kariniai koncernai, ir 
mes nei nespėjome apsi
žvalgyti, kai Jungt i n ė s e 
Valstijose atsirado nauja 
klasė — valdančioji klasė.

Kas gi iš tikrųjų valdo 
šalį? Sako, mums įvesta 
visuotinė rinkimų teisė. Bet 
šito negalima pasakyti apie 
Pietų valstijų negrus, ir net 
Šiaurėje paskutinėje bal
savimo stadijoje galima 
rinkti tiktai oficialius kan
didatus.

Daugeliu atvejų dėl to
kios padėties įsigali valdan
tysis elitas. ‘Prie jų pri
klauso turtingiausieji, iško
voję valdžią > vietiniuose or
ganuose. Visos valstybės 
mastu šalį tvarko grupės: 
politinis aparatas ir politi
kai profesionalai, kontro
liuoją ir naudoją šį apara
tą : finansų ir pramonės 
magnatai, teikiantieji poli
tikams pinigų bei materia
listai, kurie suryja apie 45 
bilijonus dolerių valstybinių 
išlaidų.

Vienodos visiems galimy
bės, būdingos ankstyvajai 
Amerikos istorijai, išnyko. 
Ne ta prasme, kad jaunuo
lis be lėšų visiškai negali 
pakilti iki “viršūnių,” o ta, 
kad yra žmonių, jau nuo 
pat gimimo paveldinčių vi
sas pramonės tėvonijų pri
vilegijas, ir yra tokių, ku
rie priversti pradėti nuo 
pat apačių — prie staklių, 
kasykloj, laukų darbuose. 
Retas kuris iš apačių pra
simušė į turtinguosius.

Panagrinėkime tuos, ku
rie potencialiai gali tikėtis, 
kad jiems teksianti vieta 
elite. Apie 125 žmonės turi 
per metus milijoną ir dau
giau dolerių pajamų, 380— 
nuo pusės milijono iki mi
lijono dolerių. Po to eina 
•1,383 žmonės, gaunantieji 
nuo 250 tūkstančių iki 
$499,999. Yra mažų ma
žiausia 11,500 žmonių, ku
rių metinės pajamos suda
ro nuo 100,000 iki 249,000 
dolerių. Be to, kai kurie iš 
jų turi vertybinių popierių, 
laisvų nuo mokesčių. Ka
dangi tokia tvirta jų finan
sinė padėtis, šie žmonės ga
li atsiduoti valstybinei tar
nybai, turėdami visas gali
mybes padaryti karjerą. 
Prie šios kategorijos pri
klausė Niujorko gubernato
rius Harrimanas, kuriam 
labai sekėsi tol, kol jis sto
jo prieš Rockefeller į. Vien 
tik Continental Insurance 
Company (draudimo kom
panija) valdininkai ir di
rektoriai 1959 metais kaip 

atlyginimą už patarnavi
mus gavo $2,283,260: į šią 
sumą neįskaityta *$75,000, 
kurie buvo sumokėti juri
dinei konsultacijai.

Savaime suprantama, kad 
valdantysis elitas įvairiais 
būdais mėgina išvengti mo
kesčių. Vienas tokių būdų 
—ilgalaikis kapitalinis pel
nas, apmokestinamas tik 50 
procentų, kitas būdas — 
“mokesčių nuolaida dėl at
sargų išsekimo” išgaunant 
naftą, eksploatuojant dujų 
telkinius ir kitas naudin
gąsias iškasenas. Dabar 
valdant ysis elitas varo 
kampaniją, kad būtų suma
žinti pelno mokesčiai, bet, 
smarkiai didėjant infliaci
jai ir valstybės įsiskolini
mui, šalis turės pasirinkti: 
arba palikti pakankamai di
delius pelno mokesčius, ar
ba bankrutuoti.

Kartu, nors daugelis tai 
neigia, kai kurie magnatų 
mokami mokesčiai patenka 
atgal į jų kišenę netiesio
giai—kaip atlyginimas sa
vo liokajams, tam tikriems 
p o 1 i t ikams bei militaris- 
tams arba net kaip valsty
biniai supirkimai iš tų pa
čių korporacijų.

Be to, prafnonininkus ir 
kariškius sieja tarpusavio 
ryšiai ir kita prasme: jie 
gali keistis vaidmenimis. Į 
gynybos ministro postą pa
skiriamas vienas iš tų, ku
rie pirmiau vadovavo kor
poracijoms. Gene rolams, 
atsistatydinusiems dėl, ąųi* 
žiaus, pavedama vadovauti 
stambioms korporacijo m s . 
Tai “naudinga,” nes buvęs 
aukštas armijos karinin
kas žino, kokia korparacijos 
tiekiama produkcija labiau
siai reiaklinga kariškiams, 
ir p’aprastai yra susipažinęs 
su tomis vidaus varomosio
mis jėgomis ,nuo-kurių pri
klauso užsakymai.

Stiuartas Mičamas bro
šiūroje “Darbininkų judėji
mas -ir šaltasis karas,” ku
rią išleido Amerikos bičiu
lių (kvakerių draugija) ra
šo:

“Dėl dabartinių ginklavi
mosi varžybų, susijusių su 
didžiai išvystyta technika, 
vyriausybės valdininkų ini
ciatyva ir teisė daryti svar
bius sprendimus perduota 
inžinieriams, planuotojams 
ir mokslininkams, kurie 
tarnauja didžiulėms pramo
nės korporacijoms ir yra 
pasižadėję tarnauti savo 
šeimininkų interesams.”

Pavyzdžiui, firma Gene
ral Dynamics iš pradžių 
sprendžia, kokių rūšių gink
luotė reikalinga vyriausy
bei, paskui nurodo Penta
gonui, ko jahi reikėsią at
eityje, ir, pagaliau, pasira
šo su tuo pačiu Pentago
nu šios ginkluotės tiekimo 
kontraktą. Nėra ko stebė
tis, kad General Dynamics 
savo firmos prezidento par
eigas patikėjo buvusiam ka
ro ministrui, ten dirba 54 
atsargos karininkai, kurių 
tatpe 17 admirolų ir 7 ge
nerolai ! Kokie gi yra rezul
tatai? Tik pef penkerius 
metus šios kompanijos ka
pitalai padidėjo; daugiau 
kaip 5 kartus. Čia įeina 
tiek atskirasis pelnas, tiek 
ir dividendai. Beje, .dau
giau kaip 85 procentai už
sakymų yra kariniai.

1958 metais šimtas kom
panijų gavo maždaug 7.4.2 
procento visų kontraktų iš 
karo miništerijos. Bendra; 
jų suma s udarė $16,164,- 
300. 'Tik 24 iš 25 stambiau

sių kompanijų gavo 56 pro
centus visų karinių kon
traktų, kurių kiekvieno ver
tė — nuo 10 tūkstančių do
lerių ir daugiau.

Šie kariniai kontraktai 
davė nepaprastai daug pel
no. Pavyzdžiui, nedi dėlė 
saujelė mūsų svarbiausių 
aviacijos kompanijų gavo 
tiek pelno, kad jis padengė 
80-82 procentus kapitalo 
investicijų. Be to, vyriau
sybė apmokėjo didelę dalį 
įrengimų vertės. 1954 me
tais kompanija “Boeing 
Aircraft” gavo $56,734,000 
pelno arba 161 procentų in
vestuoto kapitalo. Vyriau
sybė mano galinti pašaukti 
jaunuolius į armiją taikos 
metu, bet atsisako mobili
zuoti korporacijų, iš kurių 
ji perkasi, gaunamą pelną. 
Ji sudaro su šiomis korpo
racijomis beveik 80 procen
tų karinių kontraktų be jo
kios konkurencijos.

Visame pasaulyje didėja 
Amerikos karinės išlaidos. 
Pastatyta 950 karinių įren
ginių užjūrio teritorijose. 
Tai suryja aibę pinigų. 
Vien tik Japonijoje Jungti
nės Valstijos 1953-1957 me
tų laikotarpiu karin i a m s

Philadelphia, Pa.
950 Westinghouse kom

panijos darbininkų sulaikė 
darbą, užtardami du dirb- 
t u v ė s unijos pareigūnus, 
kurte nuėjo į unijos susi
rinkimą, nepasiklausę dirb
tuvės formano. Kompanija 
sako, kad tai darė discipli
nos sumetimais.

Sulaikymas darbo tęsėsi 
tris dienas, ir tik tuonįęt 
buvo pradėtas • darbas; 'kai 
kompanija grąžino suspen
duotus pareigūnus.

PRR kompanija išgavo 
drausmę (indžionkšiną) su
laikymui darbininkų strei
ko. U. S. District teisėjai 
patenkino kompanijos rei
kalavimą. Transporto uni
jos valdyba pasiryžo 15,000 
darbininkų sulaikyti darbą. 
Unija kaltina paskirtą Wa
shingtone taikintoją, kad 
nuo pereitų metų balandžio 
mėnesio nieko neveikia.*

Philadelphijoje gyvenan
tieji piliečiai, užsiregistruo
kite iki rugsėjo 18 d., kad 
galėtumėt balsuoti lapkričio 
mėnesį. Pasinaudokite sa
vo pilietinėmis tei s ė m i s . 
Neužsiregistravę negalėsite 
balsuoti.

• • "" •
Įvedus IBM mašinas į 

Delhaas mokyklą, kurios iš
leidžia mokyklos busus, su
taupė $11,000. Prieš dve
jus metus kursavo 26 bu- 
sai, nuveždami penkis tūks
tančius mokinių į 13-ką mo
kyklų. Dabar leidžia 24- 
ris busus į 17-ką mokyklų, 
nuveždami 5,300.

Valstijos legislatūroje no
rėta išleisti . įstatymą, kad 
neva labdaringos organi
zacijos, rengdamos labda
ringus parengimus, turi už-, 
siregistruoti. Jos, sakoma, 
turinčios palinkimus prie 
apgavysčių.

Jei šis įstatymas būtų 
perėjęs, tai būtų palietęs ir 
bažnytinius rengiamus bin- 
go. Įstatymas -nepraėjo.

Valstijos gubernatorius 
pasirašė įstatymą, paski
riant pusę milijono dolerių 
bibliotekų palaikymui.

--:- -1- 
linkimus lavintis plaukioti, 
dabar neturės progos.

Su pradžia rugsėjo mė
nesio' ir su mokyklų atida

tikslams kasmet išleido 
$570,4400,000 ir $2,852,000 
—įvairiems kariniams įreif; 
giniams, kurtų algoms 
t. t. Tokia mažytė šalis, 
kaip Libija, gavo 1957 me
tais $12,600,000 kaip kom
pensaciją už mūsų karines 
bazes. Vakarų Vokietija 
1953-1957 metais gavo iš 
Amerikos karinių organų 
$1,492,000,000 ir iki šiai 
dienai atsisako mokėti jos 
teritorijoje dislokuotos mū
sų kariuomenės išlaidas.

Dabar mūsų visuomenėje 
galima pastebėti tokį reiš
kinį: stambiausios plieno 
gamybos, chemijos, naftos, 
elektros kompanijos, Wall 
Stryto bankai ir kiti stam
būs pramonės tiekėjai drau
ge su militaristais viešpa
tauja ekonomikoje. Stam
biosios korporacijos gauna 
milžiniškus pelnus. Bet net 
ir tau ką jie duoda darbi
ninkams kaip darbo užmo
kestį, tam tikra dalimi s^ 
grįžta į tuos pačius ban
kus arba darbininkų išlei
džiama maistui, rūbams, 
buto n u o m p i h igiams ir 
daug kam tokio, ką jiems 
įbruka reklama.

(Bus daugiau)

rymu, 41 maudymosi basei
nas Philadelphijoje užsida
ro. Jaunimas, turintis pa-

George Munger, Pennsyl- 
vanijos universiteto sveika
tos instruktorius, lankėsi 
Sovietų Sąjungoje. Sako, 
Sovietuose maudymosi- ba
seinai veikia spalio mėnesį 
ir vėliau. Sniegas krinta, 
bet jaunimas plan k i o j a. 
Plaukiojo ir patsai Mun
ger. Baseinuose eina tyras 
vanduo, ir šiluma vandeip^fc 
78 laipsniai. Jisai sako, 
,kad Philadelphijoj mokyk
lų taryyba turėtų įvesti pa
našią sistemą. 

• • •
Pennsylvanijos valstijoje 

yra šimtas tūkstančių dar
bininkų, kurie dirba už ma
žiau negu $1 valandai. 
Valstijos legislatūroje yra 
stiprus judėjimas, kad kiek
vienas dirbantis gautų ne 
mažiau $1 valandai. Ma
žiau dolerio valandai gau
nantieji tūli viešbučių tar
nautojai, taksi vairuotojai, 
nuo namo į namą einantieji 
pardavėjai, labdaringų or
ganizacijų ir vasarinių 
kempių bei pajūrių tarnau
tojai.

Popieriaus darbininkai 
užgyrė sutartį su Paterson 
kompanija dėl pakėlimo 7 
centų valandai, dėl pailgi
nimo vakacijų, ir kitų pa
gerinimų. Darbininkus at
stovauja lokalas 500.

Harrisburge pasimota su
mažinti bedarbių pašalpą. 
Vienas senatorius pasiūlė, 
kad būtų pakelta savaitinė 
pašalpa nuo 40 iki 45 dol.

Bet išėmęs pirmą pašalpą, 
neturi teisės jos gauti ki
tais metais. Įstatymas ne
praėjo.

82 metų Bill Daubert vai
ruoja busą per 61 metus. 
Jis kiekvieną dieną išvaži
nė ja 78 mylias.

Užklaustas, ar turi palin
kimą pasitraukti iš darbo, 
atsakė, neturįs. Sako, pa
sitraukus iš darbo nebus 
ką veikti ir gyyvenimas bus 
nuobodus. Kompanijos dak
taro pasakymu, jis esąs 
sveikas — sveikesnis negp 
jauni. Kompanija, kurioje'fl 
jis dirba, sako, kad Dau
bert gali dirbti taip ilgai, 
kol jo sveikata jam leis.

Pilietis
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Lewiston-Auburn, Me.

&ETIKĖTAI mirė 
MYKOLAS BYRONAS

Rugpiūčio 12 cl., šeštadie
nio rytą, savo namuose stai
ga mirė ilgametis šio mies
to gyventojas Mykolas By- 
ronas. Gimęs Lietuvoje 
1890 metais. Amerikon at
vyko 1912 m. Iš amato au
dėjas. Ilgus metus išdirbo 
W. S. Libbey Co. audyklo- 

j je. Taupiai gyvendamas 
įsigijo puikius dvejus na
mus, iš kurių darė sau ir 
žmonai puikų pragyvenimą. 
Užaugino ir išmokslino sa
vo vienturtę dukrą, žo
džiu, gyveno pasiturinčiai.

Mykolas Byronas buvo 
pažangių minčių. Savu lai
ku buvo veiklus narys LLD 
31 kuopos, bet dėl tūlų prie
žasčių iš kuopos pasitrau
kė. Taipgi priklausė prie 
DLK Gedimino draugystės, 

/ kurioje ėjo pirmininko par- 
*eigas. Buvo linksmo ir tai

kaus būdo ir su visais ban
dė gražiai sugyventi. Rei
kalui esant, visada buvo pa
lankus visiems su pagalba. 
Už tai turėjo nemažai'drau
gų. Daug gėlių vainikų 
puošė velionio karstą.

Liūdesy paliko savo žmo
ną Oną Vilaniškaitę-Byro- 
nienę, dukterį Mrs. Stan
ley Currie (Mildred), Cran
ford, N. J., du anūkus; 
brolį Joną ir seserį Lietu
voje.

Palaidotas laisvai laišvie
čių kaimelyj Oak Hill kapi- 

♦ nėse.
Po laidotuvių visi paly

dovai buvo pakviesti į Balt
ramiejaus svetainę užkan- 
džiams.
- Mirusiam tebūna amžina 

atmintis! O liūdinčiai šei- 
^ittvai reiškiame gilią užuo
jautą ir linkime susiramini
mo.

PADĖKA
Dėkojame visiems dalyva

vusiems šermenyse ir paly
dėjime į kapines, už gėlių 
.vainikus ir užuojautos kor
tas. Taipgi dėkui grabne- 
šiams; rumfordiečiams, P. 
Kaulakiams, Brockton, 
Mass.: Arnoldui Kaulakiui 
ir šeimai, Mary Dailydai- 
tei, Flint, Mich.; taipgi 
gaspadinėms už puikų pa
tarnavimą prie sutaisymo 
užkandžių grįžusiems nuo 
kapinių.

' Ona Byronienė, žmona
Mildred Currie, duktė 
ir anūkai

IŠLEISTUVIŲ PROGA
Širdingiausia padėka vi

siems išleistuvėse dalyvavu
siems: mano vaikams, au
burn i e čiams, lewistonie- 
čiams ir nekuriems rum- 
ferdiečiams - mexikieciams 
ir visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie surengimo dėl 
mūsų išleistuvių bankieto ir 

" suteikė puikias dovanas. 
Didelis ačiū draugams A. 
J. Stukams už suteikimą 
vietos/ savo ūkyje. Ačiū 
rengėjoms: E. Krapavickie- 
nei, U. Vaitonienei, J. Ap- 
šegienei, S. Shileikienei, A. 
Steponaitienei, A. Sk'irmon- 
tienei, D. Vaitoniui ir K. 
Steponaitis. Taipgi ačiū 
draugei Rose Shileikienei 
už atsiųstą dovaną iš Ha
verhill, Mass.

Pakeičiau mano ilgų me
tu gyvenimo vietovę Au- 
burn, Me., į Anna Maria, 
Fla. Apleidau Auburną 
rugpiūčio 20 d. Važiuoda
mi automašina pasiekėme 

t jloridą rugpiūčio 24 d. Dar 
'F*kartą ačiū visiems mano 

draugams ir draugėms, su 
kunriais teko per ilgus me
tus gyventi ir sykiu drau

gijiniame gyvenime daly- 
vauti-dirbti.

Nesakau sudie, bet iki 
pasimatymo. -

A. A. Walins
STRATFORD, CONN. 
Dėkui už draugiškumą 
Nuoišrdus dėkui Birutei 

ir Alfredui Walins už drau
giškumą ir meilę link mūsų 
laike vizito pas juos. Taip
gi dėkojame už puikią ir 
naudingą dcvanną. Mr. ir 
Mrs. K. Jakutis, Mr ir Mrs. 
A. Walins, Mrs. K. Stumb- 
ris, Mrs. O. Niauras. Jūsų' 
nuoširdūs linkėjimai pasi
liks ilgai mūsų atmintyje!

“ A. A. W.
ANNA MARIA, FLA.

Ilgą metą mano svajonė 
išsipildė

Malonu buvo dar kartą 
aplankyti ir pamatyti savo 
gitmąją šalį Lietuvą. Visur 
mus jaunimas pasitiko su 
dainomis ir gėlėmis. Išgir
dus lietuvišką dainą ne vie
nam iš mūsų t u r i s t ų 
džiaugsmo ašara nuriedėjo 
per veidą.

Lietuvos viršininkų nusi
statymas link mūsų buvo 
labai draugiškas ir rūpes
tingas. Autobusais visus 
didimesčius ir tūlus kai
mus apvažinėjome. Aprodė 
daugelį išdirbysčių. Lankė
mės muziejuje. Girdėjome 
koncertus, matėme vaiku
čių lopšelius bei darželius, 
vaikų stovyklas bei vasar
vietes — puikias, švarias 
vietas prie vandenų. Pasi
mačiau su savo broliais 
Vincu ir Pranu ir sesute 
Angela, su kuriais pralei
dau ilgas valandas pasikal-! 
bėjimais apie praeitį ir da
bartį.

Neatsižvelgiant į pasau
linių’karų nuteriojimus, ku
riuos mūsų tėvų šalis turėjo 
pergyventi, šiandien Lietu
va jau ne tokia, kokia buvo 
smetoniniais laikais. Šian
dien Lietuva stovi ant tvir
tų pamatų, ^auga ir bujoja 
visais garais. Laukų lau
kai apsodinti bulvėmis bei 
daržovėmis., apsėti javais. 
Visai nesimato bulvių, 
sviesto ir mėsos trūkumo, 
apie ką “Sandaros” turistai, 
sugrįžę pasakoja. Supran
tame, jeigu mes ieškosime 
tik trūkumų, priekabių, tai 
rasime ir savo pačių na
muose.

Vieną galiu pasakyti: esu 
patenkintas vizitu Lietuvo
je. Linkiu visiems, turin
tiems ištekliaus, sveikatos 
ir proto, savo tėvų šalį ap
lankyti ir patiems pamaty
ti savo akimis, kaip Lietuva 
dabar atrodo.

John Walips

Hartford, Conn.
Laisvės .choras ruošiasi 

važiuoti j New Haveną rug
sėjo 17 d. Ten rengiami 
pietūs su visokiais įvairu
mais ir dainų programa at
žymoj i mui LDS 16 kuopos 
trisdešimt metų sukakties. 
Dainuos Laisvės ' choras, o 
G. ir O. šilkai pavaizduos 
Jonelio gyvenimo nuotaikas.

Choras kviečia pašaliečius 
vykti kartu. Kurie mylėsite 
važiuoti, matykite chorie- 
čius, kad suteiktų buse vie
tą.

LLD 3-čios Apskrities me
tinė konferencija įvyks spa
lio 15 d. Laisvės choro pa
talpose, 157 Hunge r f o r d 
St., 10:30 vai. ryto. Visos 
Apskrities kuopos privalėtų 
atsiųsti po gerą skaičių de
legatų į konferenciją. Jeigu 
viskas gerai susiklostys, čia 
turėsime turistą, kuris vie
šėjo Tarybų Lietuvoje.

Teko aplankyti L. Butke
vičienę. Ji po operacijos 
gydosi ligoninėje. Operaci
ja buvus sėkminga, sveika
ta pamaži taisosi, tačiau 
negreitai jinai galės užsi
imti kasdieniniu darbu.

Teko užsukti Suffielde 
pas Staugaičius. Staugai- 
tienė senokai serga, negali 
vaikščioti. Nežinanti, kas 
daryti., gydytis namie, ar 
vykti į ligoninę. Jos vyras 
Vincas, irgi seniai turėjęs 
nesmagumų su kojomis, dar 
ir dabar jomis tebesiskun- 
džia. Sveikas būdamas, kai 
gyveno Hartforde,, Vincas 
daug veikdavo.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai susveikti ir pečius 
suglaudus tęsti apšvietos ir 
pažangos darbą. Vikutis

New Haven, Conn.
IŠ MŪSŲ KOLONIJOS-
Linen Firm &' Workers of 

America unijos nariai gavo 
algų pakėlimą po 12 ir pusę 
cento valandai. Unija ir 
kompanija kontraktą pasi
rašė dvejiems metams. Kur 
yra darbo žmonių vienybė, 
ten ir galybė.

Wire Machinery 29.9 loka
lu nariai ir United Elect- 
rich and Radio lokalo darbi
ninkai gavo algų pakėlimą 
po 11 centų valančiai. Kon
traktas jau pasirašytas.

Keturios mergaitės, tarp 
14 ir 16 metų amžiaus, vo
gė brangius drabužius iš 
krautuvių. Jos suimtos. 
Policija mano, kad kas nors 
jas primokė ir yra jų už
nugaryje.

Kaip žinome, sekmadienį, 
rugsėjo 10 cl., waterburie
čiai ruošia pietus .pas Dr. 
Stanislovai tį. Iš mūsų 
miesto lietuviai ruo š i a s i 
vykti į tuos pietus.

J. Kunca

Baltimore, Md.
Ginkime, mūsų teises

New Yorke rugsėjo 23-24 
dd. įvyksta Jungtinių Vals
tijų demokratinių -žmonių, 
suvažiavimas kovai prieš 
McCarrano ir Smith įstaty
mus, tai yra, gynimui 
mokratinių teisių.

Iš Baltimorės vyks 
40 -delegatų. Lietuviai 
miame delegatus finansi
niai. Jau turime apie $20 
tam reikalui aukų, bet dar 
reikia daugiau. Pasiuntimo 
Marylando Komiteto adre
sas: 1526 Winford Road, 
Baltimore 12, Md.

Paaukokite kas tik gali
te.

de-

apie
re-

P. Paserskis

Binghamton, N. Y.
Mūsų žinios

Sužinojau, kad J. Nava- 
linskienė jau grįžo iš ligo
ninės. Jai buvo padaryta 
operacija, ligoninėje buvo 
12 dienų. Linkiu jai greitai 
pasveikti.

Padaugėjo mirimai. Rug
piūčio 25 d. palaidojome Ie
vą Palionienę. Laisvai gy
veno ir laisvai buvo palai
dota Glenwood kapinėse.

Rugpiūčio 28 d. palaido
jome Amiliją Žvirblienę į 
Vestel Hill kapines.

Rugsėjo 1 d. tapo palai
dota C. Bučinskienė. Tai se
niausia lietuvių tarpe mo
teris. Sulaukė 97 metų am
žiaus.

Teko sužinoti, kad mirė 
Elzbieta Jaškauskienė, Tai
gi, į trumpą laiką mirė ke
turios lietuvės.

John Vaicekauskas

Berlyniečiai jau nebeturi 
pasitikėjimo Vakarais

alžyriečiai smerkia
NATO intervenciją
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Vakarinis Berlynas. — 
“Pasiuntimas JAV 1,500 
karių į Vakarinį Berlyną, 
apsilankymai vicepreziden
to Johnsono, Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenaue
rio., prezicl. Luebke, vis tai 
buvo daroma pakėlimui Va
karinio Berlyno gyventojų 
ūpo” rašo Sydney Gruso- 
nas.

Bet jis ir kiti apžvalgi
ninkai stebisi, kad taip 
greitai nupuolė berlyniečių 
pasitikėjimas. Daug stu
dentų vyksta į Vakarų Vo
kietiją. Užklausti, kodėl jie 
negyvena vakariniame Ber
lyne, atsako: “Kas gali pa
sakyti, kas Berlyne bus už 
dvejų arba penkerių metų”.

MIAMI. FLA
Įvyko Lietuvių Socialio 

Klubo susirinkimas ir su- : 
tiktuvėš sugrįžusio iš Lie
tuvos V. Stankaus. Tai jau 
buvo trečias iš eilės L. S. 
Klubo kultūrinis parengi
mas. Ketvirtas kultūrinis 
parengimas atsibus spalio 1 
dieną, kuriame S. Zavis 
skaitys paskaitą tem o j e 
“Pradžia Kultūros Lietuvo
je”. Pirm susirinkimo visa
da atsibūna piknikas. Klubo 
darbščios gaspadinės pri
rengia ir sudeda ant stalų 
maistą svečiams.

Pirmininkas Viginas ati
darė susirinkimą ir prane
šė, kad po susirinkimo kal
bės Stankus, kuris tik sugrį
žo iš Lietuvos. Po trumpų 
valdybos raportų, pirminin
kas pakvietė pikniko komi
siją. Komisijos finansinį ra
portą išdavė Mrs. M. Bal- 
zarienė iš trijų mėnesių 
piknikų. Vyriausia gaspa- 
dinė (kapitonas) M. Kau- 
chienė raportavo, kad per 
tris mėnesius surengė 7 
piknikus ir, su pagalba kitų 
gaspadinių, -prirengė val
gius. M. Kauchienė padėko
jo per tą laiką dirbusioms 
gaspadinėms ir toms, ku
rios dovanojo maisto ir gė- 

,rimo klubui.
Labai gaila, kad M. Kau- 

chienę ištiko nelaimė, rug
piūčio 27 cl. susižeidė koją 
ii’xyra po gydytojo priežiū
ra. Draugė M. Kauchienė 
yra daug dirbusi dėl klubo 
ir dar serganti atvažiavo į 
susirinkimą išduoti rapor
tą. Susirinkimas pareiškė 
jai nuoširdžią padėką.

Po susirinkimo, 
pakvietė Stankų 
Draugas Stankus pasakė, 
kad jis neatkartos tų daly
kų, kas jau buvo iš pirmes
nės turistų grupės girdėta 
ir laikraščiuose rašyta. Jis 
kalbėjo labai gražiai ir sėk
mingai. Jis buvo labai pa
tenkintas, kad ’ nuvažiavo į 
savo gimtąją šalį. Jis pata
rė ir kitiems važiuoti. Sakė, 
atlankė Maskvoje Krem
liaus muziejų, pilną senovės 
skulptūrų, paveikslų ir ki
tokių įrengimų, kas jį ste
bino. Taipgi lankėsi Mask
voje požeminiame trauki
nyje (Subway), kuris M yra 
gražiausias pasaulyje, jo 
stotys atrodo kaip muziejai. 
Sienos subudavotos iš gra
žiausio marmuro, skulptū
ros, visokie( piešiniai. Porą 
sykių buvo užėjęs ir į baž
nyčias, jos yra labai dide
lės, galėtų tilpti apie pora 
tūkstančių žmonių. Lanko
si tik keletas desėtkų. Tai
gi, pasirodo, kad jauni žmo
nės jau nebetiki į tuos ne
pamatuotus burtus.

Draugas Stankus sakė, 
kad Lietuvoje jam niekas 
nekliudė, kur jis norėjo, ten

pirmin. 
kalbėti.

tai 
neteks

Berly- 
jie re

Diplomatai supranta, kad 
jeigu tik pasiliks tarp va
karinio ir rytinio Berlyno 
susisiekimo kontrolė, 
Vakarams Berlynas 
savo svarbos.

Biznieriai negalės 
ne išsilaikyti, jeigu
gaus žmonių ir medžiagų 
iš Rytų Vokietijos. Dar tik 
trys savaitės, kai Berlyną 
perskyrė kontrolės siena, o 
jau apie 400 mažų gaminto
jų turėjo iš biznio pasi
traukti, nes jie neturėjo la
vintų darbininkų. Biznie
riai sako: “Patriotizmas 
geras dalykas, bet jeigu ne
gali daryti biznio, arba ir 
tavo indėliams gręsia pavo
jus, tai kaip tada?”

vaikščiojo. Buvo į tėviškę 
nuvažiavęs. Tenai viskas 
tvarkoje, visi gerai gyvena 
ir patenkinti sovietine san
tvarka. Buvo nuvežti į Vil
nių, Kauną, Klaipėdą, Drus
kininkus ir kitus žymius 
miestus ir vietas. Kalbėjosi 
su ūkiu ir miestų darbinin
kais. Atrodo, kad jie yra 
patenkinti tarybine tvarka. 
Visi gražiai apsirengę, mo
terys bei merginos apsiren
gusios taip, kaip Amerikoj.

Darbininkai turi geres
nes gyvenimo sąlygas, negu 
prie buržuazinės smetoni
nės valdžios. * Darbininkai 
dirba 7 valandas. Jie yra 
aprūpinti ligoje, ligoninės 
už dyką, gydytojas ir vais
tai ir gi veltui. Sulaukus 
senatvės irgi aprūpinti. 
Mokslas veltui ir dar gau
na stipendiją. Darbininkas 
uždirba 150-rublių į mėnesį.

Daug naujų namų prista
tyta ir daugybę jų stato. 
Nuomos naujuose butuose: 
vienas kambarys kainuoja į 
mėnesį nuo 6 iki 12 rublių, 
įskaitant šilumą ir šviesą.

Lankėsi vaikų darželyje, 
kuriuos Lietuvos valdžia la
bai tvarkiai prižiūri ir vai
kus lavina. Susiža vėjo 
Druskininkais, kurie yra 
pagarsėję kaip kurortas ne 
tik Sovietų Sąjungoje, bet 
ir kitose šalyse. Ten darbi
ninkai suvažiuoja iš visos 
Sovietų Sąjungos poilsiauti 
ir gydytis. Gydo įvairiais 
būdais: vandeniu, purvu, 
elektra ir tt.

Važiuojant per Lietuvą 
matęs visur ištaisytus ge
rus kelius. Javų derlius la
bai gražus, žodžiu sakant, 
Sovietų Sąjungoje žmonių 
gyvenimas su kiekviena 
diena eina geryn. Aš tikiu, 
kad d. Stankus, kaip kores
pondentas, parašys plačiau 
apie žmonių gyvenimą so
vietinėje tvarkoje į laikraš
čius, kas bus labai įdomu 
pasiskaityti.

“Visu vo- 
Jis tarpe 

, vo-

HITLERININKO BLOFAS
Vakarinis Berlynas. — 

Kalbėjo Ę. H. Lemmer, ku
ris save vadina 
kiečių ministru”. _ _ 
kitko pareiškė,: “Mes, 
kiečiai, galimas daiktas, 
esame taikingiausia tauta 
pasaulyje”.

Gerai žino visas pasaulis 
praeities vokiečių “taikin
gumą”, o lietuviai tą patyrė 
per šimtmečius. Tą “taikin
gumą” patiria dabar ir Ry
tu vokiečiai nuo Lemmerio 
šalininkų.

San Francisco, Calif. — 
Kalifornijos valstijoje yra 
virš 100 miškų gaisrų. Jau 
išdegė virš 25,000 akrų miš
ko.

Belgradas.Belgradas. — Neprisi- žyriečiai nesutiks, taipgi 
jungusių šalių konferenci- jie nesutiks, kad nuo Alžy- 

Ben Khedda, ro būtu atidalinta Saharosjoje kalbėjo 
Alžyro Liaudies vyriausy
bės premjeras. Jis sakė, 
kad prieš alžyriečius ka
riauja ne viena Francūzija, 
bet, kaip ir prieš angolie- 
čius, — NATO valstybės, o 
pirmoje vietoje JAV gink
lais ir amunicija.

Khedda sakė, kad jo vald
žia nepriešinga derybų ke
liu su Francūzija baigti ka
rą, jeigu pastaroji sutiktų 
pasitraukti iš Alžyro ir pa
liktų šalies gyventojus ra
mybėje. Jis sakė, kad su jo
kiomis “autonomijomis” al

New Haven, Conn.
LDS 16 Kuopa rengia 30 metų sukakties pietus 

su koncertine programa, Įvyks sekmadienį, Rugsėjo- 
September 17 d., pradžia 1-mą vai. dieną, L. S. Klu
bo salėje, 243 Front St.

Prašome įsitėmyti, kad pietūs bus duodami lygiai 
pirmą valandą dieną. Tuojau po pietų bus geras 
koncertas, kurį atliks Laisves Choras iš Hartfordo.

Šiame bankete dalyvaus asmenys iš LDS centro, 
valdybos, kurie tik ką grįžo iš Lietuvos. Vėliau 
seks muzika ir lietuviški šokiai.

Pietų ir koncerto lėšų padengimui kainuos $2.00 
asmeniui. Komisija prašo visus atsilankyti paskir
tu laiku, kad nereiktų vieniems kitų lūkuriuoti.

Rengėjai

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene
Duetui akompanuos .Jonas Dirvelis

BROOKLYNO AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS 
Nellie Vcntlenė. Ona Čepulienė, Nastė Buknienė, Koste Ručinskienė 

Vadovaujamas Mildred Stensler

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 17 September
Tikimės turėti svečių iš Kalifornijos

5 p.--Laisve (Liberty)—Penk L, rugsėjo (Sept.) 8, 1961

J. W. T.

Worcester, Mass.
Spaudos Paramai Didysis

PIKNIKAS
Bus Olympia Parke

Gražią Dainų Programą Atliks

pi o tai.
Khedda nuro d ė, kad 

Vakarai pataikauja Fran- 
cūzijai ir Portuga 1 i j a i 
Jungtinėse Tautose. Nors 
jų kai kurios valstybės 
ir pasisako už Angolos ir 
Alžyiao bei kitų kolonijų 
laisvę, bet laikosi tokios po
litikos, kad Jungtinių Tau
tų vadovybė nevykdintų tų 
nutarimų.

New Delhi. — Indijai pa
galbos reikės dar per 10 
metų.



Kazirninkams paskaityti 
apie “kortų mokslą”

Tegu mūsų kortuotojai 
nesupyks už tai, kad mes 
p a d u o dame iš “Šluotos” 
pluoštą “mokslinių žinių” 
apie kortas. “Šluotoje” 
straipsnio pavadinimas bu
vo toks: “Dešimt apmąsty
mų apie kortas.” Taigi 
pamąstykime visi apie jas. 
—Redakcija. 

•
Iš pradžių leiskite pateik

ti truputį istorijos. Kaip 
aiškina šį klausimą didieji 
specialistai, kortos tiek pat 
senos, kaip ir žmonija. Spė
jama, kad beržo tošies kor
tomis jau naudojosi bež
džionės, tuo paįvairindamos 
savo beždžionišką gyveni
mą. Visi žymieji pasaūlio 
sukčiai ir apgavikai žinojo 
kortas ir skirdavo joms 
daug laiko. Daugelis įžymių 
dailininkų atvaizdavo ypač 
sektinus pavyzdžius iš kara
lių ir aukštuomenės gyve
nimo, kurie kortomis trum
pindavo savo nuobodžius 
vakarus.

Buržuazijos valdymo me
tais kortos Lietuvoje pava
duodavo elementorių. Dau
gybė žmonių, visiškai ne
mokančių skaityti nei rašy
ti, išmokę lošti kortomis, 
vadino save inteligentais. 
Netgi bažnyčia lošimo kor
tomis nelaikė nuodėme, to
dėl kortų menas ypač pla
čiai klestėjo klebon i j o s e . I 
Tęsdami šias tradicijas, į 
mes turime dar kartą ap
žvelgti kortų reikšmę ir kai 
ką apibendrinti moksliniu 
požiūriu.

1. Kortos yra kultūringa 
laiko praleidimo priemonė. 
Todėl kiekvieną laisvą mi
nutę turime panaudoti lo
šimui kortomis. Tam tiks
lui reikia kortų kaladę vi
sada nešiotis kišenėje, kad 
atėjus momentui jos būtų 
po ranka. Gali būti, kad 
norinčių kultūringai leisti 
laiką atsiras ir daugiau, to
dėl patartina turėti prie 
savęs keletą kaladžių, idant 
pasitarnautumėt artimui. 
Šioje srityje pavyzdžiu gali 
būti Vilniaus miesto tradi
cijos. Antai, Žvėryne kor
tuotojai įsikūrė vaikų žai
dimo aikštelėse ir taip ker
ta “akį,” kad net staliukai 
ir “grybai” dreba. Tuo tar
pu vaikai žiūri ir gėrisi: 
“Suaugę, o kaip gražiai 
žaidžia!..” Panašus vaizdas 
kai kuriuose kolūki u o s e . 
Ten kortininkai nuo savo 
žmonų slepiasi pirtyse, ir 
jų dėka pirtys tampa tik
rais kultūros centrais. Net 
šaltas vanduo ir šluotos, ku
rių nepagaili kortuotojams 
užklupusios žmonos, nepa
veikia atsidavusių kortavi- 
mo veikėjų.

2. Kortos suteikia žmo
gui poilsį, šeštadienio po
piečiais ir sekmadieniais, o 
taip pat norint pailsėti, po 
darbo valandų, visados rei
kia imtis kortų. Ypač jos 
naudingos kelionėse ir ko
mandiruotėse. Kartą man 
teko daylvauti ekskursijoje 
į Čekoslovakiją. Tuo metu, 
kai mes ^isi apžiūrinėjome 
Pragą, jos architektūros 
paminklus bei muziejus, 
keturi vyrukai sėdėjo vieš
butyje ir visą dienelę tašė 
“durnių,” net pavalgyt už
miršo.

3. Kortos lavina protą. 
Lošdamas žmogus privers
tas miklinti smegenis. To
dėl visų protinį darbą dir
bančių žmonių pareiga kor
tų pagalba siekti dar di
desnio smegenų lankstumo. 
Pažįstu visą eilę gydytojų, 
kurie, per naktį pratašę pu
sę algos, rytą labai gudriai 

išsimeluoja žmonoms, kad 
visą naktį budėję prie .silp
no ligonio loyps...

4. Neveltui mėgsta kor
tas ir respublikos sportinin
kai. Juk kortos — masiš
kiausia sporto šaka. Ta
čiau kol kas jį kultyvuoja- 
ma stichiškai, pavienių 
sportininkų grupėse. Būtų 
pravartu visuose žemuti
niuose sporto kolektyvuose 
įseigti kortuotojų sekcijas, 
o didesniuose miestuose or
ganizuoti kortų klubus. At
rodo taip pat, jog jau pri
brendo reikalas turėti ir at
skirą k o r t a v i m o sporto 
draugiją.

5. Pedagoginiu atžvilgiu 
kortos — nuostabi aukoji
mo priemonė. Lošdamas 
žmogus negali padaryti jo
kiu kitu nusikaltimu, nes 
jis būna per daug užimtas. 
Kadangi kortomis vienam 
lošti negalima, — turi būti 
mažiausia du asmenys—tai 
kortos ugdo . kolektyvišku
mo jausmą. Gerą pavyzdį 
rodo kai kurie Vilniaus jau
nuoliai. Štai sodelyje prie 
Statistikos valdybos auksi
nis jaunimėlis nuolatos 
renkasi palošti kortomis iš 
rublių. Jų puikiausios tra
dicijos persiduoda ir čia pat 
žaidžiantiems vaikams. O 
kai vaikai įpras lošti kor
tomis, tėvai galės būti ra
mūs, nes kortų lošimas — 
tai pirmoji darbinio auklė
jimo pakopa.

6. Kortos yra ir esteti
nio auklėjimo prie m o n ė . 
B e ž i ūrėdama^ į meniškai 
padarytas kertas, žmogus 
išsiugdo estetini jausmą ir 
tampa jautrus menui.

7. Jos sustiprina elgesio 
kultūros įpročius. Bemaišy- 
damas ir bedėstydamas kor
tas, žmogus nuostabiai iš
lavina rankas, kurios pas
kui gali būti naudojamos 
dailiam spaudimui sveiki
nantis, gracingam pamoja
vimui bei lengvučiam ve
džiojimui už nosies. Be to, 
kortos ugdo santūrumą ir 
atpratina nuo plepumo, nes 
plepūs lošėjai; kaip taisyk
lė, prakiša.

8. Platindami kortų lo
šimo madą, mes tuo. pačiu 
sukursime ir specialią pra
monę, nes reikės daugybės 
kortų kaladžių bei kortų 
staliukų. Juos serijomis 
privalės gaminti mūsų fab
rikai. Statant kortų klubus, 
pasieksime šios rūšies sta
tybos suklestėjimą. Pirmą
jį kortų klubą reikėtų sta
tyti Vilniuje prie stoties 
aikštės, kur dabar po atvi
ru dangum yra įsikūręs 
“akies” lošimo liaudies klu
bas. Jo filialai veikia Jau
nimo sode, taip pat Vala
kampių ir Vingio parko 
pliažuose, kur, šalia užkan
dos ir degtinės, .kortos ste
buklus daro.

Piešdami kortų projektus, 
dailininkai kels savo profe
sinį meistriškumą? Kortų 
pervežimui reikės nutiesti 
specialius geležinkelius. Su
klestės ne tik prekyba, bet 
ir visas kraštas, jo kultūra, 
menas.

9. Galimas daiktas, kad 
gali atsirasti skeptikų. Ko
vai su jais reikia nieko ne
laukiant pradėti leisti kor
tų lošimo žurnalą ir kelis 
laikraščius, o taip pat vi
sokio amžiaus ir profesijų 
žmonėms pritaikytus vado
vėlius. Reikėtų pagalvoti 
taip pat ir apie Kortų Aka
demijos įsteigimą. Iš moks
linių kadrų jau dabar savo 
pačių mokymosi .pagrin
dais ruošiami specialistai, 
ypač preferanso srityje.

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Karališka Karaliaus 
poezija

Neseniai Niujorką pasie
kė neseniai Lietuvoj išleis
ta, J. Degutytės sureda
guota, Vytauto Karaliaus 
poezijos knyga “Šviesa ir 
akys”. Literatų tarpe eilės 
susilaukė susidomėjimo. Iš
klausęs vieno eilėraščio, vie
nas šitaip komentavo: Ma
tai, jie sakosi, kad “Mes čia 
gyvenimo paliekam dali, o 
mes čia išeivijoj tik prabū- 
nam...”
Mėlynoji liepsna jau 
Vilniuje

Ne be džiaugsmo skaitė
me, kad rugpiūčio 14 d. Vil
niaus Vingio parke užside
gė žydrasis fakelas. Tai liū- 

, clijo, kad pabaigtas dujo- 
! tiekio Dašava-Minskas-Vil- 
I nius-Ryga sumontavimas.

Per metus buvo nutiesta 
244 kilometrai, per keturias 
upes — Ščiarą, Nemuną, 
Ditvą ir Nėrį, šešias gele
žinkelio linijas, per pelkes, 
per miškus. Tiesimo darbus 
daugumoj atliko Visasąjun
ginės dujotiekio valdybos 
komandos, tačiau Julijui 
Juodynui iš Leningrado bu
vo pavesta simboliškai suvi
rinti pirmuosius vamzdžius 
Lietuvoj. Skaičių o j a m a, 

i kad per pirmuosius metus 
lietuviai sutaupys 150 vago
nų akmens anglies. Iš Vil
niaus dujotiekis bus veda
mas į statomą šiluminę 
elektrinę prie Vievio, iš ten 
į Kauną, Šiaulius. Panevėžį, 
Ukmergę, Klaipėdą. Mon
tuotojai jau dirba prie atša
kos į Rygą; jau sumontuo
ta apie 24 kilometrai ir at
šakos į Kauną.
Ginčijas dėl meno

Prieš kiek laiko “Mūsų 
Vytis” žurnalas įsidėjo vir
šelyje trečios kartos Ameri
kos lietuvio Viktoro Vizba- 
ros paveikslą. Koks tai sla
pukas J. V. “Dirvoje” nusi
skundė, kad tame paveiksle 
jis matąs “žiaurų stačiati

Teatruose
Sovietinė opera Cameo 

Teatre
Trečiadieni mačiau sovie

tinę operą “Pikų Dama”— 
žodžiai Puškino, muzika 
Čaikovskio.

Opera sužavi žiūrovą. 
Vaidinimas puikus. Verta 
pamatyti kiekvienam geros 
dainos ir muzikos mylėto
jui.

Cameo teatras randasi 
ant 8 Avė., prie 44 St., Man- 
hattane. Rodymas praside
da 12 vai. dieną ir tęsiasi 
iki vėlaus vakaro.

Matęs

APSIVEDĖ ANTRUOJU 
KARTU

Wallingford, Conn. — 
Francūzų artistė Yvonne 
Konstant apsivedė su or
kestro vedėju G. Kingsley. 
Jie buvo pirmiau vedę, bet 
atsiskyrė, o dabar vėl su
ėjo į porą.

Radford, Va. — Keturių 
metų berniukas, radęs tėvo 
revolverį, nusišovė.-

10. Visi, kurie nori pla
čiau susipažinti su kortų 
problemomis, gali tai pada
ryti, įsigiję kortų kaladę ir 
dėliodami jas pavieniui ar
ba krūvelėmis, o taip pat 
pamėginę “numaudyti” sa
vo artimiausią kaimyną.

Su pagarba
Pirmasis pasaulyje 
kortų lošimo teoretikas

Čirvas Besmegenis 

kių dvasiškį, tikriausiai 
rusų” ir tai tikriausiai sim
bolizuoja “kokią nors pa
slėptą bendradarbiav i m o 
mintį su okupantais...”
Jau galima užsisakyti 
lietuvišką literatūrą 
1962 metams

Kaip informuoja “Four 
Continent Book Corpora
tion”, 156 Fifth Ave., New 
York 10, N. Y, jau pats lai
kas užsisakyti iš Tarybų 
Lietuvos norimus gauti lei
dinius: Kataloge išvardinti 
750 leidinių: moksliniai, li
teratūriniai ir profesiniai.

Iš lietuviškų leidinių su
žymėti: “Genys”, 12 nume
rių — $1; “Lietuvos Pionie
rius”, 104 leidiniai —$1; 
“Literatūra ir Menas”, 52 
leidiniai — $1.60; “Meno 
saviveikla”, 12 leid. — $1; 
“Mokslas ir Gyvenimas”, 
12 leid. — $2.50; “Mokslas 
ir Technika” 12 leid. — $3; 
“Moksleivis”, 12 leid. — 
$1.50; “Mūsų Girios”, 12 
leid.— $4; “Mūsų Sodai”, 
12 leid. — $2.50; “Pergalė”, 
12 leid. — $4; “Šluota”, 24 
leid. — $2.50; “Švyturys”, 
24 leid. — $4; “Sportas”, 
156 leid. — $3.50; “Sveika
tos Apsauga”, 12 leid. — 
$4.50; “Tarybinė Mokykla”, 
12 leid. — $3; “Tarybinė 
Moteris”, 12 leid. — $2.50; 
“Tarybinis Mokytojas”, 104 
leid. —$3; “Tiesa”, 300 leid. 
— $4.50; “Valstiečiu Laik
raštis”, 156 leid. — $2.30.
Darbšti profesorė

Lietuvos Univers i t e t o 
profesorė dr. Vanda Mingi- 
laitė-Tumėnienė, susilaukus 
grąžams amžiaus, kad ir 
pensijoje, nepaliauja m a i 
rūpinasi savosios tautos 
kūdikių globa. 1957 metais 
parašiusi “Mano Atsimini
mus”, 175 psl. knygą, 1959 
metais išleido brošiūrą “Kū
dikis, jo auginimas ir auklė
jimas”, o 1960 metais išėjo 
knygelė “Vaiko sveikata”, 
135 psl.

Iš parengimo pas 
Bekampius

Rugsėjo 3 d. J. ir E. Be
kampiai, Avalon, N. J., su
ruošė parengimą savo gra
žioje rezidencijoje. Suva
žiavo nemažai lietuvių. Iš 
Brooklyno J. Grybas, F. 
Varaška, C. Briedis ir aš 
nuvykome į tą sąskridį.

Pas Bekampius jau rado
me skaitlingą būrelį drau
gų ir draugių skaniai val
gant, kuriuos Bekampiai 
maloniai aptarnavo. Man 
dar pirmu kartu teko būti 
taip gražioje vietoje, kur 
taip draugiškai savininkai 
svečius priima ir aptarnau
ja.

Suvažiavę svečiai ir vieš
nios gražiai ir draugiškai 
laiką praleido ir daug pasi
kalbėjo. Man gi, kaip buvu
siam Lietuvoje turistui, tai 
teko daug aiškinti apie Lie
tuvos atsiekimus.

Pirmadienį kartu Su Wa- 
resonu ir Kalvaičiais grį
žau atgal į Brooklyną, o 
mano pirmesni sankeleiviai 
išvyko į vakarus su Lietu
voje gamintais filmais. Esu 
labaio pasitenkinęs apsilan
kymu pas Bekampius.

J. Kairys

Chicago. — Per Labor 
Day šventes automobilių 
nelaimėse visoje šalyje žuvo 
404 žmonės. Tą pat savait
galį 72 prigėrė ir 90 žmonių 
žuvo kitokiose nelaimėse.

Išgirsime svarbų 
pranešimą iš 
Tarybų Lietuvos

Kaip žinia, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo sek
retorius Jonas Siurba dau
giau kaip mėnesį laiko iš
buvo Lietuvoje ir neseniai 
iš jos sugrįžo. Plačiai jis 
ten susipažino su šių dienų 
Lietuvos gyvenimu. Be to, 
jis lankėsi Francūzijos sos
tinėje Paryžiuje ir Švedijos 
sostinėje Stockholme. Ten 
irgi plačiai studijavo žmo
nių gyvenimo sąlygas.

Dabar jis pasiruošęs duoti 
didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviams praneši
mą apie savo įspūdžius ir 
patyrimus tuose kraštuose. 
Puiki proga visiems jį iš
girsti.

Pranešimui išgirsti ren
giamas masinis susirinki
mas. Rengia LDS 1 kuopa. 
Įvyks šeštadienį, rugsėjo 
16 d., Laisvės salėje, Ozone 
Parke. Įėjimas nemokamas.

Visi ir visos kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Rengėjai

Aido choro piknikas šį 
sekmadienį, rugsėjo 10

Prašome visus dalyvauti 
mūsų metiniame piknike
Jis įvyks jau šį sekma

dienį, rugsėjo 10 dieną, 
Great .Neck’e, Kasmočių 
parke, 91 Steamboat Road.

Iš Brooklyno eis specia
lus didelis autobusas. Iš Li- 
tuanica Skvero, Williams- 
burge, išeis 12:30 vai., gi 
iš Woodhaveno, Jamaica 
Ave. ir 85th St. (prie BMT 
Forest Parkway stoties) 
išeis apie 1 vai. Busas išei
na skirtu laiku.

Aido choro - piknikai vi
suomet būdavo gražūs, su 
dainomis ir skaitlinga pub
lika. Tikimės, kad Aido 
prieteliai ir visi lietuvių 
dainos mylėtojai neapleis 
savo choro, nežiūrint, koks 
oras bebūtų, nors laukiama, 
kad jis jau bus vėsesnis. Ai- 
dietės pagamins įprastų už
kandžių, o gal kai ko ir 
įvairesnio savo svečiams 
pavaišinti.

Iki pasimatymo!
Aido Choras

Malonios viešnios
Pas J. ir K. Rušinskus, 

Jackson Heights, švenčių 
proga lankėsi J. Rušinsko 
sesutė Ona Vasiliauskienė 
iš Hot Springs, Ark., ir 
Rose Sholis iš Girardville, 
Pa.

Gaila, kad New Yorką to
mis dienomis kankino dide
li karščiai, tai viešnioms 
nebuvo patogu daugiau kas 
pamatyti mūsų mieste.

Drg. Sholis' išvykdama 
svečiuotis pas sūnų ir duk
rą į N. J. apdovanojo “Lais
vę” su $5. Ačiū jai.

K. R.

SVEIKINA Iš ATOSTOGŲ
Mūsų bendradarbis Wil

liam Patten sveikina lais.vie- 
čius iš atostogų, kurias lei
džia Atlantic City, N. J.

Pranešimas!
BROCKTON, MASS.

Rudeninis spaudės piknikas įvyks 
Rugsėjo-September 17 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass.

Bus gera programa, dalyavus 
Brooklyno Aido Choro Moterų Kvar
tetas, Worcesterio duetas: Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliauskas.

Publikoje bus daug svečių iš ki
tų valstijų. Montelliečiai, kurie no
rite važiuoti automobiliais į mini
mą pikniką, tuojau kreipkitės į G. 
Šimaitį arba Chas. Ustupą, jie ap-. 
rūpins jus nuvažiavimu į pikniką. 
Turėsite linksmą kelionę ir links
mai praleisite laiką piknike. Pik
nike susieisite su daugeliu savo Se
nų pažįstamų ir pasikalbėsite.

IXD 6 kp. komitetą#

Jau netoli svarbus. 
suvažiavimas

Rugsėjo 23 ir 24 dd., St. 
Nicholas Arena, 69 W. 66th 
St., Manhattane, įvyks la
bai svarbus Amerikos de
mokratinių žmonių suva
žiavimas, Tai bus suvažia
vimas demokratinėms žmo
nių teisėms ginti.

Prie šio suvažiavimo šau
kimo prisidėjo apie šimtas 
iš visos mūsų šalies pažan
gių profesorių, rašytojų, 
kunigų ir visuomeninių vei
kėjų. Oficialiai suvažiavi
mas vadinasi National As
sembly for Democr a t i c 
Rights.

Kviečia visas organizaci
jas dalyvauti. Suvažiavimo 
kaštų padengimui delegatai 
sumokės tik po $2. Infor
macijų galima gauti seka
mu adresu:

National Assembly for 
Democratic Rights. 118 E. 
28th St., Room 703, New 
York 16, N. Y.

Lankėsi svečiai
Trečiadienį “L a i s v ė s” 

įstaigą atlankė J. Petrus 
(Petruškevičius)), “Lais
vės” bendradarbis -Jaunu
tis, su žmona, iš Jamaica 
Plain, Mass. Svečiai nauja- 
vedžiai pabus kelias dienas 
New Yorke. Sakė, lankvsis 
į muziejus ir kitas svarbias Į 
vietas. Apsistojo pas J. M. 
Kalvaičius.

Linkime jiems daug lai
mės šeimyniškame gyveni
me.

Svečiai apžiūrėjo musų 
įstaigas, “Laisvės” spaustu
vę ir ios reikalams paauko
jo $10. .

SUSIRINKIMAS
LLD 1-ios kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 15 
d., Laisvės salėje. Turime 
svarbių kuopos reikalų ir 
Centro Komiteto nominaci
jas. Prašome visus narius 
būtinai dalyvauti ir nesivė- 
luoti. 1 Valdyba

Svarbios Prakalbos
TIK DABAR GRĮŽĘS IŠ LIETUVOS TURISTAS

JONAS SIURBA
pasakys įgytus savo įspūdžius Lietuvoje. 

Jis ten išbuvo ištisus du menesius.
Daug ką matė ir girdėjo.

Įvyks Šeštadienį

Rugsėjo 16 September
“Laisves” Saleje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

\ Prasidės 6:30 vai. vakare.

‘ LDS 1 Kuopos Komitetas
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Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

1 • <

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50
' Gaunamas Laisvės Knygyne

\ \
Persiuntimo Kaštus Apmokame ,

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt, rugsėjo (Sept.) 8, 1961

Po miestą pasidairius
Jaunas plėšikas, apie 19 

metų amžiaus, įėjęs į Ran|l 
Dry Cleaners įstaigą, Avtž 
U, Brooklyn e, peiliu grąsin- 
damas pačiupo $80 ir pabė
go.

Du plėšikai ginkluoti re
volveriais įsiveržė į Dan 
Roe vaistinę, pačiupo $677 
ir pabėgo.

Sulaukęs 75 metų am
žiaus mirė buvęs teisėjas 
William Collins.

Su pirmadieniu, rugsėjo 
11 d., sprūsminiai (“jet”) 
lėktuvai jau skrajos ir iš 
Newarko orlaukio. Sako
ma, tai bus tik “bandymai”, 
nes apylinkių gyventojai 
nenori jų triukšmo.

Pavojinga Juoda našlė, 
voras —“Black Widow” vėl 
pasirodė New Yorke. Spe
cialistas J. C. Pallister sAų 
ko, kad daugiau žmonės jos 
bijosi, negu ji pavojinga. 
Bet yra buvę atsitikimų, 
kad Juodosios našlės įkąs
ti žmonės mirė.

Pallister sako, kad jeigu 
įkąstų, tuojau reikia padi
dinti žaizdą, kad kraujas 
išplautų nuodus, ir kreiptis 
pas daktarą.

Juodoji našlė gyv e n a 
skiepuose ir kitose drėgno
se tamsiose vietose, žirnio 
dydžio, ilgomis ir stipriomis 
kojomis, su raudonais ženk
leliais iš šonų.

DAUGIAU GINKLŲ,— 
DAUGIAU IR SKOLŲ
Washingtonas. — Kari

nis įkarštis paragino JAV 
Kongresą dar virš keturis 
bilijonus dolerių pridėti 
prie jau pirmiau skirtų uį- 
nigų apsiginklavimui. Da- 
bar vyriausybė rūpinasi, 
kaip juos sukelti. Taksai 
neaprūpina reikalinga su
ma. Vėl prisieis užtraukti 
“trumpalaikines paskolas”.




