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KRISLAI
Priimti iš naujo, 

ar tik pakeisti?
Keista galvosena.
Vak. Berlynas kaip dovana. 
Kruvina nuodėmė.
Kas už tautas ir žmoniją? 
Kazys Balčiūnas.

— Rašo A. Bimba —

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
įdirbus atsidariusi Jungt. Tau
tų Asamblėjos 16-oji sesija. 
Viskas rodo, jog tai bus viena 
iš audringiausių sesijų.

Pačioje sesijos pradžioje 
kils Kinijos reikalas.

Jau išryškėjo dvi nuomonės. 
Viena, kad Jungtinėms Vals
tijoms nebepavyks sudaryt' 
daugumą savo pozicijai dar 
metams Kinijos reikalą padė
ti į šalį.

Antra nuomonė, kad turi 
būti svarstomas ne Kinijos pri
ėmimo į Jungtines Tautas 
klausimas, o tik pakeitimas 
Kinijos atstovybės. Kinija se
niai priklauso Jungtinėms 
Tautoms. Ji buvo viena iš 
steigėjų.

Vieton čiangka i š e k i n ė s 
klikos iš Formozos, Kinijai tu
rį. atstovauti Kinijos Liaudies 
Respublika. Tai ir viskas.

Bet šitokiam klausimo sta
tymui priešingi Vakarai. Mat, 
jeigu tik atstovybės pakeiti
mo reikalas, tai nereikia dvie
jų trečdalių balsų daugumos, 
tetenka paprastos daugumos 
i* pakeitimą.

Kova bus nelengva ir ne
trumpa.

Vokarų galvosena Berlyno 
reikalais nesuderinama su jo
kia logika. Jie reikalauja, kad 
Tarybų Sąjunga būtinai pasi
liktų Rytiniame Berlyne ir 
jiems užtikrintų ir apsaugotų 
visas jų teises Vakariniame 
Berlyne ir susisiekime su juo- 
mi.

Bet jeigu Tarybų Sąjunga 
nori baigti okupavimą Vokie
tijos? Kas gali jai tą teisę 
atimti? Niekas negali ir, pa-, 
matysite, niekas negalės.
. Juk ir mūsų šalis padarė ir 
pasirašė sutartį su Japonija 
nieko neatsiklausus.

Bus padaryta taikos sutar
tis su Rytine Vokietija ir vi
si Berlyno reikalai perduoti 
Rytinės Vokietijos vyriausy
bei. Norės ar nenorės, Vaka
rai turės tartis ir susitarti su 
ta vyriausybe. Tai logiška ir 
praktiška.

^iomis dienomis spaudoje 
vei buvo prisiminta, kad Va
karai randasi Vakarin i a m e 
Salyne tik iš Tarybų Sąjun
gos malonės. Berlyną ir oku
pavo viena Raudonoji Armi
ja. Anglija ir Amerika buvo 
pakviestos į Berlyną.

Tai istorinė tiesa. Tai tu
rint galvoje, kalbant apie 
Berlyną, bus lengviau susikal
bėti ir visą reikalą taikos ke
liu išspręsti.

Dėl to, kad Francūzija būtų 
Išvaryta iš Tunisijos Bizertės, 
buvo paklota apie 1,000 tuni
siečių gyvasčių. Baisiai aukš
ta kaina. Ir jau atrodė, kad 
francūzai bus išprašyti lau
kan.

Bet štai staiga Tunisijos 
prezidentas Bourguiba apsi
verčia aukštyn kojomis, pa
miršta tas kritusias patrioti
nes aukas, ir pareiškia, kad 
Francūzija gali pasilikti Bi- 
zertėje, kol nepraeis Berlyno 
krizė!

Tuo jo poelgiu pasipiktino 
visap pažangusis pasaulis. Kas 
suyuo žmogumi pasidarė? Jei 
'išbuvo ryžtasi kovoti iki pil
no laimėjimo, tai kam buvo 
paaukota tiek brangių gyvy
bių?

Atsidaro Jungtinių Tautų 
XVI-oii asamblėjos sesija

De Gaulle režimas laikosi 
ant molinių kojų

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Antradienį, rugsėjo 19 d. 
Jungtinių Tautų patalpose, 
atsidaro šešioliktoji asamb
lėjos sesija. Dienotvarkyje 
yra apie šimtas klausimų.

Pačioje pradžioje vėl bus 
iškeltas klausimas Kinijos 
priėmimo į Jungtines Tau
tas. Vakarų blokas per dau
gelį metų mobilizavo savo 
pasekėjus ir neįsileido Kini
jos. Kiniją vis dar “atsto
vauja” Čiang Kai-šeko kli
ka, kuri yra susikrausčius 
į Formozos salą, o Kinija, 
kuri turi apie 700 milijonų 
gyventojų, tai yra, vieną 
ketvirtadalį viso pasaulio 
žmonių, dar vis laikoma už 
pasaulinės organizaci j o s 
sienų. Šioje sesijoje 
bus daromos pastan gos 
baigti tą neteisybę.

Penkioliktoji J. Tautų a-! šaulio reikaluose.

Eina pasitarimai 
tarp JAV ir TSRS

Stowe, Wermopt. — čio
nai eina, Septintoji moksli
ninkų pasaulinė konferen
cija; Joje dalyvaujantys žy- į 
mūs mokslininkai aptaria ir 
kitus reikalus.

i

Profesorius A. V. Topče- 
vas, TSRS Mokslų Akade
mijos prezidentas, tarėsi su 
Jungtinių Valstijų moksli
ninkais — R. R. Bowie iš 
Harvardo universiteto, ir 
G. Kistiakowskiu, Kenedžio 
patarėju nusiginklav i m o 
reikalais. Sakoma, kad jų 
pasitarimas padarė daug 
progreso,

Maskva. —TSS iššovė ra
ketas į Ramųjį vandenyną, 
kurios nuskrido virš 7,500 
mylių ir tik 1,000 mastų 
nukrito nuo taikinio. .

Iš senų archyvų ištraukiama 
ir peršama sena pasaka: Kal
bėsi prieš atominį karą ir 
ginklavimosi lenktynes, kovo
si už taikos išlaikymą, pasiro
dysi neištikimu savo kraštui!

Absurdas ir apgavystė. Tik 
tie ištikimi savo kraštui ir vi
sai žmonijai, kurie šiandien 
kalba ir kovoja prieš atominį 
karą. Priešai yra tie, kurie 
nerimsta savo kailyje ir ruo
šia žmonijos sunaikinimą.

——— y ■ ■ ■' ■ ■ I

Rugsėjo 11 dieną palaido
jome gerai niujorkiečiams ži
nomą Kazį Balčiūną, taurų, 
veiklų, susipratusį darbininką. 
Netekome dar vieno malonaus 
draugo. Gaila!

•
Ryšium su Kazio mirtimi ir 

laidotuvėmis,v norisi padaryti 
gyviesiems pastabėlę. Jis mi
rė beveik staiga, nesutvarkęs 
savo testamento, tai policija 
pasiėmė jo lavoną ir keletą 
dienų jį išlaikė miesto šaldy
tuve. Taip pat policija pa
siėmė jo viso gyvenimo san
taupas, ir palaidojimo lėšoms 
teko “graibstytis” įvairių ap- 
draudėlių.

Pamoka: neturintiems šei
mų bei labai artimų giminių, 
būtinai, būtinai reikia palik
ti testamentą, kaip ir kas tu
ri rūpintis laidotuvėmis ir pa
likimu.

samblėjos sesija atidėjo nu
siginklavimo klausimą.. Da
bar tas klausimas turės bū
ti svarstomas, nes'pasaulis 
yra prie baisaus karo 
slenksčio.

Politiniai pasaulyje vals-1 
tybės dalinasi į tris blokus: 
Tarybų Sąjunga, Kinija ir 
kitos socialistinės valstybės 
turi 1,100,000,000 gyvento
jų; Vakarų blokas su JAV | 
priešakyje — 1,040,000,000 
gyventojų, neprisijungusios 
nei prie vieno bloko valsty
bės turi 900,000,000 gyven
tojų, o kolonijose yra apie 
50,000,000. Socialistinės val
stybės reikalauja, kad ir 
Jungtinių Tautų vadovybę 
sudarytų Vakarų, Pytų ir 
neprisijungusių valstyb i ų 
žmonės, idant Jungtinės 
Tautos būtų bešališkos pa-

Laivų susikimšimas 
prie Panamos kanalo

Balboa. * — Įvyko susi
kimšimas laivų prie Pana
mos kanalo.*; Vienan^ąb to* 
dėl, kad eina pasiruošimai 
padidinimui šliuzų, nes jie 
dabar yra tik 110 pėdų plo
čio ir 1,000 pėdų ilgio;

Savo laiku jais pralindo 
šarvuočiai “Indiana” ir “Io
wa”, kurie yra po 108 pėdų 
ir 2 colių pločio. Bet dabar 
kanalu plaukia tankerių, 
kurie yra po 106 pėdas ir 4 
colius pločio. Jų šonai nėra 
taip galingi, kaip šarvuo
čių, tai slenka atsargiai ir 
sutrukdo kitų , laivų plauki
mą. -

Kanalo tvarkytojai nuo 
didelių tankerių ima dar po 
$2,000 priedinio mokesčio, 
apart to, kurį jų savininkai 
sumoka nuo tonos už laivo 
praplaukimą.

Prancūzai domisi
T. Sąjungos paroda

Paryžius. — Kasd i e n 
francūzai vis daugiau do
misi Tarybų Sąjungos in
dustrine paroda. Čionai yra 
įvairiausių mašinų, sputni- 
kai, erdvių laivų modeliai, 
audinių, daug industrinių 
gaminių.

Bendrai francūzai įdo
mauja ir teiraujasi. Bet yra 
ir tokių “gudruolių”, kurie 
skleidžia melus apie TSRS 
kalėjimus. Net randasi to
kių, kurie kelia protestą 
prieš TSRS atominių gink
lų bandymus, nors pati 
Francūzija atomines bom
bas bando Saharoje.

Albany, N. Y. '— Auto
mobilių laisnių biuras pra
neša, kad virš 80,000 vaira
vimo leidimų aplikacijų grį
žo, nes paštas nesurado vai
ruotojų.

Tokio. — Japonija prisi
bijo, kad jos gyventojų skai
čius pergreitai auga.

Afganistanas numato 
Vakarę suokalbį

' t \

Kabulas. — Nors prieš 
savaitę Afganistanas nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Pakistanu, bet tai buvo 
rezultatai Pakistano politi
kos. Ne tik kad Pakistanas 
yra paveržęs Pešavaro sri
tį, kur gyvena apie 4,000,- 
000 paštų - afganistaniečių, 
bet jis grobė prekes ir JAV 
pagalbos reikmenis, kurie 
ėjo per Pakistaną. Taipgi 
prieš mėnesį laiko Pakista
nas uždarė Afganistano 
konsulatus ir savus atšau
kė iš Afganistano.

Vėlesniu laiku iš Karačio, 
Indijos, buvo gabenama 
JAV kviečių ir mašinerijos 
į Afganistaną, bet Pakista
no valdininkai sulaikė. To
dėl Afganistano premjeras 
M Daudas numato, kad Va
karai, su pagalba Pakista-
no, bandė kenkti Afganista
nui, idant jį privertus atsi
sakyti nuo draugavimo su 
Tarybų Sąjunga.
■ ..... ■ ■■■■ .. ■■■■■„l...       I,    i „ I, .......

New Yorke įvyks užsienio 
i r p ministrij pasitarimas

Maskva. -*■ Rugsėjo 13 d. 
prezidentas Kenedis pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
tartųsi Vokietijos reikalais, 
o vėliau už . tai pasisakė ir 
Anglijos vyriausybė.

Tarybų Sąjungos valdžia, 
kuri visados trokšta nesu
tikimus išspręsti pasitari
mų keliu, įgaliavo savo už

...    .......................... .. ............. 1 1 1 , "

Vėliausios žinios
< >

Berlynas. — Du Vakarų 
Vokietijos mūšio “F-84” 
reaktyviniai lėktuvai sau- 
vališkai atskrido į vakarinį 
Berlyną. Vokiečių Demo
kratinės Respublikos vy
riausybė pareiškė: “Tai at
vira karo provokacija”.

Vakarų Vokietija neturi 
teisių susisiekimui su vaka
riniu Berlynu, o tuo dar 
mažiau, kad jos karo lėktu
vai skrajotų’ per Rytų Vo
kietijos teritoriją.

Istanbulįs. — Turkijoje 
pakorė buvusį premjerą 
Adnaną Menderesą ir du jo 
artimus sėbrus.

Bpnna. — Adenauerio 
partija į parlamentą išrin
ko 236 deputatus iš 498, tai 
yra, dabar neturės absolu
tes daugumos. Sekanti par
tija yra socialdemokratai 
su 190 deputatų, o trečioji 
— Laisvi demokratai, kurie 
turės 66 deputatus.

Paryžius. — Francūzija 
priešinga Vakarų pasitari
mams su TSRS Berlyno ir 
Vokietijų reikalais.

Miami, Fla. — Susifor
mavo naujas galingas ura
ganas Bęrmuda ^srityje.

Afganistanas yra strate
giniai svarbus. Jis ir Tary
bų Sąjunga turi bendrą sie
ną apie 500 mylių ilgio. Iš 
kitos jo puses yra Pakista
nas ir Iranas (Persija), ku
rios įeina į Centrinę Vaka
rų karo sąjungą. Jeigu Af
ganistanas būtų įtrauktas į 
Vakarų karo sąjungą, tai 
tada susidarytų nuo Grai
kijos per Turkiją, Iraną.- 
Afganistaną ir Pakistaną 
bendras frontas prieš Ta
rybų Sąjungą net iki Kini
jos.

Pakistano intrigos pavei
kė prieš jį ir jo suokalbi
ninkus. Afganistanas gaus 
reikmenų per Tarybų Są
jungą. Jau net Vakarų Vo
kietija nori gabenti savo 
mašineriją į Afganistaną 
Tarybų Sąjungos geležin- 
keliais. Dabar Vakarų di
plomatai bijosi, kąd Afgan
istanas dar daugiau susi
draugaus su TSRS. : ,

sienio ministrą Andrejų 
Gromyko tartis. Gromyko 
bus TSRS delegacijos pir
mininkas Jungtinių Tautų 
16-toje asamblėjos sesijoje, 
New Yorke. Tarybų Sąjun
ga dar kartą nori tartis su 
Vakarais reikale .padarymo 
taikos su Vokietijotnis ir 
sutvarkymo vakarinio Ber
lyno reikalų.

Briuselis. — Belgų Tau
tiniame palociuje vyksta 
Tarptautinės Parlamenta
rinės komisijos posėdžiai. 
Tarybų Sąjungos delegaci
jai vadovauja Justas Palec
kis. Jis kritikavo Vakarų 
Vokietijos karo kurstyto
ji’ jų globotojus.

Chicago. — Vos pakilęs 
iš orlaukio susidaužė 
“Electra” lėktuvas. Nelai
mėje žuvo 37 žmonės, jų 
tarpe penki vaikai.

Londonas. — Anglijos 
valdžia areštavo 1,140 žmo
nių. kurie protestavo prieš 
atominių ginklų gaminimą.

New Yorkas — Atvyko 
TSRS užsienio ministras 
Gromyko. Reporteriams jis 
sakė: “Aš matysiuos su 
JAV valstybės sekretoriu
mi Rusku ir tarsimės Ber
lyno reikalais”.

Detroitas. — 250,000 au
tomobilių gamintojų strei
kuoja prieš General Motors 
Corp.

Sofija. — Bulgarija su
tvirtino savo gynybos jėgas 
išilgai Graikijos ir Turki
jos sieną.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle, įsi
gijęs diktarorišką galią, 
tęsia karą Alžyre ir grasi
na karu Tarybų Sąjungai 
ir kitoms socialistinėms ša
lims. Bet jo režimas laikosi 
tik ant molinių kojų. Tą 
parodo jo valdžios santy
kiai su parlamentu.

Parlamento posėdyje da
lyvavo 546 depu tatai. 
Premjeras Debre pateikė 
pasiūlymą agrikultūros rei
kalais, už pasiūlymą balsa
vo tik 89 deputatai — de- 
gaullistai ir fašistai. Nuo 
balsavimų susilaikė komu
nistų, socialistų ir kitų par
tijų 457 deputatai. Tai kur 
čia “demokratija”, kur 
“liaudies valia”? Jeigu su
silaikę deputatai būtų bal
savę prieš, tai Debre val

Pietuose areštavo 
episkopalų kunigus

Jackson,, Miss. — Bušų 
stotyje * policija areštavo 
dvyliką baltųjų episkopalų 
kunigų ir tris negrus, kada 
jie sėdėjo' tik negrams ski
riamame kambaryje. Areš
tuotų tarpe yra ir kunigas 
Robertas L. Piersonas, New 
Yorko valstijos gubernato
riaus Rickefellerio žentas.

o

Episkopalų kunigai važi
nėjo pietų valstijose kovo
dami prieš segregaciją — 
negrų teisių paneigimą. Jau 
pirmiau Jacksone yra areš
tavę virš 300 Laisvės ke- 
lautojų, kurių dalis jau nu
teisti į kalėjimą, o dalis dar 
laukia teismo.

Galveston, Texas. —Ura
ganas “Carla” padarė bai
siu nuostoliu. Vien Galves- 
tono paviete nuostoliai vir
šija 110 milijonų dolerių. 
Uragano srityje žuvo 34 
žmonės.

Dėl meksikiečių 
įsileidimo į JAV

Washingtonas. — Sena
tas 75 balsais prieš 9 nutarė 
daugiau įsileisti darbams 
meksikiečių; Pereitais me
tais į Jungtines Valstijas 
buvo atvykę 316,000 meksi
kiečių prie farmų ir sodų 
darbų.

Senatas 42 balsais prieš 
40 nutarė, kad ir meksikie
čiams būtų daugiau moka
ma, nes dabar jie negauna 
nei 90 procentų algos, kiek 
gauna nuolatin i a i JAV 
žmonės. Bet manoma, kad 
Atstovų Butas atmes algų 
klausimo, putarimą.

Pekinas. — Kinijos spau
da patenkinta neprisijun
gusių valstybių konferenci
jos nutarimais.

Paryžius. — Prancūzams 
labai patiko tarybiniai šo
kėjai TSRS parodoje.

džia būtų buvusi priversta 
pasitraukti.

Korespondentas R.-S. Do
ty sako, kad kada militaris- 
tai metė bombą į De Gaul
le, jeigu jie būtų jį užmušę, 
tai šiandien Francūzijoje 
jau būtų naminis karas.

Karas eina Alžyre, prieš 
kolonializmą kelia protes
tus ir kitų francūzų koloni
jų gyventojai. Francūzijos 
gyventojai susiskaldę, o De 
Gaulle kardu švaistosi ir 
dar nori karo dėl Berlyno.

Washingtonas. — Angli
jos, Francūzijos, Jungtinių 
Valstijų ir Vakarų Vokieti
jos užsienio ministrai ta
riasi, kad subendrinus savo 
strategiją pasitarimui su 
Gromyko.

Konge eina mūšiai 
prieš J. Tautų jėgas

Jungtinės Tautos.—Prieš 
kiek laiko Kongo parlamen
to nariai > suorgaųizavo vy
riausybę apvienijimui visos 
šalies. Tam pasipriešino 
Katanga privincijoje pasi
skelbęs prezidentu Moise 
Tshombe, kurio užnugary
je stovi Belgijos ir kiti Va
karų imperialistai.

Jungtinių Tautų jėgos 
okupavo Elizabethvillę, Ka- 
tangos sostinę, bet prieš jas 
pradėjo mūšius Tshombe 
jėgos, kurioms vadovauja 
baltieji karininkai, mato
mai, belgai.

Kuwaito šakas
Išduoda tautų

Kuwaitas,. — Ši valstybė
lė užima 5,800 ketv. mylių 
plotą ir turi tik 200,000 gy
ventojų, bet ji turtinga 
aliejaus šaltiniais. Ji netui^ 
prėsko vandens, bet turi 
daugiau aliejaus, negu bent 
kuri kita arabų šalis.

Naftą eksploatuoja ang
lai, amerikiečiai ir hollan- 
dai kapitalistai. Arabų Ly
ga pasisakė, kad ji globos 
Kuwaitą, bet šakas jos glo
bą atmetė ir pasirinko ang
lų imperialistų “globą”. 
Mat, užsienio kapitalistai 
per metus jam sumoka 
$400,000,000 už naftos eks
ploatavimą.

Ekstra
Jungtines Tautos, N. Y. 

—Laikraščiui eintnt į spau
dą radijas praneša, kad 
Afrikoje lėktuvo nelai
mėje užsimušė Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas.

Maskva. Tarybų Są
junga pareiškė, kad jeigu 
ateityje Vakarų Vokietijos 
lėktuvai skrajos virš Rytų 
Vokietijos, tai jie bus nu
šauti.

i /
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Atrodo, pasiūlymai 
labai praktiški

MES, ŽINOMA, neturime jokio palinkimo kištis į 
Tarybų Lietuvos žemės ūkio reiaklus. Tai reikalas gry
nai tik Lietuvos žmonių ir jų vyriausybės.

Bet mes nesame bešališki. Viskas, kas gražu ir ge
ra mūsų senojoje tėvynėje, mus džiugina. O viskas, kas 
trukdo pažangai, mūsų džiaugsmą mažina.

Dažnai mes skaitome Lietuvos spaudoje apie dar 
vis tebepasitaikančius kai kuriuose kolūkiuose nesklan
dumus bei trūkumus. Matome, kad prieš tai kovojama 
ir ieškoma išeities. Tie trūkumai su laiku bus išgyven
dinti. Juo greičiau, tuo geriau.

Mums patinka Vilniaus “Tiesoje” š. m. rugs. 8 d. 
tilpusios I. Vainikonio pastabos po antrašte /Išeitį gali
ma surasti”. Mums atrodo, kad jo pasiūlymai verti di
džiausio dėmesio. Jie atrodo labai praktiški.

Štai ką js rašo:
“Ne paslaptis, kad kiekvienam jaunam žmogui, tegu 

ir gyvenančiam prie tėvų, kasdien reikalingi pinigai. O 
daugelyje kolūkių atlyginimas išmokamas nereguliariai, 
tam tikrais laiko tarpais, kai kolūkiui susidaro “atlie
kamų” pinigų. Pagrindinai atsiskaitoma dažniausia tik se
kančiais metais, kada suvedami gamybos rezultatai. Tai 
argi gali jaunas žmogus laukti ištisus metus atlygini
mo? Dėl atlyginimo už darbą reikėtų gerai pagalvoti ir 
jį sutvarkyti, nes tai svarbi priežastis, kodėl jauni žmo
nės kartais vengia dirbti kolūkyje.

Rajone yra Patašinų medelynas ir greta jo — “Pa
tašinės”, “Pavasario”, J. Janonio vardo, Nėries vardo 
kolūkiai. Pastaruosiuose darbo jėgos trūksta, o medely
ne daug jaunų žmonių siūlosi į darbą. Ar čia galima dau
giau uždirbti, negu kolūkyje? Anaiptol. Darbininkai ne
gauna sodybinio sklypo, ganyklos, neturi kitų lengvatų, 
taikomų kolūkiečiams. O vis dėlto kas gi juos traukia 
prie šito su žemės ūkiu surišto darbo? Ogi tai, kad jie 
gauna pagal išdirbio normas du kartus pei1 mėnesį atly
ginimą be jokių pavėlavimų ir sutrikimų, ko, toli gražu, 
nėra daugelyje kolūkių. . ’ ' ' ' '

Kolūkių valdyboš turėtų sutvarkyti savė finansinę 
padėtį taip, kad už darbą būtų išmokoma pirmoje eilėje 
Ir be jokių sutrikimų.” t

PATARIA 
NEDURNAVOTI

Kažin kokib “galvočiai” 
Kalifornijoje esą sumanę 
pareikalauti, ’ kad Jungtinių 
Tautų Asamblėja atimtų 
Lietuvą, Tstiją ir Latviją 
iš Tarybų Sąjungos ir pa
dovanotų buvusiems smeto- 
nininkams plus klerikalus 
ir menševikus.

Net'jau ir So- Bostono 
menševikų laikraštis pata
ria tiems asilams tokiais 
dalykais neužsiimd i n ė t i. 
Girdi, jie “pamiršo vieną 
p a p r astą dalyką, būtent, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas dabar yra Azijos, Af
rikos ir Pietinės Amerikos 
valstybių d o m inuojamas... 
Todėl sukelti tame seime 
reikalingą dviejų trečdalių 
dauguma yra beviltis daly
kas.”

c h a r a kteriniams vaidme
nims.

A. Kernagis yra sukūręs 
daug įdomių paveikslų.

Jau daugelį metų A. Ker
nagis sėkmingai dirba “Ra
dijo teatre,” kur pastatė ei
lę .įdomių spektaklių. Kiek
vienas jo pastatytas spek
taklis parodo, kaip suma
niai režisierius gali panau
doti radijo studijos speci
fiką, jos galimybes.

Netrukus Akademiniame 
dramos teatre prasidės V. 
Šekspyro komedijos “Daug 
triukšmo dėl nieko” repeti
cijos. Šią' klasikinę didžio
jo dramaturgo pjesę statys 
režisierius A. Kerną gis. 
Palinkėsime jam naujų kū
rybinių lailnėjimų jo teatri
nėje veikloje.

Jų misija buvo gera ir naudinga
INDIJOS PREMJERAS Nehru ir Ghanos prezi- 

dentas Nkrumah aplankė Tarybų Sąjungos premjerą ir 
perdavė jam Belgrado konferencijos nutarimus. Taip 
pat šiomis dienomis Indonezijos prezidentas Sukamo ir 
Mali prezidentas Keita lankėsi Washingtone ir tuos pa
čius nutarimus įteikė prezidentui Kenedžiui. Sakoma, 
kad jiems ir jų misijai mūsų sostinėje atmosfera buvo to
li nuo draugiškos ir šiltos. Juodviem buvo aiškiai duota 
suprasti, kad mūsų prezidentas Kenedis ir sekretorius 
Rusk yra baisiai nepasitenkinę Belgrado konferencijos 
pasisakymais ir nutarimais.

Bet, mums atrodo, jų misija tiek Maskvoje, tiek 
Washingtone nebuvo veltui. Jie išdėstė dvidešimt pen
kių šalių nusistatymą. Jie nedvejojančiai pasakė mūsų 
prezidentui, kad toji skaitlinga valstybių grupė nori ir 
reikalauja taikos išlaikymo. Tegu Vakarinio Berlyno ir 
Visos Vokietijos klausimas būna sprendžiamas ne gink
lavimo lenktynėmis, o derybomis ir susitarimu!

Sena beviltiškumo “filosofija”
...ŠIOMIS DIENOMIS Niujorke savo suvažiavimą lai

kė pažangiečių vadovaujama United Electrical, Radio 
and Machine Workers unija. Iš pranešimų komercinėje 
spaudoje duodasi suprasti, jog svarbiausiu konvencijos 
diskusijų punktu bvo plitimas pramonėje automatijos ir 
technologijos. Du šimtai susirinkusių delegatų, atsto
vaudami 160,000 narių, priėmė rezoliuciją, kurioje pasi- 
saLoma už kovą prieš automatijos ir technologijos plė
tojimą.

Dalykas, mat, labai rimtas. Kapitalistinėmis išnau
dojimo sąlygomis įvedimas naujų pagerintų mašinų ir 
pertvarkymas gamybos procesų padidinimui produkci
jos, yra darbininkams baisi nelaimė. Dalis jų būna iš
mesti į “šiukšlyną”. Niekas nepasirūpina jiems darbą 
duoti kitur. Tuo būdu darbo unijos susiduria su šia rim
ta problema: Ką daryti su išmestais iš darbo nariais? 
... Atsakymo, atrodo, ieškoma pastangose užstoti ke
lią automatijai ir technologijai. Betgi tai pastanogs, ku
rios gal tik vienoje kitoje vietoje laikinai1 gali sulaikyti 
istorinius procesus. Tai, kas pažangu ir naudinga (o ga
mybos kėlimas yra naudinga pažanga) prasilauš per vi
sus ir visokius užtvarus. Tai neišvengiama. Tai juk pa
liudija visa paskutinio šimtmečio istorija toje pačioje 
piūsų Amerikoje. Kiek daug įvairiais laikotarpiais iš 
darbininkų pusės buvo kalbėta ir stengtasi užstoti kelią 
naujos mašinerijos įdiegimui į pramonę, bet niekas iš 
tų pastangų neišėjo. Abejotina, ar daugiau pasisekimo 
turės ir minėtos unijos konferencijos nutarimas.

Daug praktiškesnis, mums atrodo, konvencijos nu-

APIE ĮŽYMŲJĮ 
LIETUVIŲ TAUTOS 
TALENTĄ

Rugsėjo 9 dieną Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome apie Ta
rybų Lietuvos užsipelnusį 
artistą Aleksandrą Kernagį 
jo penkiasdešimtai etinės 
sukakties proga. Rašo Vyt.- 
Mažeika.

Gražių kūrybinių laimė
jimų A. Kernagis pasiekė, 
sako Mažeika, jau žengda
mas . pirmuosius savaran
kiškus žingsnius “Jaunųjų”' 
teatre ir Kauno , Valstybi
niame dramos teatre. Ta
čiau tik dirbdamas Vilniaus 
scenoję, : jis galutinai su
brendo kaip aktorius, o vė
liau ,i.r kąip režisierius-, Čia
A. iKęrųagist sųkųrė geriau
sius sayo •yaijdmępią,/ pąsta- 
,tė eilę, spękaklių^;, v .

. • A... Kernagio sėkiųingą 
kūrybinę' veiklą, nulėmė B. 
Dauguviečio, . A. Sutkaus, 
*K. , j Glinskio . ir A. Olekos- 
žilinsko dar studijų Vaidy
bos mokykloje metu įskie
pyta didelė meilė teatrui, jų’ 
perduotas profęsinis paty
rimas. Rimtai susidomėti 
režisūra A. Kernagį paska
tino darbas asistentu pas
B. Dauguvietį. Jie statė po
kario metais įžymų, etapinį 
spektaklį — M. Gorkio 
“Priešus”

Režisieriaus vaidmenyje 
A. Kernagis d e b i-u t a v o 
1948 m., savarankiškai pa
statęs J. Baltušio pjesę 
“Gieda gaideliai,” kuri su
silaukė didelio pasisekimo. 
Nuo to laiko A. Kernagis 
sistemingai stato įvairius 
spektaklius.

1957 m. kartu su rašyto
ju J. Butėnu A. Kernagis 
sukuria pjesę apie mūsų 
proletarinės poezijos pradi
ninką Julių Janonį, pava
dintą “Pamilau ; dangaus 
žydrumą,” kurią jis ir įkū
nijo Akademinio dramos te
atro scenoje.

A. Kernagis, kaip akto
rius, dalyvauja beveik kiek-' 
vįename naujame spektak
lyje- Jo sukurti sceniniai 
paveikslai iškalbingai rodo 
aktoriaus polinkį ryškiems

PAKIBO IR TEGU 
AMŽINAI KABO ORE

Kaip žinia, mūsų šalies 
Kongreso Atstovų rūmuose 
susidarė reakcinė klika, kuri, 
siekdama plėsti šaltojo ka
ro padėtį, yra sugalvojus 
sudaryti “Pavergtųjų tautų 
komitetą.” Komiteto “mi
sija” būtų kurstyti tarybi- 
bines ■ ir socialistines tautas 
vieną prieš kitą, verbuoti ir 
siuntinėti šnipus ir diver
santus į Tarybų Sąjungą.

Netenka nė kalbėti, jog 
lietuviškieji “veiksniai,” vi
sokio plauko ir veislės re
akcininkai, tokias minėtos 
kongresinės klikos pastan
gas visomis keturiomis re
mia. Deja/' kaip atrodo, 
jiems nelabai sekasi. Jų 
spaudoje s k'a i t o m e, kad 
toms kongresinėms pastan
goms nepritaria Kenedžio 
v y r i'a u sybe,; ypač, girdi, 
priešinasi:/Valstybės depar
tamentas.. Ir todėl “visas 
pavergtųjų tautų komiteto 
reikalas pakibo ore.”

Gerai, kad; /pakibo.” Te
gu jisai tenai ir kabo- Dar 
geriau., žinoma; būtų, jeigu 
Kongresas jį amžinai palai
dotų. Kam smirdantį daik
tą laikyti savo panosėje? 
Mūsų kongresmanai turėtų 
susiprasti.

POPIEŽIAUS 
LAIKRAŠTIS IR 
KOMUNISTŲ 1961 
METŲ MANIFESTAS

Vatikano 1, a 1 i k r a š č i o 
“’Osservatore Romano del
la Domenica” rugpiūčio 13 
dienos laidos mes neturime 
ir nematėme. V a d ovauja- 
mės kunigų “Draugo” in
formacija. Iš tos informa
cijos sužinome, kad tos die
nos to laikraščio laidoje 
pats laikraščio redaktorius 
Federicas A1 e s a n d r i n i 
plačiai komentavęs Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos paskelbtąjį naujosios 
programos projektą, kuris 
paprastai vadinamas “Ko
munistų 1961 metų mani
festu.” ■ • •' .

Tas tik parodo, kad kata
likų bažnyčios trubadūrams 
labai rūpi ir apeina, ką ko
munistai galvoja apie atei-

tarimas reikalauti sutrumpinimo darbo valandų nuo 40 
iki 35 valandų savaitėje, nenumušant algų. Tik reikala
vimas vis trumpesnių darbo valandų pastoviai padeda 
darbininkams sumažinti automatijos ir technologijos 
gimdomas “kančias”. Bet, žinoma, pilnam laimėjimui tė
ra vienas kelias: pašalinimas kapitalizmo ir įvedimas 
socializmo. Paimkime Tarybų Sąjungą, arba net mūsų 
mažą Tarybų Lietuvą. Ten nėra reikalo kovoti prieš ge
rinimą ir tobulinimą gamybos procesų. Ten, socializmo 
sąlygomis, tik sveikinamas kiekvienas naujos, page
rintos, patobulintos mašinos įdiegimas į gamybos proce- 
sus; Anksčiau ar vėliau ir mūsų organizuoti darbininkai 
turės persiimti tuo supratimu, jog automatijos ir techno
logijos pavertimas darbo žmonių laime reikalauja susi
dorojimo su visa šia neteisinga išnaudojimo santvarka.

■ tį. Dejar; vieton iš komu
nistų mokytis ^bei stengtis 
juos ir jų programą supras
ti, jiems visa paskelbtoji 
programa apie perėjimą iš 
socializmo į kom u n i z m ą 
esanti tik “fantazijos pa
daras.” Jų žodžiais: “Teo
retinis skelbimas, kad per
ėjimas iš socializmo į ko
munistinę santvarką atne
šiąs išsigelbėjimą ir gerovę, 
yra tik utopija ir fantazi
jos padaras.”

Tai buvo jau gana seniai, 
tiksliai prieš 113 metų, kai 
anų laikų didieji komunis
tai, vadovaujami Markso ir 
Engelso, paskelbė savo gar
sųjį “Komunistų manifes
tą,” kuriame jie išdėstė 
tuos kelius, kuriais įvyks 
darbininkų klasės išsilaisvi
nimas iš kapita 1 i s t i n ė s 
priespaudos, iš žmogaus iš
naudojimo žmogumi- Tada 
irgi visur pilna buvo tokių 
galvočių, atstovaujančių re
akcinėms kapitalist i n ė m s 
jėgoms, kaip nūdieniai mū
sų popiežiniai Alesandri- 
niai, kuriems tas tų kelių 
paskelbimas buvo tik utopL 
ja, tik fantazijos padaras. 
Ir paskui metai iš metų, 
diena iš dienos komercinės 
spaudos redaktoriai, buržu
aziniai ekonomai ir filoso-

skelbė ir įrodinėjo, jog vi
sas tas marksizmo mokslas 
yra tik utopija, tik fanta
zijos padaras.

Bet kas gi atsitiko? Kas
met ir kasdien vis daugaiu 
ir daugiau darbo žmonių 
stojo po marksizmo vėlia
va. Ir štai šiaridien jau 
tuo “sukritikuotu” : ir “su
pliektu’’ marksįziųo' mokslu 
vadovaujami ištisos tautės, 
ištisos šalys, viso apie bili
jonas žmoniū

Ąr tas “gudrusis” “L’Os- 
servatore Romano” redak
torius Alesandrini ir lietu
viškų kunigėlių organo re
daktorius nepagalvoja, kad 
ir jų nuomonė apie šių die
nų paskelbtąjį komunistų 
manifestą gali žmonijos is
torijoje susilaukti tik tokio 
pat likimo? Tuo tarpu Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos paskelbtasis naujo
sios programos projektas 
yra visiškai praktiškas nu
tiesimas kelio į šviesią ąt- 
eitį, iš socializmo perėjimą 
į komunizmą.

Kaip seniai stato 
užtvankas

Užtvanka, tai pylimas 
upei užtvenkti, jos vande
niui sulaikyti. Prie užtvan
kų įrengdavo vandens jėgos 
sukamus malūnus. | .

Dabar užtvankos stato
mos įrengimui elektros jė
gainių, sausose šalyse van- 

iš 
______________ kanalais 
leidžiamas laukų drėkini
mui.

Tarybinėje Liet u v o j e 
įrengė užtvanką skersai 
Nemuną ir jos dėka susida
rė Kauno jūra, prie kurios 
įrengta galinga elektrinė 
jėgainė

Istorija rodo, kad egip^ 
tiečiai prieš kelis tųkstąn- 
čius metų jau statė užtvan
kas skersai Nilo upę, o ba- 
bilioniečiai ant Tigro upės. 
Jų pagalba sulaikytą van
denį vartojo laukų drėki
nimui.

dens taupymui, kuris 
tvenkiniu mažais

New Delhi.— Indijos vy
riausybė kviečia TSRS kos
monautą Jurį Gagarina į 
svečius:

Chicagos kunigų marijo
nų dienraštyje “Drauge” 
(rugs. 7^d.) “gudruolis” V. 
Pupinis mojasi teisinti ir 
ginti katalikų bažnyčios 
priešiškumą mokslui. Jis, 
pavyzdžiui, nueina, į labai 
senus laikus, net į 16-ąj į 
šimtmetį, į tuos laikus, kai 
gyveno ir darbavosi įžymie
ji mokslininkai Gior dano 
Bruno, Kopernikas ir Gali- 
liejus. Kaip žinia, katalikų 
bažnyčia juos žiauriai per
sekiojo, o vieną jų, būtent 
Bruno, ant laužo sudegino.

Kad 1600 metais Romoje 
Bruno buvo ant laužo sude
gintas, tai Pupinis negali 
paneigti. Tai istorinis fak
tas. Bet bažnyčios už tą 
baisų dar>1 esą negalima 
perdaug kaltinti, nes Bruno 
buvęs sudegintas ne už 
jo mok s 1 i n i u s “išsišoki
mus,” “bet už tai, kad jis 
neigė Kristaus dievybę,” tai 
yra už hereziją.

Su astronomu Koperniku 
buvę susidorota todėl, kad 
pagal tų laikų teologų aiš
kinimą, jo “sistema b u v o 
priešinga Šv. Raštui,” nes, 
kaip žinia, Kopernikas skel
bė, kad ne saulė sukasi 
apie žemę, bet žemė suka
si apie saulę, bet mūsų pa
saulio centras yra ne mūsų 
žemė, bet saulė ir tt. V. 
Pupinis pripažįsta, kad 
“Koperniko sistemos atme
timas buvo šešioliktojo ir 
septynioliktojo amžiaus te
ologių ir astronomą, klaida.” 
Ir iš viso, girdi, astronomi
jos mokslą grįsti 'Šv. Raštu 
(biblija) nebuvo išmintin
ga, nes “Šv. Raštas nėra 
gamtos vadovėlis, o religi
nes tiesos knyga. ’ ’

Tai' labhi įdomūs net du 
pripažinimai. Pirmas, kad 
katalikų bažnyčia klydo, va
dovaudamasi biblija. Ant
ras, kad biblija (tuo “dievo 
žodžiu”) negalima pasitikė
ti. Vadinasi, klaidinga baž
nyčia, klaidinga biblija!

Mums labai džiugu išgirs
ti iš V. Pupinio, kad pa
galiau, po daugelio šimtų 
metų, “dabar visi įsitikinę, 
visi katalikai ir popiežius, 
jog žemė sukasi” Tikri ste
buklai, ar ne? Pagaliau jau 
pats popiežius tiki, kad že
mė sukasi aplink saulę!

G^liliejus, tiesa, ' “šiek 
tiek” nukentėjęs' nuo baž
nyčios, bet ne taip “jau bai
siai,” kaip šių dienų ateis
tai pasakoja- Jis tik kelias 
dieneles popiežiaus kalėjime 
patupėjęs, tai ir viskas. O 
dar ir pats tas kalėjimas 
buvęs tikras palocius! Pu
pinis nesuradęs įrodymų, 
kad Galiliejus buvo baisiai 
kankinamas.

Kaip ten bebūtų, visa tai 
jau esanti sena, tolima pra
eitis. Girdi, “neteisinga ir 
neišmintinga dabar, mūsą 
laikais, kaltinti bažnyčią už 
klaidas, padarytas prieš tris 
ar keturis šimtus metą.” 
Čia, mums atrodo, nebagas 
Pupinis vėl pažeidė savo 
bažnyčios įstatymus, pripa
žindamas ir pakartodamas, 
kad katalikų bažnyčia darė 
klaidas. Iki šiol visi katali
kų bažnyčios teologai ir 
“mokslininkai,” daug dides
ni ir gudresni už V. Pupi
nį, pavyzdžiui, tokie kaip 
vyskupas Brizgys., prelatas 
Balkūnas, kunigas Pruns- 
kis arba pats “Draugo” 
redaktorius Leonardas Ši
mutis, pragaro kančiomis 
grūmoja katalikams, kurie 
vien tik pagalvoti išdrįstų, 
kad katalikų bažnyčia gal j 
būti klaidinga, kad popie-

žius gali būti velnių priė
dęs/

Baigdamas savo “giliai 
filosofiškus” išvedžiojimus, 
“Draugo” b ė n d r a d arbis 
mus rūsčiai klausia: “Ko
kius mokslininkus daba r 
Bažnyčia, persekioja?”

Ogi visus, kurie atsisako 
pripažinti katalikų bažny
čią neklaidinga ir kurie at
meta bibliją kaip visokios 
išminties ir tiesos šaltinį. 
Tiktai šiais laikais tasai 
persekiojimas nebe toks, 
koks buvo Bruno, Koperni
ko ir Galiliejaus laikais. 
Katalikų bažnyčia dabar 
neturi valstybės galios, kad 
galėtų tuos mokslininkus 
ant _ laužo deginti. Dabar 
tikrai kiti* laikai. Dabar 
mokslas ir protas yra pa
ėmęs viršų ant prietarų ir 
burtų. Dabar katalikų bai? 
n y č i a nebeturi “dantųl* 
Dabai’ ji gali tik savo ilgu 
liežuviu pulti mokslą ir 
mokslininkus.

Pamatytum, kas dėtųsi 
toje pačioje mūsų Ameriko
je, jeigu čionai ragangau- 
dis kardinolas Spellmanas 
turėtų įsivedęs inkviziciją. 
Mūsų lietuviškieji Krupavi- 
čiai, Balkūnai ir Brizgiai 
būtu aukštaisiais inkvizito
riais.

Ateistas

Esame milijonu 
metų senesni
Suradimas Ziužanthropus
Atominės gadynės gabus 

darbas aht ' priešistorinės 
kaukolės ^tikrinančiai nu
statė, kad" įrankiai, naudoti 
žrųdgaus 1,750,000 metų at
gal yra^pastėbimi. ‘<4^ 
‘ Atradimą pranešė Na<no- 
nalė Geografijos Draugija, 
pridedant daugiau milijoną 
metų anksčiausiai žinomai 
žmogiškai esybei.
’ Draugija sako, jog šis 
naujas žmogaus rasės sen
tėvis yra žinomas kaip zin- 
žanthropus arba lytinės 
Afrikos žmogus. Jis neuž
ginčijamai gyveno ir išgal
vojo medžioklinius įrankius 
kuomet pasaulis buvo pil
nas tokių sutvėrimų, kaip 
milžiniškos kiaulės, avys, 
girafai su antelop o m i s, 
dramblių tipo baisūnai ir 
kiti fantastiški žvėrys.

Draugijos preziden tas 
Melville Bell Grosvenor sa
ko, kad šis suradimas turės 
gilią įtaką į pamatinį abel- 
ną supratimą apie priešis
torinį žmogų.

Minėta kaukolė rasta 
vulkaniškoj gerklėj Tane^i- 
nykoj, Afrikoj, du metai

Pirmiau seniausiu žmo
gaus protėviu buvo skaito
mas Pekingo žmogus. Mok
slininkai apskaitliuoja jo 
amžių 600,000 metų.

Labai nepastovus 
J. Valstijų oras

Washingtonas. — Oro 
Biuras skelbia, kad pasta
raisiais metais yra labai ne 
pastovus oras. Pereitąją 
žiemą sausio mėnesį iškrito 
17 colių sniego, kur norma
liai iškrisdavo tik 7 coliai, 
o vasario mėn. vietoje 8 co
liu, iškrito 18. 1

Vasara vienose valstijose 
yra perdaug lietinga, o ki
tose, daugumoje, per daug 
sausa. Rugpiūčio mėne&įjir 
pradžioje rugsėjo buvo'pejr 
daug karščių. . f

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 19, 1961
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f Elizabeth Repšius

‘Atsisveikinu su giminėmis, 
išvykstu iš tėviškės

ĮSPŪDIŽAI IŠ LIETUVOS
Jau rašiau, kaip 8 vai. at

ėjo, ir vakarienė, brolienės 
pagaminta, ant stalo laukė- 
Valgėme didelis būrys sve
čių. Šnekučiavomės ligi vi
durnakčio. Jie mane klau
sinėjo apie Ameriką. Aš 
juos klausiau, kaip jiems 
sekasi gyventi. Vieni gyrė
si, kiti skundėsi, kad jiems 

j daug ko trūksta.
Kolūkio pirm i n i n k a s 

skundėsi, kad jis turi keletą 
, žmonių, kurie nenori dirbti. 

Vienas atsiliepė: “Mažai 
moki, tai ir nedirbu.“ Pir
mininkas sako: “Iš kur 
kolūkis daug mokės, jeigu 
visi mažai dirbs?“ Mat. čia 
buvo tokių, kurie prie Sme- 

I tonos turėjo daug žemės 
samdydavo darbininkus. 

Dabar jie negali priprasti 
sykiu dirbti su tais, kurie 
pas juos pirmiau dirbo.

Apie pirmą vai. ryto pra- 
. dėjome skirstytis gulti. Aš 

nuėjau su mano brolio dūk- 
. teria, sūnelis ir jos vyras į 

vieną kambarį, brolis ir 
marti pasiliko seklyčioje, o 

I Marytė atsigulė viena ma
žyčiame kambarėlyje. Sve
čiai, kurie buvo iš toliau 
atvažiavę, išėjo į daržinę 
ant šieno gulti.

Gerai miegojau. Blusos 
nekando. Turbūt blusų Lie
tuvoje jau nebėra. Atsikė- 
'liau 7 vai. ryto, nes norė
jau pasišnekėti su broliu ir 
apžiūrėti jo sodelį ir na
mus. Pirmiausia įėjome į 
sodą, kuriame yra virš 10 
obelų ir dar keletas jau
nučių, kurios dar neturi 

, y^sių. Brolis sako: “Per
eitais metais buvo daug ge
rų obuolių, net į Leningra
dą vežiau parduot. Šiemet 
kažin kodėl yra prastesni.“

Ėjome apžiurti- tvarto,' 
pusėtinai didelio. Viename 
kampe gulėjo didelis meitė
lis- Brolis sako: “Tik ką 
vieną pardaviau. Už jį ga
vau 150 rublių.“

Kita dalis tvarto pri
krauta šieno. Toliau už
tvertas kampas karvei ir 
telyčiai. Jis sako: “Turė
jau dvi melžiamas karves, 

i bet vieną inspektoriai atra
do nesveika, tai parda
viau.’’

Turi tris klėtis. Vienoje 
kabo 3 paltys lašinių ir guli 
ant grindų 2 bačkos alaus. 
Kitoje klėtyje stovi.2 lovos 
ir kiti rakandai. Trečioje 
3 grūdų aruodai ir žemdir- 

. bystės įrankiai. Dar šalia 
tų svirnų stovi kalvė, bet 
jSu ji baigia griūti. Brolis 
sako: “Jau nebeužsiimu 
l^lvyste, todėl aš jos nė ne- 
bepaisau.“ Stuba taipgi ne
maža, ir ne šiaudais deng
ta- Mamytė, išeidama iš 
grįčios, sako: “Matai, ko
kią Jonukas grįčią turi. Jau 
nei dulkelės nebėra senosios 
grįtelės, kurioje tu augai. 
Tada turėjome tik vieną 
kambarėlį, maltuvėlę ir 
mažytį tvartelį karvytei, 
avytėms ir paršiukui.”

Prie stubos yra didelis 
> šulinys, iš kurio atsigėriau 

šalto vandenėlio. Rodos, 
taip skanus! Kai aš augau, 
neturėjome savo šulinio, ei
davome pas kaimyną parsi- 

r nešti vandens.
Po kiemą vaikštinėja 8 

jauni kalakutai. Aš klau
siu brolį: “Ar visus su- 
valgysite?” Jis sako: “Kur 
čįa visus suvalgysi! Jie la- 

i' dideli auga. Pasilieka- 
į The kelis valgyt, o kitus par- 
i duodu.“
I Aš sakau: “Kaip viskas
I atrodo, neblogai gyveni.“

I

“Taip,“ jis sako. “Kaip ma
tai, čia aplink yra 60 arų 
žemės. Turėjau daugiau, 
bet priskyrė prie kolūkio. 
Man užtenka daržovėms. 
Dar va sklypas kviečių, ku
ris man priklauso. Kolūkis 
davė kviečiam pasisėti: kai 
iškulsiu, duosiu kolūkiui ko
kį pūrą už žemę. Aš, kaip 
ir visi, einu į kolūkį dirb
ti. Už tai gaunu užtenka
mai grūdų ir dar pinigų.“

Tolesnę mūsų kalbą per
traukė marti. Sako: “Eiki
te pusryčių valgyti.“ Vėl vi
si susirinkome prie apkrau
to stalo visokiais uzbonais, 
ir duonos baltos ir juodos, 
—viskas taip skanu.

Nespėjome pavalgyt, kai 
pilnas kiemas priėjo svečių, 
pėsčių ir važiuotų automo
biliais. Tuojau sesuo Ka
rolina Kunigonienė sako: 
“Dabar važiuokime visi ma
no gyvenimo pažiūrėt.“

Ji gyvena kokie 3 kilo
metrai nuo mano brolio gy
venimo. Pas ją kai nuva
žiavome, ji tuojau apkrovė 
stalą visokiais valgiais: sū
riais, skilandžiais, šviežiais 
ir raugytais agurkais. Gė
rimų — saldžių, rūgščių, 
karčių ir smarkių — užten
kamai buvo. Ji irgi ne
blogai gyvena. Tik jos vy
ras serga. Jis turi virš 80 
metų, 4 operacijas turėjo. 
Ji sako: “Gerai, kad da
bar nereikia gydytojui nei 
ligoninei mokėti. Jei taip 
būtų sirgęs seniau, kuomet 
reikėdavo mokėti už viską, 
tai seniai būtų pamiręs, 
nes* mes pinigų daug netu
rime. Dar ir aš pati daž
nai einu pas gydytojus.“

Ji man vėl sako: “ži
nai, sesyte: mano dvi duk
terys ir sūnus, kai užaugo, 
nebenorėjo ant ūkio dirbti. 
Išbėgo į miestus, išsimokė 
amatų; jie ten daugiau už
dirba ir patogiau gyvena. 
Gerai, kad dar geri, tai pa
sikeisdami atvažiuoja ir pa
deda apdirbti man žemę ir 
prižiūrėti ligonį “

Paskiau vėl visi grįžome 
■pas brolį ir ten traukėmės 
fotonuotraukas. Laikas bė- 
go greitai. Žiūriu, kad jau 
6 valanda. Aš jiems sakau: 
“Jau turiu pradėt rengtis, 
nes mano šoferis neužilgo 
atvažiuos.“

Kai šoferio nesulaukėm j 
laiką, tai mano pusseserė, 
Ona Baltrūnienė, sako: 
“Važiuokim pas mus į Ro
kiškį. Parodysiu, kaip mes 
gyvenam—-aš ir mano duk
tė su vyru. O ryt mano žen
tas važiuoja į Vilnių ant 
teismo, mat, jis yra advo
katas, tai sykiu su juo nu
važiuosi į Vilnių.“

Man tas labai patiko. Jų 
didelė graži mašina, ir aš 
ne tik noriu pamatyti, kaip 
jie gyvena, bet noriu ir Ro
kiškį pamatyti. Padaviau 
mano brolio adresą, kad 
paduotų šoferiui, kai jis at
važiuos, kad žinotų, kur 
esu.

Pradėjau atsisveikinti gi
mines, kaimynus ir visus 
pažįstamus. Sunkiausia bu
vo persiskirti su motynėle. 
Apkabinau mamytę ir sa
kau: “Sudie, mamyte- Gal 
daugiau nebesimatysime.”

Ji prabilo: “Dukryte, 
kaip paukštelė iš lizdelio iš
lėkei ir ilgai pas mane ne
atvažiavai. Dabar iš taip to
li atskridai ir visai trum
pai pas mamytę pabuvai.“

Jos žodžiai taip mane su
griaudino, kad aš negalėjau 
ašarų sulaikyti nei žodžio 
ištarti. Kelis sykiu ją pa- 

"bučiavau. Į kitus ranka 
mojuodama, bėgau į mašiną 
ir išvažiavome.

Dar sustojome prie mano 
sesytės namų. Paleidome 
ją ir jos dukterį Abrutie- 
nę su 3 metų\sūneliu pabū
ti ant ūkio. O jos vyras 
Abrutis pasilieka važiuot su 
mumis į Rokiškį. Čia ir vėl 
graudūs verksmai. Sigytis, 
jų sūnelis, taip šaukė verk
damas: “Tėtyte, vesk ir ma
ne! Tėtyte, nepalik ma
nęs!..“ Motina sako: “Kai 
aš važiuoju, tai jis nė ne
mato, bet kai tėvas važiuo
ja, tai didžiausias verks
mas.“

Palikome juos visus: Si- 
gytį, Zosę Abrutienę ir ma
no sesytę Karoliną-

Už valandos laiko buvome 
jau Pandėlyje. Baltrūnas 
sako: “Gal nori eiti pasi-;
vaikščioti po Pandėlio mies- .. k H sukelti 
tą? As sakau: Labai no-; <a į jie kreipiasi į 
rečiau, bet jaučiuosi pavar-;
gus. Važiuokim greičiau į
Rokiškį.“

; Mačiau naujų augštų na-
;mų.

Pandėlys dabar ne tas, ko
kį aš palikau.

Scranton, Pa.
VISUR EIKVOJIMAS
Kitados šis miestas buvo 

pagarsėjęs kaip kieto s i o s 
anglies kasyklų centras, bet 
šiandien to visko tik pėd
sakai telikę, o pati anglių 
industrija išnykusi. Vie
nok Skrantonas randasi 
gana svarbioje vietoje, nes 
čia kryžiuojasi keliai tarp 
didžiųjų miestų ir indust
rijų, vieškeliai buvo labai 
atsilikę ir prasti, ypatingai 
dėl nūdieninės transporta- 
cijos, kada sunkvežimiais 
daugiau pervežama visokių 
reikmenų ir industrinių ga
minių. Todėl jau bus pen1-’ 
kiolika ar daugiau metų, 
kai eina didelė kelių staty
ba, kas liečia ir patį mies
to centrą. Arti paties cen
tro, per kelis kvartalus iš
griovus senus namus išpla
tinimui gatvės dėl naujo 
kelio, buvo pasilikęs tik vie
nas kampinis mūro pasta
tas.

Kadaise šis namokšlis bu
vo d-ro Thomsono privati 
ligoninė, bet daktarui mi
rus, ligoninė likvidavosi, o 
pastatą nupirko airių kata
likų vyskupas savo hierar
chijos naudai ir pavertė 
“preparatory“ mokykla. 
Tai keturių aukštų nedide
lis namas, kurį vyskupas 
įsigijo už žemą kainą, ne
tenka apie tai abejoti. Bet 
štai reikia praplatinti gat
vę ir namą nugriauti. At
vyksta valdiškas inspekto
rius (appraiser) ir nusta
to namo vertę net $495,000., 
nors kiekvienam matosi, jog 
tas namas gal tik trečdalio 
tos sumos vertas- Betgi 
valdiškasis “apkainuotojas“ 
geriau “žino.“

Bet, va, kitas palygi
nimas: tik keli kvartalai 
toliau, pačiame miesto 
centre, randasi vienas iŠ- 
puošniųjų viešbučių, Hotel 
Casey, 10 aukštų pastatas 
su apie 300 kambarių ir au
ditorijomis, kurį ką tik nu
pirko kokia ten New Yorko 
agentūra ir sumokėjo tik 
$800,000. Palyginus šį vieš
butį su anuo nameliu, jis 
apie keturis kartus dides
nis.

Tai labai geras pavyzdys 
laisvosios demokr a t i j o s . 
Daugelis gana kritiškai at
siliepė per vietinę spaudą 
apie tokį eikvojimą žmonių 
taksais sumokėtų dolerių. 
Betgi tie keli balsai hieko 
nereiškė, valdiškasis apkai
nuotojas “žino geriau, ką 
daro.“ Stebėtojas

Ką gi iš tikrųjų nutarė bei 
pasakė Belgrado sąskrydis?

M u s ų ui e rgaites skatinamos 
geriau pasiruošti gyvenimui

BELGRADAS, rūgs. 6— 
Vakar iki vėlyvos nakties 
vyko uždaras neprisijungu
sių šalių Belgrado konfe
rencijos delegacijų vadovų 
posėdis. Antrą valandą nak
ties liaudies skupščinos rū
muose įvyko baigiamasis 
atviras konferencijos posė
dis, kuriame buvo paskelb
ti priimti dokumentai — 
“Karo grėsmė ir raginimas 
siekti taikos“ ir “Neprisi
jungusių šalių valstybių bei 
vyriausybių vadovų konfe
rencijos deklaracija.“

Pirmajame doku mente 
konferencijos dalyviai kon
statuoja susirūpinimą dėl 
tarptautinės padėties paaš- 

suinteresuotas šalis, ir visų 
pirma į Jungtines Valstijas 
bei Tarybų Sąjungą, ragin
dami “pradėti derybas tarp 
jų esantiems nesutarimams 
taikiai sureguliuoti būtinai 
laikantis Jungtinių Tautų 
principų.“

Įvadinėje Belgrado konfe
rencijos deklaracijos dalyje 
pabrėžiama, kad tokiomis 
sąlygomis, kai pasauliui yra 
iškilusi rimta grėsmė, “nė 
viena tauta ir. nė viena vy
riausybė neturi vengti atsa
komybės už taikos visame 
p a s a u 1 yje išsaugojimą.“ 
Konferencijos dalyviai yra 
tos nuomonės, kad tvirtą 
taiką galima užtikrinti tik 
tuomet, jeigu bus visiškai 
pašalintas visų rūšių kolo
nializmo, imperialimo vieš
patavimas.

Karas, toliau sakoma dek
laracijoje, niekuomet ne
grasino žmonijai rimtes
niais padariniais, negu da
bar. ■ Antra vertus, niekuo
met anksčiau žmonija netu
rėjo savo žinioje galinges
nių jėgų, kad galėtų paša
linti karą kaip tarptautinių 
santykių politikos įrankį.

Konferencijos dal y v i a i 
griežtai atmeta “pasaulinės 
pažangos interesams prieš
taraujančią tezę, kad karas, 
o taip pat “šaltasis karas“ 
yra “neišvengiami.“ Jie ma
no, kad taikaus sambūvio 
prncipai yra vienintelė al
ternatyva “šaltajam karui“ 
ir bendrai atominės katas
trofos neprileidimui ir kad 
šie principai turi būti vie
nintelis tarptautinių santy
kių pagrndas.

Konferencijos dalyviai pa
reiškia remią “Deklaraciją 
apie nepriklausomybės su
teikimą kolonijų šalims ir 
tautoms,” priimtą Jungti
nių Tautų Gene r a 1 i n ė s 
Asamblėjos XV sesijoje.

Konferenc i j o s dalyviai 
reikalauja nutraukti gink
luotus veiksmus ir bet ku
rias represijas prieš nepri
klausomas tautas, remia 
teisingą alžyriečių tautos 
kovą, reikalauja nedelsiant 
nutraukti kraujo liejimą 
Angoloje, suteikti pagalbą 
Angolos liaudžiai kuriant 
laisvą ir neprikl a u s o m ą 
valstybę, nedelsiant eva
kuoti prancūzų kariuomenę 
iš Tuniso teritorijos, už
tikrinti laisvą ir nepriklau
somą Kongo vystymąsi, lik
viduoti aparteidą Pietų Af
rikos respublikoje ir apla
mai rasinę diskriminaciją-

Šalys-dalyvės yra tos nuo
monės, kad karinių bazių 
steigimas ir laikymas kitų 
šalių teritorijoje grubiai 
pažeidžia šių šalių suvere
numą, ir reikalauja likvi
duoti užsienio karines ba
zes. Atskirame deklaraci
jos punkte kalbama, kad tu
ri būti likviduota Jungti
nėms Valstijoms priklau

santi Gvantanamo karinė 
bazė Kuboje. Deklaracija 
pabrėžia ' tautų teisę sava
rankiškai spręsti savo liki
mą.

Neprisijungusių šalių 
valstybių ir vyriausybių va
dovai pasisakė už visuotinį 
ir visišką nusiginklavimą, 
įvedus griežčiausią tarptau
tinę kontrolę, kuri taip pat 
turi apimti branduolinio 
ginklo ir kitų masinio nai
kinimo priemonių gamybos 
bei bandymų uždraudimą. 
Jie paragino naudoti kos
minę erdvę tik taikiems 
tikslams. ,

Konferencijos dalyviai 
laiko reikalinga, kad per 
kiek galima trumpesnį lai
ką būtų sudarytas susitari
mas dėl visų branduolinių 
ir termobranduolinių ban
dymų uždraudimo.

Deklaracijoje siūloma 
priimti įvyksiančioje Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje rezoliu
ciją dėl neeilinės Generali
nės Asamblėjos sesijos su
šaukimo, kur turėtų būti 
apsvarstyti nusiginklavimo 
klausimai arba sušaukti JT 
globojamą pasaulinę konfe
renciją nusigi n k 1 a v i m o 
klausimu.

Šalys-dalyvės, sakoma 
deklaracijoje, laiko reika
linga, k a d JT Generalinė 
Asamblėja išspręstų klausi
mą dėl Saugumo Tarybos 
bei Ekonominės ir sociali
nės tarybos sudėties išplėti
mo, kad šių dviejų labai 
svarbių JT organų sudėtis 
ir veikla atitiktų šios orga
nizacijos poreikius ir padi
dėjusį JT narių skaičių. 
Šios tarptautinės organiza
cijos vienybės ir jos efek
tyvios veiklos interesais rei
kia nustatyti palankesnę JT 
sekretoriato struktūrą atsi
žvelgiant į tai, kad visi ra
jonai būtų jame atitinka
mai atstovaujami.

“Tos šalys — konferenci
jos dalyvės, — sakoma dek
laracijoje,,— kurios pripa
žįsta Kinijos Liaudies Res
publikos vyriausybę, reko
menduoja, .kad Generalinė 
Asamblėja savo įvyksian
čioje sesijoje pripažintų Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vyriausybės atstovus vie
ninteliais teisėtais šios ša
lies atstovais Jungt i n ė s e 
Tautose.“

Del Vokietijos problemos 
d e k 1 a r acijoje nurodoma, 
kad neprisijungusios šalys 
“ragina visas suinteresuo
tas šalis nenaudoti jėgos 
arba negrasinti naudoti jė
gą Vokietijos klausimui ar
ba Berlyno problemai iš
spręsti.“ ELTA

Siūlo Berlyną pavesti 
Jungtinėms Tautoms
Ottawa. — Kanados par

lamente ilgai kalbėjo prem
jeras John Diefenbakeris. 
Jis sakė, kad neprisijungu
sių valstybių Belgrado kon
ferencijos pasisakymas usį 
Berlyno klausimo sprendi
mą TSRS sąlygomis, tai 
yra didžiausia Chruščiovo 
pergalė.

Diefenbakeris siūlo, kad 
pavęsti visą Berlyną, tai 
yra, ir rytinį, Jungtinėms 
Tautoms. Suprantama, kad 
prie rytinio Berlyno nei jis, 
nei kiti Vakarų politikai 
nieko bendro neturi.

Jordan, N. Y. i— J. Mat
teson, 14-kos metų berniu
kas nušovė savo įmotę 
(foster mother).

Beveik vienas milijonas 
mergaičių krašte dabar ga
vo vidurinių' mokyklų dip
lomus. Nors ir dauguma 
jų išeis į kolegijas ar kitas 
mokyklas, tačiau daugumai 
baigimo iškilmių ceremoni
jos atžymės jų formalaus 
lavinimo galą.

Argi lavinimasis čia tu
rėtų sustoti ?

Viskas rodo į tai, kad 
mergaitės, kur tik įmano
ma, turėtų siekti tolimesnio 
lavinimosi. Tai joms padės 
rasti geresnio darbo ir už
darbio. Net ir nutraukusi 
darbą, ištekėjimo ir šeimos 
auginimo atveju, mergaitė- 
moteris vis dar turės dau
giau galimybių, kai sulauks 
40 metų amžiaus, panaudo
ti savo išmoktus amatus 
jaunystėje ir gauti geresnį 
darbą.-

J A V-jų Darbo Departa
mento Moterų Įstaiga nu
rodo, kad m e r g a i t ės su 
vidurinės mokyklos diplo
mais turės daugiau lavin
tis, negu praeityje.

“Ateinąs dešimtmetis bus 
liudininku daugelio naujų 
technikų išvystymo ir per- 
revizavimo senų technikų, 
keičiantis technologiškiems 
ir moksliškiems pritaiky
mams įstaigose, laboratori
jose ir fabrikuose,“ sako ši 
įstaiga.

“Darbai, kurie daugiau
sia plis (profesiniai, tech
niški, įstaigų, pardavimo ir 
specialūs) yra tie, kurie 
paprastai reikalauja nema
žai formalaus pasiruoši
mo”

Viena iš įdųmiausių gali
mybių mergaitėms, galvo
jančioms apie įstaigos dar
bą, yra vartojimas naujų 
elektroniškų skaiči avimo 
mašinų- ir panašių įtaisy
mų. Tokių prietaisų gamin
tojai dideliuose miestuose 
turi treniravimo centrus. 
Mokyklos yra dar viena ga
limybė trenir a v i m u i s i . 
Vis didėjantis universitetų 
ir kolegijų skaičius, ypač 
dvimetės kolegijos, turi 
pagrindinius kursus apie 
elektroninius davinius. Be 
to, yra specialios komerci
nės mokyklos, - teikiančios 
lavinimą prieš pradedant 
darbą. Jose yra dėstoma 
paprastai vakarais, bet ir 
dienos metu galima kursus 
lankyti.

Toms, kurios turi palinki
mą į technišką darbą, yra 
vis didėjančių galim y b i ų 
pasidaryti industrinių la
boratorijų technikėmis., che
mikų padėjėjomis ir analis- 
temis. Tokiems darbams 
paruošimą galima papras
tai gauti technikos institu
tuose ir kolegijose jaunie
siems, tačiau kai kurios 
mergaitės galėjo pradėti 
•avintis aukštesnėse techni
kos mokyklose, profesinėse 
mokyklose ar net korespon
dencijos kursų keliu mecha
niškų piešinių pagalba ar 
išspausdintų brošiūrų skai
tymo pagalba.

Grožio kultūra ir komer
cinis menas moterims yra 
patrauklūs dalykai. Jų ga
lima išmokti mokyk lose. 
Yra daug privačių mokyklų 
ir viešų profesinio paruoši
mo mokyklų, duo d a n č i ų 
formalų lavinimą kosmeto
logijoje. Kai kuriose vals
tijose padėjėjų lavinimas 
darbe grožio salionuose yra 
priimtas, kaip lygiagretus 
formalus kursas. Visos 
valstijos, išskyrus tik dvi, 
reikalauja iš grožio specia
listų, kad jie išlaikytų ap
robuotus egzaminus* me.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 19, 1961

Komercinio meno kursai 
yra duodami privačių mo
kyklų ir institucijų bei kai 
kurių profesinio lavinimo 
aukštesnių mokyklų. Prieš 
priimant studentus, jie yra 
paprastai prašo mi pade
monstruoti savo meniškus 
sugebėjimus. Yra dar ma
dų kūrimo kursai privačiose 
mokyklose ir kai kuriose 
aukštesnėse mokyklose.

Sveikatos darbas mote
rims visada patiko. Jau 
nuo seniai buvo ir yra for
malių lavinimo kursų to
kioms sveikatos darbuoto
joms, kaip gailestingoms 
seserims, dantų higienis- 
tėms ir Roentgeno techni
kėms.

Be to, yra naujų galimy
bių mergaitėms pasidaryti 
praktiškoms gailestingoms 
seserims ir darbuotojoms 
mediciniškose laboratorijo
se. Licencijjuotos praktiš
kos seserys šiandien turi 
lahkyti formalius kursus, 
kurie tęsiasi nuo 9 ligi 18 
mėnesių. Viešos valdinės 
mokyklos teikia maždaug 
pusę lavinimo programų, 
kita pusė yra teikiama li
goninių, sveikatos agentū
rų, kolegijų ir universitetų 
ar bendruomeniniu organi-. 
zaciju. GIRLS URGED TO 
SEEK MORE TRAINING.

American Council

Haverhill, Mass.
GIRIA BULGARIJĄ
Armėnas D. Asadoorian 

ir jo žmona, kurie į JAV 
atvyko prieš 40 metų, lan
kėsi Bulgarijoje. Jie ten 
išbuvo 8 savaites, keturias 
pas savo giminaitį Ruse 
(Ėusčiuko) mieste., o ketu
rias Juodosios jūros pakraš
tyje ir kitur. Grįžusius ap
lankė “Haverhill Journal“ 
korespondentas. Laikraštis 
iš rugsėjo 5 d. patalpino 
Asadoorianų paveikslą ir 
platų aprašymą.

Jie sako, kad juos Bul
garijoje priėmė kaip kara
lius. Sako, kad bulgarai 
pasitenkinę dabartine tvar
ka. Gerai apsirengę, turi 
pakankamai maisto. Stu
bos a p š v i e s tos elektros. 
Darbininkai dirba po 8 va
landas į dieną. Nėra be
darbių- Senatvėje gauna 
pensiją.

Iš 100 žmonių vienas turi 
automobilį, kiti naudojasi 
motorcikliais ir baisikeliais. 
Darbininkų algą apie $100 
į mėnesį, bet pinigų pakan
ka, nes rendos moka tik $5 
į mėnesį. Viešbutyje už 
dieną ima tik $1.25 ir dar 
duoda pietus.

Visi vaikai eina mokslą. 
Kurie turi gabumo, tai ir 
aukštesnis mokslas veltui. 
Vasarą visi mokiniai, po 10 
metų amžiaus, dvi savaites 
yra mokomi darbų, o pas
kui 20 dienų turi vakacijas 
valdžios lėšomis.

Bendrai Bulgarija labai 
grŽži. Visur švara, parkai 
pilni gėlių. Daug auga vai
sių. Vynuogių kekės sveria 
po 4 svarus-

Darbo žmonių valstybėje 
daktarai, vaistai ir ligoni
nės piliečiams tarnauja vel
tui. Atostogininkas serga 
reumatizmu (artritu), tai 
Sofijoje jį gydė veltui ir 
daug pagelbėjo.

Ggrįždami parsivežė du ki
limus, kurių kiekvieno kai
na po $100, ir kitokių do
vanų. Jie sako: “Mus pri
ėmė kaip tikrus brolius, ir 
to mes niekados nepamirsi-

A. R.
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Mūšy kaimo nuotykiai
(Tąsa)

Kada senė numirė, My
koliukas susirado kur tai 
merginą ir apsivedė. Jie 
sugyveno ir porą vaikučių, 
bet ką jie valgė, niekas ne
žinojo, nes nebuvo kam 
dirbti. Pas juos atėjo gy
venti žmonos brolis — su
tvarkyti Mykoliuko, bet tas 
dar daugiau atnešė blogo— 
švogeriai dar daugiau ba
rėsi ir mušėsi negu senė 
motina su sūnum. Pagaliau 
brolis su seseria ir vaikais 
išėjo ten, iš kur buvo atė
ję, o Mykoliukas prapuolė.

Skersai gatvę gyveno Ra
polas Nevulis. Jis žemės 
neturėjo, tik daržą ir pen
kis jaunamečius vaikus. Va
sarą dirbdavo, kam reikė
jo, žemę ant pusės, uždar
biavo kirsdamas mišką ar 
ką kitą dirbo.

Jo kaimynas buvo Aleliū- 
nienė, bet ją vadindavo 
“Sprakse.” Ji valdė pusę 
valako žemės. Sakoma, kad 
jos vyrą už ką tai rusų val
džia išvarė į Sibirą visam 
gyvenimui. Ji augino tris 
berniukus. Vyresnysis bu
vo nebylys (bet mes gana 
gerai susikalbėdavom ran
komis). Vargo biedna 
“Sprakse,” iki vąikai paau
go. (Gal būt dėl to pas ją 
mūsų galo kaimo moterys 
rinkdavosi vakarais per 
prietemą, valandai kitai, 
apkalbėti kaimo naujienas.)

Jos kaimynas buvo Slie
kas Petras, dar jaunas 
bernas, bet prastas gaspa- 
dorius. Jis geriau bevelijo 
pamiegoti ar šiaip kur va- 
lūzytis, negu žiūrėti gas- 
padorystės. Jis valdė pusę 
valako. Tiesa, trobos buvo 
dar neblogos, tik stogai jau 
skylėti. Jis turėjo tris se
seris. Vyresnioji buvo ly
giai tokio būdo, kaip bro
lis, tai abu gerai susitaiky
davo. Gi kitos dvi seserys 
geriau bevelijo eiti kitiems 
tarnauti, negu pas tokį bro
lį gyventi.

Kitoj pusėj ūlyčios gyve
no-jo dėdė Sliekas, irgi Pet
ras, valdė kitą dalį valako. 
Jis vis sirginėjo, ir sulau
kęs 34 metų amžiaus, 
numirė. Paliko jauną žmo
ną su dviem vaikais, o tre
čias buvo kelyje. Neužilgo 
po vyro mirties naktį užsi
degė jos trobesiai ir viskas 
sudegė — klojimas su paša
rais, tvartai su gyvuliais, 
klėtis su grūdais ir grįčia. 
Ji pati su vaikais vos gy
vastis išnešė. Ji neturėjo 
kur gyventi, tai ją priglau
dė ta mokytoja Mykolienė, 
nors ir pati ankštai gyve
no viename kambarėlyje. Iš 
ten ir aš išplaukiau į šį pa
saulį. Taigi, tų dviejų naš
lių vargas dar padidėjo.

Motina man sakė: Vai
keli, tada aš prašiau die
vo, kad nors tave mažytį 
atsiimtų, gal man kiek pa
lengvėtų gyvenimas, bet tu, 
kaip tyčia, spurdėjai ir au
gai. Ji apsiverkė, verkiau 
ir aš. Paskui ji tęsė: tė
vas atveždavo man maisto, 
bet aš vis rūpinausi, kaip ir 
kada aš ką pradėsiu? Tik
tai kai tėvai pradėjo atvež
ti po rąstą kitą dėl grįčios 
ir pažadėjo pasamdyti ber
ną, sužibo vilties kibirkštė
lė — atsirado noras gyven
ti. Kada jau sniegas baigė 
tirpti, vieną nedėldienį tė
vas atvežė berną, Lionginą 
Švaikauską iš Panevėžio, 
tik ką grįžusį iš kariuome
nės, bežemį. Jį apgyven
dinau pas Šipelį (mūsų kai
myną). Jis tuoj pradėjo 
draskyti nuodėgulius ir šį 
tą; jis atsivedė ir kitą vy- 
Xą iš Panevėžio jam padėti.

Ir jiedu dirbo sunkiai, kad 
ant rudens galėčiau įsi- 
kraustyti į savo grįčią. Taip 
ir buvo—įsikrausčiau. Ma
čiau, kad Lionginas buvo 
geras darbininkas ir teisin
gas, tai aš jį kalbinau pa
silikti ir ant kitų metų, o 
jeigu nori, pasilik ir ant vi
sados — ženykimės. Taip 
ir padarėm. Bet tuoj atsi
rado koks ten nabašninko 
giminaitis ir ėmė ieškoti 
savo dalies. Mat, pagal 
įstatymus aš, ištekėdama 
už Liongino, praradau savo 
dalį, bet aš to nežinojau. 
Taip ir atėmė iš mūs pusę 
žemės ir ją užstatė P. Mor- 
kevičiui už pinigus, kuriais 
jis išvažiavo Amerikon. 
Taigi mums, palikus ant 4- 
tos dalies valako, buvo ne
lengva gyventi, o dar mūsų 
močiutė, ateidama pas mus, 
vis atnešdavo mums ir po 
mažiuką, kuriuos ji saky
davosi randanti Žagienio 
upelyje. Taip ji ir sunešė 
jų net penkius.

Taigi mūsų šeimynėlė iš
augo iki dešimties, o tai ne
lengva buvo gyventi ant 
tiek žemės. Todėl mes, kai 
tik paaugom iki 7-8 mete
lių, jau ėjom pas turtinges
nius bandą ganyti, o man 
teko daugiausia.

Tokią pasakaitę papasa
kojo man motina, kai aš bu
vau 12-13 metų amžiaus.

Taip taip atsirado mūsų 
kaime Švaikauskų kiemas.

Mūsų kaimynas buvo 
Jurgis Šipelis, valakininkas. 
Jis buvo geras gaspadorius, 
gražiai gyveno ir išaugino 
tris sūnus ir tris dukteris.

Jo kaimynas buvo;Amb
raziejus Drąsutis, valdė pu
sę valako žemės.

Jo kaimynas buvo Juozas 
D a m b r auskas, pusvalaki- 
ninkas, labai panašus į sa
vo kaimyną. Jį vadindavo 
“Cibuliuku.” Augino dvi 
dukteris ir vieną sūnų.

Skersai ūlyčios gyveno <jo 
brolis Jonas ir valdė kitą 
pusę valako. Buvo geras 
gaspadorius ir gražiai gy
veno. Vaikų neturėjo.

Jo kaimynas buvo Jurgis 
Mok evičius, pusvalakinin- 
kas. Jį vadindavo “Brazi
lui”. Augino tris sūnus ir 
dvi dukteris, kurios pasi
žymėjo kaip kaimo gražuo
lės, o tėvas ir visa šeima 
— kaip jaunimo globėjai. 
Buvo geras gaspadorius ir 
gražiai gyveno. Mums dar 
teks prie jo daug sykių su
grįžti.

Kitop pusėj ūlyčios gyve
no jo brolis Jonas. Valdė 
kitą pusę valako, augino 
keturias dukteris ir vieną 
sūnų. Buvo geras gaspado
rius ir gražiai gyveno.

Jo kaimynas — Antanas 
Kemešius, pusvalakiningas, 
augino vienintelį sūnų; bu
vo geras* gaspadorius ir 
gražiai gyveno.

Kitoj pusėj ūlyčios gyve
no Ignas Januška, valdė 4- 
tą dalį valako. Nesugebėjo 
iš savo dalies pragyventi,' 
tai buvo ano galo kaimo 
bandos kerdžius. Augino 
dvi dukreles.

Vėl kitoj pusėj ūlyčios 
gyveno Augustas Vantoms: 
Jį vadindavo ‘Augusčiuku.” 
Žemės jis turėjo tik geroką 
daržą ir mažą kiemelį su 
menkais senais trobesiais. 
Jis augino du sūnus ir vie
ną dukrą. Vyriausias sū
nus Petras buvo geras 
kriaučius ir visada ėjo per 
kaimus siūdamas žmonėms 
drabužius; sakydavosi gerai 
uždirbąs. Tėvas su jaunes
niu sūnumi Antanu uždar
bi a u davo. “Augusčiukas” 
mūsų kaime buvo labai 

svarbus žmogus. Jis buvo 
pagarsėjęs giesmininkas ir 
“mūsų religijos žinovas,” ir 
visas apeigas stropiai sau
gojo. Prie to, jis turėjo 
būgną.

Atsimenu, kai po 1905-tų 
metų revoliucijos nuslopini
mo ėmė siausti juodašim
čiai. “Augusčiukas” buvo 
Panevėžyje ir girdėjo tas 
baisias naujienas — pasa
kojimus apie juodašimčių 
siautėjimą. Parvažiavęs, jis 
tuoj ėmėsi už būgno ir pra
dėjo “dramta-dramta-dram- 
tam-ta.”

Nusigandome, jį išgirdę. 
Manėme, kad kaime gais
ras. Išbėgom lauk, nieko 
nematyti. Motina sako : 
bėkit pas “Augusčiuką” ir 
paklauskit, kam mušė būg
ną? Mes du ir išbėgome. 
Parbėgę pasakėme, kad šį 
vakarą gaspadoriai turi 
rinktis į kuopą (susirinki
mą) pas Aleliūnųs. Dėl ko? 
Jis nepasakė. Tik kai vyrai 
susirinko, pasakė, kad juo
dašimčiai siaučia ne juo
kais: jau daug kaimų už
pulta. Reikia pastatyti nak
timis sargybą. Šiąnakt jau 
turi būti tai padaryta. Na, 
ir pradės nuo Žėko, Pelecko 
ir Račiūno kiemų; kitą 
naktį—kiti trys kiemai, ir 
taip eis per visą kaimą. Jei
gu tik ką sargyba pastebės 
negero, tuoj pranešti “Au- 
gusčiukui,” ir t.t.

Arba vėl, kada šienapiū- 
tės metu visi darbingi žmo
nės buvo užimti miške šie
ną pjaunant ir grėbiant, na
muose buvo tik vaikai ir se
niai, užsidegė “Spraksės” 
klojimėlis. Kas nors paste
bėjo ir pranešė “Augusčiu- 
kui.” Jo i tuomet nebuvo 
namie, tai jo žmona tuojau 
prie būgno, ir būgno dūžiai 
tuojau tą pačią sekundę pa
siekė ne tik visą kaimą, lau
kus, pasiekė ir mišką, šie- 
napioviai, užgirdę būgno 
dūžius, kilstelėjo akis aukš
tyn, tuoj pamatė stulpą dū
mų, pakilusį virš kaimo. O 
būgnas nesiliovė gaudęs. 
Reiškia, kaimui didelis pa
vojus grasina. Vyrai šoko 
ant arklių ir jojo kiek be
galėdami greit, o moterys, 
andarokus pasikaišę, uždu
sę, bėgo tiesiai per užsėtus 
laukus gelbėti namų ir vai
kų. Vyrai išvertė šalines 
tvoras aplink degantį pa
statą, kad jos, užsidegę, ne
atvėstų ugnies į kitus na
mus, sulipo ant artimesnių 
namų stogų, pylė ant jų 
vandenį, kad neužsidegtų 
kiti namai. Ir taip degantis 
sudegė, bet kiti buvo ap
saugoti. O jei ne “Augus- 
čiuko” būgnas, kažin kas 
būtų ištikę visą kaimą... 
Štai, kas buvo mūsų kaimui 
“Augusčiukas.”

Dabar grįžkime vėl prie 
kiemų. Pagal “Augusčiuko” 
daržą ir Zikaro sodybą ėjo 
ūlytėlė, kaip mes pasakytu
me, aliuke. Ūlytėlė buvo 
reikalinga tam, kad, reika
lui esant, būtų galima ja iš
važiuoti į vidurinį lauką ar
ba bandą jąja išvaryti, ir 
t.t.

(Bus daugiau)

DE GAULLE NAUJI 
BLOFAI

Paryžius. — Francūzų 
prezidentas De Gaulle sako, 
kad jis sutiktų suteikti Sa- 
harai nepriklausomybę, jei
gu su tuo sutiktų alžyrie
čiai. Alžyriečiai sako, kad 
jis blofina, nes nori suskal
dyti alžyriečius ir nuo Al
žyro atidalinęs Saharą abi
dvi šalis laikyti francūzų 
kolonijomis’

Dramblį (sloniy) 
medis

Rytiniame ir pietiniame 
Sudane ir kai kuriose kito
se Centrinės Afrikos pro
vincijose auga vadinamasis 
dramblių medis, kurio vai
siai pasižymi gana origina
liomis muilo savybėmis. Šio 
tropikų medžio lapus ir ša
kas labai mėgsta drambliai. 
Dramblių medžio vaisus 
č i a b u v iai vartoja vietoj 
muilo. Jie vaisius nuvalo 
nuo žievės, sumaigo, sutri
na"4 • ir išplaka vandenyje. 
Sudaniečiai šio vaisiaus pu
tas suplaka kojomis ir pas
kui jose plauna drabužius. 
Drabužiai plaunami labai 
paprastai. Smėlyje iškasama 
duobė nuolaidžiais kraštais, 
į ją įdedamos neperšlampa
mos medžiagos ar odos ga
balas ir pripilama vandens, 
sumaišyto su dramblių me
džio vaisiais ar jų minkšti
mu. Į tokią originalią 
skalbtuvę sumetami drabu
žiai ir, trypiant kojomis, 
skalbiama. Paskui drabu
žiai nugrežiami ir džiauna
mi. Ištemptą drabužį du 
žmonės palaikę saujelėje, 
po kelių minučių jį gali ap
sirengti visiškai matyti 
sausą. Šitokiu būdu skal
biant drabužius Sudane ga
lima matyti labai dažnai, 
ypač Nilo pakrantėse, kai 
prasideda potvyniai., bet Ni
lo vanduo dar būna pakan
kamai švarus.

Apie Lenos aukso 
kasyklas

Lenos aukso kasyklos eks
ploatuojamos jau daugiau 
kaip 100 metų. Atrodo, kad 
jos neišsemiamos. Aukso 
ieškotojai čia 'kasmet ran
da nemaža aukso gabaliu
kų, didesnių kaip 50 gramų.

Ypač daug aukso duoda 
kas ykla “Artiomovskaja.” 
Joje 1881 m. buvo suras
tas net -22 kilogramų 600 
gramų svorio gryno aukso 
gabalas. (Kilogramas yra 
2 ir penktadalis svaro.) To
je pat kasykloje 1957 m. vėl 
buvo rasti du stambūs auk
so gabalai: vienas—12 kilo
gramų 360 .gramų, kitas— 
10 kilogramų 45 gramų.

Iki šiol smulkūs aukso 
grūdeliai po plovimo likda
vo nesurinkti, juos išpilda
vo kartu su žemėmis. Da
bar išmokta ir tokias “auk
sines atliekas” sur i n k t i. 
Tam tikslui aukso kasyklų 
trans porteriuose, kuriais 
keliauja perdirbta ir išplau
ta uolienų masė, yra įreng
tas specialus radioelektroni- 
fiis prietaisas. Jis padeda 
surinkti net smulkiausius 
aukso grūdelius., kurie dar 
lieka po plovimo uolienų 
masėje. Įdiegus šį prietai
są, kasyklose buvo beveik 
visiškai likviduoti aukso 
nuostoliai.

LAIVAS SU SPARNAIS
1957 m. Volgos upėje pa-, 

sirodė greitas-ir grakštus 
su povandeniniais sparnais 
laivas “raketa”, — pirmta
kas tų laivų, apie kuriuos 
norėtųsi pasakyti, kad jie 
neplaukia, o tiesiog skrenda 
virš vandens. Šiais metais 
“Krasnoje Sormovo” fabri
kas ruošiasi išleisti žymiai 
didesnį naujo tipo greitaei
gį motorlaivį.

Panašūs laivai statomi ir 
kitose šalyse. Neseniai 
aviacinė korporacija Gru- 
mąn (JAV) pranešė, kad 
yra galimumų sukonstruoti 
ir okeaninius sparnuotus 
laivus.

Lietuvos spauda apie F. Bonoskio 
“Stebuklingasis papartis”

Neseniai. Tarybų Lietuvoje 
pasirodė dviem tomais mūsų 
rašytojo F. Bonoskio nauja 
knyga “Seebuklingasis” pa
partis/’ Įdomu, kaip Lietu
vos spauda žiūri i šį didžiulį 
grožinės literatūros kūrinį. 
Apie jį “Kauno Tiesoje” ra
šo V. Lapukas. Čia jo pasta
bos seka ištisai. Lapukas ra- 
so:

Šis F. Bonoskio romanas 
Tarybų Lietuvos skaityto
jui tarsi pakelia uždangą ir 
leidžia pažvelgti į “ameri
konišką” gyvenimo būdą.

Pagrindinė vieta skiria
ma eiliniams darbo žmo
nėms, kovojantiems dėl ge
resnio gyvenimo.

“Ši knyga —tai skaudus, 
tiesą atskleidžiąs pasakoji
mas apie tai, kokį vaidme
nį atlieka gamybinė maši
na, esanti darbdavio ranko
se ir nukreipta prieš darbi
ninką,—kalba .rašytojas, — 
...užuot šalinusi skurdą, 
mažai saujelei piniguočių 
krauna naujus turtus, o 
darbininkus vis labiau api
plėšia.” x

Romanas vaizduoja nū
dienos gyvenimą, apima la
bai trumpą laiką, vos kele
tą savaičių, tačiau labai 
gausiai perpintas įvykiais, 
faktais, atsiminimais ir gy
venimo nuotrupomis. Pro 
skaitytoją praslenka gausi 
veikėjų virtinė. Vieni šia
me gyvenime viską diktuo
ja — jų mažuma, kiti visų 
privalo klausyti, nors jų 
dauguma. Pirmiesiems pri
klauso fabrikai, bankai, vi
si turtai > šalyje, antriesiem 
-Vniekas. . i

Tokią situaciją sukejia 
konfliktus ir nepaliaujamą 
kovą tarp; išnaudotojų ir 
išnaudojamųjų. Kapitalis
tai stengiasi maksimaliai 
išnaudoti darbininkus, iš
mesdami iš darbo silpnes
nius ir nepaklusnius. Jų 
kovą prieš darbininkus gina 
ir visapusiškai remia poli
cija, kariuomenė, Federali
nis biuras ir teismas. Dar
bininkų interesų negina 
niekas. Jų pagri n d i n i s 
ginklas — vienybė.

Veikėjų virtinė centre — 
trijų Žemaičių šeimos kar
tų atstovai. Senas darbi
ninkas emigrantas Džou Že
maitis yra doras, darbštus, 
sąmoningas ir kuklus žmo
gus. Jis jaunystėje atvyko 
iš Lietuvos, ir visą savo 
energiją, visą gyvenimą ati
davė Turpino plieno korpo
racijai, jos aukštakrosnėms.

Vargu sutiksime kur nors 
literatūroje tokius d a r b o 
vaizdus, kokius sukuria Fi- 
lipas Bonoskis, aprašyda
mas Džou Žemaičio darbą 
Turpino korporacijos fab
rike: “karštis... sugerdavo 
orą jam iš burnos. Jis ke
pino jo odą, kuri jau buvo 
tapusi tamsiai varinės spal
vos, virinte virino žliau
giantį p r a k a i tą...” Tai 
skaitydami, padarome tik 
vieną išvedimą — “praga
ras.”

Džou tokio darbo įtampą 
išįaiko tik valios pastango
mis, žinodamas, kad jam 
negalima suklupti, p a s i - 
traukti. Bet štai streikas. 
Po jo žemaitis negauna 
Turpino telegramos, kvie
čiančios grįžti į darbą. Jis 
—bedarbis. Valios įtampa 
atsileidžia. O po jos tuą- 
jau seka ir mirtis. Senas 
darbininkas ją pasitinka, 
keikdamas savo išnaudoto^ 
ją. “Turpinai., kaip ilgai 
tau bus leista žudyti dėl to, 
kad tu turi galią ir turtą? 
Turpinai! Kaip ' ilgai tu 
valdysi mus mūsų vardu? 
Turpinai,, pabaisa, galvažu

dy, kaip ilgai tu demorali
zuosi, nuodysi mūsų sūnus, 
atiminėsi mums net teisę į 
realią mirtį? Teisę į rea
lų gyvenimą? Teisę į siel
vartą, į viltį, į pasididžia
vimą, į žmoniškumą? Ta
vyje slypi viso pasaulio gal
važudžiai !”

Pagrindinis romano vei
kėjas yra Džo sūnus Leo 
Žemaitis. Jo kelias sudėtin
gas. Leo daug klaidžiojo, 
kol suprato tikrą darbinin
ko kovos vadovą — Komu
nistų partiją.

—Noriu stoti į partiją 
dabar, šičia, — pareiškia 
Leo kalėjimo kameroje ko
munistams Stineriui, Daru- 
penui ir Zepui.

Pasakodamas apie save, 
Leo prisipažįsta, kad dar 
vaikystėje, ieškodamas ste
buklingojo paparčio žiedo, 
turėjęs paprastutį norą, 
“kad niekieno tėvas nebe- 
prarastų darbo, kad joks 
suaugęs žmogus neverktų 
lyg mažas vaikas, kaip ver
kė tada mano tėvas.”

Greta Leo Žemaičio romane 
stovi jo žmona Rūta.. Tai 
šviesios, kuklios, bet tuo pa
čiu ir labai kovingos moters 
paveikslas. Ji net sunkiau
siais momentais nepasitrau
kia iš Komunistų partijos 
eilių.

Juoda dėme Žemaičių šei
moje išsiskiria Leo sesuo 
Adelė. Kažkada ji buvo šei
mos pasididžiavimas. Ir ne 
tik šeima didžiavosi šia 
mergaite. Visi plieno dar
bininkai ir kalnakasiai im
davo- šypsotis,, sutikę šią 
gel(xmkąsęį Į O feidavo pas. 
j uos gatvelėmis,! =’1 pėr šlako 
krūvas, belsdavosi į jų lūš
neles. Darbininkai iš jos 
gaudavo proklamacijų arba 
išgirsdavo kokią nors žinią. 
Bet vėliau, sudėtingo gyve
nimo verpetų pagauta, pa
tekusi bažnyčios įtakon, A- 
delė tampa darbininkų ju
dėjimo priešu. Gyvenimas 
žiauriai atsilygigna jai. A- 
delė stengiasi išsaugoti savo 
sūnus nuo klasių kovos, ta
čiau vyresnysis, Edis, žūs
ta savisaugos daliniuose, o 
antrasis, Stivas, nueina su 
darbininkų klase. Adelė lie
ka vieniša.

Taurios ir įspūdingos as
menybės, žengiančios su ko- 
vingiausiais darbininką i s , 
yra negrai komunistai Kel
vinas Bunas ir jo žmona 
Leoną. Visą savo ^gyvenimą 
jie skiria darbininkų sąjū
džiui, kovai rėl geresnio ry
tojaus, kovai prieš smurtą 
ir neteisybę.

Su Kelviu skaitytojas iš
siskiria kalėjime, giliai įsi
tikinęs, kad šis žmogus nie
kada nepaluš, neatsisakys 
savo kovos idėjų.

Labai gilų įspūdį skaity
tojui palieka Džono Stinerio 
paveikslas. Tad jis, Džonas 
Stineris, prieš dvid e š i m t 
penkerius metus vedė be
darbių minią į Kapitolijų, 
tai jis priėmė Kelviną ir 
daugelį kitų bedarbių į 
JAV Komunistų partiją, 
tai jis jau keletą dešimtme
čių stovi apygardos komu
nistų . organizacijos prieš
akyje, demaskuodamas val
dančiųjų kėslus ir ginda
mas darbininkų reikalus. 
Jis.— nenuilstantis tribū
nas ir <agitatorius, nebijan
tis persekiojimų, kalėjimų.

Pasišlykštėjimą sukelia 
romane Emilio Jostės pa
veikslas. Šis žmogus neturi 
jokių idėjų, principų, jokių 
idealų, Pagrndinis jo gy
venimo tikslas — gerai gy
venti. šiam n i e k i n g a m

tikslui pasiekti Emilis pasi
renka ir niekingą gyvenimo 
kelią. Jis toje pačioje kišey. 
nėję nešiojasi JAV Komn^ 
nistų partijos nario bilietą 
ir FIB agento pažymėjimą. 
Tai šlykštaus šliužo kelias.

Atstumiantį įspūdį palie
ka profsąjungos lyd e r i a i 
Re jus Meldenas ir Džonas 
Kinas. Jie primena vande
nyje plūduriuojančius ba-' 
lionus, kuriuos administra
cija gali pastumti taip, kaip 
ji nori, kaip jai reikalinga. 

' Labai savitas ir ypatin
gas rašytojo stilius. Roma
no kalba paprasta, kasdie
niška, neperkrauta ypatin
gais pagražinimais ar puoš
menomis, skaitytojui leng
vai prieinama.
' “Stebuklingasis papartis” 
— geras siuntinys iš ana
pus Atlanto, objektyviai pa
sakojantis apie tolimos ša
lies darbo žmonių gyveni
mą, jų kovą dėl geresnio ry
tojaus. V. Lapuko^

Waterbury, Conn.
Gerai pavyko >

Sekmadienį, rugsėjo 10 
d., Dr. J. Stanięlovaičio ir 
jo žmonos Kristinos sode 
po gražiais medžiais, buvo 
surengti pietūs. Žmonių at
silankė daugiau, negu tikė
tasi. Atvyko iš daugelio 
apylinkės miestų, tik šį 
kartą niekas nedalyvavo iš 
Bridgeporto.

Susirinkusieji buvo links
mi, atrodo, kad pilnai pasi
tenkinę. Diena pasitaikė 
graži, vieta labai graži ir 
tinkama. Rengėjai maistą 
parūpino gerą ir pakanka1 
mai. Gaspadinės: M. Ulo- 
zienė, K. Stanislovaitienė, 
JI. Raškauskienė, M. Stri- 
žauskienė ir Kl. Jankeliū- 
nienė turėjo daug darbo. 
Gaspadoriais buvo J. Vaiftpj 
nis, Cihas. Danisevičius, V. 
Jakubonis ir W. Dūda. Di
delis ačiū joms ir jiems už 
rūpestingą pasidarbavimą.

Pietūs pavyko, o tai re
zultatas visų kolektyvio 
darbo.

Turistų raportai
Šią vasarą į Lietuvą su 

antrąja turistų grupe iš 
mūsų apylinkės buvo net 
penki lietuviai: keturios 
moterys ir vienas vyras. 
Šiame susitikime irgi patei
kė savo įspūdžių.

Pirmoji kalbėjo B. Bar
kauskienė. Ji sakė, kad ke
lione ir patyrimais Lietuvo
je pilnai pasitenkinus. Daug 
matė, turėjo pasikalbėjimų 
su Lietuvos valdžios parei
gūnais ’ ir su paprastais 
žmonėmis.

Antras kalbėjo J. Vaito
nis. Jis pasitenkinęs kelio
ne. Galėjo palyginti dabar
tinę Lietuvą, kuri po bai
saus karo atsikėlė, su 1939 
metų, tai yra, Smetonos lai
kų Lietuva. Jis tada Lietu
voje buvo per pusmetį. Jis 
sakė, kad dabar Lietuvos 
žmonės geriau gyvena. Sa
kė, kad dar yra trūkumų, 
yra ir tokių pareigūnų, ku
rie nesirūpina žmonių rei- 
kalais, bet visa tai laipsniš
kai pabalinama.

Trečia kalbėjo M. Svin- 
kūnienė. Ji kalbėjo plačiai 
aiškindama • savo patyri
mus. Ji daug pasakė apie 
didelius Lietuvos žmęnių 
atsiekinjus, nurodydama ir 
dar esamus trūkumus.

J. Strižauskas

Havana. — Laike pabė
gėlių invazijos Kubon ten 
buvo suimta keturiolika 
Batistos policininkų, kurie 
yra žudę žmones. Kub^s 
teismas penkis jų nuteisef 
sušaudyti, o devynis į kalė
jimą. . . •. ■

* - --i

4 p.-Laisvė (Liberty)—Ant r., rugsėjo (Sept.)/19, 1961
‘ ' I •



Los Angeles, Calif
i > IŠDAIGOS, VEIKLA 

IR MIRTTIS
Staigmena losangeliečiams
LLD 145 kuopos pastan

gomis spalio (Oct.) 5 ir 6 
dienomis, Danish Hall, 1359 
W. 24th St., bus rodomi 
filmai iš Lietuvos, kuriuos 
rodys J- Grybas iš Brook
lyn, N. Y.

Jis užtikrina, kad filmai 
bus aiškūs ir žavėjanti.

Ketvirtadienį bus rodomi 
nuo 7-tos valandos vakare, 
o penktadienį — nuo 2 vai. 
dieną. Tad, kurių širdyse 
srovena senos tėvynės mei
le, nepraleiskite progos pa
sigrožėti Lietuvos vaizdais 
ir jos kūryba.

Sėkmingas išvažiavimas
Rugpjūčio 27 dieną įvyko 

LLD 145 kuopos išvažiavi
mas su pietumis Arroyo Se
co-parke. Publikos susirin- 

-4*0 skaitlingai, net iš Ari- 
onos ir Yucaipos.

Daug prisidėjo prie įvy
kio sėkmės dovanėlių au
kotojai, kas suteikė vertin
gos naudos visuomeniniams 
poreikiams. Aukojo F. Si
monaitis (iš Arizonos) 
— bonką šampano, Leo ir 
M. Peters — gražų tortą, 
M. ir C. Lewis — pyragą 
prie kavos. Mažesnių do
vanų: J. ir M. Demenčiai, 
O. Radienė, M. Straleckie- 
nė, G. ir O. Bernotai, Smi- 
thas, Švedai, Zixai ir K- 
Rapeikienė.

Prie surengimo triūsė A. 
Grigaitienė, M. Lewis, "M. 
Pūkis, Bernotai, Smithas ir 
T. Deivienė.

Žymėtina, kad E. Deivie
nė turi daug praktiško pa
tyrimo ir kruopštumo. Geis
tina, kad ji dažniau pasi
aukotų.
>*j|)alyviai viskuo buvo pa
sitenkinę, išskyrus vieną ki
tą, ir smagiai pasišneku
čiuodami palankiame ore 
leido laiką.

Visiems, kuo nors prisidė- 
jusiems prie šito kilnaus 
sambūrio, varde LLD 145 
kuopos tariu širdingą ačiū. 
Malonėsite atleisti, jei ką 
praleidau.

Vaišes parke
Įėjo madon asmeniški 

pasivaišinimai- Štai drau
gai M. ir O. Pūkiai rugsėjo 
6 d. susikvietė savo 
draugus ir drauges i 
Ferndale parką ir 
šauniai pavaišino.

Svečiams pasisotinus ska
niu maistu, drg. Pūkis 
pareiškė, kad tuo jie žymi 
savo 36 metų vedybinio gy
venimo sukaktį ir pagarbą 
draugams J. A. ir M. De- 
menčiams, kurie apleidžia 
Los Angeles ir vyksta apsi
gyventi Redlands, Calif. 
Jfle iš tikrųjų pagarbos ver
ti už jų veiklą. Neįvyko jo
kio parengimo, kur jie ne
pridėtų triūso. Be to, drg. 
Dementis ėjo 145 kuopos fi
nansų sekretoriaus ir LDS 
35 kuopos protokolų sekre
toriaus pareigas, o d-gė De- 
mentienė—LDS kuopos or
ganizatorės pareigas- Tai 

.skaudus smūgis Los Ange
les veiklai. Tačiau tenka 
palinkėti jiems laimės nau
joje gyvenvietėje. ' O drau
gams Pūkiams — laimingai 
sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Panašius pietus savo rezi
dencijoj rugsėjo 10 d. davė 
M. May, velionio J. May 
našlė.

Iš 4 susirinkimų
Rugsėjo 10 d. įvyko LDS 

ir LLD 145 kuopų su
sirinkimai. Susirinko 
skaitlingas būrelis ir visi 
energingai ėmė daylvumą. 
'LDS 35 kuopos fin. sekre-

M- Pūkis, kaip - vi- 
pateikė išsamų ra- 
ir žymėjo, kad šiuo 
nesiranda ligonių ir

torius 
»ada, 
portą 
tarpu 
kad kuopa gerai gyvuoja.

Sekė LLD 145 kuopos po
sėdis.

Po teigiamų valdybos ir 
komisijos raportų, padaryta 
daug lemiančių nutarimų. 
Nutarta paaukoti “Mildai” 
$50, kad varde losangelie- 
čių surengtų jos naudai va
karienę. Nutarta turėti pa
rengimą su pietumis spau
dos paramai ir, kaip aukš
čiau minėta, turėti filmų iš 
Lietuvos rodymą. Prie to, 
trečiadienį, spalio 4-tą, toje 
pačioje salėje, sutikimui J. 
Grybo ir kitų svečių, su
rengti pietus 2 vai. dienos 
laiku. Tikimasi, kad drg. 
Grybas, kaip LLD sekreto
rius, gal pateiks mums ži
nių iš centro apie LLD bė
gančius reikalus.

Mirė Stanley Alask-Alei- 
ka, 67 m. amžiaus- Gimęs 
Lietuvoje' žemaičių krašte, 
rodos, Ilakių apylinkėje. 
Jis lankė tūlą daktarą. 
Daktarui išvykus atostogų, 
nuvažiavo pas kitą daktarą, 
kuris įleido jam vaistų. 
Grįžtant namo, nepakenčia
mai pradėjo skaudėti jam 
ranką, į kurią įleido vaistų.

gal pas daktarą. Tačiau, 
kai daktarą pasiekė, jis bu
vo jau miręs.

Kadangi velionis neturėjo 
čionai giminių ar artimų 
draugų, o duktė, kuri gy
vena^ rodos, Bostone, atsisa
kė atvykti, tai nesurado, 
kas ištirtų Jo mirties prie
žastį. O nesirandant ištek
lių palaidoti, buvo miesto, 
sukremuotas.

Velionis buvo laisvas nuo 
religinių prietarų ir anks
čiau atvykdavo į progresy
vių parengimus. Gerai val
dė koncertiną ir dažnai ja 
mus palinksmindavo. Buvo 
gabus mechanikas (tool and 
die). Per daugelį metų 
skaitė “Laisvę,” tačiau 
prie organizacijų neprigu
lėjo. Gaila! -Tegul ramiai 
ilsisi jo pelenai.

Šakalių Žemaitis

idėjos 
gražų 
visus

Worcester, Mass.
NEPAMIRŠO 
“LAISVĖS”

Velionio Igno Lozaravi- 
čiaus., kuris mirė š. m. lie
pos mėnesį, žmona, Anelė 
Lozaravičienė pasiuntė 
“Laisvei” $50. Velionis Ig
nas mirdamas paliko savo 
gyvenimo draugei prašymą 
tai padaryti. Jis buvo il
gametis “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas.

Velionis Ignas buvo vie
nas ankstyvųjų Lietuvos iš
eivių, pasiekęs šią šalį ir 
Wbrcesterj 1910 metais. Jis 
greitai prisidėjo prie jau 
tuomet besikuriančio pa
žangaus lietuvių judėjimo 
Worcesteryje. Ir iki mir
ties jis juomi rūpinosi.

Liūdi jo netekus šeinia— 
žmona Anelė ir sūnus Ed
vardas, ir visi jo pažan
gaus" j udėj imo bendradar- 
biai-draugai;

Ramiai jam ilsėtis, o gi
liausios užuojautos žodis li
kusiai šeimai ir artimie
siems ! M. S.

Pranešimas!
CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyriaus 
rinkimas įvyks ketvirtadieni, 
tcmber 21 dieną, 6:30 vai. vak„ LDS 
klubo svetainėj, 9305 St. Claire 
Ave.

Prašom visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turim daug 
svarbių dalykų aptart, taip pat pri
siruošt prie žieminio sezono. Taipgi, 
prašau atsivest naujų narių.

Sekr. S. Kuzmickas (73-74)

susi- 
Scp-

AVALON, N. J
IŠ PAVYZDINGO 

POBŪVIO
Džiugu, kad širdingieji 

draugai ir draugės skait- 
lilngai atsiliepė į pakvieti
mą rugsėjo 3 dieną uždary
mui vasarinio sezono. Sve
čių ir viešnių suvažiavo iš 
visų apylinkių.

Nežiūrint, kad oro biuras 
gązdinančiai pranašavo pri
siartinantį lietų su griaus
tiniu, bet jau šeštadienio 
ryte atvažiavo trys auto
mobiliai, tarp kurių buvo ir 
Jurgio Waresono mašina, 
kuria su juo atvažiavo Jul. 
ir Mar. Kalvaičiai, iš Brook- 
lyno- Jurgis atvežė dovaną 
pokyliui — maišą lietuviš
kos duonos- Tai tikrai ska
ni duona; visi ją gyrė. 
Ačiū Waresonui už dovaną.

Diena pasitaikė šilta. 
Oras gražus, tai daugelis 
svečių turėjo progos pasi
maudyti Atlante. Kurie nė
jo maudytis, tie turėjo pro
gos pavėsiauti ir gėrėtis 
gamtos grožiu, nes ji dar 
viliojanti — aplink medžiai 
su žaliuojan č i a i s lapais, 
pievelė žalia, vienur kitur 
dar matosi žydinčių gėlių.

Gaspadinės Monika Pa- 
juodienė ir Marijona Skuo
dienė jau 
darbavosi, 
sutvarkyt 
pagamint 
buvo draugiškai 
gerai pavalgydinti ir pavai
šinti. Svečių buvo virš 60. 
Buvo 9 asmenys pirmu kar
tu pas Bekampjus. Visi ki
ti—nuolatiniai svečiai.

Pašnekesiai, diskusijos, 
vaišinimasis tęsėsi per visą 
dieną. Visų nuotaika—kuo 
puikiausia, draugišk urnas 
—širdingiausias, jokio pa
sipūtimo-, Tai buvo tikrai 
draugiška sueiga. Atsisvei
kindami, nekurie svečiai 
pageidavo, kad ir kitąmet 
būtų surengtas panašus pa- 
žmonys.

Jonas Grybas turėjo rody
ti filmus iš Lietuvos, bet 
negalėjo laukti vėlyvo va
karo, nes jam reikėjo išva
žiuoti į Pittsburghą.

Parengimu patenki n t i, 
darbas ir rūpestis nenuėjo 
veltui. Ačiū draugams ir 
draugėms už atsilankymą. 
Ačiū jums už aukas, kurios 
padengė parengimo išlaidas 
ir kurių likusi suma pa
skirta “Laisvei,” “Vilniai” 
ir Ateivių gynimo komite
tui. Kiekviena įstaiga gau
na po $50.

Nuo žuvininkų surinkta

nuo trečiadienio 
kad pagelbėti 

“palivarką” ir 
valgius. Svečiai 

priimti,

kuriuos reikės atiduoti 
gaspadinėms.

Juozas Kairys........ 15.00
Jurgis Waresonas 
Klemensas Briedis 
Pranas Varaška ....

15.00
5.00
5.00

Chester, Pa.
A. Lipčius ..............
P. Šlajus ..................
Allb. Grigas..............
Mike Coronot..........
Jonas Dudonis ........
Ona Navickienė . . .. 
Vyt. Gižauskas ....

15.00 
15.00 
10.00 
ĮO'.OO 
10.00 

6.00 
5.00

Philadelphia, Pa. 
Frank ir O. Riaubai 
Pet. Degutienė . . . . . 
E. Filadelfietė ........
Anelė Griciūnienė . . 
Jonas Margelis .... 
Mrs. Fergis..............
Bened. Pivariūnienė 
P. Puodis ............ ..•

15.00 
10.00 
10.00 

5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00

Baltimore, Md.
A. Dzūkelis..............
St. Raymond ............

10.00
10.00

Camden, N. J.
Liud. Liaudanskas
A. J. Pranaitis........
Ben. Banis ..............

15.00
10.00

8.0'0

Frackville, Pa.
Martynas Milius . . . . 10.00

Woodbine, N. J.
Eva Uždavinienė . . . .

Point Pleasant, N.
Juoz. ir Ona Verteliai 
Juozas Griciūnaš . ..

2.00
J.
10.00

5.00

Oak Ridge, N. J.
St. Vilkas.................. 5.00

Laurelton, N. J.
Kaz. Devetzko .... 5.00

Čollingdale, Pa.
Ed. Pildis ..............
Fr. Pompriuk ..........
H. Mattes ..........  . • •

10.00
10.00
3.00

Kearny, N. J.
Ant. ir Bar.. Kusiiai
M. Paškaitienė ........

/

10.00
5.00

Elizabeth, N. J.
Fr. ir A. Bunkai . . . . 10.00

Viso pajamų........... $
Išlaidų . . . ...........

326,00
172.00

Liko ........ $154.00
Paaukota ..........  150.00

Liko $4.00

Ačiū A. Lipčiui ir P. Šla
jui, kurie buvo pirmutinė 
ranka prie surengimo.

Ačiū už “tipsus” gaspa
dinėms, kurių susidarė $9.

Viskas pavyko kuo ge
riausia. Tik buvo vienas 
trūkumas. Tai skystas jfila- 
delfiečiųatsilankymas- Tie
sa, ten turime ligonių. Rei
kalų verčiamas lankiausi 
prieš parengimą Filadelfi
joj, tai užsukau pas Onutę 
Zalner. Nors jos sveikata 
pašlijusi — širdis šlubuoja, 
bet gerai nusiteikusi. Ji 
man sakė: .“Aš bandysiu 
atvažiuoti pas jus į paren
gimą.” Draugė Tureikienė 
jai sakė, kad jeigu jos vy
ro sveikata nepablogės, tai 
jos žentas nuveš visus į. pa
rengimą. Jie neatvažiavo, 
bet tam buvo priežastis; 
Bet juk mes turime Fila
delfijoj daug sveikų ir stip
rių. Kas su jais atsitiko?

J. A. Bekampis

VARDAI AUKOTOJŲ PAS 
BEKAMPIUS, RUGS.

Brooklyn, N. Y.

Julius ir Marijona 
Kalvaičiai

3

$20:00,

Worcester, Mass.
Rugpjūčio 1 d. įvyko Liet. 

Sūnų ir Dukt. Draugystės 
susirinkimas. Valdyba ir 
įvairios biznio komisijos iš
davė raportus.
pasirodo, kad biznis biskį 
pagerėjo.

Trijų dienų parengimas, 
laike “Labor Day,” Olym
pia parke davė pelno. Prie 
jo daugiausia veikė LSDD 
moterų komisija. Daug rei
kėjo laiko įdėti surinkimui 
dovanoms gerų daiktų, pa
gaminimui tiek daug mais
tų, o paskui prie stalų bu
vo labai daug darbo. LSDD 
nuoširdžiai dėkoja moterų 
komisijai, valdybai, J. Dir- 
velio orkestrui, visiems, ku
rie prie darbo prisidėjo, 
taipgi mūsų simpatikams, 
kurie taip skaitlingai atsi
lankė.' Iš parengimo pilną 
raportą turėsime sekamame 
susirinkime, kuris įvyks 
spalio 3 d., V:30 vai. va
kare,, 29 Endicott St.
' Du nariai mirė

Rugpiūčio 22 d. mirė Fr. 
Žiedelis. Palaidotas Šv. Jo
no kapinėse. Liūdesy pali
ko žmoną. Anną (Plikaitis), 
sūnų Stanley, ir seserį Lie
tuvoje

Mirė Barbora Valančiaus
kas, LSDD garbės ,, narė. 
Prigulėjo ir prie Aido cho
ro. Draugija suteikė grab- 
nešius, gėlių vainikus ir gi
minėms reiškia užuojautą.

Bus banketas^
Olympia parkas uždary

mui parengimų sezono ruo-

Iš raportų

Žinios iš Lietuvos
PUIKI DOVANA 
KAUNIEČIAMS

KAUNAS. — Važiuojant 
Petrašiūnų link, naujajame 
Kauno rajone Tunelio gat
vėje išaugo puikūs “Žalgi
rio” sporto rūmai. Tiesa, 
jie dar nebaigti, tačiau jau 
nefoli ta diena, kai šių rū
mų salėse užvirs atkaklios 
sportinės kovos. Rūmuose 
bus įrengtos 3 erdvios spor
to salės, kurių pirmosios 
dvi skirtos krepšiniui, tink
liniui bei kitiems žaidi
mams, o trečioji — Specia
liai sunkumų kilnojimui.

Gretimai su sporto rū
mais išaugs ištisas sporti
nis miestelis. Čia šios val
dybos statybininkai baigia 
paskutiniuosius “Žalgirio” 
stadiono statybos darbus. 
Tai bus stambiausias stadi
onas mieste. Jame bus dvi 
futbolo aikštės, bus įreng
ta įvairių sričių sportinių 
žaidimų aikštynai. Pagrin
dinės futbolo aikštės tribū
nos vienu metu galės sutal
pinti iki 6,000 sporto mė
gėjų.

NAUJI PREKYBINIAI 
PASTATAI

Kaišiadoryse, priešais ge
ležinkelio stotį, iškilo dviejų 
aukštų naujas universa
linės parduotuvės pastatas. 
Ji turi patogiai įrengtas 
prekių sekęijas, dideles 
gražias vitrinas. Čia dau
gumą reikmenų pirkėjas 
galės įsigyti be pardavėjo.

Ši parduotuvė — tik vie
nas iš pastatų, kuriuos šie
met pastatė respublikos ra
jonų centruose ir kaimuose 
Lietuvos vartotojų koopera
tyvų sąjungos statyb i n ė s 
organizacijos. Pasva 1 y j e 
baigta naujos valgyklos- 
universalinės parduotu vės 
statyba. Nidoje atidalyta 
350 vietų dviejų aukštų ka- 
vinė-valgykla.

Plačiai vyksta naujų uni
versalinių parduotuvių sta
tyba ir šiuo metu. Kėdai
niuose statomas gražus tri
jų aukštų pastatas. Visas 
jis susideda iš gelžbetonio 
konstrukcijų ir stiklo. Jo 
patalpos bus apšildomos šil
to oro srovėmis. Šiame pa
state įsikurs “Gastrono
mas” ir universalinė par
duotuvė. Tokio pat tipo 
prekybinių rūmų statyba 
jau pradėta T a u r a g ėję. 
Ukmergėje, Šakiuose ir Vil
kaviškyje.

Dar labiau išsiplės susi
siekimas autobusais iki šių 
metų pabaigos. Bus atida
rytos naujos linijos šiau- 
liai-Užventis, Kaunas-Zara- 
sai, Rokiškis-Ignalina, Kur- 
šėnai-Kelmė ir kt.

Padidės ir autobusų par
kas. Šiemet jį papildys 280 
naujų autobusų, o ateinan
čiais metais bus gauta net 
330.

Nuolat augąs autobusų 
parkas šiemet iš viso perveš 
224 milijonus keleivių. At
einančiais metais bus per
vežta keleivių 21 milijonu 
daugiau.

frELNAI PO SVETIMA 
VĖLIAVA

Washingtonas. — Virš 
11,000,000 tonų įtalpos 
Jungtinių Valstijų kapita
listų prekybos laivų plau
kioja po Panamos, Liberijos 
ir Honduras vėliavomis 
Vien tankerių plaukioja po 
svet. vėliavomih virš 500 
laivų. Mat, tokiame atsiti
kime laivų kompanijos ma
žiau moka darbininkams, 
negu plaukiojantiems po 
JAV vėliava.

Santa Monica, Calif. — 
Sulaukęs 81 jnetų amžiaus 
mirė žymus filmų artistas 
Leo Carillo.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Barborai Petrukonytei- 
Valančiauskienei

Ją prisimenant, ir jos gyvenimo darbų pagarbai.

Už tūkstančių mylių toli nuo gimtosios žemės liki
mo tapom sunešti į Worcester!. It galingo vėjo 
siautimo sauja atplėštų drūtuolio ąžuolo lapų, už
kliuvę šioj mažytėj lietuvių kolonijoj, sudarėm pa
žangų judėjimą. Per pusšimtį metų bendromis jė
gomis dirbom abelnos pažangos labui. Netekę tavęs, 
Barbora, žinom, koks audrotas buvo tavo gyvenimo 
kelias. Plėtės ir kerojo tau šaknys vargų. Bet ko
voje už būvį vis radai jėgų giedresniam rytojui, vil
tingai ateičiai. Bendromis darbo rankomis, šali
nėm sunkumus nuo kelio. Iš kilnių troškimų supin
tą dainužę su mumis dainavai. Už taiką pasauliui, 
už laisvę žmonijai. Lai gaudžia trimitai ir aidi 
daina. Taika pasipuošus, viltimi didinga rytuose 
lai brėkšta, lai švinta skaidrioji diena.

Savo pavyzdingo gyvenimo atmintį palikus ir ne
grįžtamą kelionę atlikus, ilsėkis, drauguže, ramiai 
savo pasirinktos tėvynės žemėj.

G. H. Žilinskai R. E. Januliai
A. Vasilienė P. O. Skralskiai
M. šiupenienė J. K, Sabaliauskai
W. Žitkus M. Sukackienė
E. Pačesienė L. Ausiejienė
J. M. Petkūnai J. A. Dirveliai
F. K. Ausie j ai J. U. Jaskeviciai
A. E. Pilkauskai P. Sadauskas
J. D. Lukai D. J. Jusiai
J. Egeris V. Nakrosienė

(Nashua, N. H.) A. B. Narusevičiai
M. žalimienė J. P. Bakšiai
B. Kukauskas M. Witkus
N. Korsun E. Kanapkienė
II. Smith P. D. Jelskiai
M. žukienė J. B. Jakaičiai

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
PLEČIAMAS SUSISIE
KIMAS AUTOBUSAIS
KAUNAS. — Dar nesę- 

niai Vilnius neturėjo tiesio
ginio autobusų susisiekimo 
su Jonava. Keleivis, va
žiuodamas į šį rajono cent
rą, turėdavo persėsti Kau
ne. Dabar iš respublikos 
sostinės į Jonavą kursuoja 
patogūs ir talpūs keleivi
niai autobusai.

Neseniai autobusai pra
dėjo kursuoti tarpmiesti
niais maršrutais Raseiniai- 
Paląnga, Zarasai - Rokiškis, 
D r u s k ininkai - Lazdijai. 
Iš viso šiemet atidarytos 33. 
tarpmiestnės linijos, kurių 
bendras ilgis 3,300 kilomet
rų. Be to, pradėjo veikti 
32 naujos priemiestinės li
nijos.

Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikes Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Pruseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar

bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

rasite įspūdingų 
istorinių įvykių.

šia banketą. Jis įvyks šeš
tadienį, spalio 7 d., Olym
pia parke. Prie banketo 
gerai ruošiasi. Bus svečių 
ir iš kitų kolonijų. Banke
tas įvyks šeštadienį, tai se
kamą dieną bus gera pasil
sėti. Bus orkestras, kutus 
gros įvairius- šokius. Ne
pamirškite dalyvauti.

Rep.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne 

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

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

«•

5 p.-Laisve (Liberty)-* Antr,, rugsėjo ♦ (Sept.) 19, 1961
* < . • i



Kataraktas - biauri 
akių liga

Pittsford, N. Y. — Mrs. 
Ella Klippel, akla per 16 
metų, atgavo regėjimą bū
dama 97 metu, v

Mrs. Klippel atgavo regė
jimą kuomet chirurgas ope
raciniu būdu nuėmė nuo 
akių katarakto užtrauktą 
plėvę, duodamas jai progą 
pirmu kartu pamatyti savo 
anūkus, nuo 5 iki 10 metų.

Lietuvoje mano kaimy
nui Adomui Saliniui kata
raktas apvilko akis. Ant 
kairės akies jau buvo už
tektinai stora plėvė nuimt 
ją operaciniu būdu. Kadan
gi jis buvo pasiturintis ūki
ninkas, tai jam padarė ope
raciją Vilniaus ligoninėje. 
Šešias savaites išgulėjo ant 
nugaros, neleido jam pasi
versti ant šono.

Jam padirbo akinius; 
operuotai akiai įdėjo ypa
tingą stiklą. Kuomet jis su
grįžo namo, o aš nuėjau 
pamatyti jį, jis man davė 
tuos akinius užsidėt ant no
sies. Pro tą ypatingą stiklą 
mačiau tik palšą miglą, 
daugiau nieko. Neopeniotai 
akiai įdėjo paprastą langi
nio stiklo ratuką, pro jį vis
ką aiškiai mačiau.

Jis pats užsidėjęs tuos 
akinius garsiai pravirko. Jo 
žmona Ieva sako: “‘Tai da
bar ir žiumbsi, kaip vai
kas.”.

—Tau vaikas, o man ne. 
Pirmiau vargiai mačiau 
kas stuboje dedasi, o dabar 
pamačiau už poros varsnų 
pro kryžkeles einantį žmo
gų. Jei šita akis dirbs gerai, 
daugiau ant operacijos nei
siu.

Aš tuomet buvau pie
mens amžiuje. Tūlą laiką 
pagyvenęs, Lietuvą palikau 
1913 m., būdamas nepilHHi 
20 metų.

Pagyvenęs Šiaurės Ame
rikoje 19-ką metu sugrįžau 
Lietuvon; dar radau kaimy
ną gyvą, bet jau gulintį lo
voje. Silpnos kojos nepakė
lė viso kūno. Jis jau buvo 
apie 85 metų senelis. Mirė 
1933 m. pavasarį.

Operuota dešinė akis vi
siškai buvo sugadinta. Ka
žin kaip apsukta; lėlelės ne
matyt. Atrodė, kad akies 
skylėje įkišta raudonos mė
sos šmotelis...

Kataraktas žiaurus ir ga
lingas. Jis daug žmonių ap
akina.

KANADOS IR KUBOS 
PREKYBA

Montrealis. — Per šešis 
mėnesius Kuba pirko Kana
doje įvairių prekių už $18,- 
000,000, gi 1960 metais per 
tą patį laiką ji buvo pirkus 
tik už $1,600,000.77 i
v Kada Jungtinės Valstijos 
vartoja embargo prieš Ku
bą, tai tuo naudojas Kana
da ir plečia savo prekybą 
Su Kuba.

. BUS VIRŠ 400 NAUJŲ 

... AUTOMOB. MODELIŲ
Detroitas. —1962 metams 

automobilių gaminimo 
kompanijos yra paruošę 
Virš 400 automobilių mode
lių. Kaip žinia, kiekviena 
kompanija pagamina daug 
rūšių. 1962 metais yra 75 
modeliai daugiau, negu bu
vo 1(961 m. 1962 m. ilgiausi 
automobiliai yra “impe
rial”, 227.1 colio ilgio, o 
trumpiausi “Rambler” — 
173,1 colio.

Lebanon, Mo. —Sulaukęs 
70 m. amžiaus mirė buvęs 
Missouri gubernato r i u s 
Phil M. Donnelly.

Didžiulis sambūrys laisvei 
ginti jau čia pat

Jis 
šeštadienį, rug- 

dieną, ir tęsis dvi

Suvažiavimas, kuris ofici
aliai vadinasi National As- 
sembly for D e m o c r a tie 
Rights, jau čia pat. 
prasidės 
sėjo 23 
dienas: baigsis sekmadienio 
vakara.

Suvažiavimo tikslas: pro
testuoti prieš JAV Aukš
čiausiojo teismo nuospren
džius, paskelbtus šių metų 
birželio 15 d., kuriais užgi
riam! McCarrano ir Smitho 
aktai (įstatymai) ; kovoti už' apie tai, ką jis svarstys ir 
išlaikymą Amerikos žmo-įtars, netenka nė kalbėti: 
nėms laisvių, garantuotų I jis svarstys ir tars pačius 
JAV konstitucijoje bei jos | svarbiausius mūsų šalies 

klausimus: kaip išlaikyti, 
kaip apginti žmonių laisves, 
garantuotas šalies konstitu
cijoje, kuriuos reakcionie
riai su teismų pagalba lau
žo.

Suvažiavimas p ras i d ė s 
apie 9 vai. ryto. Vieta: St. 
Nicholas Arena, 69 West 
66th St., New York City.

papildymuose (amendmen- 
tuose).

Suvažiavimo šaukė jai 
praneša, kad jau susi regis
travo šimtai delegatų iš 
daugelio valstijų: jie bus 
suvažiavime. Šaukėjai gau
na šimtus užklausimu iš vi
sų šalies kraštų apie suva
žiavimo tikslus ir eigą.

Iš J. Siurbos kalbos 
apie Lietuvą

Praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėje įvyko LDS 1- 
osies kuopos suruoštas mi
tingas - prakalbos, kuriose 
Jonas Siurba darė praneši
mą apie Lietuvą. Jis Lietu
voje šią vasarą išbuvo apie 
porą mėnesių: ten būda
mas stebėjo žmonių buitį ir 
apie tai kalbėjo.

Kalbėjo jis apie daugelį 
dalykų, ką matė, ką girdė
jo Tarybų Lietuvoje, viską 
paremdamas faktais — už
rašais, kuriuos ten būdamas 
padarė.

Įdomi buvo toji jo kalbos 
dalis, kuri lietė Lietuvos 
žmonių buitinį gyvenimą. 
Pavyzdžiui, kalbėtojas ilgė
liau sustojo ties kainomis, 
ir darė palyginimus tarp 
kainų pas mus, Jungtinėse 
Valstijose, ir Lietuvoje.

Kai kurie dalykai, sakė 
pranešėjas, Lietuvoje, skai
tant mūsų pinigais ir mūsų 
šalies žmonių uždarbiais, 
galimas daiktas, ten bran
gesni — pavyzdžiui, rūbai, 
avalai, automobiliai, ir tt. 
Bet daugelis dalykų yra 
daug daug pigesni: butai, 
važiuotė, spauda, literatū
ra, kinas, ir tt., ir tt. Taip, 
kad viskas išsilygina. O jei 
paimsime pačius svarbiau
sius dalykus: nemokamą 
gydymą, nemokamas ligoni
nes, nemokamą mokslą ir 
kitus dalykus, tai ten darbo 
žmogui atsieis visas pragy
venimas kur kas pigiau ne
gu pas mus.

Sakė, Lietuva, kurios jis 
nebuvo matęs per arti 50 
metų, jam labai patiko ;. 
progresas daromas ten di
delis, nežiūrint to, kad šen 
ir ten dar jaučiama ir trū
kumų, kurių nieks neslepia. 
Pajuokė Čikagos mnešvikų 
laikraščio rašeivų plepėji
mus apie Tarybų Lietuvą, 
— plepėjimus, neturinčius 
nieko bendra su Lietuva.

J. Siurba žadėjo parašyti 
spaudoje išsamiau apie tai, 
ką jis Tarybų Lietuvoje 
matė ir girdėjo.

Po pranešimo buvo duota 
dau klausimų, į kuriuos jis 
atsakinėjo.

Mitingui pirmininkavo A. 
Gilmanas. Ms».

Taipei, Formoza. — Ga
lingas taifūnas sunaikino 
1,300 namų, apie 3,000 su
gadino, užmušė virš 100 
žmonių ir kelis šimtus su
žeidė. Vėjas buvo 140 my
lių per valandą.

Suvažiavime žada daly
vauti daugybė įžymių ame
rikiečių — moksliu inkų, 
švietėjų, rašytojų, žurnalis
tų, ir, žinoma, daugiausia 
darbininkų.

S u važ i a v i m e d a I y v a n s 
nemaža ir negrų atstovų.

Taipgi dalyvaus ir JAV 
tautinių grupių atstovai. 
Lietuviai taipgi čia bus at
stovaujami.

žodžiu, suvažiavimas bus 
didelis, q apie jo tikslus,

LLD Pirmosios 
kuopos žinios

Literatūros drau gijos 
pirmosios kuopos susirinki
mas atsibuvo praeitą penk
tadienį Laisvės . patalpoje. 
Buvo atlikta daug reikalų 
bėgamais klausimais.

Valdybos raportas paro
dė, kad ji neėmė atostogų 
vasaros , karščiuose. Nariu 
metines išrinko per pirmą
jį pusmetį. Gavo šešis nau
jus narius. Dalyvavo kuo
pų bendrų parengimų dvie
juose pasitarimuose.

Komisija raportavo, kadi kai nerecenzuoja. tFilipo 
trečias toks kuopti pasitari-! Bonoskio knygų. Šiuo laiš- 
mas bus rugsėjo 21-mą. Iš- ku dailininkas siekia paro- 
..............J į busimąjį dyti, ’’kaip sunkiai’ JAV 

i prasimuša tikroji tiesa li- 
nominacijos įIteratūroj”.

rinkta atstovai 
pasitarimą.

Atlikta
LLD Centro Komitetą. Pra
šymas CK pirmininkės per
duotas kuopai, priimtas, ir 
išrinkta komisija skaičiavi
mui nominacijų balsų.

Svarbiais reikalais kon
ferencijai išrinktas delega
tas. Jos lėšoms paskirta de
šimkė.

Kalbėta ateinančio sezo
no parengimų reikalais. Pa
rengimų komisija sutiko 
suruošti pobūvi. Ji suside
da iš rūpestingu narių, tai 
ištesės pažadą. Lauksime.

Vienas Jūsų

Atostogauja
“Laisvės” buhalterė Lili

ja Kavaliauskaitė pasitrau
kė porai savaičių poilsio. 
Turintieji su raštine reika
lų prašomi kantriai palauk
ti, jei kuriam pakvitavimas 
ar kas panašaus užtruks.

Tuoj užsiregistruokite 
“charcoal steak” 
pietums

Kurie norėsite būti mūsų 
svečiais išvykoje į mišką 
“charcoal pietums, būtinai 
turite užsiregistruoti iki 
šio penktadienio.

Pietūs įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. Išvyksime nuo 
“Laisvės” salės Ozone Par
ke 11 vai. ryto,

Galite užsiregistruoti ir 
“Laisvės” raštinėje asme
niškai, arba pašaukdami 
telefonu (Michigan 1-6887). 
Būkite pasiruošę šaunioms 
vaišėms per visą popietę. 
Jeigu išvažiavimui į girią 
oras būtų nepalankus, tai 
pietūs įvyks “Laisvės” sa-

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

rašo, 
nese-

Pagerbė K. Bičiuką 
Lietuvoj

Šiomis dienomis K. Bič
iukas, akademikas, biologi
jos daktaras Lietuvoj sulau
kė 60 m. amžiaus. Jis laiko
mas ežerotyros mokslo Lie
tuvoje pradininku ir orga- 

' nizatorium. Pokario metais 
jis buvo Vilniaus Universi
teto lektorius.
Kauno muzikinis 
teatras gastroliuoja

Vytautas Mažeika 
kad Kauno Operetė, 
niai gastroliavusi Vilniuje, 
kyla savo lygiu. Tai įrodę 
naujieji spektakliai: J. Mi- 
lutino “Čianitos pabučiavi
mas” ir estų B. Kirverio 
“Tiktai svaja”. Operetės or
kestrui tebediriguoja J. In
dra, o vaidina gabus jaunas 
kolektyvas: S. Repečkaitė, 
S. Stačiokas, G. Šmitas, A. 
Mertynas, V. Kustkevičiū- 
tė, S. Rapalienė, J. Ragai- 
šytė, V. Kazokaitė, V. Rim
kevičius, K. Mikalauskas, 
L. Stanevičius. Palankiai 
įvertinama dekoratorė dail. 
D. Kopustinskaitė-Mataitie- 
nė, kurios scenovaizdžiai 
“lengvi, spalvingi, lakoniš
ki”.
Baraniko laiškai 
Vilniaus “Tiesoj”

Jau antru kartu Vilniaus 
“Tiesa” išspausdino Niujor
ke gerai žinomo abstrak
taus dailininko Rudolfo Ba
raniko laiškus. Pastaraja
me laiške dailininkas ap
gailestauja, kad įtakingojo 
dienraščio “The New York _ •* 
Times”, kurį skaito JAV 
inteligentija, knygų kriti-

Lietuvoje plės sunkiąją 
pramonę

“Lietuvoje ir toliau bus 
plečiama Elektrotechnikos 
ir Radiotechnikos pramo
nė”, neseniai pareiškė P. 
Kulvietis, Lietuvos Ūkio 
Tarybos pirmininkas. “Tai 
tiksliausia lietuvių respub
likos sąlygomis — palygin
ti mažai reikia atvežti me
džiagų ir žaliavų, o gyven
tojai aprūpinami aukštai 
kvalifikuotomis profesijo
mis”.
Tris kartus daugiau 
cemento

Kulvietis užtikrino, kad 
šiais metais Lietuvoj būsią 
pagaminta tris kartus dau
giau cemento, netrukus bus 
pradėtos naudoti statyboms 
Lietuvoje pagamintos * me
džiagos iš plastmasės, stik
lo ir stiklo vatos, kiek vė
liau ir aliuminio išdirbiniai.

* . < i
Dirbama prie lietuviškos 
poezijos antologijos 

»'

Žinios Amerikos lietuvių 
spaudoje liudija, jog Algir
do Landsbergio ir Clark 
Millso ruošiama “Lietuvių 
poezijos antologija” anglų 
kalba netrukus taps reali
zuota. Didžiausi sunkumai 
kol kas susidaro tesant ma
žam “garantuotų” pirkėjų 
skaičiui. Privati leidykla 
kitaip antologijos neleidžia.

Kad ši antologija pasiro
dys lemiamu veiksniu buvo 
žymaus amerikiečių poeto 
•ir kritiko Clark Millso susi
domėjimas lietuvių poezija. 
Jo ryšių ir pažinčių dėka 
vertimo darban buvo 
įtraukti kiti amerikiečių 
poetai. Vardas “Green Oak, 
Green Linden” (Žaliasis 
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Mairo- 
keturių 

kt. :
filmas
Vilniuje

ąžuolas, žalioji liepa”) pa
rinktas buvo dėlto, kad jis 
esąs “skambus, vaizdingas 
ir atitinka knygos dvasiai”. 
Daugumą eilėraščių verčia 
pats C. Mills.

Be visos eilės Lietuvoj 
esančių poetų seniausiu ei
lėraščiu bene bus Labu- 
nauskio - Daujoto epigra
ma vysk. Merkeliui Gied
raičiui (1599), o bene jau
niausiu bus Jonas Mekas 
(1922), “Semeniškių idilių”, 
“Gėlių kalbėjimas’” auto
rius, niujorkietis. Antologi
joj tilps ištraukos iš Done
laičio “Metų”, Baranausko 
“Anykščių šilelio”, 
nio “Vakaras ant 
kantonų ežero”, ir
Naujas lietuviškas

Šiomis dienomis 
įvyko naujo lietuviško fil
mo vardu “Kanonada” 
premjera. Scenarijų parašė 
V. Rimkevičius, režisavo A. 
Žebriūnas ir R. Vabalas, 
filmavo J. Gricius su D. Pe- 
čiūra. “Tiesoje” filmą 
kruopščiai recenzavo D. 
Kadžiulytė. Ji randa, kad 
filme jau pirmosiomis mi
nutėmis atkuriami tikro
viški karo meto Lietuvoj 
vaizdai, rūsti, įtempta at
mosfera. Filme beveik nėra 
ponoraminių vaizdų. Viskas 
sukoncentruota, suglaudin
ta. Naudojamas surrealis- 
tinis vaizdavimas; kompo
zicijos tamsiam fone, staty
tojai nebijojo išeiti su drą
siu, originaliu žodžiu. Kad
žiulytė toliau rašo, kad “sa
vitu keliu filmo statytojai 
pateikė ir veikėjų paveiks
lus”. Filmas Lietuvoj sukė
lė nemaža ginčų, sprendimų 
ir svarstymų dėl mūsų lie
tuviškos kinematografijos 
kūrybinių /problemų? ’ :

Gaila1, kad tarptautinė 
padėtis ir toliau 'trukdė: vi
sas pastangas išeiviams lie
tuviams užmegzti su tėvyne 
kuo glaudžiausius kultūri
nius1 ryšius. Jei taip nebū
tų, tartum ir mes savo nuo
monę dėl šio filmo.
Apie Žalgirio mūšį

Apie jį plačiai rašo pran
cūzų kariuomenės žurnalas 
“Revue Historique deL’Ar- 
mee” Nr. 2, p. 2-25. Auto
rius pulk. J. Chananier. 
Straipsnio pavadi n i m a s 
“Tannenberg — 1410”.
Išėjo Lietuvių literatūros 
trečiasis tomas

Čikagos Aukštesnioji Li
tuanistikos mokykla nese
niai išleido treičą iš numa
tomų keturių tomų “Lietu
vių literatūros” tomą. Auto
riais yra mokyklos lituanis-! 
tai Domas Velička ir Juo
zas Masilionis.
Kaip kas reaguoja

Kaž koks J. D. čėsna Cle- 
velando tautininkų laikraš
ty rašo, jog gavęs “Tėvy
nės balsą” (iš Vilniaus), 
net voko neatplėšęs, grąži
na jį atgal.

O jei Čėsna atplėštų, ko 
gero, jis nustebtų. Štai 
“TB” nr. 59 randame di
džiulę nutrauką lietuvai* 
čių — Zauraitės, Gabrytės 
ir Pinkevičiūtės Kaune prie 
Ž. Ū. technikumo, kur jos 
gavo diplomus. Gražiai ap
sirengusios, gražios mer
gaitės.

Pirmo puslapio antraštė: 
“Vilniuje žaliuoja rūtos” 
—pasikalbėjimas su žyt 
miuoju vilniečiu Marcelinu 
šikšniu. Trečiam puslapy 
skyrelis vaikams “Pasakėlė 
apie avinėlį Riestaragėlį”, 

dviejų vaikučių palangoj 
nuotrauka, keli eilėraštu
kai, žaidimai. Paskutiniam 
puslapy “Nemuno krašte”, 
“Drąsiųjų sportas”. Nuo
traukoje matome dvi bra- 
vas lietuvaites parašiuti
ninkes B. Matutytę ir D. 
Samboraitę. Praneš i m a i 
kaip auga Lietuvos pramo
nė, žemės ūkis.

Nagi, ką sakys Čėsna, jei 
jį išsišauks kuris Amerikos 
valstybininkas ir paprašys 
paaiškinti, kur šiame nume
ryje jis randa “komunisti
nę propagandą”?

O gal kartais būtų tiks
liau, kad Čėsna parašytų 
TB nedakcijon ir pasakytų, 
ko jis daugiausiai pagei
dautų pasiskaityti apie Lie-

Užsimušė ant kelio
Kaip mtyt iš naujakurių 

spaudos šie 1 metai jiems 
ant kelio nelaimingi. Nese
niai pakeliui į Kanadą auto 
nelaimę turėjo inžinierius 
E. Bartkus, daktaro Bart
kaus sūnus, tautininkų vei
kėjas. Prieš savaitę, pake
liui į Kaliforniją, sudužo 
Lietuvos akademiko Bielu- 
ko brolio automobilis. Visi 
jie išliko.

Tačiau rugs. 11 d. iš ryto 
ant Pennsylvanijos auto
strados prie Reading, Penn- 
sylvanijoj, patekę į ūmų rū
ką kalnuose, į didžiulį sunk
vežimį atsimušė ir skau
džiai nukentėjo šie brukli- 
nieičai lietuviai: Vietoje už- 
sumušė aktorius, rašytojas 
ir dramaturgas Antanas 
Škėma, Jurgis Jakštyris, ir 
Indra Audėnaitė, 21 metų, 
studentė. Sunkiai sužeista 
liko ^Škėmos dukra, studen
tė ir literatė, Kristina Škė- 
maitė, aktoriaus Vasiliaus
ko dukrelė' Laima, Romual
das Penimas, tautininkų 
veikėjo* R Peniko scrips.

N. YQRKO LAIKRAŠČIAI 
SUSITARĖ. SU UNIJA
New Yoi*ko laikraščių: 

New York Times”, Post, 
Daily News, World-Tele
gram and Sun, Herald-Tri
bune, Journal of Com
merce, Long Island Daily 
Press ir Long Island Star- 
Journal leidėjai susitaikė 
su spaustuvininkų Interna
tional Typographical unijos 
šeštu lokalu algų reikalais.

Kontraktas pasirašytas 
dvejiems metams. Pirmai
siais metai darbininkams 
pakelia algas po $4 per sa
vaitę, o antraisiais pakels 
dar po $3. Susitarimas lie
čia 8,000 spaustuvininkų.

PASKUTINIS PARENGIMAS UŽBAIGIMUI 
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS

šių metų lapkričio 12 d. įv^Rs “Laisves” metinis 
koncertas. Tai bus paskutinis parengimas Brookly- 
ne užbaigimui “Laisvės” auksinio jubiliejaus. Iš 
anksto pranešame apie šį koncertą todėl, kad nori
me pabrėžti, jog koncerto pasisekimas 5ir garbingas 
jubiliejaus užbaigimas gali būti tik tada, kai viso 
Didžiojo New Yorko ir apylinkės “Laisvės” skaity
tojai ir abelnai apšvietą branginanti žmonės pasirū
pins koncertą išgarsinti ir skaitlingai į jį atsilankys.

Prašome organizacijų lapkričio 12-tą nieko ne
rengti ir kviečiame jų narius būti “Laisvės” kon
certe. Taipgi prašome “Laisvės” patriotų tą dieną 
nerengti privačių parių bei kitokių pokylių, kadfne- 
pakenkti “Laisvės” koncertui. Visi iš anksto pasi
ruoškite ir tikrai būkite “Laisvės” koncerte.

Koncertas bus Schwaben Hall, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyn, N. Y., prasidės 3-čią vai. popiet. 
Prašome nesivėluoti atsilankyti, nes rengėjai nori 
programą pradėti paskirtu laiku.

Jau rūpinamės geros programos sudarymu. Bus 
talentų iš tolimų miestų; bus solistų, grupių ir in
strumentinių programos atlikėjų. Darbuojamės, kad 
sudaryti labai-įdomią programą, 
tis—sudaryti gerą programą, o 
kas—užpildyti svetainę publika.

Rengėjų užduo- 
visuomenės daly:

“Laisvės” Administracija

Svarbus motery 
klubo mitingas .

Trečiadienį, rugs. 20 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, įvyks Lietuvių Mo
terų Klubo narių mitingas. 
Jis bus varbus, nes tai pir
mas mitingas po vasariškų 
atostogų. Spręsime - tarsi
mos dėl rudeninio ir žiemi
nio sezono veiklos.

Visos narės raginamos 
būti susirinkime. Pradžia 
7:30 v. v.

Klubo valdyba

PATVIRTINA RYTŲ 
VOKIEČIŲ KALTINIMĄ
Vokiečių Demokrati n ė 

Respublika (Rytų Vokieti
ja) sako, kad iš vakarinio 
Berlyno ne tik karą provo
kuoja akmenimis mėtydami 
į rytinį Berlyną, bet ir vog
dami iš jo žmones.

Penktadienį New Yorko 
komercinė spauda įtalpino 
paveikslą: du vyrai, akis 
užsimaskavę, pagrobę nejiųj 
moteriškę, o trečias šalimai 
stovi. Komercinė spauda sa-. 
ko: “Tai dramatiškas pabė
gimas iš vergijos”.

Bet tatai priešinga teisy
bei! Juk jeigu ta moteriškė 
norėtų pabėgti iš rytinio 
Berlyno, tai kam ją nešti? 
Ji pati galėtų eiti. Antra, 
kam vakarinio Berlyno 
“laisvintojams” akis užsi
maskuoti, juk jie “laisva
me” Berlyne gyvena?

Tas paveikslas arba ko
mercinės spaudos agentų 
paruoštas propagandai, ar
ba patvirtina Rytų Vokieti
jos. kaltinimą — išvogimą 
moters iš rytinio Berlyno.

Jungtinių Tautų organi
zaciją sudaro 98 valstybės 
ir valstybėlės. Prie Jungti
nių Tautų dar nepriklauso: 
Kinija, abidvi Vokietijos,1 
abidvi Korėjos ir abu^tf 
Viėtnamai, ir. eilė kitų ša
lių, kurias Vakarai laiko 
pavergę.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubas rengia prane
šimą apie Lietuvą G. Stasiukaičiui 
iš Cliffside Park, N. J., ir Lillian 
Novak iš Cranford, N. J., kurie su
grįžo kaip turistai iš Tarybų Lie-, 
tuvos. Jie mums daug ką paša-, 
kys apie Lietuvos tvarką ir žmonių 
gyvenimą. Po to bus duodami klau
simai turistam, o po visko bus 
gardžių užkandžių.

Atsibus sekmadienį, Spalio-October 
1 d., Klube, 408 Court St., Eliza- 
bethe. Pradžia 2 vai. popiet.

Nepamirškite atsilankyti, nesigai
lėsite.

Rengimo Komisija (74-75)

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




