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KRISLAI
Sveiki, žalgiriečiai!
Rinkimai be nuosprendžio. 
Tikra beprotybė.
Maldų nebeužtenka 
Amžinoji pranašystė.
“Apie tave, gimtoji žeme.”

— Rašo A. Bimba —

Tai žinia, kuri, tikiu, pra
džiugino kiekvieną lietuvišką 
širdį ir dar aukščiau pakėlė 
pasitikėjimą visa lietuvių tau
ta. Pranešta, kad liepos 4 d. 
senojoje Philadelphijoje (De
laware upėje) įvyks nepapras
tos irkliniais laiveliais varžy- 
^5 n ės, “Regata” vadinamos.

Na, ot, jose dalyvaus ir Tar- 
rybų Lietuvos šaunioji “Žalgi
rio” komanda, kuri užsipelnė 
čempionatą Tarybų Sąjungoje. 
Ją sudaro astuoni smarkūs vy
rai, kuriais pamatuotai di
džiuojasi visa Lietuva, kiekvie
nas lietuvis, kur jis begyventų. 
Neapsakomu džiaugsmu šitą 
žinią sutinkame mes Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuviai.

Kai apie tai pasakiau vie
nam: savo draugui, jis tartum 
sustingo, tartum žado neteko, 
žiūriu, jo akys sumirksėjo ir 
staiga prisipildė ašaromis — 
giliausio, nuo š i r d ž i a u s i o Į 
džiaugsmo ašaromis. Tik at
sipeikėjęs jis galėjo tą savo 
džiaugsmą ir žodžiu išreikšti.

Kaip ten bebūtų, iš gilumos 
širdies mes linkėsime šaunie
siems žalgiriečiams puikiausiai' 
pnsirodyti ir šitose svarbiose 
jenktynėse.

Ęeikia atsiminti, kad jiems 
teks susitikti ir persiimti su 
pačiomis šauniausiomis irkli- 
ninkų komandom is visoje 
Amerikoje.

Keistai baigėsi Kanados par
lamentariniai rinkimai. Kon
servatoriai prakišo daugumą, 
liberalai nelaimėjo daugumos, 
naujoji darbo unijų sudaryta 
demokratų partija pasi rodė 
prastai (tik 15 vietų telaimė- 
jo).

Kanadiečiai, vadinasi, nepa
sitenkinę n ū d i ene padėtimi,1 
bet dar vis nesuranda teisin-1 
go kelio iš jos išėjimui. Jau | 
kalbama apie naujus rinkimus.

Mūsų šalies apsigynimo sek
retorius ponas McNamara iš
kepė ir perša pasauliui labai 
gudrią beprotybę. Girdi, ieš-j 
kokime susitarimo su Tarybų Į 
Sąjunga, kad jeigu kiltų ato- 
irįpis karas, tai pasižadėkime 
naikinti vieni kitų tik militari- 
niai svarbius centrus.

Kaip Niujorkas su milžiniš- 
Ai uostu, kaip Bost o n a s su 
uostu, kaip Los Angeles ir San 
Francisco su savo uostais, kaip 
Chicaga su savo geležinkelių 
mazgais, kaip Pittsburghas su 
plieno pramonės milžinais, ar 
nesvarbūs militariniai centrai ? 
Kur rasi tokius oponentus, ku
rie sutiktų jų neliesti, kilus 
atominiam karui ?

Ta pati istorija su antrąja 
puse tokiame kare.

Vietoje kepti tokias ir pa
našias neapgalvotas filosofi
jas, apsigynimo sekretorius tu
rėtų visą savo energiją panau
doti išvengimui atominio karo, 
visiškam, visuotiniam ir pil
nam nusiginklavimui.

Gerai, kad rabinas Albert 
G. Minda siūlo visoms visu 
religijų bažnyčioms sutartinai 
viena kurią dieną karštai pa
simelsti už taiką. Juk geriau, 
kad meldžiasi už taiką, o ne 

karą.
karo Pav°iaus pašali

nimui maldų neužteks. Rei
kia rimtos, praktiškos veiklos.

{Tąsa 6-tam pusi.)

Jungt. Valstijų Kongrese j Sako: Ateityje nebus 
yra svarbių biiių Berlyno sienos

Pavojnga pozicija atominio 
karo klausimais

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Kongrese ran
dasi labai daug bilių. Yra 
ir naudingų liaudžiai. Štai 
keletas iš jų:

HR-9982 ir S... 2768 bi-
lius siūlo, kad Jungtinės 
Valstijos paskolintų Jung
tinėms Tautoms $100,000,- 
000.

HR—10034 ir S —2750 
siūlo, kad būtų sulaikyta 
balsavimuose diskriminaci
ja, kurią vartoja pasire
miant “Literacy tests” 
tvarka.

HR—4999 ir S—1072 siū
lo, kad būtų įgaliota JAV 
federalinė vyriausybė per 
dešimt metų teikti pagalbos 
medicinos ir dentisterijos 
studentams.

HR—4222 ir S—909 yra 
pasiūlymas pataisyti Social 
Security įstatymą, kad su
laukę virš 65 metų amžiaus 
žmonės gautų iš Social Se
curity apmokėti ligoninių, 
slaugių ir daktarų bilas.

HR—10606 siūlo, kad fe
deralinė vyriausybė pagel
bėtų valstijoms viešųjų mo
kyklų ir vaikų šalpos reika
lais.

Užvedė teismą sulaikymui | 
atominių bombų bandymų I
Washingtonas. — Iš dvi- 

dešims dviejų šalių 186 
mokslininkai ir atominės 
energijos specialistai teis
mo keliu siekia sulaikyti 
atominių bombų bandymus. 
Skundėjų tarpe yra Dr. Li
nus C. Pauling, chemikas, 
Nobelio dovanos laimėto
jas.

Mokslininkai užvedė teis
mą United States District 
Courte. Jie kaltina JAV 
gynybos sekretorių Rober
tą McNamarą, ir Dr. G. T. 
Seaborgą, Atomic Commis
sion pirmininką, už prasi
kaltimą prieš žmoniškumą.

Ispanijoje įkalino 
katalikų kunigą

Madridas. —Karinis teis
mas nuteisė aštuoneriems 
metams kalėjimo kapitoną 
—armijos kapelioną— Jose 
Bailo.
—Fašistai sako, kad šis ka
talikų kunigas yra komu
nistas.

Ispanijos fašistai labai 
nusigando liaudies judėji
mo. Jų režimą purto masi
niai darbininkų streikai. 
Todėl jie puola ir tuos ku
nigus, kurie reiškia darbo 
liaudžiai simpatijų.

Mexico City. —- Meksika 
tiesia 250 mylių ilgio platų 
automobilių vieškelį nuo 
šio miesto iki Pueblo.

Vladivostokas. — TSRS 
suėmė du japonų žvejų lai
vus.

HR—10682 ir S—404 bi- 
liai siūlo, kad federalinė 
vyriausybe įsteigtų Jauni
mo Išsaugojimo korpusą, 
kad mažintu nedarbą ir C v
jaunuolius lavintų darbų.

HR—8900 ir S -1241 siū
lo, kad JAV federalinė vy
riausybė per penkeris me
tus skirtų $2,674,000,000 
pagalbai universitetų, kole
gijų ir besilavinančių stu
dentų.

HR—10180 bilius siūlo, 
kad federalinė vyriausybė 
per trejis metus skirtų 
$486,000,000 pagalbai pradi
nių ir aukštesnių mokyklų.

HR—11888 ir S—2826 bi- 
liai siūlo, kad per penkeris 
metus JAV federalinė vy
riausybė skirtų $740,000,- 
000 pagalbai pradinių mo
kyklų ir mokymui mokyto
ju.

HIL-11158 ir S—3126 bi- 
liai siūlo, kad federalinė vy
riausybė skirtų $500,000,- 
0000 pagalbai miestų, idant 
pagerinus susisiekimą au
tobusais, požeminiais ir ki
tokiais traukiniais.

Mokslininkai reika 1 a u j a, 
kad teismas išduotų draudi
mą (“indžionkšiną”) prieš 
atominių ginklų bandymus, 
kurie nuodija atmosferą.

Mokslininkai sako: “Nė
ra tokio dalyko, kad atomi
nių bombų bandymai ne-; 
nuodintų atmosferos ir ne
veiktų radioakcija”.

Mokslininkų skundas pa
gamintas anglų ir rusų kal
bomis. Vieną kopiją jie įtei
kė teismui, o antrą pasiun
tė į Maskvą Tarybų Sąjun
gos prokurorui R. A. Ru
denko.

Indija vykdys jau 
Trečią penkmetį

New Delhi. —Indijos res
publika imsis darbo įgy
vendinimui Trečio penkme
čio. Tuo penkmečiu valsty
bė įdės 22 bilijonus dolerių 
industrijon ir į žemdirbys
tę. Du penktadaliai naujų 
įmonių bus valstybės ope
ruojami.

Indija daugiausiai dės 
pastangų, kad pas save ga
lėtų pasigaminti pakanka
mai maisto. Baigus planą 
šalyje bus 14,000,000 indus
trinių darbininkų. Bus de
dama pastangų pak eiti 
žmonių įplaukas proporcio- 
naliai po $81 per metus. 
Dabartiniais laikais įplau
kos yra tik $6|9 per metus.

Indija milžiniška šalis. Ji 
užima 1,122,880 ketv. mylių 
plotą ir ten randasi 425,- 
000,000 gyventojų. 1

Vakarinis Berlynas. — Į 
vakarinį Berlyną buvo at
vykęs Jungtinių Valstijų 
Valstybes sekretorius Dean 
Ruskas. Tuo įtartu čia ra
dosi ir Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris. Jiems 
buvo suruoštas banketas, 
kur jis sakė, kad “kapita-1 
lizmas laimi”. į

Po to, Ruskas su Vakaru į 
militaristais ir politiniais!

722 JAV mokslininkai 
prieš atomą bombas
New Yorkas. — Baltimo

re viešbutyje įvyko JAV 
mokslininkų susirinkimas, 
kuriame svarstė: Kaip gy
viems išlikti.

Mokslininkai palmer k ė 
Jungtinių Valstijų atomi
nių bombų bandymus Ra
miajame vandenyne ir JAV 
gynybos sekretoriaus R. 
Mc Namara , nusistatymą 
už “apribotą . atominį ka
rą”. , •

Jie pasiuntė telegramą 
prezidentui Kenedžiui; rei
kalaudami tuojau sulaikyti 
atominius bandymus.

SKIRIA 15 MILIJARDŲ 
A-BOMBŲ GAMYBAI
Detroitas. — JAV gyny

bos sekretorius R. McNa
mara, kalbėdamas Michiga- 
no universitete, sakė, kad 
per metus Jungtinės Vals
tijos atominių bombų ir ki
tokių ginklų gamybai išleis 
$15,000,000,000.

Vėliausios žinios
Bagota. — Netoli Guade

loupe salos susidaužė fran- 
cūzų linijos “B-707” lėktu
vas ir žuvo 112 žmonių. Tai 
jau penkta didžiulė nelaimė 
skrendant “B-707” lėktu
vais.

Maskva. — Orlaukyje 
TSRS pareigūnai atėmė 
šimtus pornografinių (ne
padorumo) paveikslų, ku
riuos amerikiečiai turistai 
buvo atsigabenę.

Washingtonas. — JAV 
strateginių medžiagų cinko 
ir švino yra už $545,000,000 
vertės sutaupyta daugiau, 
negu jų reikalinga.

Vientiane. — Jau susior
ganizavo Laoso koalicinė 
vyriausybė su S. Phouma 
premjeru priešakyje.

Washingtonas. — Sulau
kęs 65 metų amžiaus mirė 
senatorius Francis Case iš 
So. Dakota valstijos.

Bangkokas. — Tailandas 
perduos Kambodžai Preah 
Vihear šventovę.

Washingtonas. — Sulau
kęs 82 metų amžiaus mirė 
generolas J. L. De Witt. 

vadais buvo nuvykęs prie 
sienos, kuri dalina Berlyną. 
Ruskas sakė, kad ateityje 
siena bus nugriauta.

Tuo kartu iš rytinio Ber
lyno, per garsiakalbius, 
šaukė: “Tiesa, kad ateityje 
nebus Berlyne sienos, nes 
kapitalizmas žlugs... Nebus 
kapitalizmo, nebus ir pro
vokacijų, ir nebus reikalin
gos apsisaugojimo sienos”.

“Jeigu jis sprogtų, 
tai Žemė drebėtą”

Washingtonas. — Nauja
sis Jungtinių Valstijų lėk
tuvnešis “Enterprise” įsi
jungė į JAV Šeštąjį karo 
laivyną, kuris randasi Vi
duržemio jūroje.

Šis laivas - milžinas. Jis 
turi 85,000 tonų įtalpos. Ve
žasi su savimi 100 bombo
nešių, skiriamų gabenimui 
atominių bombų. Laivo pa
talpose randasi atominių 
bombų dideli kiekiai. Vie
nas iš karininkų pareiškė: 
“Jeigu šis laivas sprogtų, 
tai Žemė sudrebėtų”. Bet 
jis sakė, kad sandėliai yra 
gerai apsaugoti.

ATMETĖ FARMERIŲ 
REIKALŲ BILIŲ r

Washingtonas. — JAV 
Atstovų bute prie respubli
konų prisidėjo 48 demokra
tai kongresmanai ir 215 
balsų prieš 205 atmetė Ke
nedžio administracijos bi
lių farmerių reikalais.

Tokio. — Tūkstančiai ja-
ponų studentų demonstravo 
prieš JAV atominių bombų 
bandymą. Susikirtime su 
policija apie 20 žmonių su
žeista.

Seulas. — Pietų Korėjos 
valdžia atmetė Šiaurinės 
Korėjos pasiūlymą, kad abi 
šalys sumažintų armijas 
iki 100,000 vyrų.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Eisenhower i s 
už JAV ekonominę ir fi
nansinę krizę kaltina Kene
džio administraciją.

Detroitas. — Ford Motor 
Co. susitaikė su United 
Auto workers unija ir 77,- 
0 00 darbininkų streikas 
baigiasi.

. ■■ I
Rabatas. — Marokas už

darė' žydų-zionistų centrą, 
nes jo nariai slaptai gabeno 
emigrantus.

Maskva. — TSRS ir 
Senegalija užmezgė diplo
matinius ir kultūrinius ry
šius.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika jau pripa
žino Laoso koalicinę vy
riausybę.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų gynybos 
sekretorius McNamara, su 
prezidento Kenedžio užgy- 
rimu, pasiuntė Tarybų Są
jungai pasiūlymą susitari
mui atominio karo vedimo 
reikalais.

Kai kurie diplomatai la
bai nustebo: Tarybų Sąjun
ga ragina visas valstybes 
prie nusiginklavimo, o JAV 
gynybos sekretorius jai siū
lo sudaryti sutartį (“a new 
code of war for the atomic 
age”), kaip vartoti atomi
nius ginklus.

McNamara siūlo, kad jie 
nebūtų vartojami prieš ci
vilinius žmones, o vartoja
mi tik prieš militarines jė
gas ir militarines įmones.

McNamara šią mintį pla
čiau dėstė kalbėdamas Mi- 
chigano universitete. Jis 
pasakojo, kad jeigu Korė
jos ir Vietnamo karuose 
nebuvo vartojami atomi
niai ginklai, tai galima su
sitarti ir jų nevartoti prieš 
civilinius.

Washingtone mažai kas

“Niekas negalės išgelbėti 
kapitalizmo,” Chruščiovas

Onesti, Rumunija. — Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Chruščiovas lankėsi šiame 
industrijos centre ir kalbė
jo darbininkų susirinkime. 
Chruščiovas kritikavo Va
karų valsty b i ų valdžias, 
kurios visaip išsisukinėja 
nuo nusiginklavimo, nes vis 
dar mano, kad ginklų pa
galba jos galės sunaikinti 
socialistines valstybes ir 
grąžinti kapitalizmą. Jis 
sakė, kad Vakarų valstybės 
sabotažuoja nusiginkla v i- 
vimo reikalus ir Ženevoje, 
kur eina septyniolikos vals
tybių konferencija.

Kas dėl pasikeitimo žmo
nių gyvenimo, gaminimo ir 
paskirstymo priemonių, tai 
jis dėstė žmonijos istoriją.

Dalyvauja 31-uos 
šalies ristikai I

Toledo, Ohio. — čionai 
vyksta lengvojo svorio ris- 
tikų tarptautinės varžybos. 
Dalyvauja virš 300 ristikų 
iš 31-nos šalies.

Varžybose dalyvauja ris
tikai Argentinos, Bulgari
jos, Danijos, Kubos, Angli
jos, Suomijos, Prancūzijos, 
Graikijos,. Guatemalos, 
Vengrijos, Irano, Italijos, 
Japonijos, Lebano, Meksi
kos, Panamos, Lenkijos, 
Rumunijos, Švedijos, Tary
bų Sąjungos, Pietų Afrikos 
Sąjungos, Šveicarijos, Tur
kijos, Egipto, Vakarų Vo
kietijos, Jugoslavijos ir 
Jungtinių Valstijų.

Washingtonas. — JAV 
kviečia į svečiusPhoumą 

tiki tokiai galimybei. Juk, 
jeigu prasidėtų atominis ka- 

; ras, tai abidvi pusės viską 
i vartotų savo priešo nugalė
jimui. Būtų vartojama ra- 

i ketos nušovimui atominių 
bombų: kaip gi būt galima 
išvengti, nepataikyti į mies
tus, į civilinių vietoves? 
Būtų vartojamos atominės 
jėgos sunaikinimui fabrikų, 

I kuriuose gamina ginklus ir 
amuniciją, kaip gi sunai
kinti fabrikus, o neužmušti 
ten dirbančiųjų darbinin
kų? Būtų vartojama atomi
niai ginklai sunaikinimui 
tiltų, geležinkelių ir kitų 
susisiekimo centrų, kaip 
būtų galima sunaikinti 
strateginius punktus, o ne- 
užmušant civilinių?

Jungtinės Vastijos šim
tus medžiagų yra paskelbę 
“strateginėmis”: jų nepar
duoda Tarybų Sąjungai ir 
kitoms socialistinėms ša
lims. Karui kilus, “priešo” 
šalyje, būtų siekiama sunai
kinti tokias medžiagas ir jų 
gaminimo priemones, kaip 
galėtų jas naikindami iš
vengti užmušimo žmonių?

Kiekvienam kultūring a m 
žmogui yra žinoma, kad 
kapitalistinė sistema buvo 
progresas prieš feodalizmą, 
ir tada ji laimėjo.

Dabartiniais laikais kapi
talistinė santvarka jau yra 
progreso trukdytoja ir dau
gumai žmonių sunkinanti 
gyvenimą. Ji atgyveno, ją 
turės pakeisti socialistinė 
santvarka.

Chruščiovas , pare i š k ė : 
“Jokie burtininkai ar raga
niai negalės išgelbėti kapi
talistinę santvarką. Kapita
lizmas bus palaidotas. Jo 
vietą užims naujoji socia
listinė santvarka. Toks yra 
žmonijos gyvavimo įstaty
mas”.

Philadelphia, Pa.
Birželio 22 d. mirė 

Povilas Griciūnas
Griciūnas visai trumpai 

sirgo, tik 6 dienas. Gyveno 
1415 S. 2nd St. Pašarvo
tas pas J. Kavaliauską, 1601 
S. 2nd St. Laidos trečia
dienį, birželio 27 d., 10 vai. 
ryto, į Fern wood kapines, 
šalia sūnaus Fredo, kuris 
žuvo antrajame kare.

Liūdesyje liko žmona Ne
lė, sūnus Edwardas ir trys 
anūkai.

Vėliau bus parašyta dau
giau apie velionį.

Draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvauti laidotuvėse.

J. Šmitiene

Congers, N. Y. — Susi
daužė lėktuvas ir žuvo 5 
žmonės, jų tarpe du vaikai.
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Kaip jie informuoja žmones
“SATURDAY EVENING POST” žurnale neseniai 

tilpo straipsnis apie JAV Komunistų partiją. Straipsnio 
Autorius—tūlas Harold Martin, o pats žurnalas—prie
šas visko, kas pažangu. Tuo būdu negalima tikėtis, kad 
autorius apie komunistus gerai, objektyviai parašytų, 
nei jei taip ir parašytų, tai žurnalo redakcija tokio raš
to nespausdintų.

Ten pat buvo įdėta ir fotonuotraukų. Komunistų 
veikėjas Gus Hali padarytas kažkokiu pabaisa. Marti
nas rašo, būk Gus Hali gyvenąs “nuosavame palociuje”, 
kainuojančiame tarp $30,000—$40,000, Yonkers, N. Y. 
Ir jis, Gus Hali, rėdosi “kaip bankininkas, o ne kaip bol
ševikas!..

Martinui trumpai atsako Elizabeth Gurley Flynn 
savo kolumnoje, nuolat spausdinamoje laikrašty “The 
Worker”.

Ji pirmiausiai pastebi Martinui dėl Gus Halio na
mų. Jis, negaudamas apartmento, kur galėtų su šeima 
gyventi, buvo priverstas pirktis seną namą. Tuomet jį 
atremontavo, aptaisė, pagražino, na, ir jame gyvena. 
Gus Hali šeima svetinga—daug pas jį užeina draugų, bi
čiulių. Ar tai stebuklas? Bet ir šis jo namas turi didelį 
morgičių; pats Gus Hali, pirkdamas jį, draugams pra
siskolino. Tai štai, koks tas jo “palocius”!

O kai dėl Gus Hali rengimosi, rašytoja sako, ar 
Martinas nori, kad jis avėtų ilgais aulais batus, kad jis 
vaikščiotų užsiauginęs ilgą barzdą? Tiesa, taip seniau 
komercinė spauda vaizdavo komunistus. Bet tie laikai
jau praėjo.

“Aš mačiau 5,000 bolševikų”, pastebi Elizabeth, 
“delegatų TSKP 22-ajame Kongrese praėjusį spalio mė
nesį ir visi vyrai delegatai vilkėjo gerais kostiumais, 
panašiai, kaip Gus Hali, vilkėjo baltais marškiniais ir 
buvo su kaklaraiščiais...”

Abejojame, ar Elizabeth “pertikrins” tokius, kaip 
Martinas. Jie juk tyčia iškraipo faktus, kad tik kaip 
nors galėtų pažeminti komunistus. Taip jiems įsako da
ryti valdančioji klasė.

Pagaliau, nėra ir svarbu, ką jie rašo, kaip iškraipo 
faktus. Gus Hali yra vyras, lengvai nepastumiamas. Vi
są subrendusį gyvenimą praleidęs kovose už JAV dar
bininkų reikalus; karo metu tarnavo mūsų šalies gink
luotosiose jėgose, rodosi, laivyne; iškalėjo apie aštuone
rius metus kalėjime—užtenkamai valgė politinio kalinio 
duonelės. Šiuo metu prie Gus Hali ir vėl kimba Justici
jos departamentas; jis su B. J. Davisu laukia teismo. 
Jiedu įkaitinti einant McCarrano įstatymu.

Prisiminus Rosenbergus
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 19 d. sukako devyneri me- 

metai, kai buvo nužudyti elektros kėdėje Julius ir Ethe- 
lė Rosenbergai. Įžymusis mokslininkas Dr. DuBois, tuo- 
ipet kalbėdamas Welwood kapinėse, kur Rosenbergų pa
laikai buvo palaidoti, pasakė: “Jiedu buvo užmušti dėl 
to, kad atsisakė meluoti...”

Su Rosenbergais teistas Morton Sobell jau 12-ti me
tai, kai sėdi kalėjime. Amerikos ir pasaulio žmonės rei
kalauja, kad Sobell būtų išlaisvintas, nes jis nuteistas 
nekaltai.

Dėl Leono Prūseikos antkapio
Komiteto nuomone pa

minklas bus gražus, skir
tingas savo stilium nuo ki
tų. Tokio antkapio Leonas 
pilnai užsitarnavo. Visą sa
vo subrendusį amžių atsi
davusiai dirbo dėl liaudies. 
Jo skelbtos idėjos raštais 
ir gyvu žodžiu gyvuoja, ir 
ateitis priklauso joms. Le
onas turėjo daug draugų, 
prietelių ir pažįstamų viso
se lietuvių kolonijose. Jis 
mokėjo sugyventi su švie
siais biznieriais, profesiona
lais ir darbininkais.

Komitetas kreipiasi prie 
visų lietuvių prisidėti su au
ka. Prašome jūsų talkos. 
Prisiminkite mūsų atsišau
kimą, prie kiekvienos progos 
paprašyti paramos.

• LLD kuopų valdybos ir 
kitos organizacijos kviečia
me šiuo reikalu pasirūpinti, 
kiekviena auka, didesnė ar 
mažesnė, bus didžiai įver
tinta. Veikiausiai nekurie 
Leono asmeniniai prieteliai 
ir pažįstami dar negirdėjo 
apie mūsų pradėtą darbą. 
Prašome dabar atsiliepti su 
parama. Kreipiamės prie

SUBSCRIPTION RATES:
$9.00 Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 

Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 
$10.00 per year Ęoręjgn, countries, per year, $12.00 

Foreign, .countries, 6 months, $6.50

laikraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” bendradarbių ir 
skaitytojų prisidėti ir pla
čiau perstatyti lietuvių vi
suomenei šį reikalą. Pri
imkite už pareigą visi ir vi
sos padirbėti, kad sukeltu- 
me reikalingą sumą.

Aukas siųsdami išrašyki
te čekius ar money orderius:

M. Friberg
3116 So. Halsted St.
Chicago 8, Ill.

Komiteto pirm.
J. K. Šarkiūnas

PLEČIASI STREIKAS 
FORDO FABRIKUOSE
Detroitas. — Fordo Ko. 

vėl paleido iš darbo 20,000 
darbininkų. Birželio 6 d. 
sustreikavo 70,000 darbi
ninkų dėl darbo sąlygų. 
Kompanija uždaro vieną po 
kitam fabrikus, nes būk vie
niems streikuojant, tai ir 
kiti neturi darbo. Unija 
grasina iššaukti visus dar
bininkus į streiką, jeigu 
kompanija neišpildys reika
lavimų. Streikas gali apim
ti 140,000 darbininkų.

Kas ką rašo ir sako
APIE LIETUVOJ MIRUSĮ 
PETRĄ TARASENKĄ

Š. m. gegužės 17 d. Lie
tuvoje mirė.; įžyrpus kultū
ros veikėjas: i archeologas ir 
keleto knygų, autorius Pet
ras Tarasenka. Lie t u v o s 
spaudoje tilpo toks mirusio
jo nekrologas:

Gimė jis 1892 m. gruodžio 
7 d. Karališkių kaime, Balnin
kų valsčiuje, U k m e rgės ap
skrityje. Pradinį mokslų ėjo 
Aluntoje ir Anykščiuose. 1912 
m. baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją ir po to mokytoja
vo Aluntos liaudies mokyklo
je. Nuo 1917 m. mokėsi Psko
vo pedagoginiame institute, 
istoriniame skyriuje. 1919 m. 
grįžo į Lietuvą.

Lietuvos archeologija P. Ta
rasenka pradėjo domėtis jau 
1908 m. Jis studijavo arche
ologinę literatūrą, lankė mu
ziejus bei įvairius archeologi
nius paminklus. Nuo 1921 m. 
pradėjo aktyviai dalyvauti 
įvairiuose periodiniuose leidi
niuose, rašė straipsnius arche
ologijos klausimais. Dirbo Is
toriniame ir Kauno Valstybi
niame M. K. Čiurlionio vardo 
dailės muziejuose.

P. Tarasenka yra vienas pir
mųjų Lietuvos piliakalnių ty
rinėtojų. Jis yra sukaupęs 
daug gausios archeologinės 
medžiagos.

Be daugelio peri odinėje 
spaudoje jo išspausdintų 
straipsnių, atskirais leidiniais 
pasirodė P. Tarasenkos moks
lo ir mokslo populiarizavimo 
darbai: “Lietuvos archeologi
jos medžiaga,” “Apeiginiai 
Lietuvos piliakalniai,” “Praei
ties vartai,” “Perkūno šven
tykloje,” “Didžiųjų Tyrulių 
paslaptys,” “Lietuvos piliakal
niai,” “Užburti lobiai,” “Pabė
gimas,” “Pėdos akmenyje,” 
“iRambyno. b, u r t įninkąs” bei 
surinkta kelių tomų veikalui 
medžiaga “Lietuvos piliakal
niai,° apimanti visūs šios rū
šies Lietuvos TSR paminklus.

Savo pažangiais veikalais, 
tiesioginiais ryšiais su mūsų 
mokyklomis, jų kraštotyros 
būreliais, velionis ugdė jauno
sios kartos susidomėjimą ar
cheologijos mokslu, skiepijo 
jiems materialistinę pasaulė
žiūrą.

P. Tarasenka savo įvairia
pusiška veikla įnešė didelį in
dėlį į mūsų archeologijos 
mokslą. Tarybinė vyriausybė, 
didžiai įvertindama P. Tara
senkos įnašą į Lietuvos arche
ologijos mokslą, suteikė jam 
nusipelniusio kultūros veikėjo 
vardą, šviesios, šiltos ir tau
rios P. Tarasenkos asmenybės 
atminimas visam laikui liks 
gyvas Tarybų Lietuvos gyven
tojų širdyse.

SVEIKINA BUSIMĄJĮ 
MASKVOS KONGRESĄ

Kaip žinia, šį (liepos) mė
nesį netrukus Maskvoje at
sidarys taikos šalininkų 
kongresas, pasaulinis kon
gresas. Jam sveikinimus 
pradėjo žmonės siųsti iš vi
sų pasaulio kampų. Kai ku
riuos tų sveikinimų iš
spausdino tarybinė spauda. 
Čia paduodame kai kuriuos 
tų sveikinimų, kuriuos Elta 
paskelbė.

Busimasis pasaulinis kon
gresas už visuotinį nusiginkla
vimą ir taiką “bus labai nau
dingas Amerikos darbinin
kams, nes jis parodys, konkre
čiai, ekonominę ir socialinę 
naudą, kurią bus galima gau
ti, nutraukus ginklavimosi 
varžybas bei branduolinio gin
klo bandymus, taip pat visuo
tinai ir visiškai nusiginkla
vus,” — pareiškė, kalbėdama
sis su TASS’o korespondentu, 
JAV mokslinio tyrimo asocia
cijos darbo klausimams direk
torius Robertas Danas.

Argentinietės moters bal
sas:

žinomoji Argentinos visuo
menės veikėja, tarptautinės 
Lenininės premijos “Už taikos 
stiprinimą tautų tarpe” laure
atė Marija Rosa Oliver dėl 
prasidedančio liepos mėnesį 
Maskvoje pasaulinio kongreso 
pareiškė TASSo koresponden
tui: po pusės šimtmečio, o gal 

ir anksčiau, žmonijai bus sun
ku suprasti, Romelei: dabartinė
je epochoje su jos diaziūliais 
mokslo ir technikos laimėji
mais buVo žmonių, kurie eik- 
vojo savo protą, > laiką i ir pi- 
nigus/gpjpvimo ii’t žųdynlo įran
kiams išrasti , hęi gaminti.

Moterys ir vyrai, kurie da
lyvaus pasauliniame kongrese 
už visuotinį nusiginklavimą ir 
taiką, jau šiandien kelia tą 
patį klausimą. Jų nuolat dau
gėja. Jie yra pasiruošę susi
vienyti ir sudaryti neįveikia
mą kliūtį bet kurioms kari
niams planams. Tie vyrai ir 
moterys atvyks į Maskvą kar
tu ieškoti ir rasti sprendimo 
toms problemoms, kurios iki 
šiol trukdo mums gyventi pa
saulyje be karų. Laisvi nuo bet 
kokių prietarų ir nepasitikėji
mo, jie kalbės Maskvoje vie
nas su kitu su atvira širdimi ir 
žiūrėdami vienas kitam į akis. 
Nuoširdus pasikalbėjimas, ku
rį tautų atstovai pradės Tary
bų Sąjungos sostinėje, bus 
prologas pereiti į naują isto
rijos etapą, kuris visam laikui 
pašalins jėgos naudojimą iš 
tarptautinių santykių.

O štai balsas iš Graikijos 
sostinės, iš Atėnų:

Atėnų teisininkų komitetas 
už taiką sušaukė Graikijos 
sostinės visuomenės susirinki
mą busimajam: Maskvos kon
gresui paremti. Susirinkime 
kalbėjęs nacionalinio paruo
šiamojo komiteto pasauliniam 
kongresui už visuotinį nusi
ginklavimą ir taiką sušaukti 
pirmininkas profesorius Dzo- 
nis pranešė, kad birželio mė
nesį Atėnuose įvyks visos Grai
kijos kongresas už taiką.

Susirinkimo dalyviai vienin
gai priėmė rezoliuciją, kurio
je pareiškė remsią Maskvos 
kongresą. Graikijos visuome
nė, sakoma rezoliucijoje, ne
pagailės pastangų visiškam, 
visuotiniam ir . k. o n t roliuoja- 
mam nusiginklavipiui pasiekti, 
nes dabartinėmis sąlygomis tik 
nusiginklavimas gali užtikrinti 
taiką.- ‘ 1 b

žmonija trokšta taikaus 
sugyvenimo; galvojanti e j i 
pasaulio žmones, kur jie be
gyventų, reikalauja, kad 
pasaulis nusiginkluotų, kad 
sunaikintų, be kitko, visus 
branduolinius ginklus, kad 
visa darbo žmonijos -energi
ja būtų nukreipta už ge
resnio gyvenimo kūrimų — 
sotaus, linksmo, taikaus gy
venimo.

Be abejonės, Pasaulinis 
taikos šalininkų kongresas 
Maskvoje tais klausimais ir 
tars savo tvirtą, svarų žo
dį!

Narkotikus labai 
sunku pagydyti

New Yorkas. —Dr. H. A. 
Ruskas rašo, kad labai sun
ku yra pagydyti narkoti
nius ligonius. JAV ligoni
nėj, kuri buvo įsteigta 11935 
m. Lexington, Ky., jau gy
dė 35,000 narkotikų. Iš pa
gijusių 90 procentų vėl pra
dėjo vartoti tą nuodą.

]

Narkotinių nuodų varto
jimas veda tuos žmones 
prie piktadarysčių, o galų 
gale baigiasi jų pačių mirti
mi.

Dr. Ruskas sako, kad da
bartiniu metu Jungtinėse 
valstijose yra apie 50,000 
narkot i k ų vartotojų, 86 
procentus sudaro jaunuo
liai tarp 18 ir 20 metų am
žiaus.

GAUS BANDYMAMS 
$3,700,000,000

Washingtonas. — J. E. 
Webb, erdvių užkariavimo 
viršininkas, pasakojo kon
gresiniame komitete, kad 
“Tarybų Sąjunga yra toli 
pralenkus JAV erdvių už
kariavime”. Komitetas pa- 
skyrė tiems reikalams 
dar $3,700,000,000.

Sukako 80 metų, kai gimė 
Zigmas Angarietis-Aleksa

A i j <■-, i g Cz O

Eiėtti-Vbs 'darbo žmonių 
išsivadaVimon kovos istori
joje žymią; vietą užima An- 
gariečio Wrdas.

Zigmas Aleksa- Angarie- 
tis gimė 1882 metų birželio 
25 dieną Obelupių kaime, 
Lankeliškių valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Besi
mokydamas Marijampolės 
gimnazijoje, jis ėmė susi
pažinti su kai kuriais En
gelso veikalais, padariusiais 
jam gilią idėjinę įtaką. 
Studijuodamas V aršu vos 
Veterinarijos institute, An- 
garietis įsitraukė į visuo

meninę — politinę veiklą, 
nukreiptą prieš caro val
džią. Už dalyvavimą prieš 
rusų-japonų karą nukreip
toje" demonstracijoje An
garietis 1904 metų pabaigo
je buvo suimtas ir pašalin
tas iš Instituto.

Angarietis buvo aktyvus 
1905 — 1907 metų revoliu
cijos dalyvis. Įstojęs 1906 
metais .Vilniuje į Lietuvos 
Social demokratų Partiją 
Angarietis dalyvavo kovo
je prieš oportunistinę par
tijos vadovybę, stojo už Lietu
vos ir visos Rusijos darbininkų 
judėjimo vienybę, kad bū
tų sėkmingesnė kova prieš 
carizmą ir buržuaziją. 
Užėjus reakcijos metui, An
garietis kovojo prieš likvi
datorius, vengusius nelega
laus partinio darbo, dau
giausia savo jėgomis leido 
Marijampolėje nelegalų so
cialdemokratinį laikra š t į 
“Darbininkų žodis”.

Po arešto 1909 metų bir
želio mėnesį, Angarietis še
šis su puse metų buvo kali
namas Suvalkų ir Pskovo 
kalėjimuose, o po to 1915 
metais ištremtas į Sibirą.

Gyvendamas ištremtyje 
prie Angaros upės Angarie- 
tis, sekdamas Leniną, pasi
sakė už nutraukimą ryšių 
su socialšovinistais ir su
kūrimą Trečiojo Interna
cionalo, į kurį turi būti už
darytos durys įvairiems re- 
vizionistams ir nacionalis
tams.

Atvykęs po vasario revo
liucijos į Petrogradą, An
garietis aktyviai dalyvavo 
bolševikų partijos veikloje, 
telkiant liaudies mases į 
kovą už darbininkų ir vals
tiečių valdžią, už Tarybų 
respublikos įkūrimą. Jo ini
ciatyva Bolševikų partijos 
lietuvių organizacijos Pet
rograde, Smolenske, Mask
voje sustiprino kovą prieš 
oportunistus Vladą Požėlą, 
Kiprą Bielinį ir kitus, ku
rie, pralindę į Bolševikų 
partiją, varė bendradarbia
vimo su buržuaziniais na
cionalistais politiką. Izo
liuojant oportunistus svar
bų vaidmenį suvaidino An
gariečio ir Kaksukoo reda
guojama “Tiesa”.

Greta Kapsuko, Eiduke
vičiaus, Karolio. Požėlos ir 
kitų, Angarietis dalyvavo 2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., birželio (June) 26, 1962

sukuriant 1918 metais Lie
tuvos Komunistų partiją, 
buvo nuolatinis jos Centro 
Komiteto narys, įžymus jos 
veikėjas ir vadovas.

Svarbią vietą Angariečio 
revoliucinėje veikloje uži
ma jo aktyvus dalyvavimas 
kovoje dėl Taryų valdžios 
Lietuvoje.

Jis buvo Tarybų Lietu
vos respublikos Pirmosios 
revoliucinės vyriaus y b ė s 
1918—1919 metais narys, 
jos vidaus reikalų liaudies 
komisaras. Nuslopinus Ta
rybų valdžią Lietuvoje,

Angarietis dirbo vadovau
jamąjį darbą LK1P Centro 
Komitete,, ilgus metus buvo 
LKP atstovu prie Komin- 
terno vykdomojo komiteto 
Maskvoje, kartų jis akty
viai dalyvavo tarptautinia
me darbininkų judėjime.

Kominterno 5,6 ir 7 Kon
gresai išrinko jį Internacio
nalinės kontrolės komisijos 
nariu, o 1926 —1|935 metais 
jis dirbo šios komisijos va
dovu. . . ‘ (

Dirbdamas LKP Centro 
Komitete Angarietis visada 
ragino įvairias darbininkų, 
valstiečių ir inteligentijos 
organizacijas sudaryti ben
drą darbininkų frontą ir 
antifašistinį liaudies fron
tą, kad sėkmingiau vyktų 
kova prieš fašizmą ir impe
rialistinio karo kurstytojus. 
Kartu jis sistemingai de- 
mas k a v o reakcionierius, 
kurie veidmainingai dangs
tydamiesi demokratinėmis 
skraistėmis visaip ardė dar
bo žmonių vienybę.

Angarietis buvo nesutai
komas kovoje prieš nacio
nalistus, jis aistringai pro
pagavo proletarinio inter- 
nacionalizmo jausmus. 
“Mes, komunistai, mylime 
Lietuvą”, — rašė Angarie
tis 1935 metais, —“ir dėl to 
kovojame, kad jos darbo 
žmonių neengtų fašizmas.”

Palaikydamas glaudžius 
ryšius su Amerikos šalyse 
veikusiomis lietuvių darbi
ninkų organizacijomis, An
garietis rūpinosi, kad jos 
žengtų teisingu marksiz
mo-leninizmo mokslo nuro
dytu keliu. Jis aukštai ver
tino šių organizacijų mora
lią ir materialią paramą 
Lietuvos darbo žmonėms jų 
kovoje prieš fašizmą. Savo 
laiške JAV darbininkų or- 
ganizaci jos konferencijai 
1928 metais Angarietis ra
šė:

“Po fašistinio pervers
mo Lietuvoje, Amerikoje 
buvo pravesta daugybė 
protesto mitingų, kurie tei
kė dideję moralinę paspirtį 
Lietuvos darbininkams ir 
visuomenei jų kovoje prieš 
fašizmą... Lietuvos darbo 
masės niekados neužmirš 
tos karštos užuojautos ir 
draugiškos pagalbos, kurios 

susilaukė iš Amerikos lietu
vių darbininkų pusės...”

Angarietis buvo žymus^ 
Lietuvos žurnalistas. Jis 
dirbo “Tiesos”, “Komunis
to”, “Kibirkšties”, “Balso”, 
“Partijos darbo”. “Prieka
lo” redakcinėse komisijose, 
daug rašinėjo į kitus lietu
vių darbininkų laikraščius. 
Jo literatūrinį palikimą su
daro apie 100 brošiūrų ir 
knygų, daugybė straipsnių 
periodikoje. Ypač vertingi 
yra Angariečio darbai Lie
tuvos Komunistų partijos 
istorijos klausimais.

Visą savo sąmoningąjį 
gyvenimą paskyręs kovai 
už šviesesnę Lietuvos liau
dies ateitį, Angarietis nesu
laukė darbo žmonių perga
lės dienos. Jis 1940 meti| 
gegužės 22 dieną tragiškai 
žuvo. Likvidavus asmeny
bės kulto padarinius Tary
bų Sąjungos Komunistę 
partijos Centro Komitetas 
ir tarybinė vyriausybė tar
pe kitų nekaltai žuvusių 
atstatė ir Z. Angariečio 
garbę.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės didžiuojasi Z. Anga
riečio nuopelnais ir jo žy-J 
miu įnašu į liaudies išsiva
davimo kovų istoriją. Jo 
darbai nežuvo. Jo pradėtąjį 
darbą tęsia naujoji kovoto
jų karta, žengianti tais pa
čiais tautų draugystės, 
marksizmo-leninizmo idėjų 
nurodytais keliais.

R. šarmaitis

Racionalus spyglių 
išnaudojimas

Smulkiosios nukirstų spyg
liuočių šakutės dažniausiai 
sudeginamos, kad nesukel
tų miškuose gaisrų. • 01 iš 
eglių ( if' joušų spyglių 'gali
ma ; gauti visą eilę labui 
naudingų ir reikalingų pr^ 
dūktų: chlorifilinės-karoti - 
ninės pastos, spyglių eks-^ 
trakto, etilo spirito, pašari
niu mielių, miltu. Pasta 
naudojama gr y b e 1 i n ė m s 
ligoms, egzemai, opoms, fu- 
runkuliozei, nudeginimams, 
nušalimams gydyti, ekstrak
tas dedamas į vonias, ski
riamas sergantiems nervų 
ligomis, iš spirito gamina
ma guma, o pašarinės mie
lės ir miltai turi daug vita
minų, šiek tiek mangano, 
fosforo, geležies ir kitų 
mikroelementų, todėl skati
na gyvulių augimą ir padi
dina jų priesvorį, pakelia 
karvių pieningumą, vištų ir 
ančių dėslumą. Be to, spyg
lių miltuose yra daug me
džiagų, apsaugojančių gy
vulius nuo žarnyno susirgi
mų.

Latvijos TSR MA Mišinį 
ūkio problemų institutas 
sukūrė labai paprastą įreiv 
girną spyglių miltams gač 
minti. Jį sudaro mecha
nizmas spygliams atskirti 
nuo šakučių, smulkintuvas, 
džiovykla, trupintuvas, kū
rykla ir ventiliatorius. Ka
dangi spygliai džiovinami 
tik 15-20 sek., tai naudingų 
medžiagų nuostolių esti ne 
daugiau kaip 1-2%. Kūre
nama tomis pačiomis šaku
tėmis, nuo kurių nuimti 
spygliai.

Tokių įrengimų gali pa
sidaryti kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai, bet ypač tikslin
ga jų turėti miško pramo
nės ūkiams. Tuomet būtų 
galima pardavinėti ne žalia
vą, bet jau gatavą produk
ciją.- ;

Jammu, Kašmyras. —A 
tobusas nuvirto į pakaln 
Nelaimėje 23 indusai u 
mušti ir 47 sužeisti.



J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
“Bendrosios rinkos” 
pavojus Jungtinėms 

Valstijoms
Pažangusis žurnalistas 

James Allen parašė kny
gutę “The United States 
and the Common Market.”

Savo knygutėje Alienas 
vaizdžiai ir faktiškai įrodi
nėja, kaip vakarinėje Euro
poje susikūrusi “Bendroji 
rinka” gali Jungt. Valsti
joms -ekonominiai pakenkti, 
net paruošti didžiulei eko
nominei krizei dirvą.

Pavyzdžiui paduo dama 
Otis Elevator kompanija, 
turinti savo dirbtuvę Yon
kers, N. Y. Tai amerikinė 
firma, bet savo dirbtuves 
turi ir kitose šalyse, kur 
Sali pasisamdyti pigesnių 

arbininkų.
Jungtinėse Valstijose šiai 

firmai dirba 12,300 darbi
ninkų, o kitose šalyse jai 
dirba apie 18,500 darbinin
kų. Yonkers dirbtuvėje dir
bantieji gauna maždaug po 

^$2.89 į valandą. Brazilijoje 
tegauna 46c. i vai.; Japoni
joje — 76c.; Francūzijoje— 
$1.00; Vakarinėje Vokieti
joje temoka mažiau kaip 
Francūzijoje; Olandijoje ir 
Italijoje dar mažiau.

Visą laiką Otis Elevator 
kompanija įveždavo į v a i - 
rias jai reikalingas dalis iš 
užsienio, nors reikėdavo su
mokėti aukštus muitus. Ne
paisant to, kompanijai lik
davo daugiau pelno, kaip 
Čia tas dalis darant.

Dabar gi “Bendroji rin
ka,” su kuria Kenedžio ad
ministracija bando koope
ruoti, plačiai atidaro užsie
nio produktams duris. Prez. 
Kenedis jau skelbia, kad da- 
^>ar ant tūlų įvežamų pro
duktų muitai bus pusiau 

* numažinti, o kitiems gali 
būti visai panaikinti. Tada 
užsienio produktams Ame- 
koje rinka pasidarys kele
riopai didesnė.

Suprantama, kiekvienam, 
kas gali atsitikti, kai bus 
pigesniais užsienio produk
tais užversta Amerikos rin
ka. Amerikos pramonės ga
miniu bus mažiau reikalin
ga. Nedarbas gali smarkiai 
padidėti ir privesti krašta 
prie ekonominės krizės. Juk 
Amerikai bus sunku apribo
ti užsienio produktų įveži
mą, nes tai būtų priešinga 
“Bendrosios rinkos” palai
kytojams, susisnietus i e m s 
apie karinę NATO sąjungą 
ir mojantiems vienokiu ar 
kitokiu būdu nugalėti socia
listini pasauli.
* Manoma, iš šios “Bendro
sios rinkos” daugiausia 

^naudos gali tekti Vakar, 
vokietiios hitlerini n i a m s 
militaristams, nuolat svajo- 
iantiems, kain greičiau su
kurti atominį karą.

Kas daugiausia rūko?
Jungtinėse Valstijose virš 

60 milijonų žmonių rūko, 
daugiausia cigaretes, kurios 
skaitosi žalingiausios žmo
nių sveikatai.
• Moksliniai rūkytojų tyri
nėtojai prieina išvados, jog 
daugiausia rūko jausmingai 
nepastovūs žmonės, mažiau 
rūko tvirtesnio būdo žmo
nės.

Gaila, kad tie įvairūs ty
rinėtojai mažai ką veikia 
žalingam rūkymui sumažin
ti. Niekur rūkymas nėra 
tiek prielankiai garsinamas, 
publikai skiepijamas, kaip 
Jungtinėse Valstijose. 
Dabar daugiausia cigarečių 
garsinimu užpildyta televi
zija, iš kurios ir mūsų jau

noji karta sau “stiprybės 
semia.” .Nedyvai, kad ir 
pradinių mokyklų lankyto
jai, dažnai nuo tėvų pasi
slėpę, žiūrėk, ir rūko.

Iš mažens berūkydami, 
jie taip prie tabako nikotino 
įpranta, kad vėliau jau sun
ku atsikratyti. Palieka nuo
latiniai ir dideli rūkytojai.

Dar daugiau. Aukštesnių
jų mokyklų tūliems studen
tams cigaretės jau perpras
tas rūkymas. Jie pradeda 
įsigyti ir marianna cigare
čių, iš narkotikų pagamin
tų. Kadangi tos cigaretės 
labai brangios, jiems nėra 
iš ko nuolat jų įsigyti, tai 
tenka vagišiavimu ižsiimi- 
nėti, įvairius apiplėšimus 
atlikti, kad kaip nors nar
kotikų. įsigytų.

Matote, prie ko tas nelai
mingas rūkymas priveda.

Vedyboms paruošti 
mašina

Dr. Eric Biss, Mokslinio 
supažindinimo tarybos ve
dėjas, teigia, jog jo vado
vaujama New Yorke vedy
bų agentūra naudoja vedy
boms paruošti el-ektroninę 
mašiną.

Visas vedyboms paruošti 
procesas yra sekamas: Bū
simas jaunikis įkalba i tą 
mašiną apie savo gyvenimą, 
būdą, įvairiais klausimais 
nusiteikimą. Tada mašina 
parodo jo pilną charakteris
tiką.

Iš apie 3,000 merginų, 
kurios taipgi į mašiną yra 
įkalbėjusios, parenkama to
kia, kurios charakteris yra 
artimas vyro charakteriui. 
Tada jie abu supažindina
mi. Pasirodo, kad taip pa
rinkta pora, kiek padrau
gavusi, ir apsiveda.

Agentūros vedėjas nuro
do, jog jo mašinos parink
tos poros esančios vedybi
niu gyvenimu patenkintos, 
nes iš 500 porų tik viena iš
siskyrė, kuomet iš tokio 
skaičiaus porų paprastai iš
siskiria apie 12 porų.

Matote, kokių mašinų 
elektroninėje-atominėje ga
dynėje mes turime. Netru
kus gal susilauksime ir to
kių, mašinų, kurios ir vai
kus gimdys.

Daktaras smarkiai 
apsiriko

1952 metais princas Ber
nard, Olandijos karalienės 
vyras, Washingtone pasida
vė Walter Beed ligoninėn 
egzaminacijai. Dak taras 
tada nustatė, kad princo 
Bernardo nugarkaulis laips
niškai kalkėja, ir jam skyrė 
6 ar 7 metus begyventi.

Vėliau jį egzaminavo vie
nas Londono gydytojas’. Pa
starasis pripažino, jog ame
rikietis gydytojas egzami- 
nacijoje padarė klaidą.

Jau sukako 10 metų nuo 
egzaminacijos Washington© 
ligoninėje, o princas, ku
riam buvo skirta 6 ar 7 me
tus begyventi, tebėra gyvas 
ir prasčiau nesijaučia.

Pasirodo, kaip ir daktarai 
smarkiai apsirinka ir kai 
kada pacientą bereikalingai 
baisiai išgązdina.

KINIJOJE NĖRA BADO
Pekinas. — Kinijos spau

da rašo, kad Vakaruose, 
ypatingai Jungtinėse Vals
tijose, skleidžiama daug 
melų apie “badą Kinijoje”. 
Kinų vadas Mao Tze-tun- 
gas sako: “Lai Vakarai 
džiaugiasi savo propagan
da, Kinija jau nugalėjo 
sunkiausius laikus.”

IŠ LAIŠKŲ
Kaune gyvena labai kuk

lus, tykus žmogus — rašy
tojas A. Liepsnoms1. Jis tik 
neseniai išėjo iš 1 igoninės, 
kur buvo operuotas. A. 
Liepsnonis—ilgametis mū
sų laikraščio jbendradarbis. 
Dar prieš karą, būdamas 
smetoniniuose kalėjimuose 
(jam teko kalėti kartu ir su 
Laurynu Kapočiumi), jis 
visokiais slapyvardžiais ra- 

* še “Laisvei,” apsakymus, ei
lėraščius, straipsnius. Ka
ro metu A. Liepsnonis ko
vojo su vokiškaisiais fašis
tais. Rašytojas jau seniai 
negalavo — smetoniniuo s c 
kalėjimuose jis gavo tą ligą.

Pokario metais A. Lieps
nonis ilgokai dirbo “Kauno 
ti-esos” redakcijoje. Paga- j 
liau iš ten pasitraukė, gau
na pensiją ir rašo romaną, 
taipgi atsiminimus. Bet ra
šymą nutraukė liga—turėjo 
pasiduoti operacijai, žemiau 
spausdiname jo rašyto R. M. 
laiško svarbesnes ištraukas, 
taipgi ir rašytojo fotonuo
trauką — pirmą kartą pa
sirodančią mūsų spaudoje.

Redakcija

Giliai mane sujaudino Jū
sų laiškas ir Jūsų žodis, pa
skelbtas laikraštyje savo di
deliu nuoširdumu, savo tik
ru rūpinimusi mano sveika
ta. Karštai, karštai už tai 
dėkoju. Dabar galiu pasa
kyti atviriau: padėtis buvo 
rimta. Vienas geriausių 
urologų docentas Sinkevi
čius padarė man nelengvą 
operaciją — pašalino inks
tą. Sinkevičius yra Kauno 
Medicinos instituto dėstyto
jas. Jau išsirašiau iš li
goninės, bet dar turiu prisi
laikyti ramesnio režimo. 
Gydytojai įspėja, kad sau- 
gočiaus, jog nepasikartotų 
naujo akmens išaugimas.

Gulėdamas ligoninėje jau
čiau begalinį rūpin imąsi 
draugų, rašytojų, mūsų val
džios. Taip pat parodė ak
tyvumo ir laikraščiai. Kai j 
gulėjau ligoninėje, pats ne
galėdamas nieko rašyti, vie
name jaunimo laikraštyje 
buvo mano atspausdinti at
siminimai apie Montvilą ir 
iš mano pergyvenimų bur-j 
žuaziniame kalėjime. Kitas 
laikraštis atspausdino mano 
mem u a r u s apie tai, kaip 
fronte kariai Tėvynės karo 
metu aukštai verti n d a v o 
vieną c e n t r inį dienraštį. 
Taip pat buvo mano at
spausdintas straipsnis apie 
naujuosius visasąjunginius

Stephen Foster---jžymus
Amerkos kompozitorius

Stephen Collins Foster, 
gimęs 1826 m. ir miręs 
1864 m., buvo vienas iš di
džiausių Amerikos populia
riosios muzikos kompozito
rių ir žymus dainų rašyto
jas . Jis parašė iš viso dau
giau kaip 200 dainų.

Pagal jo biografo John 
Trasker Howard žodžius, 
“jo dainos yra gal būt ti
piškiausiai išreiškia n č i o s 
Ameriką.; ko dar nė vienas 
k o m p o zitorius nepasiekė. 
Geriausios jo dainos sudaro 
pačią svarbiausią populia
rių dainų grupę, kokia dar 
iš nė vieno kito kompozito
riaus plunksnos nepasiro
dė.”

Nors Fosteris buvo gimęs 
Pittsburghe, Pennsylvanijos 
valstijoje, joje buvo tam 
tikra aplinka, kuri padeda 
išaiškinti jo tokį pajėgumą. 
Nors jis ir nebuvo negras, 
tačiau parašė daug pietinių 
plantacijų ir negrų dainų.

Vienas iš šių faktorių bu

kūrinius. Giliai mane su
jaudino ir atneštos gėlių 
puokštes/ iš tos redakcijos, 
kurioje ilgus metus dirbau.

Labai mane sujaudino, 
kad mano sveikata susirūpi
no ir Ieva. Per šį laišką jai 
nuoširdžiai dėkoju ir linkiu 
geriausios sėkmės.

Tik išėjęs iš ligoninės, 
nors pats negalėjau skaity
ti, bet mane nudžiugino tik 
ką išėjusi Jūsų knyga apie 
gimtąją žemę. Jau ją šiltai 
pasitiko mūsiškė spauda, 
vieną recenziją apie Jūsų

A. Liepsnonis
knygą, t. y. iškarpą siunčiu 
Jums. Ši knyga džiugina 
savo meile Nemuno šaliai. 
Gan įdomūs Jūsų knygos 
puslapiai apie rašyto jus, 
kultūrą. Šiame laiške siun
čiu Jums savo fotografiją.

Kai spa u s d i n a u J ūsų 
laikrašty 1930-1940 metais 
savo kūrinius, kai Jūs ma
nęs visiškai nepažinojote, 
tuomet negalėjau įdėti savo 
nuotraukos — tuo būtų pa
sinaudojusi policija. Bet aš 
ir tarybiniais metais kaž
kaip ilgą laiką neparodžiau 
savo veido per foto. Todėl 
Jums siunčiu atminimui.

Dėl ligos kol kas nedirbu. 
Bet vėl svajoju rašyti, vyk
dyti savo literatūrinius pla
nus.

Dar kartą nuoširdžiai dė
koju už laišką, už atspaus
dintą žodį, kuris yra kupi
nas susir ū p i n i m o mano 
sveikata.

Per Jus karštai sveikinu 
Jūsų artimuosius.

Likite sveiki, linkiu ge
riausios sveikatos.

A. Liepsnonis 
1962 m. birželio 5 d. 
Kaunas.

P- S. Mūsų spauda spa
lio mėnesį minės rašytojo, 
poeto, prof. B. Pranskaus 
60-metį. Jis spausdinosi ir 
Jūsų laikraštyje. Apie rug
sėjo mėnesį, apie tai Jums 
parašysiu.

vo jo introdukcija į religi
nes dainas, padaryta vieno 
negro, kai jis dar buvo ma
žu berniuku. Sekmadie
niais jo šeimos namų tar
nas jį pasiimdavo su savimi 
į negrų bažnyčią, ir ten jis 
išgirdo melodijas ir ritmus, 
kuriuos jis vėliau panaudo
jo tokiose dainose, kaip 
“Hard Times, Come Again 
No More,” ir “Oh! Boys, 
Carry Me ’Long.”

Kitos melodijos buvo iš 
negrų darbo dainų, kurias 
Fosteris girdėjo, kai nuei
davo prie Ohio upės stebė
ti vyrus, iškraunančius ir 
prikraunančius laivus ir 
dainuojančius darbo metu.

Be to, dar buvo baltųjų 
grupė, kuri tais laikais sa
vo veidus nusidažydavo juo
dai ir dainuodavo negrų 
dainas, kartu šokdami 
“minkštų batų” šokius ir 
pasakodami anekdotus ir 
kitas pasakas. Stephen 
Fosteris, būdamas berniu-

VYT. MISEVIČIUS

Kryžiaus šešėlyje
Daug žmonių Lietuvos ki- domus įvykius, susipažinti 

no ekranuose matė tokio pa
vadinimo pirmąją lietuviš
ką kino apybraižą antireli
gine tema. Filmas taip pa-
vadintas neatsitik,11 i n a i., fiimUotų kadrų, o taip pat 
Kryžiaus vardu,' dievo var
du daromi nusikaltimai ii- rinktų dokumentų,•> faktų/ 
gus amžius buvo dangstomi 
kryžiaus šešėliu.

Bažnyčia visais laikais 
buvo valdančiųjų klasių rė
mėja, jų siekimų reiškėją ir 
gynėja: juk reikėjo žmones, 
kurie nepernešdavo prie
spaudos naštos, žmones, ku
rie sukildavo, paklu p d y t i 
prieš altorių, nes, kaip žino
ma, klūpąs — jau ne kovo
tojas, o vergas.

Čia daugiausia pasidarba
vo dvasininkai. Jie sal
džiais žodžiais, bažnytinė
mis bausmėmis skiepijo nu
sižeminimą, paklusn urną, 
stengėsi paversti žmones be
valiais vergais, nuolankiai
laukiančiais laimės “aname diVersantas radijo bango- IJ014n^nlvip” Lųmatyta telegrama, dekojan-pasaulyje.

Tuos, kurie šią apgaulę 
suprato, tuos, kurie mėgino 
kitiems atverti akis, paro
dyti tikrąjį bažnyčios veidą, 
dvasininkija be jokio jos 
skelbiamo artimo meilės še
šėlio kankino, žudė, degino 
inkvizicijos laužuose... Kad 
bažnyčios tūkstan t m e t ė s 
“tradicijos,” jos veidas ne
sikeičia, puikiai parodė vo
kiečių okupacijos metai, 
pirmieji pokario metai...

Štai problemos ir uždavi
niai, kurie iškilo man ren
kant medžiagą kino scenari
jui įvairiose vietose. Scena
rijuje buvau užsimojęs pa
rodyti ne atskirus reakcinės 
katalikų bažnyčios siautėji
mo epizodus Lietuvoje, o 
trumpą, gana šykščiais kino 
kadrais pavaizduotą bažny
čios “veiklos” Lietuvoje 
apybraižą bei jos atsiradi
mo šaknis, kurios dar taip 
gajai išsiplėtojusios toli už 
mūsų respublikos ribų...

Tik nukreipus žvilgsnį į 
praeitį prieš keletą šimtų 
metų, pagalvojus, ką davė Lie
tuvai krikščionybė, Vatikano 
“šventų tėvų’’ organizuoja
mi kryžiaus žygiai į Lietu
vą, nupurto šiurpas . Vie
nas milijonas — tai trečda
lis dabartinės mūsų tau
tos—išžudytų lietuvių, iš
naikintos prūsų ir kitos lie
tuviškos gentys!

Scenarijui medžiagą rin
kau keletą metų. Daugeliu 
atvejų man teko stebėti ro

ku, labai mėgdavo imituoti 
šiuos juodai nusidažiusius 
dainininkus ir šokėjus.

Kai kurios iš jo pirmų 
dainų, kaip “Lo u i s i a n a 
Belle” ir “Oh! Susanna,” 
parašytos vienam jaunų 
vyrų klubui, kuriam Foste
ris irgi priklausė, buvo po
puliarių tonų stiliuje ir bu
vo vadinamos “Etiopijos 
dainomis.” Jis, be to, su
kūrė ir kitas populiarias 
dainas, kaip “Open Thy 
Lattice, Love” ir “Beauti
ful Dreamer.”

Stephen Fosteris turėjo 
natūralią melodijos dovaną. 
Nors ir neturėjo formalaus 
muzikinio paruošimo,, lyri
ka ir sentimentas buvo ge
riausi jo dainose ir suteikia 
joms bendrą populiarumą. 
Tarp labiausiai mėgiamų jo 
dainų yra: “Cam p t o w n 
Races,” “Nellie Bly,” “Old 
Folks at Home,” “My Ken
tucky Home,” “Master’s in 
the Cold, Cold Ground,” 
“Jeanie With the Light 
Brown Hair,” ir “Old 
Black Joe.”
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su jais iš pirmųjų šaltinių, 
iš archyvinės medžiagos.1

Tačiau dalies operatoriaus- 
režisieriaus R. Gabalio nu- 

scenaristo užmanymų, su

nuotraukų žiūrovas hėišVyl 
do ekrane, nes kryžiaus tar
nų nusikaltimai ir žudynės 
neturi ribų...

Štai man pavyko surasti 
banditų nužudytų aukų lai
dotuvių nuotraukų. Aukų, 
nužudytų Lelešiaus, Yliaus, 
ir kitų dvasininkų - banditų 
nurodymu arba jiems lai
minant... Prie aukos kapo 
stovi su kryžiumi rankose 
liturginiais rūbais apsivil
kęs jos budelis. Alpsta iš 
širdies skausmo senutė mo-i 
tina...

Telšių bažnyčia, vyskupi
jos centras. Bažnyčios pa- 

. lėpėje pasislėpęs ginkluotas

mis perduoda šnipinėjimo (ti Hitleriui. Ją pasirašiau 
duomenis gauna įsakymus; antrag buv. P1.ezicĮent() 
"a„U2°mS i Griniaus. Taip pavyzdžiui

pastebėjau... vysk. Brizgio 
ir kitų parašus. Žydai ban- 

idė ieškoti užtarimo ir lan- 
i kėši pas vysk- Brizgi, kuris 
jiems paaiškinęs, kad žydai 

išvystė j-ur būt žįno kataiikų 
sininkijos nusistatymą dėl

mams. Ant sienos kryžius.' 
Jis gerai simbolizuoja, kas 
laimino, įkvėpė šiuos galva-' 
žudžius. Neveltui kenkėjiš
ką pogrindinę veiklą, Vati
kano vadovaujami, f” 
vyskupai R a m a n a uskas,' 
Rainys, Matulionis, Karo
sas, Borisevičius ... Jie iš- j 
duodavo žudikams - diver- n i • • .
santams suklastuotus doku- 1 6I1K1Ų LIUCSIŲ
mentus, slėpdavo užsienio .^^3^ 

Prisiminus vyskupus, tarp!
kitko, norisi papasakoti ke
lis epizodus. Štai!

...Vatikano rūmu nuo
trauką pakeičia Šeduva, vie
tinė bažnyčia, iš kurios išei
na vy s k u p a s Matulionis. 
Nuaidi vokiečių karo fanfa
rai, būgnai. Vyskupas ra
miai eina Šeduvos gatve.

Koks kontrastas! Vatika
nas ir mažas Lietuvos mies
tas Šeduva, kur karo metu 
gyveno vyskupas Matulio
nis, Vatikano ir Hitlerio 
bendravimo liudininkas ir 
veikėjas. Tai jis po hitleri
nių fašistų užpuolimo koja 
kojon žygiavo į Leningradą 
su vokiečių kariuomene. Ko 
jam ten prireikė? Jis čia 
ėjo paties popiežiaus- Pijaus 
XII įsakymu. Matulionis, 
popiežiui susitarus su Hit
leriu, buvo paskirtas po Le
ningrado okupacijos apašta
liškuoju Petrapilio adminis
tratorium !

Taip, tokia yra istorinė 
tiesa!

Vyskupas Matulionis 1941 
metais net laišką arkivys- 
k u p u i Skvireckui parašė, 
prašydamas komandiruoti 
jo žinion visus iki Spalio re
voliucijos šiame mieste dir
busius dvasininkus. Bet... 
neteko pamatyti Leningra
do vyskupui!

Taip diena po dienos, sa
vaitė po savaitės, aidint baž
nyčios varpams ir jai laimi
nant hitlerinius žudi k u s , 
buvo žudomi nekalti žmo
nės.

Ar Matulionis vienišas? 
Ne! Štai dar keli doku
mentai.

...Karo nusikaltėlių bend
rininkas vyskupas Brizgys, 
vokiečių okupacijos metais 
viešai spaudoje, per radiją, 
per bažnyčią ir siųsdamas 
oficialias padėkos telegra
mas, reiškė savo ištikimybę 
Hitleriui, laimino būdelius., 
žudančius tarybinius žmo
nes.

Dabar vyskpas Brizgys, 
uolus imperializmo tarnas, 
vienas iš aktyviausių naujo

jo karo kurstytojų, uoliai 
už dolerius tarnauja nau
jiems šeimininkams-

Pacituosiu tik kelias iš
traukas iš neseniai surasto 
arkivyskupo J. Skvir e c k o 
dienoraščio, liečiančias“vys
kupą B rizgį: ‘uddr,Jz:*

“1941 birželio 25.
/..Šiandien rytą svečiai vo

kiečiai labai anksti rytmetį 
ięįlpųdėjo savo keliais... La- 

■ bau daug buvo suvaikyta žy
dų į Rotušę. Koks jų liki
mas? Kai kas mano; kad 
būsią šaudomi. Niūjienų 
ypatingų neatnešė.

1941 m. birželio 27.
...Kova su žydais tęsiasi 

toliau. Daromos kratos vi
suose namuose ir būriai^ 
vedami sušaudyti../ Bųyo 
pas mane atvykęs-., kalbėti 
apie žudymą žydų ir rasti 
pritarimą akcijai.

1941 m. liepos 1.
...vysk. Brizgys kalbėjo 

apie užmegztus santykius 
su vokiečių vyriausybe...

1941 m. liepos 11.
Šiandien popiet man buvo 

atnešta prieš porą dieną nu-

RYGA. — Čia įvyko mies
to partinio aktyvo susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
Talino., Minsko ir Tbilisio, 
lenktyniaujančių su Ryga, 
darbo žmonių atstovai. At
vyko ir Vilniaus delegaci
ja, Vilniaus darbo žmonės 
taip pat įsijungė į broliškų
jų respublikų sostinių lenk
tyniavimą.

Pranešimą padarė parti
jos Rygos miesto komiteto 
sekretorius N. šolovjovas, 
suvedė lenktyniau j a n č i ų 
miestų pram onės įmonių 
darbo rezultatus 1961 me
tais-

•Latvijos, Estijos, Baltaru
sijos ir Gruzijos respublikų 
sostinių socialistinis lenkty
niavimas įgauna vis plates
nį užmojį. Dešimtys Rygos 
įmonių užmezgė dalykiškus 
kontaktus su giminingomis 
Talino, Minsko ir Tbilisio 
gamyklomis bei fabrikais.

Lenktyniaujan č i os įmo
nės perima viena iš kitos 
pažangią technologiją, nag
rinėja pirmūnų darbo meto
dus ir gamybos organizavi
mo formas ,keičiasi vertin
gomis techninėmis naujovė
mis.

Susirinkime kalbėję Ry
gos, Minsko, Tbilisio, Tali
no ir Vilniaus pra m o n ė s 
įmonių atstovai nutarė tęs
ti tradicinį respublikų sos
tinių lenktyniavimą. Šių 
miestų atstovai pas i r a š ė 
pramonės, transporto ir sta
tybų darbuotojų socialisti
nius įsipareigojimus 1962 
metams. (ELTA)

ATOMINIS PAVOJUS 
IR ŽYDŲ MALDOS

Minneapolis. — Vadovau
janti žydų rabinai ragina 
visus žydus pasaulyje mels
tis, kad dievas išgelbėtų 
nuo atominio karo. Jie siū
lo melstis “Yom Kippur” 
švenčių dienomis.

Bonnia. — Vakarų Vokie
tija Jungtinėms Valstijoms 
sumokės už ginklus $75,- 
000,000.



3. Serafimovicius Dr. Jerzy Antontevicius

Jotvingiai — kas jie buvo, kur 
gyveno ir kaip buvo išnaikinti

POLITINIS
į A. Serafimovičiaus apybraiža liPoliti
nis komisaras” perspausdinama !i<;1918 
tynetų gruodžio 24 d. “Pravdos..” Tai 

^.jaudinantis pasakojimdš, iŠ'kurti), isto
rikų nuomone, galima atpažinti revoliu
cinį karvedį Vytautą Py td(į., Apybraiža 
—tai vienas negausią dokumentą apie 
šį taurą kovotoją, žmogų.

•
Kaip iš pavasario sušildytos žemės 

.kalasi vešlūs ir stangrūs daigai, taip iš 
^giliai supurento revoliucinio judėjimo 
išaugi*nauji žmonės, nauji visuomenės 
statytojai ir darbuotojai.

Ir ne dėl to išauga ir bręsta, tvirtėja, 
ka'dTbikia dirbti naujose pareigose, o dėl 
td, kad darbininkų ir valstiečių varguo
menės tarpe įvyko kažkokie poslinkiai, 
kažkokie gilūs pakitimai, permainos, 
kurios davė šiems daigams gyvybę.

Prieš mane atviras, jaunas 3-ios bri
gados politinio komisaro veidas. Bal
ta, atvira kakta, vilnijantys, sušukuoti 
į viršų plaukai, ir jaunystė, besijuokian
ti, veržli jaunystė, trykštanti iš mėlynų 
linksmų akių, iš jaunų rausvų skruostų, 
iš visos stiprios figūros, aptemptos mili
ne ir apjuostos pistoleto ir kardo diržu.

Komunistas, tvirtas partinis darbuo
tojas iš Petrogrado.

Ir, linksmai švytėdamas veidu, aki
mis, visa savo figūra, jis kalba:

—Žinote, dargi juokinga. Vienas juk 
esu iš esmės tarp raudonarmiečių. Visi 
ginkluoti, dažnai pavargę, irzlūs, o klau
so manęs. Susėda kartais į vežimus ir 
važiuoja. Prieini ir nuvaikai. Visi nu- 
šokinėja ir eina pėsti. Ir ne tik baimė 
verčia juos paklusti. Yra čia kažkas ki
to. Tai mano teisumo pripažinimas, įsi
tikinimas, kad tiesa mano pusėje. Čia 
politinio komisaro jėga, šituo jis skiria
si nuo kitų vadų. Pastarieji dirba už 
atlyginimą. O politiniai vadovai dirba 
iš širdies. Ir vis dėlto raudonarmiečių 
mases reikia laikyti ir stipriai laikyti 
rankose. Žiopsoti ir seilę varvinti neva
lia. Politinis komisaras turi būti tvir
tas ir nepalenkiamas. Jokių nuolaidų. 
Suabejojai—ir viskas žuvo. Šiaip, kas
dieniniame gyvenime, su jais ir juokau
ji, ir išdykauji, o kai iškyla reikalas, 
politinis komisaras jiems — dievas. Ir 
būk visur pavyzdžiu. Nei vienos dė
melės. Kitas gali pavargti, politinis ko
misaras — ne. Kitas užsimanys išgerti 
šiaip sau, kad būtų sieloje lengviau, po
litiniam komisarui—nevalia. Kitas pa
simeilins prie moters, politinis komisa
ras—ne. Taip ir yra. Ir čia—jėga. Čia 
ir dirva, iš kurios išauga geležinės 
drausmės želmenys.

Jis valandėlę pritilo. Vis toks pat jau
nas, raudonskruostis, stiprus ir vis su 
tomis pačiomis džiugiai bespindinčiomis 
akimis.

Man suspaudė širdį. Užmuš. Politi
nis komisaras visuomet pirmose eilėse, o 
kulkosvaidžiai kerta negailėdami.

—O būna ir šiurpių minučių,—pasa
kė jis, žvelgdamas į mane ir šypsodama
sis,—šiurpių, nepamirštamų. Skambina 
man telefonu: antroji kuopa atsisako už
imti pozicijas. Matote, vadai anksčiau 
stengdavosi įsiteikti savo vyresniems 
viršininkams, o dabar bijo ir nori prisi
gerinti kareiviams. Štai kuopos vadas, 
matyti, šnipštelėjo: draugai, prašykite, 
kad kaimyninę kuopą pasiųstų. O čia 
vis jūs ir jūs, visiškai nusivarėte nuo 
kojų. Na, kuopa apsidžiaugė ir užsi
spyrė: neisime, pavargome, siųskite gre
timą kuopą. O čia, žinote, nė sekundės 
delsti negalima. Imu ragelį ir kalbu 
ramiai ir aiškiai:

—Ateinu į kuopą. Kad iki tol, kol at
eisiu, kuopa užimtų pozicijas.

•Ir padėjau ragelį, nelaukdamas jokių 
pasiaiškinimų. Paskui ėjau į kuopą. Ti
penu mažais žingsniukais, o, atrodo, kad 
bėgu. Ateinu. Nė gyvos dvasios. Žiū
riu, kalnelin jau kopia paskutiniai kuo
pos kariai — užima pozicijas. Akmuo 
nuo širdies nuvirto.

—Pavargote?
—Ką jūs, ne!—prabilo jis guviai.— 

Kada gi pavargsi. Juk diena naktį ve
ja.

Skriejo jis, kaip jaunas žirgas rytme
tį, Ir vėjas čaižė jį, žolynai ir gėlės jam 
lenkėsi. O jis skriejo dar greičiau. Ir, 
rodosi, nėra ribų jo veržlumui. Toks bu
vo šis raudonskruostis jaunuolis. Ar tai 
aliarmas, ar tyko mirtis, sunkumai, ar 
nemigas—visad komisaro žodžiai, tarsi 
be- paliovos krintantys lašai, skverbiasi

KOMISARAS
į kareivių širdis, aiškina raudonarmie
čiams, už ką jie kovoja, kaip buvo anks
čiau ir kaip bus dabar, kalbėjo, apie tai, 
kad prieš akis didi viso pasaulio žmoni
jos laimė.

Mažas miestelis, užmirštas ir nykus, 
iki langų suklimpęs į sniegą. Viršum 
žemės nuo sniego papilkėjęs dangus. Už 
kraštinių trobų, rūkdamos sniegų ver
petais, po tuščios stepės siaučia pūgos.

O mes sėdime šiltame, žemame kam
baryje. Vidury kambario stulpu riogso 
krosnelė. Ant sienų įrėmintos fotogra
fijos. Iš jų žvelgia vienodi, tamsūs akių 
taškai. Ir keistai, išsiskirdamas, tarsi 
muzikinis akordas tarp gatvės “šarman- 
kos” verkšlenimų, stovi nebylus pianinas. 
Grojo duktė gimnazistė. Ištekėjo, ir pi
aninas, žinoma, nebereikalingas.

Mes sėdime už stalo. Žibalo šiandien 
užteks. Kambaryje šviesu. Ant stale
lio prie sienos laikas nuo laiko, tarsi viš
čiukas, cypteli telefonas. Komisaras įsa
kinėja, klausia, tikrina, ar priešas ne
pralaužė fronto, ir vėl kalbamės, kal
bamės, kalbamės.

Juk aš naujas jam žmogus. Iš ten, 
kur jis taip seniai seniai tebuvo. Ir 
atnešiau to gyvenimo, to pasaulio gaba
lėlį.

Ateina ir išeina pasiuntiniai. Kar
tais, nebaigęs sakyti žodžių, jis pakyla 
ir išeina. O kai grįžta, papacha, milinė, 
veidas—viskas aplipę apledėjusiu snie
gu.

—Aš lietuvis,—kalba jis, žiūrėdamas 
į mane pilkai mėlynomis akimis,—mano 
tėvas valstietis. Žinote, mūsų žmonės 
tokie užsispyrę, atkaklūs, eina savo ke
liu, jų nepasuksi į šoną. Neturtinga, 
bet kieta liaudis, štai ir tėvas baisiai 
skursta, bet jis atkakliai, tylėdamas ei
na savo keliu.
Aš žiūriu j jį: baltaveidis, jaunas, o 

nuaugęs, tarsi ąžuolas. Aiškiai valstie
čio sūnus. Bet kalba, rankų judesiai — 
inteligento.

(Bus daugiau) ,

Merkys
Saule pušį migdė, kėlė, 
žvelgė žolei į akis.
Spinduliavo dzūkų smėly 
Upė ašarų — Merkys.

Plaukė ašaros kaip dainos, 
Kaip lopšinė išverkta.
Mėnesėtos naktys žvainos 
Glaustės gluosnėtam krante.

Spinduliavo kraujo upė, 
Juodakryžių sutepta. 
Vargo upė — skausmo upė — 
Dzūkų motinos rauda.

Klevo lapų — gintarėlių — 
Saulės žodžių sklidina, 
Pabučiuoja dzūkų smėlį 
Džiaugsmo upė — kaip daina.

Janina Degutyte

Traukiny
Už lango vėtra beržus veja, 
Kaip mūsų džiaugsmų panašiai. 
O tu kasdien žuvėdrą skrają 
Skiautelėj popieriaus braižai, 

žuvėdra keliasi į aukštį. 
Jinai tyli ir iškalbi.
Ir man seniai nereikia klausti, 
Pas ką veržiesi, kur skubi.

Matyt, yra svyruoklis beržas 
Ir mielas lango žiburys, 
Jeigu žuvėdra šitaip veržias 
Greičiau už traukinį nuskrist.

Br. Mackevičius

Kultūros rūmai
Važiuojant iš toli matyti 
Miestelio panoramoj: 
Kolonos lieknos saulėj švyti, 
Frontoną baltą remia.
Kur vieškelis dar pernai raitės, - 
Asfalto plentas tiesias, 
Sutemus pro medžius giraitės 
Elektros plieskia šviesos.
Atgimsta scenoj čia Šekspyras, 
čia miršta partizanai, 
Sugrįžęs kosmoso divyris 
Čia šypsosi iš ekrano.
Bažnyčios seną bokštą
Jau užkerojo'krūmai, 1 
Jauna karta gyventu trokšta 
Šviesa Kultūros fftūfnų.

-- - Jv^Subatavičius

Jotvingių klausimas—vie
nas iš labiausiai šiuo metu 
dominančių lenkų archeolo
gus klausimų. J otvingiai 
buvo įsikūrę Lenkijos seno
vinių žemių šiaurryčių pa
kraščiuose ir priklausė vie
nai iš daugelio baltų gimi
nių, kurioms priklauso lie
tuviai ir latviai, o taip pat 
ir kryžiuočių ordino žiau
riai išnaikinta prūsų gimi
nė. Rytuose jotvingiai sie
kė rusų etnines žemes, t. y. 
dabartinę Baltarusiją ir da
lį dabar Lenkijai priklau
sančios Podliasės. Moksli
ninkai abejoja, ar jotvin
giai yra viena iš lietuvių 
giminių, ar viena iš gausių 
senųjų prūsų giminių. Alek
sandrijos geografas Ptole- 
mėjus dar II mūsų eros am
žiuje mini jotvingių gimi
nę, vadindamas ją sūduvais. 
Pirmą kartą jotvingiai mi
nimi 9 3 3 m. kronikose, o 
1283 m. ši giminė tapo kry
žiuočių sunaikinta. Tik ne
gausūs jos likučiai perbėgo 
į Lietuvą arba įsikūrė da
bartinės Baltarusijos plo
tuose.

KUR JOTVINGIAI 
GYVENO

Lenkijos istorijos moksle 
ne kartą buvo domėtasi, ko
kia buvo šios narsios ir ka
ringos baltų giminės gyve
nimo pradžia- Juk ji nepa
sidavė nei Lenkijai, nei Ru
sijai, ilgai ir sėkmingai su
gebėjo priešintis kryžiuo
čiams. Kaip jie gyveno ir 
tvarkėsi? Du pagrindiniai 
šaltiniai, pasakoją apie šios 
giminės veiklos kelius, yra 
“Ipatjevskaja'Letopis,” su
rašyta XIII a.: — taigi tuoj 
po jotvingių tragiško sunai
kinimo, ir antrasis — 
“Chro n i c o n terrae Prus- 
siae,” kryžiuočių kroniki
ninko Petro Dusburgo vei
kalas.

Iš jų, o taip pat ir iš ar
cheologinių davinių nusta
tyta, kad jotvingių giminės 
užėmė Lenkijos šiaurryti
nius pakraščius, netoli nuo 
dabartinės Lietuvos TSR 
sienos, arti Suvalkų. Pavy
ko taip pat nustatyti, kad 
viduriamžių lakoniški lenkų 
ir rusų šaltiniai neklydo. 
Lenkų istoriko Aleksandro 
Kaminskio kritiška šaltinių 
ir archeologinių duomenų 
analizė parodė, kad anksty
vesniuose viduram ž i u o s e 
Podliasėje gyveno slavų gi
minės. Todėl negalima Pod
liasės laikyti “jotvingių 
kraštu.”

Kadangi visą jotvingių 
problemą daugelyje momen
tų gaubia tarytum paslap
tinga migla, todėl ir nutar
ta pravesti archeologinius 
kasinėjimus tose vietovėse, 
kuriose ši giminė kadaise 
gyveno. Pirmame etape nu
tarta ištirti buvusias jot- 
vingių gyvenvietes tarp 
Suvalkų ir Lietuvos TSR 
sienos.

Buvo kasinėjami nuo III 
iki IV a. pilkapiai, kurie 
randasi netoli Šveicarijos, 
Ozovo, Bilvinavos ir Šurpi- 
lų kaimų. Be to, buvo sten
giamasi ištirti prie pilkapių 
esančias sodybas ir apsigy
nimų įtvirtinimus.

Jau parengiamųjų kasi
nėjimų metu pastebėta, kad 
šiaurinėse Suvalkų apylin
kėse yra daug to paties lai
kotarpio kapinynų. Nusta
tyta, kad nuo vieno iki kito 
pilkapio (III-IV, a. m. e.) 
yra 5 km. nuotolis. Jeigu 
prileistume, kad kiekvienos 
jotvingių bendru o m e n ė s 
grupės' naudojamame plote 

kapinės sudaro centrinį 
punktą (maždaug nuo III 
iki IV a* m. ei), tai kiekvie
nos šeimų grupės gyvena
masis ir naudojamasis že
mės plotas sudarytų ir ap
skritimą, kurio diametras 
būtų 4-5 km.

Tokiu būdu,' gyvenamo
sios vietovės maždaug 2-272 
km atstume nuo kapinių, 
nes tokio ilgumo yra apskri
timo spindulys. Tai reiškia, 
kad plotas buvo gana tirštai 
apgyventas tuo laikotarpiu 
ir, galimas daiktas, kad tai 
ne visai tiksliai atspindi 
tikrąją padėtį. Tolimesnių
jų kasinėjimų uždavinys 
buvo patikrinti šias prielai
das. <

BENDRUOMENINĖS 
GRUPĖS

Šių tyrinėjimų šviesoje, 
remiantis apskaičiavimais, 
kiek palaidojimų esama ka
pinėse, galima tvirtinti, kad 
jotvingiai gyveno nedidelė
se sodybose,, susidedančiose 
iš 3-5 kiemų, sudarančių 
taip vadinamas bendruome
nines grupes. Tos šeimos 
vertėsi primityviu žemės 
darbu, o taip pat platesniu 
mastu avių ir raguočių au
ginimu. Atrodo, kad avių 
auginimas atliko didelį 
vaidmenį jotvingių gyvena
muose plotuose.

Netoli nuo Suvalkų kasi
nėtuose pilkapiuose šalia 
ginklų, papuošalų ir geleži
nių įrankių, kurie buvo de
dami mirusiems į kapą, ras
tos dar ir avių kaukoįės. 
Manoma, kad avies galvos 
dėjimas į mirusio kapą nė
ra vien tik surištas su pa
pročiu duoti maistą miru
siajam pomirtinei kelionei, 
turėjo kokią nors gilesnę 
prasmę. Nes kaip maistas 
jos turėjo labai mažą vertę. 
Reikia manyti, kad avies 
galvos dėjimas į mirusiojo 
kapą turėjo simbolinę reikš
mę ir rišasi su kokiomis nors 
nežinomomis tradicijom i s , 
susietomis su gyvulių augi
nimu. Avių kaimenės vai
dino reikšmingą vaidmenį 
šių žmonių ekonominiame 
gyvenime, nes jų apgyventi 
žemės plotai šioje Suvalki
jos dalyje nepas įžymėjo 
ypatingu derlingumu.

SENSACIJA
Didelę sensaciją moksle 

sukėlė turtingai aprūpinto 
kunigaikščio kapo atradi
mas Šveicarijos kaimo ka
pinyne netoli Suvalkų. Čia 
archeologinius tyrimus' ve
dė Varšuvos Valsty b i n i s 
Archeologinis Muziejus. Šis 
radinys ir visi mūsų tyri
nėjimai atkreipė Tarybų 
Lietuvos,, Latvijos, Estijos 
ir Baltarusijos mokslininkų 
dėmesį.

Kunigaikščio arba vado 
pilkapis Šveicarijoje užėmė 
didesnį plotą, negu visi ki
ti iki šiol tyrinėti kapai- 
Rasti ten maždaug 55 m. 
amžiaus vyriškio griaučiai 
ir daugybė ypatingai tur
tingų papuošalų.
Prie mirusiojo šono buvo 

kardas medinėje makštyje, 
prie jo odinis diržas su ru
dais, sidabriniais ir auksi
niais papuošimais bei žvė
rių figūrėlėmis. Be to, ten 
buvo dvejos kamanos (vie
nos žaboklinės), meniškai iš 
diržo nupintos su bronzi
niais ir sidabriniais apkaus
tymais ,o taip pat rastos dvi 
geležinių iečių strėlės, pen
tinai ir kiti įdomūs daly
kai.

Būdinga, kad tik retais 
atvejais čia palaidotų žmo-

tęsiami, 
šios ne- 
,gimines

. Lisabonas. — Portugalija, 
malšindama sukilimą Ango
loje, neteko 200 karininkų 
ir karių. _ ■ r

pa-

pa- 
pa- 
pa-

Hingham, Mass.
Padėka > 

širdingai dėkojame vi
siems giminėms ir drau
gams už gėles. Ačiū visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu padėjo mums pergy
venti Benio Thomas-Tama- 
šausko netekimą ir laidotu
ves.

Ačiū S. Reinardui už pa
sakytą kalbą prie kapo; Ju
lei Reinardienei ir visoms 
draugėms-draugams už pa
gaminimą užkandžių paly
dovams; J. Petrus už pra
nešimą per “Laisvę” apie B. 
Thomas mirtį; E. Repšie
nei už aprašymą velionio 
gyvenimo; visiems ačiū už 
prisiųstus užuojautos laiš
kus. Ačiū Evai Lekas iš 
Wallaston ir V. Vaškienei 
su jos šeima iš Quincy, ku
rios aukojo gėlėms po $10 £ 
Mary Pauras ir V. Minei- 
kis, iš So. Boston, aukoju
sioms po $5. Tas aukas, $30, 
siunčiame “Laisvei”, ku
rią velionis taip mylėjo.

Dėkui graboriui Joseph 
C. Lubinas už mandagų 
patarnavimą.

Ačiū visiems, kurie daly
vavo šermenyse ir laidotu
vėse.

Helen Thomas-
Tamašauskiene, žmona 
John Thomas, sūnus 
Dorothy Thomas, marti 
ir keturi anūkai

Paaiškinimas. “Laisvės” 
Nr. 48, birželio 15 d., virš 

I velionio gyvenimo aprašy
mo ir draugų užuojautos 
buvo uždėta So Boston, 
Mass., miesto vardas. Benis 
Thomas - Tamašauskas gy
veno ne So. Bostone, o 
Hingham, Mass.

nių amžius siekė 40 m., daž
niausiai vidutiniškai — tik 
30 metų. Moters amžius vi
dutiniškai siekė iki 30 m., 
nes daugumas jų mirdavo 
gimdymo metu.

Kunigaikščio kapo atra
dimas patvirtino jau esantį 
teiginį apie giminės vyres- 
n i ų j ų išimtiną vaidmenį 
primityvioje bendruomenė
je. Radinys Šveicarijoj ir
gi leidžia daryti išvadą, kad 
tai vieno iš jotvingių va
dų IV amžiaus pab a i g o s 
griaučiai. Žuvo jis, matyt, 
staigia mirtimi kokių nors 
karinių veiksmų metu, nes 
jo kaukolėje liko kardo 
smūgio pėdsakai. Visų kitų 
žmonių, šiame kapinyne pa
laidotų, trumpo amžiaus 
priežastis, matyt, slypėjo 
sunkiose to meto buitinėse 
sąlygose, kuriose radosi gi
minės, gyvenusios prie Bal
tijos jūros. Ankstyvą mir
tingumą taip pat galėjo su
kelti dažnai anais laikais 
siautėjusios epidemijos.
PASIKEITIMŲ EPOCHA

Kaip jau minėjome, jot
vingių vado kapas — IV 
amžiaus pabaigos liekana. 
Vėliau tos bendruo menės 
grupės buvo pakeistos kito
mis visuomenės vystymosi 
formomis. Šaltiniai, o taip 
pat ir archeologiniai kasinė-1 
jimai prie Vislos ir Prieg
liaus upių rodo, kad IV-V 
amžiaus riba įneša didelius 
ekonominius - socialinius 
kitimus į slavų ir baltų 
venimą.

Jer iki IV amžiaus 
baigos vystymesi buvo 
stebimi lėti kiekybiniai 
sikeitimai, tai vėliau atsi- 
randa staigūs kokybiniai 
šuoliai, griauną nusistovė
jusią tvarką ir greitiną ga
mybinių jėgų išsivystymą.

Šios permainos pasireiš
kia tuo, kad apie šį laiko
tarpį jotvingiai įveda mi
rusiųjų kūnų deginimą ir 
giminių grupės ima dalintis 
į du ar daugiau kolektyvus, 
kurie persikelia į naujas, 
tolimesnes gyvenvietes. Ka
sinėjimai Suvalkijoje rodo, 
kad tos giminės, kurių gy
venviečių centrą sudarė 
Šveicarijos kaimo kapiny
nas, IV-tojo amžiaus pa
baigoje ir V-tojo pradžioje 
suskyla į du kolek t y v u s • 
Vienas kolektyvas lieka 
Šveicarijos rajone ir dirba 
žemės plotus, nusitiesian
čius į Suvalkų pusę, antra
sis sukuria naują gyvenvie
tę, maždaug dab a r t i n i o 
Prūdiškio kaimo rajone. A- 
pie tai liudija kapinynas, 
susidedąs iš 4 giminių pil-i 
kapių, išlikusių iki šių die
nų.

Paslaptingos jotvingių gi
minės tyrinėjimai / neseniai 
prasidėjo. Gausaus Varšu
vos, Olštyno ir Balstogės ar
cheologų kolektyvo dėka iš
ryškėjo nauji jotvingių gy
venimo bruožai.~

Kasinėjimai bus 
Norėtųsi atskleisti 
didelės, palyginti 
jėgos šaltinį, kaip jie suge
bėjo atremti ne tiktai Len
kijos ir Rusijos antpuolius, 
bet ir duoti atkirtį geriau 
apginkluotiems Vakarų Eu
ropos riteriams —- Kryžiuo
čių ordinui.

(Iš Lenkijos lietuvių 
laikraščio “Aušra”)

Bridgeport, Com.
Tai ir vėl tapo supilta di^ 

nauji kapai. Gegužės 31 d. 
mirė Viktoras Mileris. At-4 
vyko į šią šalį dar jauname- 
čiu būdamas. Rodosi, visą 
laiką, apie 60 metų, išgyve
no Bridgeporte ir Fairfield, 
Oonn. Su pirma žmona už
augino 3 sūnus ir 1 dukrą, 
kurie yra vedę ir augina 
savo šeimas.

Apie 12 metų atgal vedė 
antrą žmoną, A. Stakonie- 
nę, kuri iki mirties jį rū
pestingai prižiūrėjo, nes 
Viktoras daugiau kaip me
tus ir pusę sirgo vėžio liga.

Viktoras priklausė prie 
LDS ir LLD, ir buvo “Lais
vės skaitytojas.

Birželio 4 d. gražus bū
rys giminių ir draugų, ' iš 
Daugėlų šermeninės, jį pa
lydėjo į kapus.

Birželio 13 d; mirė Gabjjl 
rys Lukošius, senyvas žmo
gus. Paliko suaugusią' šei
mą. Buvo narys Lietuvių? 
Jaunų Vyrų Draugijos.

Abiejų artimiesiems šir
dinga užuojauta,

J. J. Mockaitis
f Tl' '-J | 'i . .

PADeKA
Mirus mano vyrui Vikto

rui P. Mileriui, reiškiu 
nuoširdžią padėką giminėm 
ir draugams už gėles, grab- 
nešiams ir Daugėlų šerme
ninei už gražų aptarnavi
mą. Tariu padėką visiems, 
kurie parodė simpatiją ma
no liūdesio valandoje.

Mrs. A. P. Miler

Atenai. — Graikijos Ko
munistų partija šaukia vi-' 
sus dirbančiuosius jungtis 
kovai už liaudies reikalus.

Jakarta. — Sulaukęs tilt 
52 metų avižiaus nuo širJ 
dies smūgio mirė Indonezi
jos generolas G. Subroto.
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Skaitytojų balsai 
y ^Perskaičiau d-ro A.

Margerio kyngą
Perleidus per rankas “150 

dienų Tarybų Lietuvoje” 
knygą, gauni platesnį su
pratimą, kas dedasi Lietu
voje. Labai įdomu skaityti 
atsakymus į d-ro Margerio 
klausimus.

Kadangi jau buvo pir
miau tilpę laikraščiuose ap
rašymai apie minimą kny
gą, nėra reikalo apie ją pla
čiai rašyti.

Man įstrigo į mintį auto
riaus pasikal b ė j i m a s su 
Justinu Marcinkevičium ir 
su Lukšių klebonu Jonu 
Grigaičiu.

Marcinkevičius pareiškė, 
kad tokia nedidelė Lietuva 
turi net 392 profesiona
lius aktorius; operos ir 
galėto skyriuje 90 aktorių, | 
ir akademiniame dramos te
atre 48. Tai vaizduoja, jog 
tarybinėje Lietuvoje menas 
klesti labai aktyviai.

Taip pat įdomu apie už
mokestį už rašytojų darbus.

“Poezijos honoraras yra 
4nuo 7 iki 20 rublių už ei

lutę.” Kad ir senais pini
gais, vistiek yra brangūs 
poetų darbai.

“Prozos h o n o r a r a s už 
spaudos lanką nuo 1,500 iki 
4,000 rublių.” Ir dar pride
da, kad “Man atrodo, kad 
šiais honorarais pilnai pa
tenkinti visi rašytojai.” 
Aišku.

Dėl juoko, gal nebus prasi
žengimas paminėti: Jeigu 
“Laisvė” užmokėtų Jonui 
Juškai už jo švelnias poe
zijas tokią sumą, kokią 
gauna Lietuvos poetai, Juš- 
kutis irgi sutiktų ir būtų 
labai patenkintas. Bet jis 
pasitenkina tik tuo, kad jo 
poezija pasirodo laikraštyje, 
-f Autorius rašo, kad jis už
suko “pas Lukšių kleboną 

*Joną Grigaitį, čikagiškio 
Pijaus Grigaičio brolį.” Jam 
klebonas sakęs, kad “prieš 
keletą metų nutrūko susi
rašinėjimas su broliu.”

Dr. Margeris arba nežino
jo arba pamiršo, kad Pijus 
Grigaitis iš Čikagos persi
kėlė į Detroitą prieš apie 25 
metus. Taipgi jis guli Wood- 
mere kapinėse (laisvose) 
arti dešimt metų. Leonas 
Prūseika rašė apie jo mirtį. 
Vincas Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius, antrais metais 
rašė prisiminimą apie P. G. 
mirtį. Man nuostabu, kad 
taip akyvas d-ras Margeris 
nežinojo to. Jei būtų žino
jęs, būtų pasakęs klebonui, 
kad jo brolis yra miręs. Ši 
pastaba gal pasieks Lukšių 
kleboną Joną Grigaitį, ir 
ps žinos, dėl ko nutrūko su
sirašinėjimas su broliu Pi

jumi.
> Mane nustebino pareiški
mas, kad Lietuvoje yra net 
664 bažnyčios su 930 kuni
gų ir kad 55 klerikai yra 
kunigų seminarijoj, kuriuos 
moko 15 asmenų personalas.

Šis faktas teigia, kad per 
20 metų Tarybinė Lietuva 
padarė mažą progresą be
dievybės kelyje.

Klebonas J. Grigaitis pa
sakė, kad valstybė duoda 
materialo bažnyčių remon
tui ir budavojimui naujų 
“dovanai”...

Turiu pasakyti, jog LLD 
centro valdybos parūpinta 
organizacijos nariams kny
ga yra gera.

Spartakas

Bangkokas. — Tailandas 
boikotuos SEATO, jeigu 
&uo jo bus atimta 1,000 me
tų senumo Preah Vihear 
šventovė.

5 Laisve (Liberty)-n-

Orlando, Fla.
Mirtis ir laidotuves

Birželio 14 d. iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir pa
žangios spaudos rėmėjas 
Jonas Uraitis. Kadangi Jo
nas netikėjo kunigų skel
biamiems burtams, tai ir 
palaidotas be jokių religi
nių ceremonijų. Didelė 
garbė priklauso Jono sūnui 
Ronaldui ir dukrai Mikal- 
dai už išpildymą tėvo pa
geidavimo palaidoti laisvai.

Atsisveikinimo kalbas pa
sakė anglų kalba Floridos 
legislatūros narys Mr. Jack 
Morgan, lietuvių kalba—K. 
Tamošiūnas.

Drg. J. Uraitis buvo pla
čių pažiūrų, prieš religiją ir 
visą išnaudojimo sistemą 
kovojo, ir savo pažiūrų ne
slėpė nuo kaimynų, nei nuo 
kitų, su kuriais tekdavo iš
sikalbėti reikale visuome
ninės santvarkos. Dėl to 
visi kaimynai Uraitį labai 
gerbė už atvirumą, drau
giškumą. Kad taip gražiai 
su kaimynai sugyveno, tai 
todėl ir paskutinę dieną at
sisveikinti su Tėvu Uraitis 
(taip jo kaimynai jį var
dijo) labai gausiai atsilan
kė.

Kadangi Orlando mieste 
vos tik keturios lietuvių 
šeimos randasi, o Jonas 
Uraitis mylėdavo lietuviš
kus parengimus lankyti, tai 
važiuodavo į St. Petersbur- 
go - Tampos apylinkę, kar
tais ir į Miami atvažiuodavo 
į didesnius parengimus. To
dėl laidojimo dieną atsi
sveikinti su draugu Jonu 
Kraičiu gausiai lietuvių da
lyvavo iš Tampos, St. Pe- 
tersburgo, Coco, Apopco ir 
Miami, žodžiu sakant, lai
dotuvės buvo didelės ir pa
vyzdingos.

Jonas Uraitis išgyveno 79 
metus. Iš Lietuvos—mari
jampolietis. Amerikoje pa
liko sūnų Ronaldą ir duk
rą Mikaldą. Lietuvoje pa
liko du brolius — Jurgį ir 
Kazį, seseris — Uršulę ir 
Margaritą.

Jonas Uraitis Amerikon 
atvyko 1905 metaais ir iki
1946 metų gyveno Balti
more j, Md. 1946 m. per
sikėlė gyventi į Orlando ir 
ten gyveno iki mirties.

Jono Uraičio žmona mirė
1947 metais Orlande, taip
gi buvo palaidota laisvai.

Jonas Uraitis nuvažiavo 
pas savo mylimą Katriutę 
ir šalia jos ilsėsis amžinai.

Uraičių draugas

Brockton, Mass.
Paskutinis kvietimas

Sekmadienį, liepos 1 d., 
Ramova Parke, Claremont 
Ave., Montello j e, įvyks 
“Laisvės” metinis piknikas.

Moterų Apšvietos Klubas 
prašo visų, kaip organizaci
jų narių, taip skaitytojų— 
ką nors paaukoti Moterų 
stalui. Kiekviena dovana 
padaro maisto įvairumą, 
suteikia daugiau pelno. Au
kokite ką tik kas galite iš 
maisto, arba tinkamo išleis
ti dovanomis.

Iš kolonijų draugai ir 
draugės, kurie jau apsiėmė- 
te, arba manote piknike 
dirbti, tai pribūkite anks
čiau.

Mylintiems sportą, parke 
yra įrengimai bole žaisti ir 
kitokius žaidimus atlikti.

Dalyvaukite masiniai, čia 
bus proga pasimatyti su 
jūsų draugais ir draugėmis.

Rengimo komitetas

V.,, birželio ųCJune), .26, 19.62

St. Petersburg, Fla.
Iš veikimo

Birželio 3 d. įvyko, L.L.Eį 
45 kuopos sUjSiį^^Hifis. 
Tarp kitų reikalų $uvo skai- 
tytasunūsų kuopos delegato 
J.jMillerio raportas iš /“Vil
nies” suvažiavimo^ Mat, 
mūsų kuopa 'įsigijo ”ViL 
nies 20 šėrų ir “V.” paau
kojo $500.

Kada pirm suvažiavimo 
J. Milleris grįžo į namus, 
tai jie mielai apsiėmė kuo
ją atstovauti “V.” suvažia
vime. Ir suvažiavime, pa
garbai, buvo iš r i n k t a s 
pirmsėdžiu.

Mūsų kuopa gausiai ir 
nuoširdžiai remia darbinin
kišką spaudą ir kitus svar
bius reikalus.

Birželio 10 d. turėjome 
gražų išvažiavimą į Miggu- 
re Lake Parką. Parkas la
bai gražus. Skaitlingai susi
rinkę draugai ir draugės, 
prie skanaus maisto ir tin
kamo gėrimo, pasikalbėjo 
ir maloniai laiką praleido.

Birželio 16 d. turėjome 
parengimą pagerbimui tė
vų. Kada L.L.D. nariams 
pietūs buvo duodami veltui, 
o pašaliečiams tik už $1, 
tai daug žmonių susirinko. 
Gaspadinės tiek nesitikėjo, 
tai gal ne visiems maisto 
užteko — atsiprašo.

Pas mus parengimai yra 
pasekmingi ir pelningi. Tie
sa, tam reikia padirbėti.

Serga Kelienė ir Beržins- 
kis, pastarasis randasi ligo
ninėje. Linkiu jiems pa
sveikti. '

r Natalie

Waterbury, Conn.
L.L.D. 28 kuopos 

susirinkimas
Sekmadienį, liepos 1 d., 

103 Green St. klubo apati
nėje ' 1 svetainėje, įvyks 
L.L.D. 28 kuopos susirinki
mas. Pradžia 2 vai. po pie- 
įų.

Prašomi visi nariai daly
vauti. Kurie dar negavote 
knygos “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje” už 1961 metus, 
gausite. Dabar jau yra at
ėjus knyga ir už 1962 me
tus, tai “Lietuvos Meno is
torijos bruožai”. Knyga di
delė, gražiai apdaryta, turi 
daug paveikslų, labai pa
traukianti skaityti. Kurie 
jau pasimokėjote 1962 m. 
duokles arba pasimokėsite, 
tai ją gausite.

Šiame susirinkime turė
sime išsirinkti iždininką, 
nes dabartinis išvyksta gy
venti į Bridgeportą. Daly
vaudami galėsime palinkėti 
jam laimės gyvenant naujo
je vietoje. Visi ir visos da
lyvaukite.

K. Jankelifinie.nė
LLD 28 kp. fin. sekretorė

Los Angeles, Cal.
L.L.D. 145 k. piknikas
Piknikas su piet u m i s 

įvyks liepos (July) 1 d., Ar
royo Seco parke, į rytus 
Avė. 60. Pietūs bus 1-mą 
valandą.

Atsilankę pasisotins i t e 
pageidaujamais maisto pa
tiekalais ir paremsite savo 
klasės reikalus. Taipgi, ža
lioje pievoje, po lapotais 
medžiais, laiką • praleisite 
smagiai ir pakvėpuosite ty
ru oru. Visus kviečia rengi
mo komisija.

Londonas. — Anglijoje 
buvo patninėta 100 metų 
sukaktis nuo nutiesimo ge
ležinkelio, 400 mylių ilgio 
kelio, tarp Londono ir Edin- 
burgo.j H>|-Į.I-I|-.() (f>c) -iv IH

Lawrence, Mass.
Piknikas pavyko

’ birželio 1$ dieną, Maple 
parke įvykdė Massachusetts 
valstijos apskričių piknikas. 
Prasidėjo, kaip skelbta, 10 
vai. ryto, bėt publika aūto- 
mobiliais važiavo ir po 12 
valandos. Iš Brocktono at
vyko didelis autobusas su 
grupe dainininkų ir sve
čiais.

Suvažiavus publika šne
kučiavosi, gėrėjosi gražia 
gamta, dalijosi mintimis 
apie įvykius. Prie Moterų 
stalo gaspadinės: M. Kaz
lauskienė, N. Garijonienė, 
E. Kralikauskienė, R. Chu- 
ladienė, S. Penkausk i -e n ė 
dirbo, skubėjo, maistą pri
imdamos nuo tų, kas atvežė, 
ir paruošdamos svečiams.

Gaspadoriais buvo S. Pen- 
kauskas, Ig. Chulada ir V. 
Kralikauskas. Ig Chulada 
daug patarnavo supirkime, 
vartodamas savo automobi
lį. Prie vartų dirbo P. Mi
lius ir F. Zula. Automo
bilius tvarkė A. Butėnas ir 
J. Kodis, prie baro dirbo J. 
ir M. Milvidai. “Veiterko
mis”—A. Kodienė,, R. Mat
ra ir M. Brown. Kazlaus
kai padarė kelis važiavi
mus automobiliu į Haver
hill, veždami publiką.

Didelis ačiū visiems ir vi
soms, kas tik dirbo ir pa
gelbėjo piknike.

Piknike dainų programa 
prasidėjo 4:30 vai. Gražiai 
dainavo Montello Vyrų Dai
lės Grupė vadovybėje Al Po- 
tsiaus. Publika gėrėjosi dai
nomis ir gausiai plojo.
Busas į “Laisvės” pikniką

Liepos 1 d. Ramova par
ke, Montelloje, įvyksta 
“Laisvės” metinis piknikas. 
Lawrencaus , ir Haverhillio 
lietuviai važiuosime autobu
su. Bušo reikalus Lawren- 
cuj tvarko Ig. Chulada, Ha- 
verhillyį — A. Kazlauskas; 
jiems gelbsti J. Kodis ir S. 
Šlekys.

Iš Maple parko autobusas 
išeis 11:30 vai. dieną, nuo 
L. P. Klubo, 41 Berkeley 
St.; iš Lawrencaus—12 v. 
dieną. Vietų bus užtektinai. 
Matykite buso kapitonus. 
Nurodytose vietose būkite 
laiku.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Birželio 17-tą atsibuvo 

Massac husetts apskričių 
piknikas Maple parke, Me
thuen, Mass.

Moterų stalui aukojo pi
nigais po $5 Karolina Bar- 
čienė, Canton, Mass.; Mo
terų klubas ir LLD 9-ta kp., 
Norwood. Po $2: P. Niukas, 
North Andover, Mass.; A. 
O. Zarubai ir R. Y. Niau- 

, rai, Norwood, Mass. Po $1:
M. Uždavinis ir N. Grybie
nė.

Valgių aukojo: S. Pen- 
k a u s k i e n ė , Lawrence, 
keiką; R. Čiuladienė, Law
rence, Mass., 2 tuzinus 
kiaušinių; M. Kazlauskienė, 
Haverhill, iškepė 7 didelius 
pyragus (6 aukojo virtuvė
je, o 1 prie mot. st.); J. Šlei 
vienė, Methuen., sūrį; LLD 
11 kp. ir LDS 57 kp., Wor
cester, “basket”; N. Dau
girdienė, Lowell, bapką; H. 
Žekonienė ir B. čiuberkie- 
nė, So. Boston, 3 skardines 
“egg noodles”; B. Navic
kienė ir K. Kalvelienė, 
Montello, pyragus; P. žu- 
kauskiehė, Westwood/ kuge
lį; M. Gutauskienė, Montel
lo, kiaušinių; So. Bostono 
draugų pikniko likęs pelnas 
$1.97. . • !

Pikniko ’rengimo komisija 
dėkoja visiems aukotojams. 
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ŽINIOS E LIETUVOS
Etikete propaguoja knygą/

“Knyga — geriausias 
draugas” — visiems pri
mins degtukų etikelės, ku
rias dabat'1 išleido Kauno 
“Starto” iiibdžid apdirbimo 
kombinatas. Tai nauja, sep
tynių originalių- Spalvingų 
piešinių serija šia tema. Ji 
vaizduoja knygų ir knygos 
mylėtojus — didelius ir ma
žus skaitytojus.

Kitos degtukų dėžutės 
pasipuošė, etiketėmis, ku
rios propaguoja Lietuvos 
TSR Valstybinę respubliki
nę biblioteką ir jos fondus. 
Šie miniatiūriniai plakatai 
kviečia naudotis bibliotekos 
fondais, jos informaciniais 
leidiniais, mikrof i 1 m a i s, 
tarpbibliotekin i u a b o n e- 
mentu.

Abi serijos pagal archi
tektų - dailininkų Judelevi- 
čiaus ir Sprindžio eskizus 
išleistos 40 milijonų tiražu. 
Kartu su degtukų dėžutė
mis jos pateks į daugelio 
žmonių rankas, nukeliaus 
toli už respublikos ribų. 
Šios tikrai patrauklios eti
ketės užima prideramą vie
tą ir viso pasaulio filume
nistų — etikečių kolekcio
nierių — rinkiniuose.

R. šaluga

VĖLIAVA PERDUOTA 
MUZIEJUI...

Šeštadienį į buvusį “Vel
tinio,” dabartinio “Kauno 
vatos” fabriką atvyko isto
rinio muziejaus darbuoto
jai...

... 1940 metai. Džiaugs
mingai į Spalio švenčių de
monstraciją išėjo nacionali
zuoto vatos ir filco fabriko 
darbininkai. Kolonos prie
ky j jie nešė purpurinę rau
doną vėliavą. —

Kai 1941 metų birželį į 
Kauną įsibrovė hitlerinin-

Bostono Apylinkės Dėmesiui!

Didysis Spaudos Paramai

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 1-mą d
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro

PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Paramai Laikraščio “Laisves”

Bus Didžiajame Ramova Parke
Claremont’ Avenue, Montello, Mass.

Art Mason’s Orchestras nuo 4-tos vai. popiet 

Kalbės ‘‘Laisvės” redaktorius A. Bimba 

Taipgi kiti įdomumai pikniko programoje

Šiame piknike bus daug svečių iš tolimų miestų, nes dabar atostogų se
zonas, daug yra keliaujančių turistų. O daugelyje apylinkės vietų pasamdyti 
busai važiavimui į pikniką. Bus daug linksmų susitikimų bei pasimatymų.

MONTELLO, MASS.

Mirus '
.K

Beniui Tamošauskui (Thomas) m

(Hingham, Mass.) ,... , ( •

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai ir 
šeimai sekami draugai: 
‘t’O .ioh

A. Kukaitienė K. Kalvelienė
J. Stigienė A. Chestnut
G. Shimaitis M. Gutauskienė;. /i

K. čereškienė F. Čereška ’ siisz
i1 i IP J

kų kariauna, susirinko dar
bininkai.

—Neatiduosime fašistams 
mūsų vėliavos, — nutarė 
meistras Mefonijus Navic
kas, darbininkai Stasys 
Miklaševičius, Mykolas Le
onavičius ir kt.

Direktoriaus kambaryje 
buvusio rašomojo stalo stal
čiuje Stasys Miklaševičius 
padarė dvigubą dugną.

—Saugesnės vietos nesu
rasi. Fašistai vėliavos ne
ieškos,— nusprendė patrio
tai.

1944 m. liepos 30-oji. Iš 
Kauno bėga “pasaulio už
kariautojai.” Ir tą pačią 
dieną darbininkai iš stal
čiaus ištraukė savo brangią 
relikviją. Nuo tada kiek
vienos demonstracijos me
tu vėliava vėl plevėsuoda
vo įmonės kolonos prieky
je, primindama darbo žmo
nėms apie drąsų ir pasiau
kojantį jų draugų žygdarbį.

Ir štai dabar vėliava per
duota istoriniam muziejui.

“V. N.”

TRUMPAI
Nedaug praėjo laiko, kai 

Kauno I mokykloje - inter
nate įsikūrė saviveiklinė 
kino studija, vadovaujama 
“Bangos” kino studijos ope

ratoriaus Alfredo Jųropio, 
o jau pagamintas pirpiąęįp 
kino žurnalas “Iš mokyklas 
gyvenimo”. Jį gaminant, 
daug prisidėjo A. Kezys, M. 
Morkūnas, B. Petruškevi- 
čiūtė ir kiti.

J. Gubaras

“Pergalės” turbinų ga
myklos darbuotojų patogu
mui ir spartesniam aptar
navimui įvesta talonų siste
ma. Įėjęs darbininkas pir
miausia gauna taloną. Paė
mus bet kokį patiekalą, pa
davėja pažymi talone, kurį 
nunešus į kasą atsiskaito
ma.

Dabar nebūna susigrūdi
mo nei prie kasos, nei prie 
bufeto.

V. Šidlauskas
_ •

Medžio apdirbimo techni
kumo pirminės komjauni
mo organizacijos iniciatyva 
buvo suruoštas draugystės 
vakaras. Svečiavosi Maisto 
pramonės technikumo 
moksleiviai.

D. Solubaite

Washingtonas. — JAV 
užsienio žvalgyba raporta
vo, kad Kinija koncentruo
ja armijos dalinius pietry- 
tų pamaryje.



Buržuazinių nacionalistų 
teismas Rokiškyje

Rokiškis, VI. 16. (ELTA). 
Vakar čia pasibaigė ketu
rias dienas trukęs Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
Baudžiamųjų bylų teismi
nės kolegijos išvažiuojamo
sios sesijos posėdis, kuris 
nagrinėjo buržuazinių na- 
nionalistų gaujos vadų Juo
zo ir Izidoriaus Streikų bei 
gaujos dalyvio Vlado Kra
sausko bylą. Prieš teismą, 
kuriam pirmininkavo Lie
tuvos TRS Aukščiausiojo 
teismo narys L. Miežėnas, 
stojo aršūs Lietuvos liau
dies priešai, žudę ir plėšę 
nekaltus darbo žmones.

Dar būdamas aštuoniolik
mečiu jaunuoliu, J. Strei
kus pasuko į išdaviko kelią. 
1941 metais jis dalyvavo 
savo tėvo, aršaus buržuazi
nio nacionalisto Antano 
S t re i kaus vadovaujamoje 
gaujoje. Vos prasidėjus Di
džiajam Tėvynės karui, J. 
Streikus su ginklu rankose 
užpuolė Aleksandravėlės ir 
Antazavės miestelius, švais
tėsi po šias apylinkes, ieš
kodamas besitrauk i a n č i ų 
tarybinių karių.

Okupavus Letuvą fašisti
nei vokiečių kariuomenei, 
J. Streikus tapo uoliu oku
pantų bernu. Kartu su sa
vo tėvu ir kitais naciona
listais jis pasirodė Dūkšte, 
dalyvavo masiškai žudant 
tarybinius žmones Vincavų 
miške. Vėliau, skatinamas 
neapykantos tarybinei san
tvarkai, jis išvyko į frontą 
ir už mūšius prieš tarybinę 
kariuomenę buvo vokiškųjų 
okupantų apdovanotas me
daliu.

Išvadavus Lietuvą iš fa
šistinės okupacijos, J. 
Streikus kartu su savo tėvu 
ir broliu Izidoriumi sudarė 
nacionalistų gaują, kuri te
rorizavo Rokiškio ir Zara
sų rajonų, o taip pat kai
myninių Latvijos TSR rajo
nų gyventojus.

Šioje gaujoje ne paskutinį 
vaidmenį' suvaidino ir vo
kiškųjų okupantų pakalikas 
V. Krasauskas.

Dešimtys liudytojų, davę 
parodymus teismo metu, at
skleidė tikrąjį šių lietuvių 
tautos išgamų veidą.
— Ši gauja, — šluostyda

ma ašaras, kalbėjo K. K.urk- 
lietienė, — nužudė mano se
nus tėvus vien už tai, kad 
jie gavo iš Tarybų valdžios 
žemės.

75 metų amžiaus liudyto
ja A. Ramanauskienė papa- 
šakojo, kaip šios gaujos 
dalyviai kankino jos vyrą— 
žemės dalijimo komisijos 
narį.

F. Svila, A. Šakalys, J. 
Vasiliauskas ir kiti liudvto- 
jai atskleidė piktadarybes, 
kurias padarė šie žmogiš
kumo netekę sadistai. Net 
kankindami žmones, jie gro
jo armonika...

Teismo metu gaujos va
das J. Streikus pareiškė, 
jog žudęs žmones todėl, 
kad tuo būdu norėjęs at
kurti kapitalistinę santvar
ką, Lietuvoje ir tikėjęsis tai 
padaryti su Vakarų para
ma. Tačiau, kai pirminin
kaujantis L. Miežėnas pa
klausė, kodėl gaujos daly
viai terorizavo ir Latvijos 
TSR gyevntojus, Streikus 
nieko neatsakė.

Nacionalistai mėgino teis
mo procese išsiukinėti, su
mažinti savo nusikaltimus. 
Tačiau, priremti bylos doku
mentų ir liudytojų parody
mu, jie prisipažino kalti.

Lietuvos TSR Aukščiau
siojo teismo Baudžiamųjų 
bylų teisminė kolegija nu- 

■ teise J. Streikų aukščiausia

bausme — sušaudyti. L ■ 
Streikus nuteistas 1-5 metų i 
kalėti, konfiskuojant turtą,' 
V. Krasauskas — 10 metų ; 
kalėti, taip pat konfiskuo- į 
jant turtą. Nuosprendis ga
lutinis ir neapskundžiamas., 

Rokiškio liaudies teismo 
salėje, k u r vyko procesas,; 
gausiai susirinkę darbo 
žmonės sutiko nuosprendį j 
su pritarimu.

KRISLAI I
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Na, o mūsų rabinai ir kunigai, l 
kol kas, tik su viena kita iš- r 
imtimi, tokios veiklos nesigrie- 
bia.

Chicagos menševikų laik
raštyje (birž. 12 d.) skaitau 
didelėmis raidėmis: ‘‘Prana
šaujamas sukilimas Kinijoje.”

Kaip žinia, tas to nelaimingo 
laikraščio redaktorius per vi
sus paskutinius 45 metus pa
našų galą pranašavo Tarybų 
Sąjungai. BeJ niekas iš to ne
išėjo. Na, tai dabar jis “už
sisėdo’’ ant didžiosios Kinijos.

Aišku, rezultatai bus tie pa
tys: sukilimas įvyks tik seno-■ 
je to žmogaus galvoje.

Perskaičiaus tik šiomis die
nomis iš Lietuvos gautą labai 
patraukliu pavadinimu “Apie 
tave, gimtoji žeme” knygą. 
Tai mūsų Rojaus Mizaros įspū- i 
džiai, Įgyti 1959 metais Tary
bų Lietuvoje. Taipgi prie jų 
pridėti autoriaus Įspūdžiai iš 
lankymosi ta pačia proga pas 
Lenkijoje gyvenančius lietu
vius.

Kaip žinia, d. Mizara Į Lie
tuvą buvo nuvykęs su pirmą
ja amerikiečių lietuvių turis
tine grupe. Jis ten, jei neklys
tu, viešėjo visą pusmetį. Jis 
Lietuvą apvažinėjo skersai ir 
išilgai. Daug matė, daug pa
tyrė. Na, ir sugrįžęs savo įspū
džius išliejo baltame popieriu
je.

Tiesa, tų Įspūdžių, dabar su
dėtų į knygą, dauguma tilpo» 
“Laisvėje,” tačiau tai neken-į 
kia jų skaitymui knygoje. Iš 
tikrųjų, juos perskaitęs knygo
je susidarai tokį realų vaizdą 
apie šių dienų mūsų senąją 
tėvynę, kokio niekados nesu
sidarysi juos skaitydamas at
skirai, “išblaškytai” laikraščio 
skiltyse.

Esu tikras, kad šiuos gražiai, 
lengva kalba pateiktus mūsų 
rei k ėjo, žurnalisto ir rašytojo 

’spūdžius su dideliu pamėgimu 
skaitys Lietuvos žmonės.

Kaip ir visos kitos šiandien 
Lietuvoje išleidžiamos knygos, 
taip “Apie tave gimtoji žeme” 
labai gražiai techniškai ap
dirbta ir kietais viršeliais. 
Tuo tarpu nežinau kokiais bū
dais šią vertingą knygą apie 
Tarybų Lietuvą būtų galima 
kiek plačiau paskleisti ir A- 
merikoje tarp lietuvių. Pa
galvokime.

Lietuviškos naujienos^
Rašo A. ZIENIUS

Deksnys tęsia savo 
atsiminimus

Jono Deksnio atsiminimai 
Vilniaus “Švyturyje,” ma
tomai, susilaukė didžiulio 
susidomėjimo. Jo “Iliuzijų 
sudužimas” paska tino su 
juo susitikti ir Jūsų bend
radarbi.

Pasikalbėjimas buvo įdo
mus. Šiuo metu dirbąs prie 
Politinio instituto, Jonas 
Deksnys, k a i p rašytojas, 
baigia studiją apie nacių 
okupacijos laikus. Asme
niškai stebisi, kodėl dešinio
ji išeivių spauda šia tema iš 
viso nieko nerašo. Jo as
meniška nuomonė apie savo 
buvusius bendradarbius bu
vo pailiustruota dau gybe 
faktų ir liūdymų. Jis taip 
pat ruošia platesnę knygą 
apie pokario dienas,, kada 
prieškarinės Lietuves vei
kėjai, kalbėdami apie Lietu
vos nepriklausomybę ir lais
vę, tapo eiliniais žvalgų 
agentais.

Trečiame tęsiny, populia
riausiame žurnale, žurnalis
tas Jonas Deksnys, kuris 
laisvai naudoja bene 6 kal
bas, pasakojo apie savo su
sitikimus su britų žvagybos 
Pabaltijo sekretoriaus vedė
ju 1948 metais. Net ir an
glai supratę žudynių Lietu
voje kenksmingumą ir be
prasmiškumą, jiems terūpė
ję špionažas, o per tai gal 
ir “visas kompleksas poli
tiniu klausimu.” Žakevičius, <7 v 7
Balutis, tebuvę eiliniai ang
lų žvalgybos agentai.

Toliau aprašo, kaip anglų 
žvalgyba 1947 m. vasarą su
organizavo jo susitikimą su 
Lozoraičiu ir Vokietaičiu 
ištaigingiausiame Berno 
viešbutyje. Susitikime iš
ryškėjo, kaip visi šie “veiks
niai” buvo susirišę su įvai
riausių šalių žvalgybomis, 
vis argumentuodami Lietu
voje e s a n č i ais “neramu
mais.”
Apie Daumantą—Lukšą

Deksnys rašo apie 1948 
metais iš Lietuvos prasi
veržusius Juozą Lukša ir 
Kazį Pyplį, abu išgarsė
jusius “beatodairišku žiau-? 
rumu.” Daumantas iš pra
džių prigązdinęs švedus iš
galvotomis “žiniomis” apie 
tarybinės armijos judėjimą 
ir tariamus rakietinius įren
gimus. Tačiau Deksnys nu
raminęs — pateikęs savo 
nuomonę, kad tas viskas tik 
išmislas. Po to, kaip ant

juoko, švedai atidavę Dau
mantą prelatui Krupavičiui, 
finansininkui Karveliui ir 
frontininkui Ambrazevičiui. 
Šie, keldami į padanges bu
vusį ateitininkų veikėją 
Lukšą, tik “norėjo pakelti 
emigracijoj vis smunkantį 
savo kromelio svorį, o svar
biausia, suinteresuoti žval
gybas, nuo kurių malonės 
priklausė paties V L I K o 
egzistavimas ir jo veikėjų 
asmeninė gerovė.” Lukša 
buvo iš pradžių perduotas 
prancūzų, paskui amerikie
čių žvalgyboms.
šnipiškas žaidimas

Deksnys toliau atpasako
ja tiesiog fantastiškus atsi
minimus apie tai, kaip pa- 
baltiečiai, apgaudinė darni 
vieni kitus, visas žvalgybas,- 
organizavo “ryšius su kraš
tu.” Bet ir Krupavičius su 
Sidzikausku iš VLIKo pa- 
nūdę “ryšių.” Deksnys ta
da iškilmingai sutaręs su 
vlikiečiais, kad ryšius tik 
jis o r g a n i z u o siąs. Bet 
VLIKas sutarties nesilaikė, 
užmezgė ytin glaudžius ry
šius su amerikiečių žvalgy
ba, o Lukšai pavedė grįži
mo uždavinį.

Deksnys toliau rašo, kad 
jis su savo grupe “nemaža 
nuveikęs, diskredituodamas 
emigracijoj senųjų VLIKo 
“egoizmą, partinį siaurumą 
ir pasiaukojimą bei. politi
nės išminties stoką.” Tačiau 
ir Deksnio grupės Žakevi
čius, kito jų nario Valiulio- 
Drungos laiške, buvęs ap
tartas kaip egoistas, karje
ristas, gobšuolis ir cinikas. 
Girdi, Žakevičius esąs nie
kuo negerensnis už Sidzi
kauską. Bieliukas gi nega
lėjo pakęsti Rwi l os kaip 
“odiozinės figūros,” lygiai 
kaip to Railos neparnešė 
Pajaujis ir eilė* kitų.

Raila turėjęš* vieną ištiki
mą sąjungininką — Grei
mą. Vokietaitį Deksnys ap
tarė kaip titaniškos kūno 
sudėties, kuris likęs užkie
tėjusiu totalinės psichologi
jos ir fašistinių įsitikinimų. 
Jis pagaliau metė visą lietu
višką veiklą, susiradęs sau 
tinkamą amerikietę nuota
ką.

Deksnys baigia šiuos įdo
mius, su susidomėjimu Lie
tuvoje skaitomus įspūdžius 
aprašymu, kaip buvo renka
mi kandidatai antrai misi
jai Lietuvon.

Valiulis-Drunga likęs pa-

laužta sveikata, BįeĮiukąs 
perdaug buvo' susirišęs su 
“aukštąja” VLIKo politika, 
Greimui trūko “parako.” 
Žakevičiaus išleisti jokiu 
būdu nesutiko jo “darbda
vys,” anglų žvalgyba, o tai 
žinodamas, Žakevičius tada 
drąsiai vis siūlė savo kan
didatūrą. Ir taip prisiėję 
jam, Deksniui, dar kartą 
keliauti Lietuvon. Išeivijoj 
jis tada palikęs jam taip 
brangų žmogų...
Deksnys pats pasidavė

Pasikalbėjime su Deksniu
šis korespondentas užklau
sė, ar Deksnys pats pasida
vė tarybiniams organams. 
Jis atsakė, kad jis išsislaps
tęs iki permainų ir tada pa
sidavęs, kai jau galutinai 
patikėjo beprasmingumu vi
so šito “žvalgybinio laisvi
nimo.” Bet apie tai bus 
vėliau.

Sugrįžo visi gražiai 
nusiteikę

Kalbėjausi net su keliais 
aidiečiais, sugrįžusiais iš 
pikniko Baltimorėje. Visi 
labai patenkinti kelione. 
Didžiulis busas visus juos 
gražiai nuvežė ir parvežė 
be jokio vargo.

Na, ir pats piknikas Bal
timorėje buvęs gražus ir 
pusėtinai skaitlingas. Sve
telių suvažiavo iš visur. Gi 
iš Philadelphijos dalyvavo 
didelis busas. Buvo atvyku
sių ir privatiškomis maši
nomis.

Kas man labai rūpėjo, tai 
lietus. Maniau, jog jis susi
dorojo ir su mūsų baltimo- 
riečių pikniku. Betgi, pasi
rodo, jis Baltimorės nepa
siekė. Pasitenkino tiesiog 
“paskandinęs” mūsų Niu
jorką ir jo apylinkę. Tai la
bai džiugu/ kad mūsų pa
žangiečių piknikas Balti
morėje puikiai ipaVyko.
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Tautų pikniko didysis 
lietus nepasiekė

Sekmadienį po pietų gam
ta iškirto Niujorko žmo
nėms ir apylinkei negražų 
šposą. Dangus taip “pra
kiuro”, jog atrodė, kad per 
kokį pusvalandį vanduo nu
sineš ir žmones ir naipus. 
Ir pridarė daug, labai daug 
žalos. Daugelio namų rūsys

Pranas Bukšnys
Džiugu, kad šiais metais jau 

pasirodė net dvi stambios kny-1 
gos apie Tarybų Lietuvą — 
d-ro Margerio “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje,” kurią išleido 
Lietuvių Literatūros Draugija 
Amerikoje, ir dabar Rojaus 
knyga, išleista Lietuvoje. Tuo 
gali labai, labai didžiuotis A- 
merikos pažangieji lietuviai, 
ir, be abejo, didžiuojasi.

Dirbtinė oda
Tarybų Moldavijoje su

kurta nauja technologija 
dirbtinei odai gaminti. 
Odos pagrindui naudojamas 
techninis audinys, kuris iš 
abiejų pusių padengiamas 
polivinilchloridine plėvele, o 
paskiau presuojamas 130- 
150° temperatūroje. Tokia 
gamybos technologija yra 
gana paprasta, ir nereikia 
brangių medžiagų.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos keturi karo lėktuvai 
susikūlė netoli kalognos. 
Visi lakūnai žuvo.

1962 m. birželio 26 d. jau dveji metai

Jau dveji meteliai, kai mano brangiausias vyras, Al- 
bertuko brangiausias tėvelis, pasaulio neteisingai atskirtas 

nuo mūsų. Kokie liūdni tie 
dveji meteliai, kas beliko vi
sas gyvenimas... Pasaulis ne
pažiūrėjo į jo sūnuką, kaip 
jis gyveno pasaulyje, likęs 
tik aštuoniolikos metelių. f

Pradžioj su kitais buvo 
tvėrėjas darbo klasės taku, 
daug pavargo ir daug pastan
gų padėjo, parašė. Daugybę 
knygų perskaitė, kad galėtų 
darbo klasei daugiau padėti, 
ii* taip visą amžių rėmė dar
bininkišką judėjimą. Turėjo 
jį paėmę pašaliniai jo drau
gai, kurie jį visaip skriaudė 
ir pagaliau be laiko padėjo

į amžinybę. Būtų dar gyvenęs pasaulyj dar dvidešimt 
metelių, nes buvo sveikas ir stiprus.

Vera Bukšniene, žmona. 
Albertukas, sūnus

470 Prospect Ave.
Brooklyn 15, N. Y.

Telegrama Naujos Anglijos lietuviams
Liepos 1 dieną Montello, Mass., Ramovos parke, 

įvyks spaudos piknikas. Šis piknikas bus istorinis tuųm, 
kad visi, kurie dalyvaus piknike, bus nufilmuoti, filmas 
bus nuvežtas Lietuvon ir ten rodomas.

Pikniko rengėjai kviečia visus lietuvius, kuriems 
dar sveikata tarnauja, dalyvaukite piknike. Tegu mūsų 
broliai ir sesės pamato mūs veidus, kad nors mes jau 
sulaukę žilos senatvės, o vis dėl to mokame ir pasilinks
minti vasaros laiku.

Iš So. Bostono busas išeis pirmą valandą po pietų. 
Būkite laiku. Jeigu busas bus perpildytas, tai bus pri
vačių mašinų, kurios nuveš į pikniką.

Jaunutis

Aido choro kelionė 
gražiai pavyko

Birželio 24 d. Aidas ir Ai
do prieteliai važiavom į 
spaudo s pikniką, į Balti
more, Md. Spaudos pikni
kas buyo gražus-gyvas.

Kadangi' tą dieną buvo jo
ninės ir artimai petrinės, 
tai Jonai, Petrai, Onos ir 
Petrės padarė vaišinimosi 
pradžią.

Aidas gražiai padainavo 
vadovybėje' Mildredos Stens- 
ler.

“Laisvės” redaktorius d. 
Rojus Mizara pasakė gražią 
kalbą. Taipgi svečias iš 
Tarybų Lietuvos, Vytautas 
Zenkevičius, gražiai pasvei
kino amerikiečius lietuvius. 
Philadelphietis Juozas Vait
kus sako:

“Man Aido dainavimas 
taip patiko, kad aš turi u 
įteikti dovanėlę Aidui $5.” 
Širdingai ačįų Vaitkui.

Lilija Kavaliauskaitė, ža
dėjusi, bet negalėjusi su 
choru išvykti Baltimorėn, 
savo sumokėtąją už busą 
sumą paliko chorui, kaip 
Aido garbės nario mokestį 
už šiuos metusf :

: AicLb Pirmininkas

New Yorkas. — Sekma
dienį, birželio '24 d., bbVo 
didelis lietūs1 su perkūnija. 
Padarė Tldug nuostolių. Žu- 
yo du . žmonės. T

• ■ —i ; ■.----------- l- '1

PROVOKACIJOS
• . , • -< 4 t i ! • '

Berlynas. — Vakarų ko
manda ir vakarinio Berly
no hitlerininkai nesiliauja 
provokavę1. Požemini ame 
tunelyje jie išprovokavo su
sirėmimą. Kovoje vakarinio 
Berlyno policininkai metė 
bombą ir užmušė rytiečių 
sienos sargą.'

MIRĖ
Lillian Deikus, 52 metų 

amžiaus, gyvenusi 70-00 
60th Avė.,.. Maspeth, L. L, 
mirė birželio 20 d. Elm
hurst General ligoninėje.

.Kūnas buvo pašarvotas 
V o gel’s koplyčioje, Mas^ 
pethe. Laidotuvės įvyko 
birželio 25 d., 2 vai. popiet, 
Alyvų Kalno (Mt. Olivet) • 
kapinėse. Laidotuvių par
eigomis rūpinosi Al Balt
rūnas (Ballass Funeral 
Home) iš Brooklyno.

Velionė paliko nuliūdime j 
vyrą A. Deikų, vedėją Mas- 
petho Lietuvių piliečių klu
bo (anksčiau jis dirbo ir 
Brooklyno Lietuvių piliečių 
klube), motiną Mrs. Dik- 
shot, seserį Marthą ir ki
tas gimines.

Reiškiame Al Deikui ir 
velionės šeimai užuojautą 
jų liūdesio valandoje. L. K.

SURADO 62 ŽUVUSIAS 
OPERAS 

• • f

Maskva. —Leningrade, 
Kirovo teatro bibliotekoje 
ir kitur, surasta 62 “žuvu
sios” operos,’ 1 daugumoje 
italų kalba.; Kiek žihoma, 
J6s huvd patašytos Iriipera- 
toriškaift teatrui. Jų daugu^ 
ma yral sukurtos antroje 
dalyje aštuonioliktojo am-4 v • • * . . ’ f • 1-.ziaus. ' . . • *

RENKA AUKAS DĖL 
INTERVENTŲ

Washingtonas. — Cuban 
Families Committee renka 
aukas, kad sukėlus fondą 
išpirkimui invazijos narių. 
Laike invazijos į Kubos 
rankas pateko 1,179 įsiver
žėliai. Dalį jų jau išpirko, o. 
kitų išpirkimui dar reikia 
sukelti $62,000,000.

tapo apsemtos iki lubų.
Padarė žalos ir mūsų 

“Laisvės” pastogei. Vanduo 
per lubas prasiveržė ir pa
siekė redakciją, daug ką su
vilgė.

Bet laimė, kad šitas 
smarkusis lietus nepasiekė 
didžiojo metinio tarptauti
nio pikniko, kurį surengė 
Sveturgimiams ginti komi
tetas Midvale, N. J. Tie, ku
rie ten buvo nuvykę, sako, 
lietaus nebuvo, ir piknikas 
gražiai pavyko.

Rep,

VIEŠNIA Iš 
CLEVELAND!)

Clevelandietė Ona Kazilio- 
nienė beveik kasmet atvyks
ta į rytines valstijas aplan
kyti savo vaikus ir anūką. 
Ta proga ji apsilanko ir 
Richmond Hillyj pas Joną 
Valentį. Šį kartą ji pas Jo
ną užsuko praėjusio ketvir
tadienio vakarą. Čia ji gal 
pabuvos keletą dienų.

Kaipi ir visuomet, Ona 
nusiteikusi labai gerai, d 
kalbumo jai niekad ne
trūksta—su ja nuobodžiau
ti netenka.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE

Clevelando pažangi e 8 i ų 
tarpe ji visur figūruoja t— 
niekur be jos neapsieinama.

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

6 p.—Laisvi (Liberty)—Antr., birželio (June) 26, 1962




