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KRISLAI
Reakciniai asilai.
Tautos atmatų rauda.
Tie mūsŲ “lietuviai milžinai.
Tebesapnuoja.

Anksčiau ar vėliau.

— Rašo A. Bimba —
Du įžymūs reakciniai res- spaudimą, 

publikonai užsispyrė pasirody
ti didžiausiais asilais. Jais yra 
senatorius Hruska iš Nebras- 
kos ir kongresmanas Dervvins- 
ki iš lllinojaus. Apie juos su
žinojau iš laiško nuo respubli
konų partijos nacionalinio ko- 
mJeto.

Ponai Hruska ir Derwinski 
pateikė Kongresui bilių, kuria
me reikalaujama, kad Ameri
kos atstovybė Jungtinėse Tau
tose “išvaduotų komunizmo 
pavergtas tautas.” J tų tau
tų skaičių, žinoma, įeina ir 
mūsų Lietuvėlė.

Ką pagiedos mūsų Kongre-!ja turi virš 
sa£? Juk Kongrese yra žmo-Į ......................

Jeigu vienur karo pavojus 
mažėja, tai kitur didėja

Jungtinės Tautos. — P.:armiją. Pietų Korėjos val- 
Morozovas, Tarybų Sąjun- džia pasiūlymą atmetė, o 
gos delegatas, reikalavo1 jos generolas Ghang Oh- 
Jungtinių Tautų daryti }kim reikalauja armijos ap- 

kad Jungtinės I ginklavimo JAV atominiais 
Valstijos ištrauktų savo ar-■ ginklais.
mijos ir orlaivyno dalinius: A/r
iš Pietų Korėjos. Jis sakė, j. Morozovas nurodę, 
kad jau devyneri metai, kai i ,a ■ 99 1‘ njine-
Korėjoje karas baigėsi, bet r .. t _ TZ _.TAAr\J , m . /.A zjnn 1 Puolimo Siaurines Koreios,JAV ten laiko apie 60,000 1 , . . .... .< .’
vyru armija ir blogina tai-i va‘dlmnkai ,ir ™htarmiai 
kos reikalus. vadai sake, kad jie ruošia-

m-i • - „ „ įsi prie nouio užpuolimo.Tik pries porą savaičių j 1 ji

Šiaurės Korėjos Liaudies | Morozovas sakė, kad su- 
Respublika kreipėsi į Pietų; mažėjo karo pavojus Laoso 
Korėjos vyriausybę, kvie- į srityje, bet JAV šalininkai 

paaštrino santykius Korė
joje ir čiang Kai-šekas Ki
nijos pamaryje.

čiant sumažinti armiją iki 
100,000. Dabar Pietų Korė- 

500,000 vyrų

!>

Atskrido "Žalgirio'*
irklinink^ komanda
Vilnius. — Birželio 28 

dieną į Jungtines Valstijas 
išskrido Lietuvos sportinin
kai, Vilniaus Akademinės 
“Žalgirio” aštuon v i e t ė s 
valties irkluotojai —Tary
bų Sąjungos čempi jonai, 
iškovojusieji teisę atsto
vauti Tarybų Sąjungą Phi- 
ladelphijoje įvykstančiose 
irklavimo varžybose.

Išvykę sportininkai yra: 
Romos olimpiados vice- 
čempijonai Antanas Bagdo
navičius ir Zigmas Jukna, 
Dimitrius Semionovas, Pet
ras Karia, Vytautas Brie-

lus Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų sporti
ninkų susitikimas, o antra
sis draugiškas.

A. Vaivutskas

New Yorkas. — “Žalgi
rio irklininkai ir kiti tary
biniai sportininkai atskrido 
į New Yorko International 
orlaukį. Juos pasitiko TSRS 
pareigūnai iš Jungtinių 
Tautų delegacijos, žalgirie
čiai paskubomis apžvalgė 
New Yorko didmiestį ir iš
vyko į Philadelphiją.

Čiang Kai-šekas provokuoja 
Jungtines Valstijas į karą

nių su galvomis. Jie žino, kad | 
su tokia rezoliucija pasirody
mas Jungtinėse Tautose būtų 
tik dar vienas kvailas šaltojo 
karo manevras, iš kurio didelė 
Jungtinių Tautų dauguma tik 
skaniai pasijuoktų.

J. E. Jacksonas, “Workerio” 
redaktorius, laimėjo bylą

dis, Viačeslavas Čiorstvas, 
Juozas Jegelavičius ir Juri
jus Larinsonas, Komandos 
kapitonas, jos treneris ir 
irklininkas — Ričardas 
Vaitkevičius.

Amerikoje mūsų sporti
ninkai turės du susitiki-
mus. Vienas jų bus oficia- 1 kais.

šeštadienį, birželio 30 d., 
“Žalgirio“ irklininkai jau 
darė irki a v i m o prati
mus Schuylkill upėje, Phi-1 
ladelphijoje, kur jie liepos I 
4 dieną turės varžybas su 
Jungtinių Valstijų irkliniu-

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
jeigu Kinija veiks atsiėmi
mui Quemoy ir Matsu salų 
grupės, kurios yra Kinijos 
pakraštyje, tai Jungtinės 
Valstijos nestovės nuošaly
je”. Šis jo pareiškimas ne
suderinamas su pareiški
mais, kuriuos jis darė kan
didatuodamas į JAV prezi
dentus.

Komentatoriai daro' išva
da, kad Kenedis skaitosi su 
pirmesnių valdžių pareiški
mais, ypatingai Eisenho- 
verio, kuris grąsino Kinijai 
karu, jeigu ji ginklų pagal

ba sieks atsiimti tas salas.
Eilė kongresmanų ir vei

kėjų išreiškė minti, kad tos 
salos neturi nei militarinės, 
nei ekonominės svarbos, bet 
Čiang Kai-šekas ten laiko 
daug militarinių jėgų—-ir 
nenori nuo salų pasitrauk
ti. Washingtone supranta, 
kad Čiang Kai-šekas yra 
įsitikinęs, kad jeigu mūšiai 
prasidės dėl tų salų, tai į 
karą prieš Kiniją bus įvel
tos Jungtinės Valstijos. Jis 
tikisi, kad Jungtinės Vals
tijos karą laimėtų ir Čiang 
Kai-šekas gautų vėl valdyti 
Kiniją.

Pasaulinis Kongresas už 
pilną nusiginklavimą

Akrą, Gana. — Pastan- kad tuojau butų sulaikyta

Lietuva, Latvija, Estija, Len
kija, Vengrija ir kitos socia
listinės šalys labai gražiai ver
čiasi be tokių tuščiagalvių, 
kaip Hruskas ir • Derwinskis, 
užvirimo. Jos neprašo jų glo
bos.• _______

Net du pabėgėliai — muzi
kas Jul. Gaidelis ir rašytojas 
St. Santvara—nutarė kuo nors 
atsižymėti. Nieko neturėčiau 
prieš tai, jei jie savo piktais 
seilėjimais neliestų lietuvių 
tautos. Dabar gi negalima ty
lėti.

Ponai Gaidelis ir Santvara 
sukūrė “Kantatą apie Lietu
vą” — suprantama, apie mū
sų mieląją nūdienę Lietuvą. 
Visoje savo kantatoje jie nė 
vieno gero žodelio jai neturi. 
Viskas tik tamsu, tik baisu. 
Taip tamsu, kad joje net “pra
dingus iš langų, sodų ir veidų 
giedra.” Jai “sparnus pakirto 
sunki, nuožmi nelaisvė,” o tuos 
mūsų brolius “lietuvius milži
nus pančiais apkalė” ir t.t.

Tuo tarpu, kaip žinia, tie 
mūsų milžinai net pasiraitoję į 
rankoves kala sau nają, šviesų | 
gyvenimą ir visam pasauliui 
didžiuojasi savo šauniausiais 
laimėjimais.

Man atrodo, kad šitas Gai
delio ir Santvaros b i a u r u s 
spjaudymas ant Lietuvos jų 
karjeros nepakels nei per na
go juodymą. Priešingai, nuo 
dabar kiekvienas padorus lie
tuvis į juos ir jų ‘anktatą” 
žiūrės su didžiausiu pasipikti
nimu.

Washingtonas. — United 
States Court of Appeals 
persvarstė James 'E!. Jack- 
sono, buvusio “Daily Wor
ker” redaktoriaus, atsikrei- 
pimą, ir panaikino žemes
niojo teismo nuosprendį.

Federalinis teisėjas A. 
Holtzoff buvo nuteisęs 
Jacksoną šešiems mėne
siams į kalėjimą už “panie
kinimą teismo”. Mat, Jack
sonas atsisakė “Grand ju
ry” atsakinėti apie JAV

Komunistų partijos veiki
mą.

Dabar trys teisėjai per
svarstė jo apeliaciją ir pa
naikino Holtzoffo n u o- 
sprendį.

Tai jau antras toks U.-S. 
Court of Appeals nuospren
dis. Birželio 7 d. jis, už pa
našų “prasikaltimą”, panai
kino žemesniojo teismo 
nuosprendį reikale Phillip 
B. Barto, JAV Komunistų 
partijos nacionalinio orga
nizatoriaus.

©ai dėl poteriavimo 
viešose mokyklose

gomis Ganos prezidento 
Kwame Nkrumaho ir kitų 
veikėjų čionai įvyko Pasau
linis šuva ž i a v i m a s po 
obalsiu: “Pasaulis be ato-

Washingtonas. — Visi 
padorūs amerikiečiai, įver
tindami Jungtinių Valstijų 
laisvės tradicijas, sveikina

Iš “muzikos ir dainos pa
saulio“ persikelkime į politi
kos pasaulį. Čia turime reika-Į 
lą su skirtingos rūšies lietuvių 
tautos atmatomis. Paimkime 
Chicagos kunigų laikraščio 
bendradarbį Praną Dailidę. Į 
Jis irgi net sušilęs “vaduoja” 
tą pačią mūsų Lietuvą, drąsiai 
pareikšdamas, kad jis savo 
misiją atliks tik vokiečių (hit
lerinių, žinoma) pagalba. Jo 
žodžiais: “tik su Vokietijos 
apjungimu Lietuvos... išlaisvi
nimo problema pasidarys ak
tuali.’’

O toji Dailidės “apjungta 
Vokietija“ būtų hitlerinė Vo
kietija. 

1 I —
Išgirdęs apie Aukščiausiojo 

teismo nuosprendį dėl pašali
nimo poterių iš viešųjų mo
kyklų, kongresmanas Andrews .

Artistas Faulkas 
gaus $3,500,000

New Yorkas. — Aukš
čiausiojo teismo džiūrė 
priteisė, kad artistui 
John Henry Faulk būtų su
mokėta $3,500,000 kaip at
lyginimas už nuostolius, 
kuriuos jis panešė dėl ne
teisingų kaltininmų.

J. H. Faulk yra radijo ir 
televizijos artistas. Awere, 
Inc., V. W. Hartnett ir L. 
JAHnson išleido aplikraš- 
tį, kaltindami artistą ko
munistų veikloje. Iš prie
žasties tų kaltinimų jis ne
teko darbo.

Newberry, Anjglija. — 
Tūkstančiai anglų demons
travo reikalaudami panai
kinti atominius ginklus. Po
licija areštavo 320 demon
strantų.

iš Alabamos suriko: “Jie ne
grus suvedė į mokyklas, o die
vą išvarė iš mokyklų.“

Bet visa pažangioji Ame- 
•ika nuoširdžiausiai sveikina 

šitą Aukščiau šioj o teismo 
nuosprendį.

Formozos sąsiauryje Čiang 
Kaišeko rankose salos Quemoy 
ir Matsu yra didžiajai Kinijai 
peilis po kaklu. Anksčiau ar 
vėliau jos turės būti išlaisvin
tos. Kartu Čiango klika turės 
išsinešdinti ir iš Formozos.

Tai turėtų suprasti mūsų vy
riausybė. Jos per Čiangą už
grobimas tų Kinijos sričių ne
turi jokio pateisinimo,

Sukels fondą dėl 
įsiveržėlių

New Yorkas. — Suorga
nizuotas iš 52 asmenų ko
mitetas sukėlimui $62,000,- 
000 fondo išpirkimui iš Ku
bos interventų. Laike 1961 
m. invazijos į Kubos rankas 
pateko 1,179 interventai. 
Kuba nustatė, kad už jų pa
darytus nuostolius, turi 
būti interventai išperkami. 
Pagal jų prasikaltimą ir 
kaina nustatyta nuo $25,- 
000 iki $100,000.

Komitete veikia prezi
dento patarėjas generolas 
Lucius Clay, Bostono kata
likų kardinolas R. • Cushin- 
gas ir Kenedienės sesuo — 
princesa Stanislas Radz- 
Will.

Aukščiausio Teismo nutari
mą, kad poterių kalbėjimas 
viešose mokyklose negali
mas, nes tai yra prieštara
vimas JAV Konstitucijai.

Spaudas konferencijo j e 
prezidentas Kenedis sakė, 
kad, ar kas sutinka, ar ne, 
bet privalo remti JAV 
Aukščiausio Teismo tarimą, 
o religingus žmones ragino 
daugiau melstis namie ir 
bažnyčiose.

Po teismo patvarkymo 
katalikų vadai ir reakciniai
politiniai asmenys labai 
piktai puolė teismo nutari
mą, ir Kongrese tuojau 
įnešė bi.lius “pataisyti” 
Konstituciją.

Bet dabar atvėsta, nes 
JAV Konstituciją ne taip

(lengva perdirbti, o religijos minių bombų“. Suvažiavo iš 
atskyrimas nuo valstybės j viso pasaulio delegatai, 
yra sena ir amerikiečių Tarp JAV delegatų buvo ir 
gerbiama tradicija. James J. Wadsworth, bu-

Suprantama, dar triukš- vęs JAV delegatas Jungti- 
mauja kardinolas Spellma- i nėse Tautose.
nas ir kiti. Mat, jie žingsnis 
po žingsnio siekia katalikų 
tikėjimą padaryti valdžios 
globojamu. 1947 metais 
jiems pavyko pravaryti | 
įstatymą, kad autobusai 
vežtų vaikus į parapijines 
mokyklas. Dabar jie veda 
kampaniją, kad parapijinės 
mokyklos būtų finansuoja
mos iš valdžios iždo, o mo
kyklose nori įvesti verstiną 
poteriavimą.

Roslyn Heights, N. Y., 
gyvena R'othų šeima, kuri 
buvo viena iš tų, kurios 
skundėsi JAV Aukščiau
siam Teismui prieš verstiną 
poteriavimą. šeima pranešė 
policijai, kad dabar gavus 
daug grąsinančių laiškų.

400 menininkų už sulaikymą 
atominių bombų bandymų
New Yorkas. — Birželio sako: “Mes kreipiamės į vi- 

26 dieną “The New York sus pasaulio žmones,—ragi

Suvažiavimas reikalauja,

Winston reikalauja 
iš JAV $1,000,000

atominių bombų bandymai 
ir eita prie nusiginklavimo. 
Jis pasisakė už tai, kad 
Jungtinės Tautos energin
giau veiktų už nusiginkla
vimą. Kartu kreipiami į 
JAV ir TSRS, kad jos švel
nintų nsutikimus ir dau
giau parodytų noro susi
tarimui.

Suvažiavimas pasisakė ir 
už Kinijos priėm imą į 
Jungtines Tautas.

Virš 40,000 angly 
demonstravo

Londonas. — Wales sri-New Yorkas. — United
States Court of Appeals 5' tyje virš 40,000 anglų mai- 
balsais prieš 4 leido Komu- nierių ir jų šeimų narių de
nis tų partijos veikėjui Hen- monstravo prieš Vakarų 
ry Winstonui skųsti Jungti- Vokietijos armijos manev- 
nes Valstijas, reikalaujant nis.

“TUŠČIOS VAKARŲ 
PASTANGOS

Berlynas. — W. Ulbricht, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vadas, sakė, 
kad Vakarai tęsia seną po
litiką kviesdami TSRS tar
tis Berlyno reikalais. “Ber
lyne būtų ramu, jeigu iš 
vakarinio Berlyno nedary
tų provokacijų”, sakė Ulb- 
richt’as. Jis sakė, kad tuo 
reikalu turi tartis vakari
nio Berlyno valdžia su V. 
D. Respublika.

Detroitas. — Birželio pa
baigoje sumažėjo naujų au
tomobilių gamyba.

Times” išspausdino virš 400 
Jungtinių Valstijų meni
ninkų pareiškimą. Jie sako, 
kad politiniai yra daugelio 
pažvalgų, bet visus juos 
jungia bendras reikalas — 
gyventi.

Jie atžymi, kad atominių 
ginklų gaminimas ir jų 
bandymas jau dabar neša 
žmonijai daug nelaimių, gi 
augantis atominio karo pa
vojus visus žmones laiko 
nuolatinėje baimėje, nes 
toks karas: būtų šimtų mi
lijonų žmonių mirtis ir su- 
nanikinimas visų kultūros 
ir mokslo atsiekimų.

Menininkai, tarp kitko,

name veikti, kad būtų at
siektas valstybių susitari
mas, kad uždraustų atomi
nius ginklus ir esamus pa
naikintų...

“Mes pareiškiame, kad 
žmonijos gyvavimas yra 
brangesnis, negu visi nesu
tikimai. Ne tik tautų va
dai, bet ir pačios tautos tu
rime pareigą pastoti karui 
kelią, sudaryti sąlygas ra
miam ir taikiam sugyveni
mui”.

Katama, Sicilija. — Vėl 
pradėjo veikti Etna kalno 
vulkanas. Vulkanas yra 
beveik 11,090 pėdų aukšty
je.

atlyginimo $1,000,000 už ne
tekimą regėjimo.

1949 m. JAV nuteisė 10 
komunistų į kalėjimą, kal
tinant, kad būk jie “suokal- 
biavo nuversti valdžią“. Jų 
tarpe buvo nuteistas ir įka
lintas H. Winstonas.

1960 metais kalėjimo dak
tarai padarė klaidingą iš
vadą, būk Winstonui.auga 
guzas ant smegenų ir pada
re operaciją. Pasekmėje tos 
operacijos jis neteko regė
jimo.

Mexico City. — Prezi
dentą Kenedį ir jo žmoną 
pasitiko skaitlingos masės 
žmonių. Meksikos valdžia 
išvakarėse prezidento atvy
kimo areštavo apie šimtą 
kairiųjų vadų, kad neįvyk
tų demonstracijų.

Londonas. —Lėktuve, ku
riame Dr. Robertas Soble- 
nas buvo gabenamas iš Iz
raelio į Jungtines Valsti
jas, jis persipiove sau kai
rios rankos riešelį ir įdūrė 
į vidurius — tikslu nusižu
dyti. Sakoma, kad jis labai 
daug kraujo neteko. Con
done jis paimtas į ligoninę.

Vakarų Vokietija, kuri 
yra NATO narė, prisiuntė 
tūkstančius kareivių, vado
vaujamų hitlerinių genero
lų, manevrams Anglijoje.

“Šalin vokiečius!.. Šalin 
hitlerininkų invaziją!” šau
kė demonstrantai. Jie pa
siuntė protestą savo val
džiai, kuri įleido vokiečius į 
Angliją.

Politinis cukraus 
skandalas

Washingtonas. — Senati
ms Komitetas Užsie n i o 
Santykių reikalais turi 
daug keblumų su Dominikos 
respublika. Dabartinė jos 
vyriausybė pareiškė, kad 
prezidento Kenedžio “Alli
ance for Progress” progra
ma, paramai Lotynų šalių, 
sužlugo. Mat, Dominika 
prašė finansinės paramos, 
ir jos prašymas buvo at
mestas.
Kad paveikus į Dominiką, 

prekybos departamen tas 
sumažino iš Dominikos cuk
raus pirkimą. Bet kai kurie 
JAV senatoriai turi cuk
raus plantacijas Dominiko
je, ir tas paliečia jų pelnus.
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Šių mėty Liepos Ketvirtoji
PRIEŠ 186 METUS, liepos 4-ąją, kai buvo paskelb

ta JAV nepriklausomybės deklaracija, mūsų šalis gyve
no karo laikotarpį—ji kovojo prieš britus kolonistus už 
savo laisvę, už savo nepriklausomybę.

Šiandien JAV niekas negresia užpuolimu; šiandien 
mūsų šalies nepriklausomybė yra saugi.

Deja, amerikinis kapitalizmas taip išaugo, kad jis 
patapo imperialistiniu, ir šiandien jis grūmoja kitų ša
lių nepriklausomybėms.

JAV turi pasaulyje daugybę militarinių bazių, o 
kai kur mūsų kariai jau žūsta kovose su žmonėmis, ko
vojančiais už savo nepriklausomybę ir laisvę. Antai Pie
tų Vietname, kur vyksta pilietinis karas,—mūsų kariai, 
kurių, sakoma, ten esą apie 5,000,—padeda liaudies 
priešams išsilaikyti valdžioje, kad galėtų plėšti ir engti 
darbo žmones, kaip plėšė ir engė per šimtus metų. Tai 
tik vienas pavyzdys.

— o —
KALBĖSIME VIENAIP ar kitaip, musų šalis šian

dien ginkluota iki ausų ir vis ginkluojasi. Šiuos žodžius 
rašant, Pacifike tebevyksta branduolinių ginklų bandy
mai, kurie teršia atmosferą, kurie grūmoja milijonų 
žmonių sveikatai.

Daną dieną mūsų šalies Gynybos sekretorius McNa
mara, kalbėdamas Michigano valstijos studentams, pa
reiškė ir tai: kaip JAV žada kariauti branduoliniais 
ginklais. Girdi, jis siūlysiąs Tarybų Sąjungai, kad, kilus 
atominiam karui, nebūtų mėtomos bombos ant miestų 
—kad jos butų mėtomos ant militarinių bazių!..

Visa tai primena “švarių bombų” istoriją...
— o —

ŠIŲ METŲ LIEPOS ketvirtąją Amerikos žmonės 
privalo pasisakyti prieš karą, už nusiginklavimą, už 
branduolinių bombų sunaikinimą, kad pasaulis galėtų 
atsidusti, kad žmonija galėtų ramiai gyventi, kurdama 
šviesesnį sau ir busimosioms kartoms rytojų!

I f

Reikšmingas Aukščiausiojo 
teismo sprendimas ..

NIUJORKO VALSTIJOS švietimo taryba (Board 
of Regents) dar 1951 metais—makartizmo laikais—pa
gamino neilgą maldelę ir pareikalavo, kad viešosiose 
valstijos mokyklose mokytojai ir vaikai, prieš prade
dant pamokas, ją garsiai perskaitytų. Vadinasi, tai val
džios įsakymas, ir jis turi būti vykdytas gyveniman. 
Valdžia įsako, kaip žmonės turi melstis ir kada melstis.!

Visa tai, aišku, prieštarauja JAV] Konstitucijos Pir
majam Amendmentui, kuris griežtai pasako, kad val
džia neturi teisės žmones versti melstis, neturi teisės ir 
drausti jiems melstis. Kitais žodžiais: paliekama kiek
vienam žmogui teisė—melstis ar nesimelsti.

Bet Niujorko valstijos “švietėjai”, makartizmo už
kerėti, Pirmojo amendmento nepaisė: įsakė jie, kad kal
bėtų jų pagamintą maldą kiekvienas vaikas, bus jis tos 
religijos ar kitos, bus jis bedievio - ateisto vaikas ar ti
kinčiojo!

— 0 —
ATSIRADO PENKI drąsūs piliečiai - vaikų tėvai, 

gyveną Hyde Park miestelyje, Niujorko valstijoje, ir 
išstojo prieš “švietėjų” sugalvotą “maldą”. Jie kreipėsi 
j Aukščiausią Niujorko valstijos teismą, kad jis tą 
“švietėjų” tarimą - maldą atmestų. Teismas—penkiais 
balsais prieš du—atsisakė penkių piliečių reikalavimą 
patenkinti.

Tuomet skundėjai apeliavo į JAV Aukščiausiąjį 
teismą, ir šis teismas š. m. birželio 25 d. paskelbė savo 
sprendimą tuo klausimu. Sprendimas: verstinas mal
dos skaitymas mokyklose prieštarauja JAV Konstituci
jos Pirmajam amendmentui, todėl jis turi būti atriestas!

Sprendimą parašė teisėjas Hugo Black. Už jį bal
savo teisėjai Warren, Harlan, Clark ir Brennan. Teisė
jas Douglas parašė savo atskirą opiniją, kuri esmėje 
sutinka su daugumos. Tik vienas teisėjas Stewart bal
savo prieš, o du teisėjai,—White ir Frankfurter—nebal
savo—pastarasis serga, o pirmasis buvo paskirtas teisė
ju jau po to, kai šį klausimą teismas jau buvo pradėjęs 
svarstyti.

Taigi, nors dalykas liečia Niujorko valstiją, tačiau 
šis sprendimas palies ir visas kitas šalies mokyklas kito
se valstijose. Palies ta prasme, kad nevalia valdžiai kiš
tis į religinius reikalus, nevalia versti žmones kalbėti 
maldas, melstis, nes tai draudžia šalies Konstitucija.

— o —
SUJUDO, SUKILO visokio plauko reakcionieriai 

prieš šį teismo sprendimą. Katalikų dvasininkija, viso
kie rasistai, visokie fašistiniai elementai pradėjo Aukš
čiausiąjį teismą niekinti, purvinti.

Šalies Kongrese jau galvojama apie paruošimą JAV 
Konstitucijos “pataisymui” projekto—“pataisymui”, ku
ris leistų valdžiai versti žmones melstis!..

Neklauso jie balso padoresnių žmonių, kurie sako:

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months,) $5.50 
Fjoręign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
___ _____________________________________________________________ . . ____________ ______________ ■ ............ ..........................................................—.................................. ...........................................................

Iš KUR TAS, 
NEDAKEPTAS 
JŲ “ŽINOVAS”?

S. J./Jokubka rašo “Vil
ny”: ikid (■’ -"i '

Buržuaziniai nacionalistai 
šiemet, vasario 16 d. išvakarė
se, kažkur rado žmogų, var
du inž. Miklovas. Ruošia jam 
mitingus ir siuntinėja į lietu
vių kolonijas sakyti kalbų, nu
kreiptų prieš Tarybų Lietuvą. 
Daugiausia juo naudojasi P. 
Grigaičio ALTas.

Tvirtina, kad tas inž. Mik
lovas neseniai atbėgęs iš Lie
tuvos ir viską žino, kas tenai 
dedasi. Gi mums atrodo, jis 
yra kažkur “iškeptas,” anti
tarybiniam darbui paruoštas, 
jeigu ne čia Amerikoje, tai 
Prancūzijoje, Vakarų Vokie
tijoje, ar kur kitur.

Nes iš jo kalbų, kuo daugiau 
jų klausaisi ar skaitai, stačiai 
peršasi išvada, kad jo suprati
mas apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje nė kiek nepranašesnis, 
kaip kiaulės supratimas apie 
debesį.

VARDAN TAIKOS!
Šių metų gegužės mėne

sio 9 d. Tarybų Sąjungoje 
buvo iškilmingai atžymėta 
kaip pergalės diena prieš 
fašistinę Vokietiją. Mat, 
1945 metų tą dieną vokiečių 
fašistiniai generolai oficia
liai ir formaliai pasidavė 
Tarybų Sąjungai —• Berly
ne pasirašė po dokumentu, 
skelbiančiu, jog besąlyginiai 
pasiduoda, jog fašistinė vo
kiečių armija tapo nugalė
ta, sumušta!

Tai buvo, atsimename, di
džiulis džiaugsmas visam 
demokratiniam pasauliui.

Laikraštis “Tėvynės bal
sas,” pažymėjęs tą istorinę 
pergalės (dieną,, spausdina 
tokį pareiškimą:

Minėdami septynioliktąsias 
šios istorinės pergalės metines, 
mes teisėtai didžiuojamės tuo, 
kad Tarybinės Armijos greto
se, kartu su kitų broliškųjų ta
rybinių tautų atstovais, petys 
į petį kovojo geriausieji Ta
rybų Lietuvos sūnūs.

Amžiams lietuvių tautos šir
dyje degs meilė Tarybinei Ar
onijai ir jos kariams, apgy- 
nusiems savo kraujo ir gyby- 
bės kaina Lietuvos laisvę ir 
n e p r i klausomybę, išvadavu
siems ją iš hitlerinės okupa
cijos; Tarybinė Armija išgel
bėjo Lietuvos liaudį nuo visiš
ko sunaikinimo, kurį jai ruo
šė nacistiniai vandalai.

Septyniolika metų ! Per šį 
laiką mūsų gimtinė seniai iš
gydė karo padarytas žaizdas 
ir pažengė toli į priekį. Su
klestėjo Lietuvos pramonė ir 
žemės ūkis, mokslas ir menas, 
kasmet vis labiau kyla visų 
Nemuno krašto gyventojų ge
rovė. Ir kaip tik todėl, kad 
mes ateityje norime dar gra
žiau gyventi, esame tvirtai pa
siryžę išsaugoti taiką, į kurią 
jau vėl kėsinasi tamsiosios im
perialistinės jėgos. .

Ir jūs, mieli užsienio lietu
viai, mūsų broliai ir sesės, 
galite prisidėti prie to, kad 
daugiau niekad gyvenime ne
būtų griaunami Lietuvos mies
tai, kad nežūtų jos gyvento
jai—seni ir jauni, motinos ir 
tėvai, sūnūs ir broliai, dukros 
ir seserys. Jūsų šventa parei
ga, kur begyventumėte, ką be
darytumėte visokeriopai remti 
taikos šalininkų judėjimą, dė
ti visas pastangas, kad žmoni
ja būtų visiems laikams išva

kas nori melstis, gali namie tai daryti arba teeina į baž
nyčią.

Kaip tik panašiai praėjusį trečiadienį kalbėjo ir 
prezidentas Kenedis.

Iš tikrųjų, kas nori melstis, gali melstis kur jis no
ri, jam nieks nedraudžia, bet kodėl valdžia turėtų vers
ti .žmones melstis?!.

Pietinių valstijų rasistai yra įdūkę ant Aukščiau
siojo teismo už tai, kad jis pasisakė prieš negrų segre
gaciją, tai dabar jam keršina. Katalikų hierarchija 
dūksta dėl to, kad ji nori Ameriką paversti fašistine, 
antrąja Ispanija.

Mes manome, jog šis Aukščiausiojo -teismo sprendi
mas yra labai geras ir laiku paskelbtas!

duota nuo karo siaūbo, l<Ld 
visi žmonės ‘visame pasaulyje 
gyVehtų ^liiiąi ir laimingais i ,

Pažangioji; i Amerikos; lie
tuviu visuomenė kieki bega
lėdama prisideda prie kovos 
už taikos išlaikymo reikalą. 
Yra, tačiau, pas mus “veiks
nių,” visokių prasiradusių 
elementų, lietuvių tautos at
matų, kurie trokšta karo. 
Mūsų pareiga kovoti su jais, 
veikiant už taiką.

“Už PASAULĮ 
BE BOMBOS”

Tokiu obalsiu buvo su
šaukta tarptautinė asamb
lėja, kurioje dalyvavo visos 
eilės neutralių valstybių at
stovybės. Asamblėja įvyko 
Ganos s o s tu n ė j e, Akros 
mieste. Prasidėjo birželio 
22 d. Į asamblėją-konferen- 
ciją buvo pakviesta ir Tary
bų Sąjungos delegacija, o 
jai vadovavo Justas Palec
kis.

Asamblėjos pradžią šitaip 
aprašo TASSo žinių agentū
ros korespondentas:

Atidarant asamblėją, didelę 
kalbą pasakė Ganos respubli
kos prezidentas Kvamė Nkru- 
ma.

Ginklų kaupimas kaip pa
grindas “deryboms iš jėgos 
pozicijos” ir yra ta pati dirva, 
kurioje nuolat dygsta karo 
sėklos, kalbėjo Nkruma. Ta
čiau tikslinga politika dabar 
yra taika, nusiginklavimas ir 
atominių bombų bandymų už
draudimas. Mūsų šimtmetyje 
nėra nė vieno tikslo, kurį bū
tų. galima pasiekti pasauliniu 
karu, pasakė prezi d e n t a s . 
Priešingai, mūsų šimtmetyje 
nėra nę vięno tikslo, kurio ne
būtų galima pasiekti, taikiai 
“panaudojant pašaulinius ištek
lius.- i i
. : Kalbėdamas?. ;apie neutrau- 
mo politiką, Nkruina pasakė, 
kad neprisijūngimp politika nė
ra neutralistipio nusišalinimo 
politika. Mūsų saugumas bus 
ne didesnis už(stručio saugumą, 
'kai jis įkiša ;^alvą į smėlį ir 
įsivaizduoja’nežinąs, kas vyks
ta aplink. Todėl žmonių par
eiga visame pasaulyje — po
zityvi kampanija, žadinant pa
saulio sąmonę, siekiant, kad 
būtų uždrausti atominiai ban
dymai, likviduoti visi masinio 
naikinimo ginklai ir sumažinta 
įprastinė ginkluotė.

Dviejų paskutinių siaubingų 
karų pamokos, toliau kalbėjo 
Nkruma, rodo, be viso kito, ir 
tai, koks nenaudingas šiuolai
kinėmis aplinkybėmis yra pa
saulinis karas. Mažiau kaip 
per du dešimtmečius nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 
didžiulė žemės rutulio dalis, 
kurioje anksčiau viepatavo ko
lonizatoriai, tapo laisva. Kar
tu su socialistinių valstybių 
įsikūrimu Rytų Europoje ir 
Kinijoje tai labai paveikė jė
gų pusiausvyrą tokia linkme, 
kokios jokiu būdu nebuvo nu
matyta 1939 metais.

Aš tvirtai tikiu taikiomis 
permainomis, pasakė Nkruma. 
Tačiau permainos negali visa
da vykti neprievartos keliu. 
Tam tikrais laikota r p i a i s 
liaudies masės atskirose šaly
se negali išsivaduoti nuo 
neapkenčiamo režimo kitaip, 
kaip ginkluotu sukilimu, ir jos 
nevengs tokio sukilimo tik to
dėl, kad tai gali pažeisti di
džiųjų blokų jėgų pusiausvy
rą.

Mes pasiekėme tokį momen
tą, pasakė baigdamas Kvamė

-l&kJiiumaįi kai kiekvienas iš mū
sų turi;;pųspręsti, ar mes gy
vensiu^, jxęrmaliai ir laimin
gai, be sunaikinimo grėsmės, 
arba mes ' būsime sunaikinti 
atominiame : Ikare. Tad pasi- 
kVieskifne įi'pagalbą savo įsi
tikinimų, drąsą, ir imkime veik
ti. • ’ •.

Po prezidento Nkrumos kal
bos asamblėjos dalyvius pa
sveikino tarptautinės Lenini
nės premijos “Už taikos stipri
nimą tautų tarpe” laureatas 
dr. Du Bois, asamblėjos dele
gatai, atvykę iš Tarybų Sąjun
gos, Indijos, Jungtinių Valsti
jų, Maroko^ Pakistano ir kitų 
šalių. Visi kalbėjusieji, jų tar
pe ir Tarybų Sąjungos delega
cijos vadovas J. Paleckis, pa
dėkojo asamblėjos organizato
riams už pakvietimą joje da
lyvauti ir ragino padaryti vis
ką, kad šios asamblėjos rezul
tatai teigiamai paveiktų visuo
tinio ir visiško nusiginklavimo 
problemos ir tarptautiniu mas
tu griežtai kontroli u o j a m o 
branduolinio ginklo uždraudi
mo problemos išsprendimą.

Pasibaigus pirmajam plena
riniam asamblėjos posėdžiui, 
prasidėjo uždari penkių jos 
komitetų posėdžiai.

busimieji aktoriai
Šiemet Vilniaus Valstybi

nės konservatorijos teatrinį 
fakultetą baigė devyni jau
nuoliai-busimieji aktoriai- 
aštuoni vaikinai ir viena 
mergina. A. Kratulis šitaip 
apie juos pasakoja “Tėvy
nės balse”:

Jaunieji aktoriai turi būti 
visapusiški, sugebą pavaizduo
ti įvairius charakterius, tik ta
da jie savo darbe galės nuo
lat tobulėti, vystyti visus sa
vo gabumus. Konservatorija 
ir stengėsi juos tokiais paruoš
ti, skatino juos lavintis, ir ne 
vien tik dramos srityje.

Kad tai naudinga, suprato 
ir patys stūdėintai. Pereitais 
metais, atostogaudami, jie su
sibūrė į estradinį ansambliu- 
ką ir koncertuodami keliavo 
po miestus ir kaimus.

Dabar šis devynetas baigia 
ruošti programą koncertui, 
kurį vertins net valstybinių 
egzaminų komisija.

žinoma, egzaminatoriai di
džiausią dėmesį kreips į dra
mos veikalus, kuriuos paruošė 
busimieji aktoriai, į jų vaidybą. 
O vaidmenų kiekvienas absol
ventas turi sukūręs nemaža. 
Besimokydami konservatorijo
je, jie per penkerius metus 
pastatė šešiolika spektaklių, 
kuriuos matė Vilniaus visuo
menė. Toks didelis nuveiktas 
darbas ir, be to, geras žiūro
vų įvertinimas byloja apie jau
nųjų artistų meninį subrendi
mą.

Tuo tarpu dauguma jų atėjo 
į konservatoriją tiesiog iš vi
durinės mokyklos. Tai Kapsu
ko darbininko sūnus Bronius 
Klevinskas, taujeniškis Albi
nas Budnikas, rietavietis Povi
las Stankus, zarasietė Algė 
Savickaitė, šiaulietis Regiman
tas Adomaitis. Du draugai— 
Antanas Šurna ir Saulius Si- 
paitis—nusprendė stoti į kon
servatoriją, mokydamiesi Kau
no J. Gruodžio vardo muzikos 
mokykloje. Vaikų namų auk
lėtinis Romas Mickevičius at
ėjo į konservatoriją po to, kai 
baigė Švenčionių pedagoginę 
mokyklą. Česlovas Stonys (iš 
Kelmės), baigęs vidurinę mo
kyklą, metus dirbo, o tik po 
to toliau tęsė mokslą.

—Juk niekur kitur taip 
greitai ir taip gerai neprisižiū
rėsi žmonių charakterių, kaip 
dirbant kartu su jais,—pasa
koja Česlovas.

Prabėgs dar savaitė kita, ir 
jaunuoliai, gavę aukštosios 
mokyklos baigimo diplomus, 
papildys Lietuvos aktorių ei
les.

Red. atsakymai
A. Norkienei, Dėt r o i t, 

Mich. —Jūsų rašinėliu ne
pasinaudosime, kadangi jis 
neturi svarbesnės visuome
ninės reikšmės.

New Yorke daugiau skurdo, 
kaip kituose didmiesčiuose

Tymsterių unijos New 
Yorko taryba pagamino pla
tų raportą apie ekonominį 
žmonių gyvenimą New Yor
ke. Raportas buvo patiek
tas Ekonominio Progreso 
konferencijai.

Minimas raportas parodo, 
kad New Yorke yra dau
giau skurdo, kaip kituose 
Jungtinių Valstijų didmies
čiuose. Apie 49 procentai N. 
Y. šeimų gyvena nedatek- 
liuje ir skurde, kuomet 
Jungtinėse Valstijose, abel- 
nai imant, tokį nedateklių 
neša 40 procentų šeimų.

Jungtinių Valstijų Darbo 
Statistikų biuras apskai
čiuoja, kad šeima šiuo me
tu gali vidutiniai, be trūku
mų verstis su $6,000 metinė
mis pajamomis. Tos šeimos, 
kurios turi metinių pajamų 
žemiau $6,000, turi pergy
venti tam tikrus trūkumus; 
tos šeimos, kurios teturi 
metinių pajamų žemiau $4,- 
000, esti priverstos gyventi 
skurde.

Tymsterių raporte atžy
mėta, kad New Yorkas yra 
28 vietoje, palyginus kiek 
darbininkai padaro, abelnai 
paėmus, metinio uždarbio. 
O tas parodo, kad New 
Yorkas yra ekonominiame 
gyvenime tik 28 vietoje. 
Reikia pasakyti, kad tas ap
ima ne vien darbininkus, bet 
ir daugelį prof e s i o n a 1 ų : 
daktarų, advokatų, biznio 
vedėjų, net ir tūlų kompa
nijų viršininkų, įvairaus biz
nio savininkų. •

Dar blogesnė padėtis yra 
su negrų ir puertorikiečių 
gyvenimu. 71% jų turi me
tinių pa j amų žemiau $6,000; 
43.6% teturi metinių paja
mų žemiau $4,000; didelis 
procentas šeimų neturi nei 
$2,000 metinių pajamų.

Nesveika padėtis, kaip 
minimas raportas nurodo, 
yra ir visame mūsų krašte, 
kuomet apie 40% šeimų 
pergyvena įvairius trūku
mus ir didelis procentas pa
neša skurdą. Apskaičiuota, 
kad šiuo metu visašališka 
gamyba turėtų pakilti 10%, 
bet perkamoji galia (įvairių 
gaminių išpardavimas) te
pakilo tik 3%. Tai galima 
suprasti, kad gamyba ne
gali pilnu tempu eiti, kuo
met didelis procentas paga
mintų produktų pasilieka 
neišparduotų.

Kad nesveiką padėtį pa
taisyti, Tymsterių unija ko
voja už $1.50 algos minimu
mą, 35 valandų darbo sa
vaitę, taipgi už neorgani
zuotų įtraukimą į unijas, 
kad jie išsikovotų geresnį 
gyvenimą.

Automatija Fordui atneša 
bilijonus dolerių

Andai Detroite kalbėda
mas apie automatiją, Hen
ry Fordas pareiškė, jog jis 
automatų os nepripa žįsta. 
Jo dirbtuvėse, girdi, vei
kianti ne automatija, bet 
technologinė pažanga,” kuri 
esanti “visiems naudinga.”

Nepaisant, kaip automati
ją pavadinsi, jos nepanai
kinsi. Fordas taipgi nenori 
jos šalinti, kadangi automa
tija jam atneša bilijonus 
dolerių.

Automobilių darbininkų 
unija skelbia, jog 1950 m. 
Fordo kompanija turėjo 
$1,049,900,000 (virš bilijono) 
turto. 1960 metais jos tur
tas jau siekė 2,614,800,000. 
Per 10 metų Fordo kompa

nijos turtas paaugo $1,564,- 
900,000.

Fordo “technologinė pa
žanga” vis naujus bilijonus 
kompanijai atneša, o darbi
ninkams — didžiulį susirū
pinimą. Jau uždarytos pora 
dirbtuvių Michigan valsti
joje, po vieną Massachu
setts, New York, Tennessee, 
Pennsylvania valstijose. Tų 
dirbtuvių darbininkai nuva
ryti į bedarbių gretas.

“Technologine pažanga” 
pasiremdamas, dabar For
das nusitarė mažųjų auto
mobilių Amerikoje ir Ka
nadoje nebegaminti — juos 
gaminti Fordo dirbtuvėse 
Vakarų Vokietijoje ir Ang
lijoje, nes vokiečiai gali 
dirbti už 60 centų į valan
dą, o anglai — už 90 c. Tai 
kam dabar Fordas mokės 
amerikiečiams po $3 į va
landą, kuomet užsienio dar
bininkai jam yra keleriopai 
pigesni. O kadangi dabar 
muitai nupiginti, tai Fordas 
galės su dar didesniu pelnu 
mažuosius automobilius, ajt 
sivežęs iš užsienio, ameri
kiečiams pardavinėti.

Koks tai apgaulingas For
do pareiškimas balandžio 11 
d., kad “žmonės nebeieškos 
darbų, bet darbai ieškos 
žmonių.” Ir po šiai dienai 
virš 5 milijonai bedarbių te
beieško darbų.

Artistė Joan Craword ir 
Pepsi-Cola

Kai mes geriame Pepsi- 
Cola sodą ir matome Holly- 
woodo artistės Joan Craw
ford skelbimą, tai žinokime, 
kad šios sodos naudotojai 
turi sumokėti ir šiai gar
siajai artistei iki $50,000 
metinio atlyginimo ir dar 
priedu- $3,600 į metus už 
kad jinai skaitosi tos kom
panijos direktore.

Už vaidinimą filmuose 
taipgi jinai gauna didelius 
atlyginimus. Į sekamus tris 
mėnesius jinai pasibrėžusi 
vaidinti net trijuose filmuo
se. O kur radijo ir televizijų 
programos? Taipgi jinai 
pati filmus gamina ir iš to 
pasidaro nemažai pelno.

Su Pepsi-Cola kompanija 
ryšis užsimezgė tuo metu, 
kai jos vyras Alfred Steele 
buvo tos kompanijos pirmi
ninku. Jam mirus jinai pa
siliko glaudžiuose su ta 
kompanija ryšiuose. Tokie 
ryšiai, suprantama, jai la
bai apsimoka.

Skolos smarkiai auga
JAV Prekybos departa

mentas skelbia, jog 1961jm. 
valdžios, kompanijų ir As
meninės skolos pakilo 53 bi
lijonais dolerių.

Pereitų metų pabaigoje 
jau turėjome skolų 937 bi
lijonus dolerių. O šiais me
tais skolos taigi žymiai pa
kils, nes pati federalinė val
džia pakels savo skolas iki 
308 bilijonų dolerių.

Kaip matote, gyvendami 
turtingiausiame krašte, visi 
esame iki pat ausų prasi
skolinę—prasiskolinę esame 
monopolistiniam kapitalui. 
Atsiminkime, jog valdiškos 
skolos yra uždėtos ant mū
sų galvų. Kasmet mes turi
me įvairiais taksais sumo
kėti tiek, kad nors atmokė
jus būtiniausias išlaidas, į 
kurias įeina ir mūsų skolų 
palūkų procentai.

Saigonas. — Pietų Vj£t- 
namo partizanai pergru
puoja savo jėgas naujiems 
smūgiams.

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 3, 1962
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Ieva T. Mizariene

H, Korsakienės romanas ‘Laikinoji sostine’
“Laikinojoje sostinėje” 

vaizduojama mano bendra
amžių jaunystė. Tai vaka
rykštė diena, kurios ilgas 
šešėlis kartais nutįsta ir li
gi mūsų laikų. Todėl man 
ir rūpėjo skaitytojui pri
minti apie tą tvankų praei
ties orą, kuriuo teko alsuoti 
mano bendraamžiams. Ne 
vienas iš jų pasiklydo ano 
meto klystkeliuose, bet dau
geliui jau ir tada šiandie
ninė tikrovė buvo vieninte
lis kelrodis ir įkvėpė kovai.”

Tokiais žodžiais autorė 
apibūdina savo naujausią 
knygą, kurią išleido Valsty
binė grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje 1961 m. 15,- 
000 tiražu.
4ši yra jau penkta autorės 

knyga. Romanas parašytas 
taip gražiai, ir gražiakal- 
bystės ir intrigos atžvilgiu, 
kad pradėjusi skaityti, ne
galėjau padėti jos j šalį, o 
padėjus į šalį, negalėjau 
sulaukti progos vėl paimti 
|v tęsti toliau taip puikiai 
vaizduojamą tų anų laikų 
jaunų universiteto studentų 
gyvenimą.

Kaip Antano Venclovos 
“Gimimo diena” davė mums 
ryškų buržuazinės santvar
kos žlugimo ir tarybinio gy
venimo atkūrimo vaizdą 
Lietuvoje 1940 metais, taip 
H. Korsakienės “Laikinoji 
sostinė” meistriškai supa
žindina mus su studentijos 
gyvenimu buržuazijos lai
kais. Mano manymu, abi 
knygos duoda mums daug 
medžiagos ir labai gražiai 
parašytos. Laimingi dabar
tinės Lietuvos skaitytojai, 
kuriems taip lengva susipa
žinti su tokiais svarbiais is
torijos laikotarpiais! 
^“Laikinoji sostinė” prasi

deda su Druseikų šeima 
Rūškiavos miestelyje. Senis 
Druseika—mokytojas Rūš
kiavos gimnazijoje, ponia 
Druseikienė — buvusi mu
zikos mokytoja, jų vaikai— 
Audronė ir Tadas — baigę 
gimnaziją, rengiasi tolimes
niam mokslui. Beje. Tadas, 
vyresnysis, jau grįžęs iš 
Heidelbergo, ir norėtų ten 
grįžti tolimesnėms studi
joms.

Bet įvyksta Druseikų šei
moje nelaimė — Druseika 
atleistas iš mokytojavimo. 
O tai jau ne pirmas kartas 
tokiam ivykiui. Mat., anot 
sūnaus Tado, “tėvo neprak- 
tiškumas, jo nemokėjimas 
prisitaikyti visiems mums 
atsistos skersai kelio.” Tie
sa, Druseika nenusi leido 
b,u r ž pažiniams fašistams, 
pasisakė karts nuo karto sa
vo tikrus įsitikinimus, ir to- 
ctel buvo stumdomas nuo 
vietos į vietą, kada kiti jo 
k o 1 e gos-mokytojai, kurie 
“mokėjo prisitaikyti,, prie 
aplinkybių, gyveno gana ge
rai.

Motina žūt-būt užsispyrė 
leisti dukrą i tolimesnį 
mokslą. Ir štai Audrė su 
savo gimnazijos bendra- 
moksle drauge, Leokadija 
Kiznyte^ Rūškiavos pašti
ninko dukra, išvyksta iš 
Rūškiavos į Kauną. Va
žiuoja su jomis ir Tadas, 
bet šis ne siekti daugiau 
mokslo, o darbo ieškoti. Ne
galėjo tėvai jokiu būdu iš
galvoti, kaip galėtų Tadas 
prie jų dabartinių aplinky
bių tęsti mokslą, kad ir 
Kaune, nekalbant jau apie 
užsienį, kur jis taip labai 
norėjo vykti, bet, matomai, 
daugiau dėl fasono ir “gerų 
laikų,” negu dėl noro moks- 
lintis. Nors tėvas labai ne
nore j o4 bet Tadas privertė 
senį’ Druseiką duoti jam 

laišką nuo senų laikų pažįs
tamam generolui Kuktai — 
gal sūnui padės gauti tar
nybą.

Na, ir 481 puslapių roma
nas rodo mums šių žmonių 
gyvenimą. Druseikai persi
krausto į Druseikos gimti
nę, L a p š e 1 iuose “ant že
mės,” kur nesuranda nei 
vienos sekundės atodūsio, 
žmogaus išnaudoji m a s ly
giai toks pat kaime, kaip ir 
miestelyje — mokykloje. O 
prie to viso, dar ir gamta 
prisidėjo,—pirmaisiais me
tais užleidusi sausrą. Pri
sidėjo prie nelaimių ir Dru
seikos nesusipažini m a s su 
ūkio darbais.

Audronė per visą univer
siteto gyvenimą Kaune taip
gi vargsta. Ne vieną sykį 
nedavalgiusi, neapsirengusi, 
kaip kitos studentės, ji už
sispyrusiai ryžtasi baigti 
jai taip mylimą universiteto 
mokslą. Iš pradžių susi
draugauja su jaunu studen
tu, korporantu Danu., kuris 
nors mylė damas ją, turi 
pamesti, nes jo laukia “ge
resnė duona,” jei susidrau
gaus su panele, kurios tė
vai gali jam užtikrinti gerą 
vietą.

Tadas, vedęs Vandą Nor- 
kaitytę, ministro giminaitę, 
buvusią Berlyne atašės se
kretorę, savo buitį pataisė. 
Bet to pasėka ne kokia: tu
rėjo pamiršti tėvelius ir se
selę. Tą faktą gerai pa
tvirtino tėvo atvykimas pra
šyti paskolos, kada Kapše
liuose užėjo sausra. Tado 
puoš niuose namuose, kur 
kaip tik tuo laiku buvo ruo
šiamas balius., senio Drusei
kos nebuvo^ laiko pavaišinti, 
nors valgių gaminimo kva
pas nosį rėžė.

Levutės Kiznytės tėvas— 
paštininkas—mirė ir ji tu
rėjo verstis kaip pati išma
no. Jos motina mirė jai 
mažai būnant. Iš pradžių 
Levutė bandė dirbti ir tuo 
pačiu laiku unive r s i t e t e 
mokslą tęsti. Buvo sunku. 
Jos susidraugavimas su Do
vydu Mejeriu, rimtu, klasi
niai susipratusiu bendra
moksliu, jai daug padėjo 
moraliai, bet vistiek vargas, 
badas iš visų pusių nedavė 
Levutei nei valandėlei ra
mybės. Šeimininkė, pas ku
rią Levutė ir Audronė nuo
mavo butą, pradėjo piršti 
Levutei savo brolį — seną 
šykštuolį našlį — advokatą, 
kuris turėjo ir namus ir pi
nigų. Jis prižadėjo leisti 
Levutę baigti mokslą. Na, 
ką bedarysi... Netekusi dar
bo, neturėdama už ką už
simokėti u n i v e r sitete už 
mokslą, verkė, verkė Levutė 
ir galų gale ištekėjo už se
nio advokato, dviejų aukštų 
mūro namų savininko pono 
Balvočiaus.

Audronės gyvenime., nuo 
pat atvykimo į universitetą, 
vis maišėsi Petras. Tai drą
sus, susipratęs kairiojo 
sparno studentas. Per Pet
rą jinai pradėjo matyti 
skirtumą studentuose, pa
galiau net ir skirtumą tarp 
korporantu ir kitų organi
zacijų. O kovos tarp stu
dentų ėjo gana aštrios. Vie
ni lipdė lapelius ant sienų, 
dalijo, o kiti juos plėšė nuo 
sienų. Neapsiėjo ir be fi
zinių susikirtimų, provoka
cijų, išdavimų, areštų.

Su Petru Audronė nuei
na į kiną, kur pamato iš 
Tarybų Sąjungos pirmą fil
mą — ne tokį, kokius ji iki 
šiol buvo mačiusi. Čia tai 
jau buvo ko pamatyti. Bu
vo nuėjusi su Petru ir į te
atrą, ir vis tai pamato ką 

nors rimto., įdomaus, pamo
kančio. Dėka Petrou nįitekn 
mei, Audrė pradeda galvo
ti, pradeda nepasitenkinti 
ir su korporantu v e i k į a , 
pradeda sarmatytis,, kęrpo- 
rantų žalios kepuraitės. Gi
liai įsiskverbė į jos mintį 
Petro žodžiai, pasakyti stu
dentų sueigoje, prieš pat jo 
suėmimą:

“Draugai! Protestuoki
me prieš smurtą ir prievar
tą! Protestuokime prieš 
kruvinąjį režimą! Fašizmo 
letena kasdien vis kiečiau 
spaudžia Lietuvos gyveni
mą. Mes, jaunimas, studen
tija, turime burtis apie 
tuos, kurie išdrįsta priešin
tis fašizmui. Su tais, kurie 
skelbia teisingumo princi
pus ir gina žmogiškumą, 
kurie...” Kilo sumišimas, 
kažkas balsu sušuko “Poli
cija.” Petras dingo sumi
šime ir Audrė jo nematė.

Romanas baigiasi su Pet
ru kalėjime. O Audrė jau ži
no, kad jos meilė tai Pet
ras, kad jo idėjos tai ir jo
sios. Ir štai, galvodama 
apie Petrą, laukdama iš
girsti nors žodi apie jį — 
kur jis, ką jis daro—gauna 
laišką su antspaudu “Cen
zūros leista”—reiškia, Pet
ras rašo iš kalėjimo.

Tai. kas čia pasakvta, tik 
paviršutiniai apibūdina ro
mano veiksmus ir persona
žus. Taip pat ne visi per
sonažai čia suminėti; ban
džiau supažindinti skaityto
jus tik su svarbiausiais. Su 
kiekvienu tipu H. Korsakie
nė parodo m u m s tų laikų 
sunkų dorų studentų, trokš
tančiu žinojimo-mokslo, gy
venimą.

Labai gražia forma atsi
skleidžia studentų kovos, jų 
ieškojimas išsilaisvinimo iš 
no buržuazinės priespaudos. 
Vieni daugiau susipratę., 
kiti mažiau, o dar kiti vi
sai akli politiškai, bet visi 
vienodai naliesti ekonomi
niai, ir todėl nenasitenkinę, 
ieško geresnės dienos, geres
nio kąsnio duonos.

“Laikinoji sostinė,” man 
atrodo, turi būti labai skai
tytina dabartinės Lietuvos 
studentijos. Supras kiekvie
nas, perskaitęs ši romaną, 
kain sunkiai atsiėjo mokslas 
jų tėvams, net ir iš inteli
gentijos kilusiems., nekal
bant jau apie biednuomenę, 
kuriems nelabai buvo pro
gos net ir pradinę mokyklą 
baigti.

Būtu naudinga ir kiekvie
nam Jungt. Valstijose gyve
nančiam lietuviui perskai
tyti šį tain intriaiškai pa- 
rašvtą veikalą, pilna tokių 
gražiu lietuviškų žodžių.

Prašau H. Korsakienę tęs
ti savo “Laikinosios sosti
nės” personažų gyvenimą 
antrajame tome. Būtų įdo
mu, kaip jiems sekasi tary
binėje Lietuvoje. Ar pavy
ko Petrui susituokti su Au
drone? Ką jie dabar vei
kia? Ar pavyko Tadui iš
sitrenkti į užsienį su fašis
tais? O gal ir jo protas at
sisuko i teisingą kelią—gal 
dabar dirba naudingą dar
bą socialistinėje santvarko
je? Kas atsitiko su Levu- 
te?.. '

JAV MALŪNSPARNIAI 
PRIEŠ VIETNAMIEČIUS

Saigonas. — Kien Hoa 
srityje 28 Jungtinių Valsti
jų malūnsparniai į frontą 
pristatė 2,300 Pietų Vietna
mo karių. Jėgos buvo pa
siųsta padrūtinimui fronte 
esamų, nes patirta, kad tik 
60 mylių nuo Saigono parti
zanai kuopia jėgas.

Minčių nuotrupos
Lietuviu gimęs, bet lenkų 

kalba rašęs,įžymusis poetas 
A Som as . Mickevičius savo 
poęmoję “Pan Tadeusz” vie
noje. vietoje piešia šlėktos 
Gervazo aiškinimą: būtent: 
kad LAISVĖ’(tai ne.,daly
kas mužiko, bet priklauso 
šlėktai. Jis sako, tiesa, kad 
mes visi esame ainiai Ado
mo, — vienok girdėjau, kad 
mužikai paeina nuo Chamo, 
žydai nuo Jafeto, o mes 
šlėktos nuo Šerno, ir todėl 
mes, būdami vyriausiais, 
valdome visus. Na, supran
tama, ir valdė.

Bet laikai persimainė. 
Chamo ainiai Lietuvoje at
sisakė būti priklausomi nuo 
ainių Šerno, ir' todėl, pasė
koj to, mes šiandien turime 
Tarybinę Lietuvą.

Dabar mes Šerno ainiai 
labai nepatenkinti esama 
padėtimi, kuomet tuo tarpu 
Chamo ainiai džiaugiasi 
įvykusia pakaita.

Paimkime rašytoją Myko
laitį-Putiną. Nors taip va
dinamos nepriklausomybės 
laikais jis su esama valdžia 
nesipyko, bet perversmo lai
ku pasirinko pasilikti Lie
tuvoje, su liaudimi, su žmo
nėmis. Dabar jis yra pro
fesorius ir Mokslų Akade
mijos narys.

Išvakarėse pirmojo de
šimtmečio tarybinės valdžios 
jubiliejaus jis rašė: Lietu
vos darbo žmonės gyvena 
džiaugsmo pakilimo dienas. 
Vilniuje, visuose respubli
kos miestuose ir kaimuose 
Lietuvos liaudis ruošiasi iš
kilmingai sutikti didžiąją 
šventę — Tarybų Lietuvos 
dešimtmetį. Sąryšy su ta 
švente vyksta paskutiniai 
pasiruošimai sporto Olim
piadai, Dainų ir muzikos 
festivaliui., meno parodoms 
ir daug kitkam, ko pirmiau 
nėra buvę Lietuvoje. Dai
nų šventėje, Vilniuje daly
vauja: 470 chorų iš visos 
Lietuvos. 162 tautinių šo
kių ratelių, 117 skudutini- 
kų grupių ir 32 pučiamųjų 
instrumentų orkestrų. Res
publikos darbininkai ir kol
ūkiečiai ruošia gamybines 
dovanas šlovingojo jubilie
jaus garbei. Išsiplėtojo in
tensyvus kūrybinis darbas 
mokslininkų laboratorijose, 
mokslo įstaigų auditorijose, 
rašytojų, dailininkų, muzi
kinio meno veikėjų ir teat
rų studijose. Tarybų val
džios Lietuvoje dešimtme
čiui pažymėti sukuriami 
nauji veikalai, kurie pra
turtino lietuvių kultūrą. Šį 
kilnų kūrybinį liaudies' en
tuziazmą sukėlė didžiuliai 
socialistinio pertva r k y m o 
laimėjimai respublikoje.

Per dešimt metų Lietuvo
je įvyko dideli pasikeiti
mai. Nėra daugiau nei sa
vų, nei svetimšalių išnau
dotojų. Nėra daugiau dva
rininkų ir buožių. Nėra 
daugiau vargingųjų valstie
čių. Visi lygiai įsijungę į 
kūrybinį darbą ir visi turi 
ygias progas lamingiau gy
venti, jei tik to nori ir to 
siekia.

Mes gi, amerikiečiai lietu
viai, galime džiaugtis, gali
me pykti, galime verkti ir 
burnoti, tas nieko Lietuvoje 
nepakeis. Jie ten pagauti so
cialistinės kūrybos verpe
to — pasitenkinančiai suka
si jame ir, ypatingai jau
noji karta, kuri šiandien 
jau sudaro gal du trečdaliu 
Lietuvos gyventojų, su vil
timi ir ryžtu žiūri į švie
sesnę ateitį, į kultūringą 
gyvenimą. O turime at
minti, kad per antrąjį de
šimtmetį Lietuvoje atsiek
ta dvigubai daugiau negu 
per pirmąjį.

Jeigu pirmame dešimtme
tyje labai stokavo aukštai 
lavintų vadovaujamų dar
bams spėkų, tai šiandien tų 
spėkų dešimtepopai pasL 
daugino, ir jos dar vis spar
čiai auga. .Mūsų ’Ameriko
je vaduotojų būreliuose, 
paskendusiuose saldžiuose 
sapnuose, nei neįsivaizduo
jama, kad Lietuvos jauno
ji karta jau jų lygį pralen
kė ir juos paliko toli užpa
kalyje, ir mūsiškiams juos 
jau nėra progų pasivyti.

Lietuvos jaunoji karta 
jau yra valdytoja, sprendė
ja ir puoselėtoja Lietuvos 
likimo, o ne mes, Amerikos 
lietuviai, ar visokie “samo- 
zvancai,” “vaduotojais” pa
sivadinę.

Arėjas

Vyras, kuris iš 
visų “labiausiai” 
mylėjo savo žmoną

Žmonijos užrašuose sako
ma, kad iš visų vyrų, tai 
Babilono karalius labiau
siai mylėjo savo pačią, nes 
jo žygis žinomas tarp “Sep
tynių pasaulio stebuklų,” 
kaip — “Babilono kalbanti 
sodai.”

Senovėje Babilonas išgar
sėjo kaip Rytų kultūros 
centras. Karalius Nabucho- 
donosaras pavergė turtin
gąją Siriją, įsitvirtino Fi- 
nikijoje ir paėmė Jeruzalę. 
Jis užgrobtus turtus atsi
gabeno į savo sostinę Babi
loną, jų tarpe buvo ir tūks
tančiai belaisvių — karo 
imtinių.

Bet karalius nesijautė 
linksmai, nes jo žmona, at
gabenta iš Midijos, nebuvo 
linksma karštoje Babiloni
joje. Ji ilgėjosi savo tėvy
nės žaliuojančių slėnių ir 
kalnų vėsumos.

Karalius Nabuchodonosa- 
ras, kad patenkinti savo 
mylimą žmoną, sugalvojo 
pastatyti garsius Babilono 
kabančius sodus. Tūkstan
čiai vergų statė milžinišką 
keturių aukštų aikštę. Bo
tagai švilpė, meistrai rėka
vo, tūkstančiai žmonių dir
bo, šimtai iš nuovargio mi
rė., bet pastatė Septintąjį 
pasaulio stebuklą: kiekvie
ną aukštą laikė masyvios 
kolonos. Kolonų papėdės 
buvo sutvirtintos asfalto ir 
švino, kad vanduo negalė
tų patekti po kolonomis ir 
į apatinius sodo aukštus. 
Kiekvieno aukšto lubas den
gė derlingos žemės storas 
klodas, kad jame ga
lėtų augti didžiausi me
džiai. Sodo aukštai kilo te
rasomis. Jas jungė platūs 
išgražinti stulpai, paga
minti iš baltojo marmuro. 
Į sodus buvo atgabenti iš 
Midijos jo žmonos mėgia
miausi augiai. Šiems au
galams laistyti šimtai vrgų 
ištisas dienas pumpavo van
denį iš Eufrato upės. So
dai buvo atkreipti į šiaurės 
vakarus, iš kur pūtė vėsus 
vėjas. Jų skleidžiamas aro
matas, jų vėsuma buvo tiek 
neįprasta karštos Babiloni
jos lygumoms, jog lankyto
jams atrodė tiesiog stebuk
las.

Štai kokius milžiniškus 
darbus atliko, kad patenk
inti karaliaus mylimą žmo
ną. Iš to aišku, kad jis ją 
mylėjo. Bet pasaulyje gal 
yra milijonai vyrų, kurie 
nei kiek nemažiau myli sa
vo žmonas, vienok jie nega
li įrengti tokius sodus, nes 
nėra karaliais.

Dabar Irako respublikoje, 
netoli Chilės miesto, yra tik

Automobilis, kuriam 
nereikia kelio

ne-

sa-

J. Janonio vardo 
fabrikas

Iki 1932 m. popierius ir 
kartonas į Lietuvą buvo 
įsivežamas iš užsienio, nors 
pagrindinė žaliava — me
diena- buvo eksportuojama. 
Tik 1929 m. švedų koncer
nas buržuazinei Lietuvos 
vyriausybei už teisę mono- 
{)b1izuoti degtukų gamybą 

j pasisiūlė pastatyti modernų 
popieriaus fabriką Kaune. 
Fabrikas po 10 metų turėjo 
pereiti vyriausybei. Užtat 
per šį laikotarpį degtukų 
ir popieriaus kainą galėjo 
nustatyti tik koncernas.

Pagal planą turėjo būti 
pastatytos 4 popieriaus ga
minimo mašinos. Pirmoji 
mašina buvo sum o n u o t a 
1932 m. vasario mėnesio 
pradžioje ir pradėjo ga
minti pirmąją produkciją, 

j Likusių mašinų įrengti 
neskubėjo, nes 

(dėl jo brangu- 
sunaudojama la- 

1938 m., pradė- 
antrajai popie- 

gaminimo mašinai, 

Jūs, žinoma, esate matę 
meldų prižėlusį, dumblętą 
liūną. Ir štai į tokį liūną 
įvažiuoja automobilis. Tar
kime, didžiulis sukvežimis 1 
“MAZ-” Vos tik ratai pasie
kia liūno kraštą, mašina 
galutinai įklimpsta. Ir ’įfę 
vilkiko jos iš ten nebegali
ma ištraukti.

Tuo tarpu kitas automo
bilis drąsiai, ryžtingai įva
žiuoja į tą patį liūną, per
važiuoja per ji ir laimingai 
grįžta į “sausumą.”

—Kas padėjo mašinai 
įklimpti?

—Pneumoritiniai, — 
ko Igoris Lunevas, Automo
bilių ir automotorų institu
to direktoriaus pavaduoto
jas, ir rodo dideli beveik to
kio aukščio kaip žmogus, 
guminį rutulį.

Pneumoritiniai, 
mi įprastinius ratus, įgali-j 
na mašinas gerai važinėti 
net tokiose vietose, kur nė
ra jokio kelio. Automobi
liai su pneumoritiniais iš
laikė rimtą egzaminą, važi
nėdami visokiausiais keliais

atstoda-! kon.cel’nas 
-- (popieriaus

■ j mo) buvo 
bai mažai.
jus veikti 
riaus

•J buvo pagaminta 7 tūkstan- 
■- -- - įčiai tonų popieriaus. Be to,

daugelyje šalies kampelių.
per metus buvo sunaudoja-
buvo importuojama. TaigiSunkvežimiai, vilkikai, rąs

tų vežiojimo mašinos, 1__
dozeriai nesustodami prava- 

Ižiavo pro dykumų smilty
nus, pro Baltarusijos pel
kes,, pro užpustytas Šiau
rės ir Sibiro platybes.

Instituto sukurtos ir ki
tokio pobūdžio padangos — 
arkinės. Jos primena

desnės ir iš abiejų pusių ta
rytum nukirstos. Tokio ka
muolio paviršiuje yra iški
limų, kurie jį juosia. Šių 
iškilimų dėka mašina nebi
jo net sunkiausių kliūčių.

(APN)

Iš stepių antilopės odos

ma mažiau kaip 8 tūkstan
čiai tonų popieriaus, o šiuo 
metu mūsų respublikoje su
naudojama 32 tūkstančiai 
tonu popieriaus ir 16 tūks
tančių tonų kartono.

1940 m., liaudžiai nuver
tus buržuazinę santvarką, 
fabrikas buvo pavadintas

savo . išvaizda futbolo ka- j reVoliucinio poeto J. Jano- 
muolį, tik jos, žinoma, di- vardu. Fabrikui ėmė 

vadovauti patys darbinin
kai. 1941 m. buvo numaty
ta pagaminti 11 tūkstančių 
tonų popieriaus, bet fašis
tinės Vokietijos sukeltas ka
ras šiuos planus sužlugdė.

‘Okupacijos metais, dar
bininkams sąmoningai prie
šinantis, produkcijos išlei
dimas žymiai s u m a ž ė j o .

Stepių antilopės—saigos— Besitraukdami fašist i n i a i 
oda neturėjo pramonėje 
paklausos. Lietuvos ūkio 
tarybos Lengvosios pramo
nės valdybos odos - avalynės 
skyriaus viršininko pava
duotojas S. T o v b i n a s ir 
Šiaulių “Elnio” kombinato 
inžinierius V. Ščiglas 1960 
metais paruošė technologiją 
saigos odai išdirbti piršti
nėms. Praėjusiais metais ji 
buvo įsisavinta ir įdiegta į 
gamybą.

Anksčiau pirštinėms ga
minti buvo naudojami cent
riniuose šalies rajonuose au
gintų avių arba ožkų kai
liai. Šios žaliavos resur
sai — labai riboti. Avikai
lius tekdavo importuoti iš 
liaudies demokratijos šalių, 
o ožkenas — iš Indijos ir 
kitų kraštų. Dabar šią de
ficitinę žaliavą daugumoje 
pakeičia pigi stepių antilo
pės oda. Ją perdirba Šiau
lių “Elnio” kombinatas. Tai 
įgalino du kartus sumažinti 
žaliavos pirštinėms savikai
ną.

Pirštinės iš plonos stepių 
a n t i 1 o pės odos yra daug 
elastiškesnės ir žymiai pat
varesnės, negu iš avikailio-

Už šį darbą Lengvosios 
pramonės valdybos praėju- j 
šių metų racionalizatorių 
konkurse S. Tovbinui ir V. 
Ščiglui paskirta pirmoji 
premija. (ELTA)

grobikai išvežė apie 200 
elektros variklių ir kitus 
svarbius įrengimus.

Išvadavus Kauną, tuoj 
pat pradėti fabriko atstaty
mo darbai. Pirmiausia at
statyta elektrinė, kuri tiekė 
elektros energiją visam 
Kauno miestui. Nesusita
rus su švedais dėl popie
riaus gaminimo mašinų at
statymo, jos buvo atstaty
tos savo jėgomis, aktyviai 
padedant broliškųjų res
publikų įmonėms. 1949 m. 
pabaigoje davė produkciją 
pirmoji mašina, 1950 m. 
paleista antroji. Labai 
smarkiai išaugo plataus 
vartojimo gaminių cechas. 
Jame gaminami įvairūs 
bloknotai, užrašų knygutės, 
kanceliarinės knygos, eti
ketės, dovanų rinkiniai, al
bumai. dėžutės, vokai, są
siuviniai ir eilė kitų gami
nių.

Rfeikią pažymėti, kad to
mis pačiomis mašinomis ta
me pačiame gamybiniame 
plote dabar pagaminama 3 
kartus daugiau produkci
jos, negu 11938 m. Tai pa
siekta, nuolat įdiegiant pa
žangius darbo metodus, ra
cionalistinius pasiūlymus, 
mechanizuojant ir automa
tizuojant darbo procesus.

DŪKSTA NACIAI
Buenos Aires.—Po to, kai 

Izraelyje buvo nužudytas 
nacis budelis A. Eichmann, 
tai-padidėjo žydų tautos 
žmonių persekiojimai. Na
cistai vieną žydų merginą 
išsivilko iš autobuso ir kan- 

tyrimo, norint pastatyti to- kino prikišdami degančias 
kius įrengimus .

belikę Babilonijos karaliaus 
rūmų ir sodo griuvėsiai. 
Bet tų sodų įrengimas by
loja apie didžiulį Babiloni
jos statybininkų meistriš
kumą. Reikėjo turėti pa-

cigaretes.

3 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 3, 1962



STEBUKLAS
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Teta Veronika tūpčiojo aplink savo 
kaimynę Brūzgulienę, ravėjusią daržą, 
ir tarškė kaip šarka. Kiekviena išrauta 
usnis ar balanda buvo palydima bent 
dešimtimi žodžių apie .brigadininką Ri
meli ir jo naujagimį sūnų.
. — Užgimt tai tas vaikelis užgimė, 
tik kažin, kas iš jo išaugs?./-^’apžerg
dama naują vagutę, spėliojo Bruzgulie- 
nė.

— Bedievis išaugs, vagis ir razbai- 
ninkas, kaip ir tėvas, te tau širdele! To
kia Rimelių veislė.

— Gal jau teta nušneki! Ką jis kie
no pavogė? Rimelis, rodžias, žmogus 
kaip žmogus, tik j dievą užpakaliu ir 
su kunigu pirštais nesuduria. Pakrikš
tytų tą vaikeli, ir nutiltų žmonės liežu
viais obliavę.

— Ne Rimelis, o drimelis, t-e tau šir
dele, — supyko Veronika. — Koks iš 
lopšio, toks į grabą. Visą pavasarį ne
lijo, manai, iš gero? Užsirūstino šven
tas Gervazas su Protazu ir užraukė lie
tų. Vis per tą Rimelio nekrikštą...

— Tai kad pas mus, rodžias, oras 
kaip oras, — suabejojo Brūzgulienė. — 
Gal Rimeliene slapta tą vaiką pakrikš-

— Te tau širdele! — suplojo ranko
mis Veronika ir iš karto numynė ^bent 
tris kopūstų diegus. — Pati mačiau... 
Nuėjau aną dieną aplankyti ir lyg ^ne
tyčia perbraukiau per vygę su rožan
čium, į šnibždoką įrištu. Tai velniu
kas, kaip driežas, tik šmurkšt iš vygės 
ir šmakšt į radiją.

Brūzgulienė ir tiki, ir netiki:
— Gal, rodžias, pelė vygėj buvo?
—- Pelė siera nesmirda, te tau širde

le!
Tą pačią dieną per kaimą nuėjo gan

das, kad prie Rimelio vaiko velnias pri
stojo. Eidamos per arus ir daržus, ku
riuose triūsė moterėlės, Veronika su 
Brūzgulienė vedė aiškinamąjį darbą 
apie velnio galią ir papročius, o po to 
paruošė planą, kaip išvyti tą velnią iš 
kolūkio atgal į pragarą ir grąžinti Ri
melio vaiką į viešpaties avinyčią. Pla
nas buvo gana paprastas: palaukti, kol 
susirgs nekrikštytas brigadininko sū
nus, o tada jau pulti.

Gi Rimelio sūnus, lyg tyčia, ir negal
vojo sirgti. Gėrė pieną, siautėjo vygė- 
je, žaislus laužė, jokio dėmesio į velnio 
blokadą nekreipdamas.

Veronika su Brūzgulienė bandė įkal
bėti Rimelienę gražumu:

— Keli švęsto vandens lašai ir žegno- 
nė, te tau širdele, daiktas nedidelis, o 
jei kokios netikėtos smerties, vaiko dū
šelė turpt į dangų ir garbina viešpatį...

— Kad daugiau čia jūsų nė kojos ne
būtų! — užbaigė, išgirdęs tokią kalbą, 
Rimelis.

O ant rytojaus ėmė ir susirgo maža
sis Rimeliukas. Pieno negeria, žaislų 
nelaužo, rėkia, tik spėk vystyklus keisti.

— Gal uždavei ko nors? — klausinė
jo žmoną brigadininkas.

—- Rodos, nieko, 
šaukštą iš bonkutės, 
nešė. Sakė, aguonų 
geriau miegotų.

— Kur ta bonka?
Rimelis. Čiupęs butelį, brigadininkas 
apžergė motorciklą ir išbirbė. Grįžo jau 
sutemus. Aplink vygę ir birbiančią Ri
melienę sėdėjo visas kolūkio bobinčius 
su teta Veronika prezidiume. Rimelis 
pasišaukė žmoną į virtuvę ir kažką pa
šnibždėjo. Ši atnešė pieno, užmovė žin
duką ir davė vaikui. Tas gėrė, nors ir 
čiaudėdamas, o po to dar garsiau sužvie
gė. Veronika atsivertė kantičkas ir 
padėjo gale vygės pelių apgraužtą grab- 
nyčgalį. Vaizdas buvo toks gūdus, kad, 
rodos, ir akmuo suminkštėtų, nekalbant 
apie tėvo širdį. Rimelis, tiesa, never
kė, bet rodė aiškius susigraudinimo po
žymius, nes neišvijo Veronikos. Kai vai
kas pagaliau užmigo, teta Veronika 
pradėjo apaštalauti:

— Ot tau, Rimeli, dabar ir ženklas, 
ir perspėjimas, ir stebukals! Lėk rytoj 
j bažnyčią su vaiku, apkrikštyk, gal die
vas dar gyvą paliks.

— Gal jau reikės, ar ką, — atsiliepė 
Rimelis, grikštelėjęs dantimis.

— Duotum rytoj mašiną, nuvažiuotu
me visos j atlaidus, tavo vaikelį šventu 
krikšto sakramentu aprūpintume.

— Duosiu mašiną, — netikėtai suti- 
' ko brigadininkas. — O dabar eikit gul
ti. Rytoj anksti susirinkit, ir važiuo
sim.

— Ar aš nesakiau, stebuklas, te tau

Iš vakaro įpyilau 
kur Veronika at- 

žiedų sunka, kad

Parodyk! — šoko

širdele! — pragydo Veronika.— Rime- 
lis per dievo apvaizdą kartu su sūnum 
prie motinos bažnyčios grįžta... Tik tu, 
Rimeliene, nepamiršk, duok vaikui ant 
nakties vaistų, kur aš atnešiau.

— Nebijok, Veronika, Šito tai jau aš 
neužmiršiu, — atsakė už žmoną Rime- 
lis ir vėl grikštelėjo dantimis.

Teta lyg ir pajuto kažką nedoro tame 
dantų griežime, bet apsiramino: gal są
žinė žmogų kankina, kad taip ilgai ant 
velnio pavadžio klaidžiojo.

Rytą sunkvežimis, sklidinas bobų, iš
riedėjo iš Rimelių kiemo ir pasuko į 
vieškelį. Tik ne į Bartninkus, kur vyko 
švento Roko atlaidai, o į priešingą pusę. 
Veronika apsidairė. Sunkvežimyje ne
buvo Rimelienės su vaiku!

— Kur tu mus veži, paleistuvi! — su
staugė Brūzgulienė, daužydama kumš
timis į kabinos stogą.

— Į Velnioraistį, moterėlės, į Velnio- 
raistį, —• atsakė šoferis, iškišęs galvą 
iš kabinos ir didindamas gazą. — Taip 
įsakė pirmininkas su brigadininku. Ir 
nebandykit šokt, nes kojas į pilvus susi
kalsi!!

Netrukus iš dulkių debesio išniro ir 
Rimelis ant motociklo!

Kai sunkvežimio motoras, privažia
vus Velnioraistį, sustojo, užsivedė Ve
ronikos liežuvis:

— Nutrenks tave perkūnas, Rimeli, 
už tokį darbą. Vaikas gal jau miršta be 
sakramentų, o tu mus švento 
ną į raistą nutempei!

Brigadininkas užsuko ant 
mio pamynos ir prabilo:

— Paklausykit, moterėlės, 
mokslo. Pasakysiu neblogiau 
ninku kleboną. Diena šiandien kaip 
diena, ketvirtadienis, o kad čia Rokas 
įsimaišė — ne mano kaltė. Kolūkio dur-

* pės, manot, sausos kaip parakas. Nusi
imkit viršutinius, pasikaišykit apati
nius ir prie darbo. Reikia durpeles į 
kūgius sukrauti. Ir kunigas, gidėjau, . 
sakė, kad darbas — ta pati malda. Tai 
melskitės, o aš jums už gerą darbą po 
porą darbadienių atlaidų užrašysiu...

— Nudžius liežuvis, eretike, — 
pasidavė Veronika. . . .. , ? ,

— Man liežuvis, o tau nagai, — 
šovė Rimelis. — Gerą “stebuklą” 
man įtaisei — riciną su limonadu 
maišei ir vaikui pakišai. Laboratorijoj 
vakar sakė — džiaukis, kad ta boba 
žiurknuodžiais sūnaus neužgirdė.

“Bobinčius” tylėjo, žiūrėdamas į ste
bukladarę.

— Sukraukim tas durpes, gal jam vel
niai kada po katilu pakiš, te tau širdele, 
— kapituliavo Veronika.

Ir žinok tu, žmogau, kuris stebuklas 
didesnis: ar kad nekrikštytas Rimelio 
vaikas pasveiko, ar kad davatkos šven
to Roko dieną visas durpes sukūgiavo?!

J. BULOTA

Roko die-

sunkveži-

mano pa- 
už Bart-

ne-

at- 
tu 

su-

Sekmadienio rytą
Sekmadienio tyla... Ramu. Ir kelias 
Vingiuoja tuščias, kloniu.
Dar rytmetis ankstus... Kai kas tik kelias 
Iš poilsio glamonių.
Prieš saulę sėdint spinduliai kutena
Su vėju vėsu veidą,
Pakilūs norai gyslomis sruvena, 
Lenktynių pasileidę.
Smagu, kada jauti — troškimai sriautais 
Liepsnoja, kunkuliuoja ...
Toks nuostabus dangaus platusis skliautas
Tave pakilt vilioja!..
širdis su vyturiu dainuoja trelę
Apie padangių laisvę, —
Tai juk todėl laukai sodriai sužėlė, > 
Kad buvo kas juos laistė.
Kiek jėgos leidžia, ak, gyvent skubėti!
Kovos džiaugsme vis skęsti!
Ir šį sekmadienį kai kam padėti 
Gyvenimą suprasti!

J. Subatavičius

Angliakasiui ačiū!
Patamsy tu pluši, darbuojies, 
Urve padangių nematai, 
Ir akys, tapusios abuojos, 
Pamiršta tolius neretai.
Bet iškasta anglim tavąja 
Alsuoja miestai šalyje, 
Per tavo rankų jėgą gąją 
Kovoti gali žmanija.
Pavargęs tu dažnai jautiesi,
Lemputė darosi blausi, 
Bet tu neši planetai šviesą, 
Tu ■ didvyris šaunus esi.

J. Subatavičius

JUGOSLAVIJA
Paskaitose tarptautinė- (tiečių nusigyyenimui, buo- 

mis temomis klausytojai ‘ 
dažnai klausinėja apie ; Ju- 
goslavi ją: ar J ugoslavij a 
yra socialistinė šalis, ar ji 
priklauso socialistinei sto- 
vyklai ar ne. Spausdiname 
tarptautininko M. Kačano- 
vo straipsnį:

žiu ūkiams stiprėti, aštrina 
klasių kovų kaime. Neatsi
tiktinai J F L R vyriausybė 
daug kartų buvo priversta 
priimti įstatymus, kurie su
varžo buožinius elementus. 
Vienas paskutinių įstatymų 
nustatė maksimalų vieno 
ūkio žemės plotą,—10-15 ha.

Socialistinė ekon o m i k a 
vystosi palyginti lėtai ir Ju
goslavijos kaimas vystosi 
socialistiniu keliu ypač lė
tai del to, kad Jugoslavijos 
Komunistų sąjungos (JKS) 
vadovybė laikosi revizioniz- 
mo pozicijų. JKS vadovybė 
neigia vadovaujantį Komu
nistų partijos vaidmenį so
cialistinėje statyboje, atme
ta socialistinių šalių paty
rimą, neigia socialistinio 
ūkio planingo vystymosi 
dėsnį ir būtinumą kolekty- 
vinti žemės ūkį. Revizio- 
nistai sukausto revoliucinę 
darbininkų klasės energiją, 
trukdo socialistinius per
tvarkymus šalyje, pakerta 
darbininkų klasės, darbo 
liaudies tikėjimą socializmu.

Tarptautinių san tykių 
srityje JFLR yra taiki vals
tybė. Ji stoja už taiką, už 
nusiginklavimą, už tarptau
tinio įtempimo mažinimą, 
už atominių bandymų nu
traukimą ir uždraud imą. 
Tačiau revizionistinė JKS 
programa padarė neigiamą 
įtaką JFLR užsienio politi
kos linijai. Tarptautiniais 
klausimais JKS vadovai pa
sitraukė nuo proletari n i o 
internacionalizmo pozicijų, 
priešpastaty darni save vi
sam tarptautiniam , darbi
ninkų judėjimui, socialist!-, 
nei stovyklai; % b

prietaisų rodykles, Šiltą 
spindesį skleidė izoliatorių 
galvutės ir kondensatqrialį 

—Tai generatorius, —-pa
sakė palydovas. — Perėju
si per jį, miniatiūrinės lai
vo elektros stoties srovė pa
tenka į . denyje esančius 
krepšius, turėdama jau net 
2000 votų įtampą.

Toks aukštos įtampos 
“krepšys” įleidžiamas į ke
turiasdešimties ar daugiau 
metrų gylį. Jei šiam “krep
šiui” suteikiamas teigiamas 
elektros krūvis, jis tampa 
anodu — žuvies viliotoju. 
Katodu tuomet tarnauja 
laivo korpusas. Elektros 
srovės apsvaigintos, žuvys 
plaukia prie anodo. Įjungus 
siurblį, kuris nuleidžamas 
kartu su anodu, žuvys “per
keliamos į laivo denį. Taip 
“elektrifikuojamas” sun
kus, varginantis žvejų dar
bas... r

Netrukus grįžome į laivo 
denį, kur darbavosi kom
jaunuoliškos įgulos nariai. 
Eksperimentinis elektrinės 
žūklės laivas ruošėsi iš
plaukti į jūrą...

R. čėsna
“Kauno tiesai 

Klaipėda

Laivo įg&i— 
mokslininkai

Skambiu lietuvišku var
du “Neringa” pavadintas 
laivas savo išvaizda beveik 
nesiskiria nuo kitų viduti
nių žvejybinių tralerių. Ta
čiau laivo įgula neįprasta— 
žvejų vietas čia užėmė 
mokslininkai.

Eksperimentiniame elekt
rinės žūklės laive man teko 
lankytis prieš kelias die
nas, kai jis rušėsi išplauk
ti į naujas žūklavimo vietas 
prie Afrikos krantų. Elekt
rinės žūklės pionieriai, kaip 
ir visi mokslininkai, labai 
šykščiai pasakoja apie sa
vo darbą, planus. Mano gi
du tapęs vyr. laborantas 
komjaunuolis Genadijus 
Feigelmanas gana lakoniš
kai apibūdino “Neringos” 
reiso tikslą.

—Norime išbandyti mū
sų sukonstruotą aparatą 
elektros žūklei jūroje. Toks 
aparatas pagamintas pirmą 
kartą ne tik mūsų šalyje, 
bet ir užsienyje. Mūsų už
davinys — palengvinti žve
jų darbą.

Mano dėmesį patraukė 
denyje tvarkingai sukrauti 
uždari rutul i o f o r m o s 
“krepšiai”.

—Tai elektrodai, — pa
aiškino G. Feigelmanas. — 
Jie ir privilioja žuvį prie 
laivo...

‘—Viskas prasidėjo nuo 
bandymų paprastame ak
variume. Jau seniai moks
lininkai pastebėjo, kad į 
vandenį įleidus abu elektro
dus —katodą ir anodą, prie 
pastarojo prijungus elekt
ros srovę, žuvys pačios su
plaukia. Elektrinės žūklės 
praktiniusj bįnęlymūsĮ pir- 
mieji atliko mūsų laborato
rijos vedėjas S. Malkevi
čius ir vyr. inžinierius J. 
Balčiūnas. Elektros srove 
prieš keletą metų gana sėk
mingai jie žūklavo Kuršių 
mariose. Nepatvarią, sudė
tingą aparatūrą reikėjo su
stiprinti, pritaikyti jūros 
sąlygomis. Mums daug pa
dėjo Kauno Politechnikos 
instituto mokslininkai — 
technikos mokslų kandida
tas J. Zdanys ir bendrosios 
elektrotechnikos katedr o s 
darbuotojas J. Petruškevi
čius. s

G. Feigelmanas pakvietė 
užeiti į laivo triumą. Pra- 
lindę pro ankštą liuko an
gą, patekome į eksperimen
tinio laivo “širdį”. Triumas 
priminė sudėtingos labora
torijos stendus. Blizgėjo

Jugoslavija yra Balkanų 
pusiasalyje. Joje gyvena 18 
milijonų 530 tūks t a n č i ų 
žmonių.

Jugoslavija yra socialisti
nė suverenių ir lygiateisių 
tautų sąjunginė valstybė. Į 
jos sudėtį įeina šešios liau
dies respublikos: Serbija, 
Chorvatija, Slovėnija, Bos
nija ir Hercogovina, Make
donija, Juodkalnija. Todėl 
ji ir vadinama Jugoslavijos 
Federatyvine Liaudies Res
publika (JFLR).

Valstybinė ir visuomeninė 
santvarka nustatyta 1946 
metų konstitucijoje ir 1953 
metų Konstituciniame įsta
tyme. Pagal šį įstatymą vi
sa valdžia Jugoslavijoje pri
klauso liaudžiai, kuri vyk
do valdžią ir tvarko visuo
meninius reikalus per savo 
atstovus liaudies komitetuo
se ir liaudies skupščinose, 
darbininkų tarybose bei ki
tuose savivaldos organuose. 
Konstitucinio įstatymo 4-sis 
straipsnis nurodo, kad 
JFLR vsuomeninės ir poli
tinės santvarkos pagrindas 
yra “visuomeninė gamybos 
priemonių nuosavybė, ga
mintojų savivalda ekonomi
koje ir darbo liaudies savi
valda bendruomenėje, mies
te ir apskrityje.”

, JFLR ekonomika vystosi 
socialistiniu keliu. Šalis pa- ( Pasitraukdami nuo mark- 
laipsniui iš agrarinės pa- sizmo-leninizmo, revizionis- 
verčiama induštrine-agrari- tai nuėjo taip toli, jog nei- 
ne. Visa pramonė naciona- gia, kad tarptautinėje are- 
lizuota. . Per pastarąjį de- no je yra dvi priešingos sto

vykloj mėgina dėti lygybės 
ženklą tarp socialistinių ir 
imperialistinių šalių politi
kos. Revizionistai reikalau
ja, kad socializmo stovykla 
darytų nuolaidų imperializ
mui. Tokia Jugoslavijos re
vizionistų pozicija neišven
giamai atvedė į tai, kad 
JFLR ėmė prįešpastayti sa
ve socialistinėms šalims. Ji 
nepriklauso social i s t i n e i 
stovyklai ir nesinaudoja vi
somis palankiomis prielai
domis, kurias teikia pasau
linė socialistinė sistema so
cializmui kurti.

Priešpastatydama save so
cialistinei stovyklai, JFLR 
tapo imperialistinių valsty
bių intrigų objektu. Jos 
siekia užmegti plačius eko
nominius ir politinius san
tykius su Jugoslavija, mėgi
na pririšti JFLR prie Va
karų valstybių politikos ve
žimo. Štai būdingi faktai: 
per pastaruosius penkerius 
metus JAV suteikė Jugosla- ro Vakarų valstybės, 
vijai, apie 500 milijonų do
lerių paskolų.- Tarptautinis 
valiutų fondas —- 75'milijo- 
nai- dolerių; VFR — 100 
milijonų • dolerių; • Japoni
ja —10 mik dolerių. -1959 
metais-JAV perdavė Jugo
slavijai 80 karo lėktuvų, 
1960 metais— 50 reakty
vinių naikintuvų. Už 'šią 
“pagalbą” Vakarų valsty
bės siekia gauti iš Jugosla
vijos politinių nuolaidų. Ne
atsitiktinai JFLR vyriausy
bė tyli dėl JAV raketų ba
zių įrengimo Italijoje, Grai
kijoje, dėl' JAV vaidmens 
apginkluojant VFR. Jugo
slavijos vyriausybė įvairiais 
pretekstais atsisakė remti 
socialistinių šalių pasiūly
mus dėl Balkanų šalių ben
dradarbiavimo-, tačiau Bal
kanų pakto rėmuose ji už
mezgė glaudesnius santy-

Susitikimas muziejuje
Vilniaus valstiybinio

Kapsuko vardo univefsiteto 
istorijos - filologijos fakul
teto studentai lankėsi Re
voliucijos istorijos muzieju
je. Čia jie susitiko su grį
žusiu iš Amerikos pažan
giu veikėju drg. J. Lekavi
čiumi. Studentai su dideliu 
dėmesiu išklausė pasakoji
mą apie gyvenimą Ameri
koje, apie jo veiklą pažan
giose organizacijose.

Po to studentai drauge 
su drg. J; Lekavičiumi' ap
žiūrėjo paveikslus ir nuo
traukas, atsiųstas pažangių 
Amerikos lietuvių veike$ą.

St Juodviršienė 
VGU studentė

i
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šimtmetį sukurtos naujos 
pramonės šakos: automobi
lių, traktorių, laivų, staklių 
gamybos; išaugo naftos 
pramonė. Šalyje pastatyta 
daugiau kaip 260 naujų 
pramonės įmonių, jų tarpe 
54 elektrinės, 8 juodosios ir 
spalvotosios metalur gijos 
gamyklos, 21 tekstilės fab
rikas ir kt. Pramonės sta
tyba vykdoma remiantis vi
suomeniniais vienerių metų 
planais, kurie numato tik 
bendras ekonomikos vysty
mo proporcijas ir tam tik
rus pagrindinius rodiklius 
atskiroms šakoms, šių pla
nų rėmuose įmonės savaran
kiškai sprendžia klausimus, 
susijusius su gami narnos 
produkcijos asortim e n t u , 
kainomis ir kt.

Žemės ūkio socialistinio 
pertvarkymo tempai labai 
lėti. Individualūs ūkiai iki 
šiol sudaro žemdirbystės pa
grindą, todėl šalyje vyrauja 
smulkioji valstietija, agro- 
techninis lygis atsil i e k a , 
derliai nepastovūs. • Valsty
bė siekia mechanizuoti že
mės ūkį, teikti pagalbą kai-, 
m u i, tačiau susiskaidę 
smulkūs ūkiai tai labai ap
sunkina. Štai būdingi skai
čiai. Kolūkiai, kurie pra
dėti kurti dar 1951 metais, 
apdirba tik 4 procentus že
mės. Socialistinis sektorius 
apima tik 6.8 procento, že
mė tarp individualių vals- 
t i e č i ų pasiskirsto taip: 
turintieji iki 2 hektarų, su
daro 29.9% visų ūkių; val
dantieji nuo 2'iki 5 hekta.- 
rų—39.9%; valdantieji nuo 
5 iki 8 ha—16.6%; valdan
tieji daugiau kaip 8 ha — 
13.6%. Pastarųjų rankose 
sukoncentruota 38.9% visos 
ariamos žemės.

Tokie smulkūs ūkiai sudan 
ro pagrindą smulkiųjų vals-J

I 
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kius su Graikija, aktyviu 
NATO bloko dalyviu. Toks 
JFLR politikos “nenuosek
lumas” kyla iš antilenini- 
nės, antimraksistinės Jugo
slavijos revizionistų pozici
jos. Prie to prisideda spau
dimas, kurį Jugoslavijai da-

Štai kodėl 81 komunistu 
ir darbininkų partijų at
stovų pasitarimo (Maskva, 
1960) Pareiškime ir TSKP 
Programoje pabrėž i a m a, 
kad dabartinėmis sąlygomis 
svarbiausią pavojų tarptau
tiniame komunistų judėjime 
sudaro revizionizmas, deši
nysis oportunizmas, kurie 
atspindi buržuazijos įtaką 
komunistų judėjime. “Ne
sutaikomai kovoti prieš re- 
vizionizmą, dogmatizmą ir 
sektantiškumą, prieš visokį 
atsitraukimą nuo leninizmo, 
—- sakoma TSKP Pro
gramoje, — yra būtina są
lyga tarptautinio komunis
tų judėjimo vienybei, soci
alistinei stovyklai stiprin
ti”

(“Kauno diena”)

Naujakuriams ir 
jaunavedžiams

Įtempto darbo dienos pa
starosiomis savaitėmis vy- 
vyrauja Vilniaus “Beržo” 
baldų fabriko ceche. Šiam 
kolektyvui, vadovaujamam 
inžinieriaus J. Zuberio, pa
tikėta garbinga užduotis — 
įsisavinti naujos konstruk
cijos spintos gamybą. Ce
cho baldžiai šį uždavinį 
garbingai įvykdė — naujo
sios spintos jau gaminamos 
masiškai. Jos daug grakš
tesnės, patogesnės, moder- 
niškesnės ir pigesnės už 
anksčiau gamintas. Be to, 
jų gamybai tenka mažiau 
įdėti darbo. Tai leis įmeiftei 
per metus sutaupyti dau
giau 16 tūkstančių rubĮjų 
užmokesčio fondo lėšų. ’

Nuo mėnesio pradžios 
cecho kolektyvas jau paga
mino 500 naujų spintų. Se
kančiais mėnesiais bus ga
minama po 1000 spintų.

• Kas mėnesį viršydami 
gamybos užduotis, “Beržo” 
fabriko baldžiai nuolatos 
įveda rįkiuotėn naujus įren
gimus, diegia praktikon 
priešakinį patyrimą. Nese
niai grupė fabriko darbi
ninkų lankėsi giminingose 
Maskvos ir Kijevo įmonėse. 
Maskviečių ir kijeviečių pa
vyzdžiu, beržiečiai moder
nizavo veidrodžių cechą. 
Vietoje primityvių, senų 
įrengimų dabar čia sumom- 
tuoti modernūs stiklo šlifa
vimo prietaisai, vonios jam 
plauti. Tai du kartus padi
dino* cecho gamybinį---- -
gumą, pagerino veidr 
kokybę.

(“Vakarinės naujienos”)’
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LAISVES REIKALAI
' ^Malonu ir linksma, kad visuomenė brangina savo 
laikraštį “Laisvę”. Pastaruoju laiku, užsimokėdami 
prenumeratas ir kitom progom, nuoširdūs laisviečiai 
paaukojo “Laisvei” sekamai:

Juozas Deltuva (už kiekvienus jo išgyventus
metus po $1), Baltimore, Md.................. $79.00

Mrs. M. Martin ir šeima (atminčiai vyro
G. Martin), Cleveland, Ohio .................. 30.00

H. Thomas (koresp. tilpo), Hingham, Mass. .. 30.00 
A. Lukaitis, Bayonne, N. J............................... 26.00
K. Zambasevičius, Reading, Pa.......................  26.00
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y...................... 11.00
J. Boubonis, Kenosha, Wis............................... 11.00
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md............. 10.00
Petras Kupris, Annapolis Jct., Md.................. 10.00
A. Zambasevičienė, Reading, Pa...................... 10.00
D. G. Jusius (žmonos Julijos pagarbai)

W. Boylston, Mass. ................................. 10.00
R. ir B. Čiuberkiai, Boston, Mass.................... 10.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn.......................  10.00
Mrs. Joseph Kundrot, Wilkes-Barre, Pa.........10.00
Bostono apylinkės lietuvių grupė

((per J. Petrus) ....................................... 10.00
M. Romikaitienė Reading, Pa............................. 7.00
J. Vasel, Cleveland, Ohio ..................................  6.00
Drank Imbras, Pittsburgh, Pa.......................... 6.00
E. Jeskevičiūtė, Beechhurst, N. Y.................... 6.00
Peter Solow, Grand Rapids, Mich.................... 5.50
Stanley Petronis, Athol, Mass........................... 5.00
Erank Walant, Philadelphia, Pa........................ 5.00
P. Janiūnienė, Matawan, N. J........................... 5.00
D. Aksomitas, Hartford, Conn.......................... 5.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.................... 5.00
Mrs. A. P. Miller, Bridgeport, Conn.................... 5.00
J. A. Skaitytojas, Norfolk, Va........................... 5.00
R. ir A. Antanavičiai, Toronto, Canada ...... 5.00 
Jonas Stasiukaitis, Philadelphia, Pa.................... 5.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J........................... 5.00
Stanley Raymond, Baltimore, Md...................... 5.00
Uršulė Guzonienė, Gloucester City, N. J.........5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Galif..........................4.00
P. Grybas, Grayland, Wash............................... 3.00
Kaspariūnas, Philadelphia, Pa.......................... 3.00
A. Dočkienė, Cicero, Ill......................................  3.00
Jonas Smalenskas, Baltimore, Md.................... 3.00
Paulina Walant, Philadelphia, Pa...................... 2.00
Mikas Steinis, Baltimore, Md............................ 2.00
Miss Wolesh, Philadelphia, Pa. .................. 2.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa..................................... 2.00
Mrs. Krist, Philadelphia, Pa............................. 2.00
Jurgis Rinkevičius, New York City, N. Y........ 2.00
Lešinskas, Philadelphia, Pa............................... 2.00
J. Banza, Danbury, Conn................................... 2.00
J. Baker, Vallęjo, Calif. ..........................  2.00
E. Fisher, Great Neck, N.Y............................. 2.00

i Po $1: John Laemy, Brooklyn, N. Y.; A. Velička, 
Albertson, L. L; J. S. Waswill, Torrance, Calif.; C. 
Skarbalienė, Patterson, N. J.; J. Laurinaitis, Thomas, 
W. Va.; J. Samulis, Trumansburg, N. Y.; A. Dagis, 
San Francisco, Calif.; Rose Sholis, Girardville, Pa.; J. į 
Rinkevičius, New York City; V. Grigas, Hudson, N. 
H.; Frank Mankauskas, Tunkhannock, Pa.; M. Pacen- 
kienė, Wyoming, Pa.; Alice Gegžnas, Phila, Pa.; An
thony Slager, Phila, Pa.; S. Aliukonis, Paterson, N. J.; 
John Alleshunas, New Haven, Conn.; A. Bloznelis, Cats
kill, N. Y.

— o —
Didelis ačiū viršminėtiems prieteliams už jų nuor 

širdžių paramą laikraščiui.
Laisves Administracija

66 Vilkiška’*
Ji buvo laukinis gyvūnas, 

staugė naktimis, gyveno 
Meksikos kalnuose, maiti
nosi žalia kralikų mėsa ir 
bėgiojo ant visų keturių. 
Dabar ji jau pagauta, pri
jaukinta ir mokinama kal
bėt. Tai fantastiška tikra 
mergaitės istorija, kuri gy
veno tarpe laukinių gyvu
lių ir išsilaikė veikdama 
taip, kad jie veikė- Mergai
tė ką urzgė ant savo “prie
šų” ir kandžiojo juos,— jei
gu jie prisiartino prie jos. 
Mergaitė, ką buvo išvaduo
ta iš laukiniškumo po trijų 
metų jos gaudymo, dabar 
atiduota vaikų prieglaudoje 
ir mokinama žmoniško el
gesio, apsiėjimo.

Kaip ji buvo pagauta
Dujų (gazo) kompanijos 

myterio užrašyto j as ėjo pa
kraščiais iš Tijuana, Mek
sikoje, 1961 metų gegužės 
naktį.

Jis praėjo kupstus, krū
mokšlius ir išgirdo netikė
ją, panašų į žvėrišką urzgi-

Staiga maža forma iššoko 
iš krūmų, įkando vyrui ran
ką ir bandė pabėgti tamsu
moje, bet jis pastvėrė “gy-

mergaite
vulį” ir laikė tvirtai, ka
dangi atakuoto j a buvo ma
ža mergaitė — mergaitė iš 
Tijuana.

Tai šitaip ji buvo pagau
ta, sakė senora Maria C. 
Bringas, ką prižiūri vaikų 
prieglaudą, kurioje mergai
tė dabar gyvena.

Žmonės ją gaudė per tris 
metus kaip miškinę žvėrį, 
bet niekas negalėjo prieiti 
arti jos.

Tai keista istorija. Sako
ma, kad jos motina buvo 
indėnė, o tėvas “tikras vil
kas.”

Niekas nežino, iš kur ji pa
eina, sakė prieglaudos di
rektorius. Mūsų pastangos 
surasti jos praeitį — nepa
sisekė.

Gal būt ją motina paliko 
keli metai atgal, ir ji kaip 
nors išsilaikė.

Senjora Bringas sakė, 
kad mergaitė, jos manymu, 
gali būt 11-kos metų. Gy
veno tūlą laiką paliktame 
sename ir surūdijusiame 
automobiliuje.

Tai čia ji buvo pirmą kar
tą pastebėta, sakė Bringas. 
Kai kada policija tiksliai 
bandė eit prie automobi- 
liaus ir pagaut ją, bęt ji 

per'gudri dėl jų." Kaip gy
vulys, gal būt suodžia ar 
nujaučia, ir visada pabėga 
nuo jų.

Niekas nebuvo užtektinai 
greitas ją pagauti J ubsl/d

Viskas, ką i f ado iautomo- 
biliuje, buvo keli skudurai 
ir kaulai mažų;, gyvūnu;, ir 
paslėptas skuduruose,, ma
žas kryželis ant,u auksinio 
retežėlio- . '

Ir tie kaulai ir šmoteliai 
kailiukų aiškiai parodė, kad 
ji gaudė kralikus ir valgė 
juos žalius.

Lupita negrįžo atgal, 
kuomet policija išvalė jos 
buveinę, bet persikėlė aukš
čiau kalnuose, kur jai buvo 
saugu.

Senjora Bringas sakė, jog 
mergaitė ir jos laukinis šuo 
prasmunka nakties laiku į 
Tijuaną.

Jos plaukai buvo susipy
nę ir purvini, atrodė, kad 
niekad nesiprausė. Tik keli 
suplyšę skudurai, ką galėjo 
būt kada nors aprėdalais, 
kabojo ant jos sunykusio 
kūno.

Mergaitė nežinojo žmo
niško žodžio, nei jo skambe
sio.

Jos alkūnės ir keliai tu
rėjo ženklus, kurie liudijo, 
jog ji kai kada vaikščiojo 
keturiomis.

Ji turėjo karštligę ir blo
gai užkrėstus tonsilus. Dr. 
Roberto Flores Aquila išė
mė juos ir po kelių dienų 
priežiūros, laipsniškai tapo 
sveika mergaitė.

Iš karto ji nežaidė su ki
tais vaikais prieglaudoje. 
Ji buvo draugiška tik sen
jorai Bringai ir šuniui, pri- 
kalusančiam prieglaudai.

Ir naktį ji nenorėjo būt 
namie. Ji gulėjo ant žemės 
kieme po medžiu.

Lupita jau išmoko kal
bėt ir tapo draugiška ki
tiems našlaičiams prieglau
doje.

Jos mokytojai praneša, 
kad ji yra nepaprastai gabi 
mergaitė ir greitai mokina
si. Ji jau skaito raštą. J. N.

Naujo tipo duslintuvas 
(“mufleris”)

Jungtinėse. Amerikos 
Valstijose sukurtas pagal 
naują principą veikiantis 
automobilių duslintuvas.

Duslintuvas turi reverbe- 
racines kameras, esančias 
išmetimo vamzdyje. Kame
ros — tai vamzdeliai, ku
rių vienas galas uždaras. 
Kai garso bangos eina per 
dujų išmetimo sistemą, da
lį jų sugeria reverberato- 
riai, kurių atviri galai nu
kreipti variklio link. Atsi- 
spindėjusios nuo vamzdelių 
uždarų galų, bangos sklin
da išmetimo vamzdžiu ir 
slopina besiartinančias ban
gas.

Neilonas vietoj statybinio 
skiedinio

Švedų inžinieriai pasiūlė 
vietoj statybinio skiedinio 
ir kitų skystų rišamųjų me
džiagų vartoti nedideles 
neilonines poveržles — sta
tant pastatus iš palengvintų 
blokų- Neilonines poverž
les siūloma dėti į griovelius,, 
esančius horizontalini ame 
blokų paviršiuje iki 20 cen
timetrų gilumoje. Pagal 
apskaičavimus tokiu būdu 
pastatyto namo sienos gali 
išlakyti 60 procentų didesnį 
krūvį, negu sienos iš blokų, 
surištų statybiniu skiedi
niu. Naujas būdas sutrum
pina statybos terminus, lei
džia geriau apdailinti sienų 
paviršių ir įgalina statybos 
darbus vykdyti žiemos,sąly
gom is.

PHILADELPHIA, PA.
Dar naujas kapas

// Birželid 27 d. 10 vai. iš J. 
Kavaliausko laidojimo kam
barių.-, buvo išneštas karstas 
sw fdąugybe gėlių;; kuriame 
gulėjo' Povilas?,Grieiūilas,?jr 
nulydėtas į Fernwood kapi
nes. Tėn palaidoti du jo bro
liai, Ignas ir Julius, taipgi 
sūnus Fredis, žuvęs perei
tame kare.

Povilas Griciūnas į šią ša
lį atvyko 1905 metais. Nuo 
pat jaunų dienų buvo lais
vų pažiūrų, taip, kaip jo vy
resnieji broliai, ypač Stasys 
ir Julius. Būdamas sava
moksliu nesisiekė j jokią 
vadovybę, prigulėjo draugi
jose, pašalpinėse ir apšvie- 
tos, gelbėdavo parengimuo
se padirbėti.

Kadaise čia buvo kunigų 
sukelta tokia reakcija prieš 
laisvai protaujančius, kad 
laisvam lietuviui sunku bū
davo gauti bent kur kam
barį. Tuomet pas Griciūnus 
rado malonią, draugišką 
prieglaudą daugelis tų laikų 
jaunų laisvų veikėjų. Kita 
panaši prieglauda buvo pas 
Vincą Macį, pas kurį tų. lai
kų veik visi koviečiai gyve
no. Kuomet dėl pirmojo ka
ro buvo paskelbta jaunų vy
rų registracija, tai praėjus 
nuskirtam laikui užsiregist
ruoti, po 12 valandos naktį 
buvo padaryta krata pas 
Griciūnus ir Macį, ieškant 
“slakerių”...

P. Griciūnas yra dirbęs 
daugelyje visokiausių išdir- 
bysčių, ir buvo gerokai pra
silavinęs kaip Mašinistas. 
Dėka to, jis buvo kovingas 
unijistas ir gerbiamas unijų 
pareigūnų kaip kovotojas.

Man irgi teko gėrėtis Po
vilo kovingumu ir sąmonin
gumu. . D,aių.prieš pirmąjį 
karą LSS 1 kuopa rengėme 
prakablas Jonui Perkūnui, 
Lietuvių Laisvės Klubo sa
lėje. Atvykę; prie salės ra
dome būrį vyrų, prie durų, 
kurie stumdė žmones, no
rinčius įeiti į vidų. Tai bu
vo kunigo Kaulakio pasiųsti 
parinkti tvirtuoliai, kad ap
gintų galingąjį dievą, kad 
čia bedieviai jo neišniekin
tų. Kalbuosi su rengėjais, 
ką dabar darysime. Komi
sijoje buvome visi žaliokai, 
nesukalbanti angliškai. Štai 
ateina ir Povilas Griciūnas. 
Tariamės, ką darysime. Po
vilas tuojau pasiūlo: einam 
į policijos stotį, turime gau
ti policijos apsaugą. Aš pi
lietis, turi duoti mums po- 
licistą. Policijos stotis tik 
už poros blokų.

Povilas nusivedė mus ir 
šiaip taip pajėgė išaiškinti 
policijos viršininkui, kad 
mušeikos neleidžia žmonių į 
svetainę. Policijos viršinin
kas, jau senukas, pasišaukė 
porą jaunų policistų ir sy
kiu atėjo prie svetainės. 
Nuvijo mušeikas, įsakyda
mas, kad jei jums netinka, 
ką tie žmonės kalbės, tai ki
tą dieną jūs surengkite mi
tingą ir kalbėkite, ką jūs ži
note, o čia būkite > ramūs. 
Palikęs porą guzikuočių su 
lazdomis, viršininkas išėjo. 
Nuo tada aš visuomet ger
biau Povilą kaip kovingą 
drąsuolį.

Povilas Griciūnas buvo gi
męs ir augęs Galvakų kai
me, Vabalninku parapijoje. 
Atvykęs į šią šalį susipažino 
ir apsivedė su Amilija Bag
donaite. Susilaukė du sūnus, 
Fredį ir Edvardą. Džiaugė
si abu tėvai, kad sūnūs se
ka tėvų idėjomis, pamylėję 
laisvas mintis, siekias! švie
sesnės ateities. Bet štai 
prasidėjo antrasis karas, 
Fredį paima į karą, po kiek 
laiko praneša, kad Fredis 

žuvo kovoje su naciais... 
Koks skausmas tėvams! 
Kaip tą viską pernešti! Ži
no tik tie, kuriems teko būti 
tokioje padėtyje.

Povilas/’ - pergyvendamas 
tokius širdies^skaiismus, pa
žeidė savo sveikatą, patrum
pino amžių, ir dagyvenęs 80 
metų mirė.

Liūdesyje pasiliko Amili
ja, sūnus Edvardas, marti 
Frieda, anūkai Fredis, Ed
na ir Russell. Visi pažan
gūs.

Linkiu jiems tvirtybės 
pergyventi šiuos skausmus 
ir dirbti su pažangiečiais.

R. Južintiškis

Cleveland, Ohio
Nors LLD 22 kuopos su

sirinkimas buvo garsintas, 
bet mažai narių atsilankė. 
Tai blogai, nes gaspadinės 
pagamino maisto dėl dau
giau žmonių.

Vis tik, kuopa nutarė pa
aukoti po $10 “Laisvei” ir 
“Vilniai”, $5 —“Liaudies 
Balsui” ir $25 visuomenės 
reikalams.

Kuopa nutarė surengti 
pramogą spalio 27 d., bet 
apie tai bus vėliau.

V.L.M Klubo susirinki
mas įvyko birželio 14 d. 
Buvo nutarta vasarai netu
rėti susirinkimų pertrau
kos. Sekamas susirinkimas 
įvyks liepos 12 d.

L.D.S. piknikas buvo 
linksmas, turėjome, muziką 
ir girdėjome dainų.

A. S.

Paterson, N. J.
Širdinga padėka

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už išreikštą mums, 
užuojautą per “Laisvę” mū
sų liūdesio valandoje, nete
kus brangaus sūnaus Ken
neth, 19 metų amžiaus. Dė
kojame visiems už gražias 
gėles, kurių buvo pilnas 
kambarys. Dėkojame už 
lankymą šermeninėje; už 
simpatijos kortas, prisiųs
tas iš toliau. Širdingiausiai 
dėkojome draugams Bim- 
bams ir jų šeimai, kurie, 
sužinoję mūsų nelaimę, pir
mi mus aplankė ir nuošir
džiais žodžiais ramino. Tik 
ištikus nelaimei sužinai sa
vo tikrus draugus.

Pasiliekame liūdesyje tė
vai, sesuo, broliukas, grand
pa ir grandma.

Aliukonių šeima

Grybai 5 pėdy ilgio
Armėnijos TSR Achtalos 

polimetalų - barito telkinių 
nuožulniose galerijose — 
štolnėse—auga į virveles 
panašūs grybai. Nuolatos 
sunkiantis grunt i ni a m s 
vandenims, ant medinių at- 

i sparų visiškoje tamsoje iš
auga sniego baltumo virve
liniai grybai iki 5 pėdų ilgu
mo. “Virvės” storis siekia 
2—3 colius. Šių grybų gru
pė primena stalaktitus, ta
čiau pačiupinėjus jie mink
šti ir lengvi, kaip vata.

Šis grybas gadina medie
ną. Štolnėse jis padaro 
daug nuostolių, suardyda- 
mas šachtų atsparas. Tiria
mos kovos su šiuo grybu 
priemonės. Pasiūlyta nema
ža cheminių preparatų, ta
čiau nė vienu iš jų dar ne
pavyko galutinai sunaikin
ti šio grybo.

Washingtonas. — Seka- 
kamas JAV astronautas 
bus karininkas W. M. 
Schirra.

Londonas. — Charles 
Chaplinas . pagamins dvi 
naujas komedijas.

WORCESTER, MASS.

Mirus
VfHI |;L l 
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Julijai Šimkaitei-Jiisieiiei
Reiškiame širdingą,Užuojautą liūdesyje likusiems 

vyrui DomininkuiH Jusiui,. dukrai Evelyn, posūniui 
Edvardui ir jų. šeimoms, giminėms, artimiesiems ir 
draugams. Gailimės išsiskyrusios iš gyvųjų tarpo 
ir mūsų eilių darbuotojos, pažangios veiklos rėmėjos.

J. D. špakauskai
J. E. Pociai
B. Kuk

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Povilui Griciūnui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 

Amilijai Griciūnienei, sūnui Edwardui, marčiai Prie
dai, anūkams Fredžiui, Ednai ir Russell. Linkime 

;ątimą netekusiems

J. Bekampis
J. Stasiukaitis
A. Pranaitis
Shelaris
K. Čepulionienė
P. Sidabrienė
Lešinskas
R. & H. Merkiai
J. Vaitkus
Mrs. Ckach

ištvermės pernešti šį didį 
Povilo Griciūno.

J. Šmitienė
A. Paškiutė
A. žalneraitienė
H. Tureikienė
A. Kušleikienė
C. Seamer
F. Tureikis
II. Markūnienė 
Ch. Misikonis 
Peter Vai antas

(Egg Harbor, N. J.) 
Mr. ir Mrs. Gurki is 
Kaspariūnai
Miss Wolesh
Mrs. Krist
P. ir F. Walant
A. Lipčius

■■■■■■■■■■■■■■H

Ačiū draugams už 
linkėjimus

Kaip plaukdamas laivas 
klastingoj jūroj sutinka 
audrą, blaško jį bangos it 
gėlės lapą, o vairuotojo vai
dentuvėje slenka pražūties 
vaizdai. Prabėga valandė
lė, perkūnas nustoja laidęs 
žaibus, debesiai nuslenka į 
šalį ir sužiba saulutė, nu- 
džiūsta vairuotojo veidas, 
ir vėl jis iš naujo planuoja 
savo kelionę toliau.

Argi ne tas pats ir su 
mūsų gyvenimu? Rodosi, 
kaip čia seniai mes susituo
kėm, pradėjom šeimyninį 
gyvenimą. Kaip kiekvienas 
jaunas žmogus, kuris su 
vestuvių pokyliu peržengia 
jaunystės rubežių ir prade
da žygiuoti vedybinio gy
venimo vieškeliu, taip da
rėme ir mes. Deja, gali pui
kiausius planus nutiesti sa
vo gyvenimo ateičiai, bet 
kartais jie tau sugūrės it 
tos jūrų bangos atsimušda
mos į uolas.

Mums begyvenant ir kar
tu su draugais kovojant už 
geresnį, šviesesnį gyvenimą, 
dar kirsdavo ir šeimyniški 
smūgiai vienas po kito. Bet 
ve, birželio 16 d., šeštą va
landą vakare, užpildė mūsų 
gyvenimo butą idėjos drau
gai. Jie mums priminė, jog 
mes sulaukėme penkiasde
šimt metų vedybinio gyve
nimo. Jie mus apdovanojo, 
linkėdami sulaukti deiman
tinio jubiliejaus. Kad atsi
lyginti už draugų linkėji
mus ir dovanas, mes pasi- 
žadam dar uoliau darbuo
tis bendroje kovoje, kad iš
nyktų skriaudos visame pa
saulyje ir užviešpatautų tai
ka.

Dar kartą ačiū!
Rapolas ir Bronė 
čūberkiai

L. Ausiejienė
A. Motiejaitienė

J. Meško
P. Puodis
J. O. Malinauskas
P. B. Granauskas
A. D. Pauliukaitis 
A. Žalys

Baltimore, Md.
” Pranešu draugams, kad 
pardaviau savo namą Rt. 1, 
Box 51, Pasadėna, Md., 
Chesapeake Bay srityje. 
Todėl prašau draugų ten 
nerašyti. Laikinai apsigy
venau pas A. Žemaitį, Bal- 
timorėje.

Jonas Smalenskas

Paieškojimai
Ieškau savo sesers Antaninos Za- 

karienės, kilusios iš Žagarės miesto, 
išvykusios į JAV 1913 m. Pagal pas
kutinį iš jos gautą laišką 1946 m., 
gyvenusi Detroit, Mich., 10103 Har
per. Brangūs tautiečiai, kurie ži
note apie ją gyvą ar mirusia, ma
lonėkite man pranešti, už ką būsiu 
dėkinga. Koste Gibauskienė, Žaga
rė, P. Cvirkos g-vė, nr. 44, Lithua
nia, USSR.

Griškonienč Ona, Jono duktė, po 
antru vyru Cikanienė, ieškau savo 
brolio Smaidžiūno Kazio (Jono). 
Prieš jpasaulinį karą išvyko j JAVį 
ir jau 30 metų, kai negaunu jokios 
žinios. Maloniai prašau draugų ir 
jo pažįstamų, gal kas jį pažino, kad 
praneštų man. Tariu nuoširdų ačiū. 
Ona Cikanienė, Alytaus rajonas, 
Krokialaukio paštas, čiurbeinių II 
kaimas, Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LDS 21 kuopa rengia draugiška 
išvažiavimą, kuris įvyks Liepos-July 
4 d., pradžia 12 vai. dieną, pas drau
gus Daukus, 29900 Lahser Rd.

Gerbiamieji! Visi esate kviečia
mi atsilankyti į šį išvažiavimą. Gas
padinės pagamins gerus pietus už 
mažą kainą, ir bus malonių pasi
matymų ir pasikalbėjimų.

Kviečia komisia (52-53)

DETROIT, MICH.
Penktadienį, Liepos-July 6 d., 7 

vai. vakare, draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., bus rodomi paveikslai iŠ 
Lietuvos. Tuos paveikslus tik ką 
gavo Jonas Grybas. Jis atvyksta į 
suvažiavimą kaip delegatas ir atsi
veš tuos filmus parodyti.

Taigi visi ateikite Liepos 6 dieną 
pamatyti paveikslų I§ Lietuvos.

Įžanga nemokama.
Seimo Rengimo Komisija (53-52)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, liepos 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusl- 
spenduotumėte. Valdyba (52-53)
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5 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 3, 1962



Žmogaus organizmo 
atšaldymas

Hipotermija — organiz
mo atšaldymas mokslinin
kus domina jau seniai. Pa
staruoju metu šioje srityje 
pasiekta didelių laimėjimų.

Ypač didelės perspekty
vos čia atsiveria ryšium su 
ilgai trunkančiomis kosmi
nėmis keli o n ė m i s, kurių 
metu kosmonautai bus at
šaldyti tiek, kad laikinai 
nevyks organizmo gyvybi
nė veikla.

Tai žymiai geresnis spren
dimas, negu bandymas pa
laikyti kelių žmonių kartų 
gyvenimą kelis šimtus me
tų raketos kabinoje. Net 
ir vykstant žymiai trum- 
pesniems skridimams, kos
monautų atšaldymas leis 
žymiai sumažinti naudingą 
krūvį, nes reikės žymiai 
mažiau maisto.

Daugelio moks 1 i n i n k ų 
nuomone, jeigu žmogus, pa-1

R. Sobien-Sobolevičius sako 
JAV teismuose nėra teisybės
Kaip žinoma, Vilkavišky

je gimęs ir augęs žydų kil
mės d-ras Robert Soblen- 
Sobolevičius buvo federali
nio teismo Niujorke nuteis
tas visam amžiui kalėti “už 
šnipinėjimą svetimai valsty
bei.” Jis 
leukemija

D-ras Sobolevičius išsiima 
aliuką, perplauną savo

V. Pečiūra apie 
Aido choro jubiliejų

Niujorkiškiai J. ir M. 
Juškai gavo laišką iš Vil
niaus. Rašo/E. ir V. Pečiu- 
ros. V. Pečiūra — įžymus 
kultūros darbuotojas Lietu-

nesveikas, serga 
(kraujo vėžio li-

vyriausiais liudi-Teisme
ninkais prieš jį buvo jo bro
lis Jack Sobel, sergąs proto 
liga, ir viena profesionalė 
šnipė.

Dr. Sobien a p e 1 i a v o į 
aukštesnįjį teismą, bet tas 
užgyrė žemesniojo teismo 
nuosprendį, tuomet jis krei
pėsi į šalies Aukščiausiąjį 
teismą, prašydamas peržiū
rėti jo bylą ir pareikšti sa
vo numonę; šis teismas at
sisakė tai padaryti.

Tuomet d-ras R. Sobien 
našiai kaip kai kurie gyvu- i Je(^° j. lėktuvą ir nuskrido į 
nai, miegotų žiemą, tai ga-! ’ 
lėtų išgyventi 1,400 metų.

Kol kas tokie eksperi
mentai atliekami su gyvū
nais. Kai kurie žinduoliai, 
atšaldyti iki 0 temperatū
ros, 24 vai. išlaikė gyvy
bingumą. Sėkmingai atgi
jo beždžionės, atšaldytos 
beveik iki užšalimo taško. 
Atšaldymo metu jų širdis 
neplakė ir jos nekvėpavo. 
Taip pat buvo atgaivinti 
žiurkėnai, išbuvę atšaldyti 
iki 0 temperatūros 5 vai. 
20 min. Visais šiais atvejais 
jokių pasekmių nepastebėta.

Tai rodo, kad gana grei
tai bus galima šiuo būdu 
laikinai nutraukti gyvybi
nes žmogaus funkcijas. 
Mokslininkų nuomone, su-,

I Izraeli. Ten buvo suimtas, i 1
i Amerikos valdžia pareikala
vo Izraelio valdžią išduoti 
Sobleną, grąžinant jį atgal 
į Niujorką.

Po jo nuteisimo, kol ape
liacijos ėjo į aukštesnius 
teismus, d-ras R .Sobien bu
vo išleistas po $100,000 be, 
la, kurią sudėjo jo žmona ir 
kiti prieteliai-liberalai. Da
bar teisėjas pareiškė, kad 
toji belą “žus,” vadinasi,

kada sveikata leido. Pasta
ruoju dešimtmečiu jį cukra- 
ligė-diabetas kamavo, tai

Gražus tava Serge 
vestuvinis pokylis
Praėjusį sekmadienį, liepos 

1 d., Presbiteri jonų bažny
čioje, Ozone Parke, susituo
kė Serge Satvitcheff su 
Barbara Ann Vega.

S, Savitehevas daugeliui 
Niujorko lieUivių žinomas 
k a i p pianistas, kadaise
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Vincas Šibeika
Vincas Šibeika gimė Va

balninko krašte. Atvažia
vo į Ameriką laimės ieško
ti 1905 metais.

Pirmuosius žin g s n i u s I 
naujame krašte pradėjo

namų.
Birželio 14-tą dieną bai

gė jis savo sunkaus gyveni
mo kelionę, užgeso gyvybės 
kibirkštis jo kūne ant visa-

Imkite dabar mane, jeigu voje. Skaitome: 
jau taip norite, jūs “demo
kratijos paslai...”

Jis buvo kritiškoje pade- traukomis. Mums buvo la- skambinęs visoje eilėje mū- 
tyje. Kraujas sroveno į vi-1 bai įdomu žiūrėti vaizdą- sų koncertų. Serge j— ai- 
sas puses. Tuomet, kai lėk
tuvas nusileido Londone, 
d-ras Soblenas - Sobolevičius 
buvo paimtas į ligoninę, kur 
jam buvo padaryta operaci
ja.

Kas toliau bus, nežinia. 
Bet dalykas visam pasau
liui aiškus: Izraelis priklau
so kitai valstybei ir pildo 
jos įsakymus. Jo “nepri
klausomybe,” kaip ir kitų 
visų silpnų valstybėlių, pri
klauso Wall S try to kišenei.

Dėl viso šito, aišku, pa
saulis netylės.

D-ras Soblenas - Sobolevi
čius kadaise buvo nusipir
kęs Izraelyje žemės ir gal
vojo kada nors ramiai pa
gyventi žydų žemėje. Da
bar, kaip matome, žydų že
mė priklauso kam kitam...

Mes labai džiaugiamės 
gavę Jūsų laišką su nuo-

mizansceną iš jūsų režisuo
tos komedijos “Dėdė atva
žiavo”. Joje gerai matome 
Magdelę ir jus, kitų nepaži
nau. Turbūt nebuvo jų eks
kursantų tarpe Lietuvoje. 
Labai gera taip pat antra 
nuotrauka iš eilėraščio “Su
grįžk, sūnau”.

Jau skaičiau, kad labai 
gražiai praėjo Aido choro 
jubiliejus. Labai džiugu,

dietės dainininkės Elenos 
Brazauskienės sūnus, gimęs 
Paryžiuje. Jo tėvas buvo 
rusų kilmės, bet mirė, kai 
Sergejus buvo dar mažas. 
Tuomet motina su sūnumi 
atvyko į JAV ir čia ji ište
kę už dabartinio savo vyro 
Volterio Brazausko.

Brazauskai ilgoką laiką 
gyveno Liet. Kultūriniame 
centre, Richmond Hill, N.

kad jums visiems nestinga' Y. Tuomet Serge lankė mo-
energijos ir pasiryžimo 
dirbti kultūrinį darbą. Tai 
didelis indėlis mūsų išeivi
jos gyvenime. Mes iš visos 
širdies linkime, kad jūsų 
choras augtų ir klestėtų, 
kad jis neštų šviesos, tai
kos ir tėvynės meilės balsą!

Gardner, Mass. Dirbo pin- jos> jam ejnant 79 metus, 
timų baldų įmonėje. Uzsiė- jįs paiįk0> apart žmonos, 
mimas jam sekesi, miestas seserį Qną Andrišiūnienę,
tinių baldų įmonėje. Užsiė- Jis paliko, apart žmonos,

kyklą ir mokėsi pianistu. 
Kitais žodžiais: Serge buvo 
susijęs artimai su mūsų 
žmonėmis; kalbėjo lietuviš- įen gerai, kur mūsų 
kai, dar moka gerai rusų Darbininko dalis 
kalbą, biskį francūzų, o 
anglų — aišku, geriausiai.

Jiedu susidraugavo dar

patikęs. Pittsburgh, Pa; brolį Joną,
Jis nerimo ilgai ant vie- j Boston, Mass., ir kitus arti- 

tos stovėti. Jį traukė noras mus. Andrisiūnienė ir jos 
kitus miestus pamatyti. Ką 
jis ir padarė. Paėmęs savo 
bagažą atsirado Brocktone, 
Mass. Stojo į darbą Čevery- 
kų gamyboje. Laikas bėgo, 
akiratis didėjo. Kiti mies
tai pradėjo būti arti. Bos
tonas pasidarė nebe už kal
nų. Vincas 1927 metais čia 
susitiko Veroniką ir jie ap
sivedė.. . Jiedu, apsigyveno 
Brocktone, o vėliau jie at
sikėlė į Brooklyną, N. Y. 
Pastarajame jie pastoviai 
apsigyveno — suprato, kad 

i nėra, 
visur ta

šeima dalyvavo laidotuvė
se, o brolis — ne. Jo amžius 
ir prasta sveikata neleido 
jam atvykti paskutinį kartą 
pamatyti savo brolį ir sudie 
tarti...

Vinco palaikai palaidoti 
Alyvų kalnelyje Maspethe, 
kur daug guli jo amžininkų 
tarpe girios ošimo aimanų 
ir artimųjų atodūsių. Jau 
daug guli ir tokių, kurių 
jau niekas kitas nebelank^, 
tik miško šlamesys. Juos 
dieną-naktį lai lanko me
džių ir krūmokšnių ošimas 
— miško daina.

Kaimynas
Vincas buvo 

minčių: skaitė
pažangių 
“Laisvę”,

Jūs, brangus Jonai, daug lankydami vidurinę mokyk- į "Liaudies Balsą” ir kitą pa-
įdėjote meilės, triūso ir

Kaip ten beimtų, šis R. i vargo šiame atsakingame 
Sol)]enO I Imi Uvi V»1 n i a m n rldi'km T’nrlnl
Amerikos ir 
žmonių dėmesį į ameriki- ti 

kiekvienam naujus eilėraščius, 
kaip ne- suoti naujus vaidinimus.

lą, High School.
Jis atitarnavo JAV ka-

dalykas atkreips! kultūriniame darbe. Todėl riuomenėj, ir dabar, suku-
• viso pasaulio linkime dar ilgus metus bū- ręs šeimos židinį, žada pa-

nius teismus.
šiandien žinoma, 
teisingai buvo kadaise nu-

valdžia tuos pinigus pasi-l teisti Tom Mooney ir Bil
ims.
Kodėl jis bčgo i Izraeli?"Į gai.

lingsas, Sacco ir Vanzetti, 
Ethelė ir Julius Rosenber-

Prieš išvykdamas į Iz
raelį d-ras R. Soblenas pa
rašė niujorkiškei spaudai 
laišką. Jame jis nurodo, 
kad jis buvo persekiojamas 
jau nuo 1957 metų, kai jo

Manhattane yra labai 
daug senų namų. Namų^ 
tvarkytojai sako, kad tik 
Westsideje išgriovimas na
mų ir naujų • pastatymas 
miestui pareikalaus • $180,- 
000,000

žangią spaudą. Prigulėjo 
Šv. Roko draugijoje, kuri 
gyvavo jo pirmiau gyventa
me mieste. Jis buvo mato
mas mūsų parengimuose,kūrybingam, sukurti stoviai gyventi ir dirbti 

sureži- Niujorke.
Jaunoji, Barbara Ann Ve

ga, daili, mhloni jaunuolė 
mergina, ir jau spėjo įsigyti 
pažinčių tarp lietuvių. Jos 
tėvai — Mr. ir Mrs. Genaro 
Vega — taipgi malonūs, dar 
jauni, draugiški žmonės, il
gamečiai Niujorko gyvento
jai.

Vestuvinis pokylis įvyko 
puošnioje Regency House 
salėje, Jamaica, N. Y. Da
lyvavo iš abiejų pusių daug 
įsųkvieštų svečių. Pokylis 
Ibuvo tikrai spalvingai, 
iįšpūdingas' Svečiai širdin
gai linkėjo jaunavedžiams 
linksmo, laimingo šeimyniš
ko gyvėnimė. ■

' ' Buvo svečių ir iš kitų 
miestų — pav., Brazauskai 
ir Elenos tetulė iš Hartfor
do, ir iš kitur.

“Medaus mėnesį” jauna
vedžiai praleis Floridoje, o 
sugrįžę apsigyvens Rich
mond Hill, N. Y.

Aš džiaugiuos draugės 
Stenslerienės energija ir 
meniniais sugebėjimais pa
ruošiant koncertinę progra
mą. Aš per Kultūros minis
teriją siunčiau “Laisvės” 
redakcijai pereitais metais 
daug natų, nežinau ar ga
vote? Garbingo jubiliejaus 
proga ir vėl paruošiau eilę 
naujausių natų, kurias' pa
siųsiu “Laisvės” redakcijai, 
kad ji perduotų Aido cho
rui, kad galėtų mokytis 
naujų dainų. Mano ' apskai
čiavimu Aido choras turejb 
švęsti jubiliėjų rugpiūčio 
29-tą dieną, jo 'suorganiza
vimo datą. Prašykite, tur
būt aš klydau.

Mus ištiko labai skaudus 
smūgis, mirė draugas P. 
Rotomskis, bet jūs viską 
gerai žinote, todėl apie tai 
nerašau.

Dabar Elenytė ir aš nori
me jus nuoširdžiai pasvei
kinti Vardo dienoje. Linki
me daug sveikatos ir lai
mės, ilgiausių metų ir ge
riausios kloties visai šei
mai. *

Ačiū, kad mus nepamirš
tate. Visada jūsų laiškai 
yra brangūs ir laukiami.

Elena ir Vytautas 
Pečiūios

“LAISVES” PIKNIKAS
Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuomi 

paremti laikraštį “Laisvę”
Pavykęs laisviečiii 

piknikas
Ankstyvą praėjusio sek

madienio popietę, grįžda
mas namo aplankęs gimines 
Methuene, trumpam laikui 
užsukau į Ramuvos parką 
Brocktone, kur vyko “Lais-

derintai dirbant, šią prob- S°-
lemą galima išspręsti grei
čiau kaip per 5 metus.

Be to, pritaikius hipoter- SVeikas (durnas), ir valdžia
_ žymiai sumažės pa- išstatė jį vyriausiu liudinin-; _ „ , . ..

vojai operacijų metu, ligo- ku prieš (i.rą Sobleną. Ki- v?,s naudal surengtas pik- 
tas liudininkas—moteriškė,! 
profesionalė šnipė.

“Aš visuomet tikėjau, kad i
Pagrindinė kliūtis, truk- jąv neteisybė niekad ne- 

danti atšaldyti žmogaus * 1 ■ •

bel-Sobolevičius su žmona 
buvo suimtas už šnipinėji
mą. Jo brolis protiškai ne-

mi ją,

niai greičiau pasveiks, su- 
lengviau gis nudegusios 
vietos ir t. t.

organizmą ir išlaikyti gy
vybę žemoje temperatūroje, 
yra ledo kristalizacija. Sie
kiant to išvengti, naudoja
mas glicerinas, bet jis tin
ka tik biologinėms medžia
goms išsaugoti.

■■ — j nikas.
i Gražiame vėsiame kal-

- *-- - - - j neylje jau buvo daug brock-
toniečių ir apylinkiečių mū- 

.... . viršaus, bet pasirodė, krikiaščio draugų, dau- 
kad klydau,” rašo jis laiške. R6,118,-'1’ -!au uzimtl !vairiu 

; pikniko bizniu.
Izraeliu jis bego todėl, kad I 

tos šalies konstitucijoje esąs 
įdėtas net ir paragrafas, ,J. eciai_ atvyk° dideliu Jmsu, 
skelbiąs, jog kiekvienas žy
dų kilmės žmogus, nežiū-1

ims

Lawrencieciai ir haverhil-

ji sekė ir privatus automo
biliai. Lawrencieciai sakė,

I rint, kas jis bebūtų ir iš kur į<a( busas ir privačios ma-
I . . . , . . ' cinna vieni n n vi nm n uo 7innfi

Naujas popierius
Kaune J. Janonio vardo 

popieriaus fabrike, sėkmin
gai įsisavinta drėgmei at
sparaus lakuoto popieriaus 
gamyba. Jis gaunamas iš 
rašomojo popieriaus arba 
spalvoto popieriaus, vieną 
jo pusę padengus polivinil- 
butiralio spiritinio tirpalo 
sluoksniu. Padengiant bal-jjis buvo nuteistas nekaltai, 
tą popierių, į tirpalą gali
ma įdėti norimos spalvos 
dažų.

Šiuo būdu gautas popie
riaus dengiamasis sluoksnis 
yra atsparus drėgmei. To
dėl tokio popieriaus pavir
šių galima nuplauti vande
niu, taip pat ilgą laiką lai
kyti drėgnoje patalpoje, ir 
jis nekeis savo fizinių-me- 
chaninių savybių.

Lakuotam popieriui 
minti naudojami labai pa
prasti įrengimai ir nesudė
tinga technologija. Nauja
sis popierius išleidžiamas 
rulonais ir naudojamas kny
goms, sąsiuviniams įrišti, 
parfumerijos dėžutėms, 
vaikiškiems žaislams ga
minti, taip pat užsiėmi
mams vaikų įstaigose.

Tai vertingas deficitinių 
medžiagų liderino ir der- 
mantino pakaitalas.

jis bebūtų, turi teisę atvykti į šino® Yis? norinčių važiuoti 
ir p'vventi. Bet kai tik d-ras1 sutalpinti negalėjo.

Vengdamas tiršto trafiko 
prie Niujorko, palikau pik
niką gana anksti, vis dau
giau ir daugiau piknikierių 
atvykstant.

Stebėjausi, kad apie pusę 
po aštuntos valandos kelias 
netoli Niujorko buvo beveik 

i tuščias. O kitados tuo lai
ku kelią ten tekdavo matuo
ti pėdomis. Veikiausiai, dėl į 
to, kad prieš Liepos Ket- i 
virtąją daugelis žmonių bu
vo iš didmiesčio išvykę kele
tui dienų ir tą vakarą namo 
negrįžo.

Laikraščiui einant į presą, 
Grybo, Bimbos ir Kava
liauskaitės iš pikniko grįžu
sių dar nesimatė. S. V.

ir gyventi. Bet kai tik d-ras 
Soblenas ten nuvyko ir JAV 
valdžia pareikalavo jį grą
žinti, tuojau Soblenas buvo 
suimtas ir įkalintas.

Sako: jis buvo nuteistas 
nekaltai

JAV liberalų spauda, ste
bėjusi d-ro R. Sobleno teis
mą, jau seniai skelbė, kad

Dovanojo “Laisvei”
A. Linkaitis, Bayonne, N. 

J., dovanojo “Laisvei” vie
ną Lietuvių Namo Bendro
vės šėrą.

Širdingai jam už tai ačiū.

ga-

kad teisėjas žiauriai elgėsi 
teismo proceso metu, kad 
teisiamojo advokatas buvo 
silpnas, nemokėjo Sobleno 
ginti, kad jokiu būdu ne
buvo galima priimti Jack 
Sobleno liudininku, kadangi 
jis durnavoja, nesveiko pro
to.

* Bandė nusižžudyti
Gerai, Sobolevičius-Soblen 

nuvyko į Izraelį, bet JAV 
V aisty bes departa m e n t a s 
pareikalavo, kad Izraelis jį 
grąžintų Amerikai.

Izraelio valdžia, pasirodė, 
ištikima doleriui: nutarė 
atiduoti Sobleną FBI šni
pams,—išvarė jį iš Izraelio.

Atėnuose, Graikijoje, nu
sileidus lėktuvui, prisistato 
prie d-ro Sobleno - Sobolevi- 
čiaus FBI šnipai ir pasako:

—Tu dabar esi mūsų ran
kose, tu toks ir toks!..

Mirė Antanas Linkus

skaityto- 
organizacijų 
kai gyve- 
Pastaruoju 

ar daugiau

. Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Antanas Linkus, ilga
metis “Laisvės” 
jas, buvęs 
veiklus narys, 
no Brooklyne. 
dešimtmečiu
Linkai gyveno 71 Vander
bilt Ave., Central Islip, L. L, 
N. Y. Mirė birželio 29-tą

Liko žmona Petronėlė, 
sūnus Antanas, duktė He
len ir 7 anūkai.

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 22 July, 1 P. M
Steamboaį Inn, Hall & Park ;

91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.
v. ‘ v . ' ‘ H

Iš Brooklyno važiuosime btisu
Busas išeis nuo Lituanica Square

(Union Avė. ir kampas Stagg St., Williamsburg)

12:30 Vai. Dieną
Kelionė į abi pusi $1.75 

Bušo kapitonas — Julius Kalvaitis

Prašome iš anksto užsiregistruoti važiavimui busu. Te- 
lefonuokite arba rašykite į “Laisvės” raštinę užsisakyda-

• mi vietas. Tel. MI 1-6887. Arba kreipkitės į J. Kalvaitį, 
203' Maujer St., Brooklyne. Tel. EV. 4-1968.

PADĖKA
Staiga mirė mano žen

tas Antanas Urbaitis. Mūsų 
šeimai tenka skaudžiai per- 

Į gyventi netekus jauno žmo
gaus: vyro, tėvo, žento.

Mes nežinome, kaip būtų 
buvę, jeigu ne draugų, 
draugių ir prietelių nuošir
di užuojauta ir pagalba, ku
ri palengvino mūsų širdies 
skausmus. Už tą viską ta
riame širdingiausią ačiū vi
siems ir visoms.

Marijona Krunglienė 
ir šeima

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

Gražus namas, gražioje vietoje, su 
visais moderniniais įrengimais, vė
liausios mados, gesu apšildomas, 
daug žemės, gražus daržas. Ap
linkybės verčia greitai parduoti. La
bai prieinama kaina. Telefonuoki- 
e: Florist 8-0335. (53-55)

IŠNUOMAVIMAI
Pasirandavoja furnišiuotas kam

barys moteriškei. Galima naudoti vir
tuvę. Šiluma ir karštas vanduo. Pra
šome kreiptis pas Mrs. Ursula Ya- 
kavonis (3-čias aukštas), 395 Suy- 
dam St., Brooklyn 37, N. Y.

(52-53)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Aiiglii-LietuviŲ Kalini
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Pereitą savaitę New Yor
ke ir apylinkėje kelis kar
tus smarkiai lijo ir daužė
si perkūnija, žemesnėse 
vietose vanduo padarė 
daug nuostolių — užsėmė 
skiepus, sutrukdė važiuotę.

Antradienį žaibas užmu
šė F. P. O’Donnellį, 30 me
tų amžiaus, gyvenusį Ba
yonne, N. J.

Monroe, N. Y. Momroe, N. Y.
AP VAIKŠČIOJIMAS 

4TH OF JULY 
14 METU GYVAVIMO 

ARROW PARKO 
įvyks 

SEKMAD., LIEPOS 8 D. 
Koncertas ir šokiai 
ŠOKĖJŲ GRUPE YULA 

Jrs. Rusų liaudies šokiai. 
GRUPE YULA 

merginų dainininkių ansamblis 
Muzikos akompanistas 
Joseph Shkoditch 

Dirigentas 
Fred Klimovich

Šokiai šeštadienį ir sekmadienį 

...... ... .

6 p.—Laisve (Liberty)—An trad., liepos (Jiuly) 3, 1962

Antras LietuviŲ-Anglą Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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




