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Tiktai angliškai.
Opus kalbų klausimas.
Poškos Baubliai.
ff ~ ..— Kaso J. Gasiunas —

Rugpiūčio 13 d. Clevelande 
mirė Stanley Mazan (Mažens- 

pirmiau kelerius metus 
LDS vice prezidentas.
Mazan buvo ilgametis 
vajininkas Clevelande.

Galima drąsiai sakyti, jis yra 
įrašęs į LDS keletą šimtų nau
jų' narių.

Pastaraisiais metais, tiesa, 
jau jis nebesidarbavo LDS vė
juose. Sakoma, skundėsi pa
šlijusia sveikata.

Tai buvo vienas geriausių 
LDS veteranų. širdinga 
uojauta jo šeimai.

S.
LDS

ti z-

M.Neseniai palaidojome
Dobinį, pasižymėjusį pažan
giame veikime, buvusį dien
raščio “Laisvės” vaj įninką.

Šiomis dienomis išsiskyrė iš 
mūsų tarpo Pranas Pivoriū
nas, pastaraisiais metais Bal- 
timorėje gyvenęs. Tai buvo 
geras laisvietis ir pažangiųjų 
organizacijų narys.

Taip palaipsniui ir neišven
giamai mūsų gretos retėja. O 
mums visiems tenka sunkesnės 
ir atsakingesnės pareigos.

H’Rugpiūčio 19 d. įvykę New 
Yorko, Philadelphijos ir Bal- 
^imorės pažangiečių parengi
mai buvo visapusiai sėkmingi.

Tikimės, kad ir šį sekmadie
nį, rugpjūčio 26, pas Stanis- 
lovaičius sąskrydis, Waterbu
ry, Conn., taipgi bus sėkmin
gas.

Girdėjome, keletas iš New 
Yorko ruošiasi vykti. O iš 
plačios Connecticut valstijos 
tai tikrai nemažai suvažiuos.

Gal to dar negirdėjote, kad 
atostogaujančių vilniečių gru
pės, suvažiavę į stovyklą prie 
Metelių ežero, visą laiką ten 
kalbasi tik angliškai.

Jie tai daro tam, kad ge
rai įsisavintų anglų kalbą. 
Vilniuje jie lanko įvairių kal
bų kursus. Tie, kurie studi
juoja anglų kalbą, tai suva
žiavę vasaros metu į Metelius 
kitaip nekalba, kaip tik ang
liškai.

Lietuvos jaunimas kalbų 
klausimu žymiai pralenkia 
amerikiečius. Kiekvienas jau
nuolis mažiausia gali pilnai 
naudoti dvi kalbas, o dauge
lis naudoja net kelias.

Kiekviena kalba yra svar
bi — būtų ji didelės ar ma
žos tautos. Tas, kuris gali 
laisvai naudoti keletą kalbų, 
turi progų plačiai susipažinti 
su kitų tautų kultūriniu gyve
nimu.

Pas mus Amerikoje žiūrima 
į kitakalbius ne su tinkamu jų 
įvertinimu, bet dar su paže
minimu. Kolgijose ir univer
sitetuose mažas studentų skai
čius tesimoko antrąją kalbą. 
Todėl nedaug tėra amerikie
čių, mokančių nors porą ar 
daugiau kalbų.

Šis klausimas jau ir čia pa
sidarė gana opus. Amerikie
čiai mokslininkai jau supran
ta, kad mes nuo europiečių 
šiuo klausimu esame atsilikę ir 
kad šį atsilikimą reikia tuo
jau naikinti.

4 štai svarbi žinutė, tilpusi 
'‘Tėvynės balse.” Pasiskaity- 
K$e:

“Skaudvilės šakoti klevai 
miško pakraštyje supa du ne
didelius namelius. Atrodo,

“Sutvarkyti vakar. Berlyną, TSRS stoja, UŽ pilstą Lotynų šalys ir J. Valstijų
U U si 9 i R1 k 1B171 m pripažinimas Perų “juntoskol dar nėra per vėlu”

Maskva. — Tarybų Są-! Vakarinis Berlynas, 
jungos spauda rašo, 1 
jau negalima toliau taip 
palikti vakarinį Berlyną, 
kaip iki šiol buvo. Hitleri
ninkai iš jo užsiima viso
kiomis provokacijomis 
prieš rytinio Berlyno gy
ventojus ir Vokietijos De
mokratinę Respubliką.

Vėlesniu laiku jie jau at
virai ėmėsi karo provoka
vimo tarp Vakarų ir Tary-
bu Sąjungos. Vakariniame !^as- TSRS kareivių garbes 
Berlyne yra tarybinių ka
rių kapai ir jiems didelis 
paminklas, kurie 1945 me
tais kovodami prieš hitleri
ninkus ten galvas padėjo. 
Kada TSRS karių vyko 
garbės sargyba prie žuvu
sių sandraugų, tai vakari
nio Berlyno hitlerininkai 
akmenimis mėtė į busus. 
ir iš Jungtinių Valstijų ten 
esamų karių, kad jie pultų 
TSRS karius.
Tuo pat kartu jie reikalavo

Kada nesulaukė iš JAV 
karių veiksmų, tai įdūkisiai 
šaukė: “Yankee go home!”

JAV užsakė labai 
didelę raketą

Washingtonas. — Penta
gone JAV karininkai ma
no, kad Tarybų Sąjungos 
raketos, kurios gali iššauti 
tokius įrengimus, kaip 
“Vostok”, tai yra virš 
1,000,000 svarų jėgos.

JAV užsakė pas Martin- 
Mariette Corp, pagaminti 
raketą “Titan-3”, kuri turė
tų apie dviejų milijonų sva
rų jėgos. Jos pagaminimui 
bus išleista virš bilijono do
lerių. Numatoma, kad ji 
bus pagaminta tik už kele- 
rių metų.

tarsi jie būtų išėję iš pasakos 
puslapių.

“Nameliai — tūkstantmečio 
milžiniško ąžuolo-baublio lie
kanos. Kai medis ėmė džiūti, 
jis buvo nuplautas ir atgaben
tas į Dionyzo Poškos sodybą. 
D. Poška nupiautus rąstaga- 
lius pastatė ant akmeninių pa
matų, apdengė stogu, iškirto 
duris ir langus. Viename šių 
namelių įrengė savo kabinetą, 
o kitame — lentynose — iš
dėstė savo kolekcijas. Jos išli
ko iki mūsų dienų, čia gali
ma pamatyti įvairių mineralų, 
namų apyvokos daiktų, žemės 
ūkio padargų ir medžioklės 
įrankių, kuriuos Lietuvos vals
tiečiai vartojo prieš maždaug 
200 metų.

“Ilgainiui, siekiant apsau
goti šiuos nepaprastai retus 
namelius nuo oro užgaidų ir 
neleisti jiems pūti, jie buvo 
apdengti mediniais gaubtais. 
Dabar Dionyzo Poškos mu
ziejui sukako 150 metų, ir 
prie vieno namelio pritvirtin
ta memorialinė lenta. Joje 
sakoma, kad čia buvo įsteig
tas pirmasis Lietuvos muzie- 
• - 9 9JUS.’

1959 metais lankydamasis 
Lietuvoje turėjau progą ir šią 
istorinę vietą aplankyti. No
rėtųsi " d ar 'kartą ją aplankyti.

, — Ženeva. — Jung t i n ė s priversta bandyti atomines 
kad I Vakarų Berlyno hitlerinin-! Valstijos siūlė, kad būtų bombas atmosferoje,

. I Ir.-l-i v\ V.ZXT tzJzi i za n «■> iXllnril -v-x z> n r. t . 1 i 1 r 1 r 4- i r> 4- W1 O -f n V» T n j

vakarų minių bombų bandymai, kol gas, kad ji nebūtų užklupta ’ taristų perversmą, bet da-

kad prezidentas Kenedis buvo
! kai provokuoja išilgai per- sulaikyti atmosferoje 
skyrimo sieną ir 1 
Berlyne. Kada Tarybų Są- bus galutinai tuo reikalu 
jungos busas vežė tarybi-, susitarta.

Vasilius V. Kuznecovas, 
Tarybų Sąjungos užsienio 
ministro pavaduotojas, pa
reiškė, kad tas nepriimti
na Tarybų Sąjungai, nes 
JAV nesirengia sulaikyti 

yra i atominių bombų požemi
nius bandymus, kuriuos jos 
nuolatos daro.,

Kuznecovas kaltino Jung
tines Valstijas,! kad jos ir 
laike pirmesnio susitarimo, 
kada TSRS nedarė jokių 
atominių bombų bandymų, 
tai JAV nuolatos bandė po
žemyje, o jų talkininkė 
(NATO narė) Francūzija 
ir atmosferoje. Tik todėl I 
Tarybų Sąjunga ir buvo Tautų

nių kareivių sargybą prie 
žuvusių karių paminklo, tai 
chuliganai mėtė akmeni
mis, išdaužė jo langus ir 
du kareivius sužeidė.

Ant žuvusiu TSRS kariu
C V

pastatytas didelis parniūk

sargyba nuolatos ten stovi. 
TSRS karių pasikeitimą 
garantuoja anglai ir ameri
kiečiai, per kurių okupuo
tas Berlyno dalis vyksta 
garbės sargybos pasikeiti
mai.

Maskva. — Tarybų Są
junga panaikino savo armi
jos komandantūrą rytų 
Berlyne. Ji perdavė visą 

.miesto tvarką Vokietijos 
Demokratinei Respublikai. 
Čia yra suprantama, kad 
socialistinės šalys padarys 
taikos sutartį su Rytų Vo-

Kosmonautai tarėsi 
su korespondentais
Maskva. — Tarybiniai 

kosmonautai Nikolajevas ir 
Popovičius turėjo konfe
renciją su spaudos kores
pondentais, kurių dalyva
vo virš 500.

Kosmonautai sakė, kad 
skrajodami aplinkui Žemę 
jie jautėsi gerai, galėjo 
valgyti, dirbti, žvalgytis ir 
be svorio aplinkuma jiems 
nekliudė.

Kosmonautai sakė, kad 
kartą jų erdvių laivai buvo 
tik trys mylios viens nuo 
antro atstoję, bet kosmo
nautai nebandė jų suartin
ti, nes tatai nebuvo iš anks
to numatyta.

JAV skolos viršija 
$300,000,000,000

Washingtonas. —, Pirmu 
kartu istorijoje Jungtinių 
Valstijų skolos viršija 300 
bilijonų dolerių. Dabar jų 
yra $300,133,000,000, tai dėl 
kiekvieno gyventojo išeina 
po $1,600 federalinių skolų.

JAV skolos auga iš prie
žasties nesvietiško a p s i- 
ginklavimo ir teikimo pa
galbos kapitalo valstybėms.

V?0 TSRS AMBASADORIUMI 
tik $16,000,000,000 skolų.
Baigus Antrąjį pasaulinį Washingtonas. Jungti- 
karą, 1949 metais buvo niU Valstijų valstybės sek-

tik $16,000,000,000 skolų.

$251,600,000,000, o dabar 
taikos metu pasiekė šią di
džiausią skaitlinę.

Varšuva. — Lenkija ple
čia orlaiviais susisiekimą 
su kitomis šalimis. Skraido 
TSRS gamybos “TIL-114” 
lėktuvai. Lenkų linija vadi
nasi: Polskie Linie Lotni- 
sze (LOT).

Kinijoje vedama kampanija 
už gimdymo kontrolę

Pekinas. —?* Kinijos spau-; vedybas ir įvesti šeimų su 
doje pasinaujino kampani
ja už gimdymų kontrolę. 
1956 metais panaši kampa
nija buvo pradėta, bet 
tada Kinija /buvo užimta 
ekonominiu ir industriniu 
darbu, tai kampaniją su
silpnino.

Dabar visi laikraščiai 
įrodinėja, kad reikia ma
žinti labai jaunų žmonių

Kastro aiškino 
apie žemės ūkį

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro aiškino, kad 
nors 1960 metais buvo ža
dėta duoti atskiriems žem
dirbiams žemės, bet tas ne
būtų naudinga nei jiems, 
nei valstybei.

Atskiri žemdirbiai nega
lėtų naudotis modernine 
mašinerija, jie negalėtų ir 
žemės ūkio pakelti. Ypatin
gai tas negalima Kuboje, 
kur pirmoje vietoje augina
ma cukrinės nendrės, jų au
ginimą seka kavos, bananų, 
ananasų ir kitų šiltų kraštų 
augmenys.

Kastro aiškino, kad ge
riausiai bus žemdirbiams 
dirbti valstybiniuose ūkiuo
se, kurių Kuboje jau aps
čiai yra, ir kooperatyvi- 
niuose.

RUSKAS TARĖSI SU

retorius D. Ruskas tarėsi 
su Tarybų Sąjungos amba
sadoriumi A. F. Dobryninu. 
Sakoma, kad jų pasitari
mas buvo vakarinio Berly
no reikalais.

Havana. — Kuba protes
tuoja, kad- JAV submari- 
nas plaukiojo jos vandeny
se.

ato- paruošus savo gynybos je- pasisakęs prieš Perų mili- nui, pagal kurį Jungtinės

nepasirengusi. ' bar Jungtinės Valstijos jau
Kuznecovas pakartojo Ta- pripažino jų “juntą”.

rybų Sąjungos nusiginkla
vimo planą, kuris vienati
nis yra teisingas ir apsau
go jantis žmoniją nuo apsi- liausime-* 
ginklavimo naštos ir karo kįno demokratijos, neužda- 
pavojaus, tai tik visiškas 
nusiginklavimas.

TSRS siūlo tuojau sulai- j 
kyti visus atominių ginklų į 
bandymus, kaip atmosfero-' 
je, taip požemyje ir jų šau
dymą iš submarinų. Jeigu 
Vakarai tą pasiūlymą pri
ims, tai smulkmeniškas nu
siginklavimo planas bus 
vėliau 
TSRS 

! simą

paruoštas. Kitaip 
nusiginklavimo klau- 
vėl kels Jungtinių 
Asamblėjos sesijoje.

kontroliavimą. Daugiausiai 
straipsnių pateikė daktarai 
—įvairių sveikatos įstaigų 
vedėjai.

Nurodoma, kad dabar 
Kinija jau turi 656,000,000 
gyventojų. Kiekvieneria i s 
metais užgema nuo 14 iki 
20 milijonų naujagimių, tai 
gyventojų skaičius labai 
greitai auga.

400,000 JAV kareivių 
randasi V. Europoje

Washingtonas. —Associa
ted Press pateikė žinių, kad 
dabartiniu laiku Vakarų 
Europoje yra arti 400,000 
Jungtinių Valstijų karių ir 
lakūnų.

Armijos daugiausiai ran
dasi tankų ir mechanizuotų 
divizijų. Centras armijos ir 
orlaivyno randasi Wiesba- 
dene, Vakarų Vokietijoje.

Karinis orlaivynas, dau
gumoje sudarytas iš bombi- 
nių lėktuvų, randasi Vaka
rų Vokietijoje, Anglijoje, 
F'rancūzijoje ir Ispanijoje.

Taipgi Atlanto vandeny
ne ir Viduržemio jūroje 
plaukioja galingos jūrų lai
vyno jėgos, su lėktuvne
šiais ir atominėmis bombo
mis.

DĖL ĮVYKIŲ VAKARŲ 
BERLYNE

Vakarinis Berlynas. — 
Po to, kaip chuliganai kėlė 
triukšmą prie Berlyno per
skyrimo sienos, puolė TSRS 
autobusą su kariais, reika
lavo JAV karius ’’Yankees 
go home”, tai vakarinio 
Berlyno policija pastatė iš 
vielų užtvarus prie sienos 
ir JAV armijos centro.

Londonas. — Trys Jung
tinių Valstijų “U-2” lėktu
vai atskrido į Angliją.

Washingtonas. — Nors prezidento Kenedžio

“Argumentai” už pripa
žinimą tokie patys, kaip bu
vo ir militaristų “juntos” 

: “junta nepanai- 

re laikraščių ir ketina pra
vesti parlamento rink i- 
mus”.

Visi žino, kad Peru įvy
kę parlamentariniai rinki
mai birželio 10 dieną buvo 
teisingi, bet Washingtonas 
pripažino Peru militaristų 
“junta”, nes ji sakosi: “pa
stojus kelią komunistų įsi
galėjimui”.

Tą pat savo laiku sakė 
Lietuvoje smetoninin kai, 
Vokieti j oje hitlerininkai, 
Lenkijoje pilsuckiniai, Ita
lijoje mussolininiai ir kitur 
reakcininkai ir fašistai.

Laike pripažinimo Peru 
“juntos” sukako metai ir

Tėvas ir sūnus darė 
didelius pelnus

Washingtonas. — Finan
sinis skandalas, kuris kilęs 
dėl Hanna Mining Co. pel
nų, dar nesibaigė. Hanna 
Mining Co. darė milžiniš
kus pelnus laike Eisenho- 
werio administracijos.

Gilbert W. HJumphrey 
buvo ir yra minėtos kom
panijos prezidentas, o jo tė
vas — George M; Humph
rey buvo Jungtinių Valsti
jų finansų sekretorius ir 
duodavo kompanijai dide-1 priešakyje JAV, ir pi 
liūs valdiškus užsakymus.

Minėta kompanija turi 
nikelio kasyklų ir kitose ša
lyse, būtent Kolumbijoje, 
Guatemaloje ir kitur?

Partizanai apgavo 
savo priešus

Saigonas. — Pietų- Viet
namo armijos daliniai, su 
pagalba Jungtinių Valstijų 
malūnsparnių ir mūšio lėk
tuvų, per keturias dienas 
bandė apsupti 2,000 parti- 
zannų Camau pusiasalyje.

Bet partizanai atmušė 
mažesnius dalinių puoli
mus, vartojo gudrią manev
rų taktiką ir iš pavojingos 
vietos pasitraukė.

Ekstra
VILNIUS. — Rugpiūčio 

15 d. j Lietuvos sostinę lai
mingai atvyko pažangių 
Amerikos lietuvių turistų 
grupė. Jos sudėtyje:—Kons
tancija Abekienė-Rimkienė, 
Vera Bunkienė, Jokūbas 
Jaskevičius, Julija Mara- 
zienė, Rožė Samulionienė.

A. Vaivutskas

V

“Al
liance for Progress” pla-

Valstijos teikia militarinę 
ir ekonominę pagalbą Loty
nų šalims. Per vienerius 
metus suteikė už $993,200,- 
000 pagalbos, bet jos tvar
kytojas Teodoro Moscoco 
sako, kad “rezultatai labai 
nežymūs”.

Per tą laikotarpį ir de
mokratija ten nukentėjo. 
Militaristai panaikino bal
savimu keliu išrinktas val
džias Ekvadorio, Argenti
nos ir Peru respublikose. 
Jie to paties siekė ir Brazi
lijoje, bet ten liaudis atrė
mė militaristų kėslus.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos lėktuvas “DC-8” kilda
mas iš Galeavo orlaukio su
sidaužė. Jis skrido į Londo
ną. Lėktuve buvo 9 įgulos 
nariai ir 9l9 keleiviai. Dau
guma žmonių žuvo, nes de
gantis lėktuvas nukrito į 
vandens įlanką,:

Jau nepasitiki jy 
pasigyrimais

New Yorkas. — Po to, 
kaip Tarybų Sąjungos kos
monautai, vienas tris pa
ras, o kitas keturias, skrai
dė aplinkui Žemę, tai ne
kaip pasijuto JAV militari- 
niai centrai. Bet žmonių 
raminimui jie kartoja, būk 
“JAV vis vien pirmutinės 
pasiųs žmogų ant Mėnulio”.

“The Long Island Press” 
savo redakciniame rašo: 
“Jeigu rusai dabar yra 

pirmieji 
galės pasiųsti žmogų ap- 
skridimui aplinkui Mėnulį, 
tai kodėl mes galėsime pir
mieji pasiųsti žmogų ant 
“Mėnulio?”

Kanadiečiai pagerbė 
žuvusius draugus

Dieppe, Francūzija. — 
Rugpiūčio 19 dieną sukako 
20 metų nuo kanadiečių 
bandymo išsikelti Francū 
zijoje. Tas bandymas buvo 
neparuoštas: jų vieni dali
niai jau lipo į Francūzijos 
sausumą, o kiti dar buvo 
Anglijoje. Sakoma, kad 2-jo 
fronto priešai taip “pasi
darbavo”.

Virš 5,000 kanadiečių ir 
neskaitlingi JAV ir Angli
jos daliniai vykdė tą “inva
ziją”. Apie tūkstantis kana
diečių buvo užmušta, 2,000 
pateko į nelaisvę, daug bu
vo sužeista, sveikų grįžo į 
Angliją tik 400. Po to 
Ghurchillas paskelbė, kad 
dar “negalima invazija, ne
galimas 2-is frontas”.

Dabar kanadiečių milita- 
rinių dalinių atstovai pa
gerbė žuvusius savo drau
gus.
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Seniai nudėvėta pasaka
RYŠIUM SU TARYBINIŲ KOSMONAUTŲ Niko- 

lajevo ir Popovičiaus istoriniu žygiu erdvėje, komerci
nėje spaudoje vėl pradėta linksniuoti kvaila, jau seniai 
nudėvėta pasaka. .Girdi, tai ne tarybinių mokslininkų 
proto ir pastangų darbas, o vokiečių mokslininkų, ku
riuos po karo komunistai pasiėmę ir privertę jiems tar
nauti. Ypač ta pasaka pabrėžiamai kartojasi lietuviš
koje reakcinėje spaudoje.

Tie rašeivos nė nepagalvoja, kokiais juokdariais jie 
save pasistato. Jei Tarybų Sąjunga, okupavus tik vieną 
Vokietijos ketvirtadalį, taip gražiai susidorojo su vo
kiečiais mokslininkais, tai kas atsitiko su kitais trimis 
ketvirtadaliais tų mokslininkų! Juk jie pateko į kitų 
okupantų rankas—amerikiečių, anglų bei francūzų. 
Kodėl šitie vokiečiai mokslininkai neparodė tokių pat 
stebuklų su savo protu? Nejaugi tik vieno ketvirtadalio 
Vokietijos mokslininkai jau tokie gudrūs ir išmintingi, 
o kitų trijų ketvirtadalių yra liurbiai, neišmanėliai?

Dar ir tai reikia atsiminti, kad daugelis iš Rytinės 
Vokietijos tų tariamų mokslininkų, karui baigiantis ir 
Hitlerio frontams lūžtant, pabėgo pas amerikiečius, 
anglus ir francūzus prieglaudos ieškoti nuo komunistų. 
Taigi, jau ir iš tos pusės, daug daugiau vokiečių moksli
ninkų atsidūrė anglų, francūzų ir amerikiečių tarnybo
je, negu Tarybų Sąjungos. Ir tai juk parodo, kokia 
kvaila toji pasaka, jog tarybinių kosmonautų žygiai 
yra nuopelnas kokių nors kitų mokslininkų, o ne tarybi
nių.

Be to, jau jeigu kalbėti apie vokiečių mokslininkų 
kam nors paslaugas, tai pirmoje vietoje reikėtų kalbėti 
apie mūsų kraštą. Kaip tik daugiausia tų tariamų 
mokslininkų atbėgo į Ameriką. Juk, pavyzdžiui, hitle
rinio mokslo erdvių specialistas von Broun tuojau buvo 
padarytas Jungtinių Valstijų piliečiu ir paskirtas vado
vauti visai mūsų erdvių užkariavimo programai. Daž
nai per radiją ir televiziją mūsų , vyriausybės vardu 
Broun daro pareiškimus, neigdamas tarybinio mokslo 
laimėjimus ir žadėdamas juos supliekti su kelione į Mė
nulį. Vadinasi, ne Tarybų Sąjungos erdvių užkariavimo 
programai vadovauja vokiečiai, o mūsų, amerikiečių.

Tai tokie faktai. Laikas liautis maitintis kvaila pa
saka apie kokių ten vokiečių paslaugas tarybiniam 
mokslui, nes tuo nieko neatsieksime. Gal vienas kitas 
vokietis mokslininkas ir darbuojasi Tarybų Sąjungoje, 
kaip čia darbuojasi von Broun ir kiti, bet tai nieko ne
reiškia. Ką laimi amerikinis makslas, priklauso ameri
kiečiams, o ką pasiekia tarybinis mokslas, priklauso ta
rybiniams žmonėms. Tos lenktynės erdvėse yra rimtas 
dalykas. Jos yra geras dalykas taip ilgai, kol nebando
ma jas panaudoti išradimui dar naujų priemonių masi
niam žmogių žudymui.

Mūsų vyriausybė yra paskyrusi milžiniškas dolerių 
sumas laimėjimui tų lenktynių. Ji yra toms pastan
goms sutelkus pačias šauniausias mokslines galvas. 
Toks Broun yra tik vienas iš daugelio. O kad jos vis 
tiek, kol kas, atsilieka nuo tarybinių mokslininkų, tai 
jau kitas klausimas. Joms, aišku, trūksta ne noro ir lė
šų,. o žinojimo. Tai faktas, kurio paskandinti jokių pa
sakų tvane negalima.

Mes žiūrime šitaip: Abiejų kraštų mokslininkų, ir 
taip.pat viso pasaulio mokslininkų, pasiekimai bei lai
mėjimai yra laimėjimai visos žmonijos, yra pažanga, 
yra žygis į naują, pirmiau nė nesapnuotą ateitį.

Nūdien svarbiausias Klausimas yra išvengti karo. 
Reikia, kad taika viešpatautų ir kad tos naujos ateities 
kūrimas vyktų taikos sąlygomis. Šiandien tarybiniai 
kosmonautai išgyveno erdvėje keturias dienas, rytoj tą 
patį galės padaryti amerikiečiai. Tuo mes neabejojame.

Tegu pasaulis mato ir supranta!
TAI, KAS ŠIOMIS DIENOMIS įvyko Vakariniame 

Berlyne, turėtų atidaryti akis ne vienam žmogui. Per 
kelias dienas ten siautėjo hitleriniai chuliganai. Ir siau
tėjo ne spontaniškai, o gerai iš anksto suplanuotai. Jų 
sįąutėjimo jau gavo paragauti ir amerikiečiai, kurių 
ginklais jie Vakariniame Berlyne pasilaiko. Tegu tik 
Amerika, Anglija ir Francūzija ištraukia savo armijas 
iŠ' vakarinio Berlyno, ten padėtis susinormalizuos, toji 
votis užgys ir hitleriniams chuliganams siautėjimo 
dienos pasibaigs. Ta liguista, nesveika padėtis per kelio- 
liką metų tęsiasi tik todėl, kad nebandoma rimtai Vaka
rinio Berlyno klausimą paimti. Visokios istorijos išgal
uojamos, visokios kliūtys iškepamos, kad tik paliktų tą 
votį tokia, kokia ji yra. Na, o ji pūsta, pūliuoja. Iš jos 
baisiausia fašistinė smarvė sklinda po visą pasaulį ir 
nuodija atmosferą.

Šitie paskutinių kelių dienų įvykiai Vakariniame 
Berlyne turėtų priversti mūsų vyriausybę rimčiausiai 
susirūpinti baigimu tos “amžinos” problemos. Mums 
atrodo, kad Tarybų Sąjungos pasiūlymas tuoj pasira
šyti taikos sutartį su abiemis Vokietijomis ir V. Berlyną 
paversti demilitarizuotu, neutraliu miestu, yra vieninte
lė praktiška išeitis iš šios labai pavojingos padėties. Ko 
laukiama? Kam atidėliojama. Nejaugi prezidentas Ken-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
profesorius Antanas žmuidzi-

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
DIDŽIULIS NAUJOSIOS 
SANTVARKOS 
LAIMĖJIMAS

Netenka nė kalbėti, jog 
visa tarybinė spauda prieš 
kelias dienas buvo užpildy
ta žiniomis ir pasakojimais 
apie garsiųjų kosmonautų 
Nikolajevo ir Popovičiaus 
žygį beribėje erdvėje. Tos 
spaudos džiaugsmą puikiai 
susumuoja vilniškė “Tiesa” 
(rugpiūčio 14 d.). Dienraš
tis, tarp kitko, rašo:

Gyvename nuostabiai pui
kias dienas. Jos įeis į žmoni
jos istoriją kaip vienos iš žy
miausių datų, žmogui skinant 
kelius į žvaigždes, į Visatos 
platybes. Sulaikęs kvapą, vi
sas pasaulis seka žinias apie 
naują didingą tarybinio moks
lo ir technikos pergalę. Tary
binės liaudies sūnų komunis
tų majoro Ąndrijano Nikola
jevo ir papulkininkio Pavelo 
Popovičiaus pilotuojami, kos
moso platybėse skrieja kosmi
niai laivai “Vostok-3 ir “Vos- 
tok-4.’’ Pirmą kartą pasauly
je atliekamas grupinis kosmi
nis skridimas.

Kai prieš penketą metų į 
orbitą buvo išvestas pirmasis 
tarybinis dirbtinis žemės pa
lydovas, ir tuomet dar dau
gelis galvojo, kad žmogui pa
kilti į kosmosą bus lemta po 
dešimtmečių. Ir štai, praėjo 
keleri metai, o į beribes Visa
tos platybes pakilo trečias ir 
ketvirtas tarybiniai žmonės. 
Jurijus Gagarinas ir Germa
nas Titovas susilaukė naujų 
“padangių brolių.”

Sėkmingas kosminių laivų- 
palydovų “Vostok-3” ir “Vos- 
tok-4” skridimas dar ir d a r 
kartą su nauja jėga demonst
ruoja pasauliui socialistinės 
santvarkos pranašumus, tary
binio mokslo ir technikos pir
mavimą pasaulyje.

Tarybų Sąjunga ir toliau ne
pralenkiamai pirmauja kos
minės erdvės įsavinimo tai
kiais tikslais srityje. Naujas 
didis žingsnis šioje srityje yra 
“Vostok-3” ir “Vostok-4” skri
dimas, nusebinęs visą pasaulį.

LIETUVOS ŽMONIŲ 
BALSAS

“Tiesa” pateikia išsireiš
kimus Lietuvos žmonių 
apie tą stebėtiną tarybinio 
mokslo ir technikos žygį. 
Dienraštis sako:

Kupini beribio pasididžia
vimo savo socialistine Tėvyne, 
Komunistų partija, tarybiniai 
žmonės sveikina naujuosius 
kosmoso Kolumbus. Džiūgau
ja visa šalis, nuo Baltijos iki 
Ramiojo vandenyno, nuo Led- 
jūrio iki Kaukazo. Supranta
mas tarybinių žmonių džiaugs
mas ir pasididžiavimas. Jie 
dar ir dar kartą įsitikina mil
žiniška savo Tėvynės galia, 
vis ryškiau mato komunistinės 
ateities bruožus.

Drauge su visa tarybine 
liaudimi naująją t ar b in i o 
mokslo ir technikos pergalę 
karštai sveikina Tarybų Lietu
vos darbo žmonės.

—Širdis kupina pasididžia
vimo mūsų Tėvyne — Tarybų 
Sąjunga, Komunistų partija, 
mūsų šauniąja daugia taute 
liaudimi, — rašė vakar “Tie
soje” rašytojas Jonas Šimkus., 

—žavimės mūsų mokslinin
kų laimėjimais,—spaudai pa
reiškė Kau.no “Limos” fabri
ko audėjos Z. Tarlienė, E. A- 
domonytė ir pameistris H. 
Radvilavičius.—Baigiantis pa
mainai sužinojome, jog dienos 
užduotį įvykdėme 107 procen
tais.

TSRS liaudies dailininkas 
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nedis ir jo patarėjai tiki, kad užsispyrimu ir užsimerki- 
mu padėtis bus pataisyta? Nejaugi mūsų sostinėje ran
dasi nors vienas atsakingas asmuo, kuris įsivaizduoja, 
kad Rytinė Vokietija vieną dieną išgaruos į dausas ir 
Adenąueris taps “suvienytos” Vokietijos viešpačiu?

Tai baisus savęs apsigaudinėjimas, daugiau niekas. 
Vakarinio Berlyno problemą reikia spręsti rimtai. Kuo 
greičiausia Vakarinis Berlynas turi liautis buvęs fašis
tiniu riaušių ir provokacijų lizdu. Tai vienu rankos pa
mojimu galėtų padaryti Vakarinio Berlyno okupantai— 
amerikiečiai, anglai ir francūzai.

navičius pareiškė:
—Iš visos širdies n o pa

sveikinti , šlovingus tarybinės 
liaudies, sūnus Nikolajevą ir 
Popovi^.- ir palinkėti jiems 
didelės didelės laimės. s .

—O kaip gera, kad tokie 
įvykiai Užklumpa dirbančius 
žmones! — pareiškė Anykš
čių rajono “Lenino keliu” kol
ūkio pirmininkas A. Slavens- 
kas. — Juk ir mes, kolūkie
čiai, štu r m u o j a m e naujas 
aukštumas. Mūsų tikslas — 
įveikti šiemet pirmąjį mėsos 
gamybos etapą.

Apie mūsų dienas kalbės iš
tisos kartos, — pasakė Varnių 
rajono Kuršų septy n m e t ė s 
mokyklos mokytojas A. Bra
zauskas. — Amžiais žmonės 
neužmirš tų istorinių minučių.

Rašytojas Jonas Avyžius ta
rybinius kosminius laivus va
dina antrankiais imperialisti
nio karo kurstytojams.

—Keturi kosminiai laivai,— 
rašo jis, — keturi tarybiniai 
drąsuoliai kosmonautai, ketu
rios tarybinės liaudies žygdar
bio grandys! Tai daugiau ne
gu gigantiškas šuolis į. žvaigž
des. Tai triuškinantis antau
sis tarptautiniam imperializ
mui, kuris atominės bombos 
pagalba svajoja išsilaikyti 
griūvančiame soste.

SVEIKINIMAI NUO 
SOCIALIZMO DRAUGŲ

Ypatingu širdies šiltumu 
šitą negirdėtą soči a 1 i z m o 
laimėjimą, suprantama, pa
sitiko visų so c i a 1 i s t i n i ų 
kraštų vadai ir žmonės. 
“Tiesa” sako:

Tarybinio mokslo ir techni
kos trumfui ploja visi dorieji 
žmonės žemėje ir ypač mūsų 
bičiuliai socializmą statančio
se šalyse. Drauge su mumis 
šiomis įspūdžių kupinomis die
nomis džiūgauja Sofija ir Pra- 
ga, Varšuva ir Budapeštas, 
Hanojus ir Bukareštas, Phen- 
janas ir Havana, milijonai 
mūsų draugų.

Kubos laikraščiai tarybinius 
kosmonautus vadina žmonijos 
didvyriais, socializmo ir ko
munizmo įsikūnijimu, taikos 
pasiuntiniais.

Nepakanka vaizduotės, — 
pareiškė Havanos universiteto 
vicerektorius Chose Altšuleris, 
— kad galėtume kažkaip iš 
karto suvokti visu platumu 
šio naujo tarybinio žygdarbio 
reikšmę.

—Kaip mokslininkas, — pa
reiškė bulgarų akade m i k a s 
Kristanovas, — aš teigiu, kad 
Tarybų Sąjunga dabAr vykdo 
pagal savo sumanymą visų 
didžiausius mokslinius ekspe
rimentus žmonijos istorijoje. 
Tai liudija apie ypatingai 
aukštą ir niekieno nepralenk
tą tarybinio mokslo ir techni
kos lygį.

Tūkstančiai telegramų iš vi
sų pasaulio šalių plaukia į. 
Maskvą. Darbininkai ir vals
tiečiai, mokslininkai ir studen
tai, mokytojai ir moksleiviai, 
įvairiausių profesijų žmonės 
prašo perduoti nuoširdžiau
sius linkėjimus tarybiniams 
mokslininkams, visai tarybinei 
liaudžiai.
Ir lietuvių tautos 
gražus, indėlis

“Tiesa” editorialą baigia 
šiais žodžiais:

Lietuvių tauta, būdama bro
liškoje tarybinių tautų šeimo
je, šiandien pagrįstai gali di
džiuotis, kad ir ji įnešė savo 
dalelę į kosmoso užkariavimą, 
kad ji žengia priešakinėse 
gretose tų tautų, kurios dau
giausia nuveikė, skinant kelius 
į žvaigždes. Tai įkvepia dar- 

to ž^iagis mūsų puikiojoje 
tarybinėje žemėje vardan 
liaudies'lidbiėš,' vardan komu
nizmo. ":'13

EIKITE PEKI.ON SU 
TOKIAIS SAITAIS!

Klerikalinių kanadiečių 
“Tėviškės žiburiuose” (rugp. 
16 d.) koks Pr. G. rašo ve
damąjį apie saitus su Lietu
va. Priverkia jis daug, o 
pasako labai mažai. Iš vis
ko matosi, kad jis jokių 
saitų su Tarybų Lietuva ne
nori ir apie juos negalvoja. 
Jam rūpi tik vienas daly
kas, būtent, prakeikti visus 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos lietuvius, kurie iš tikrų
jų stengiasi su savo seną
ja tėvyne bendradarbiauti, 
su ja sumegsti kultūrinius 
saitus.

Pavyzdžiui, šiam piktam 
žmogui nūdienė Lietuva 
yra tik “kalėjimas,” o Lie
tuvos vyriausybė tik Mask
vos paskirtas to “kalėjimo 
viršininkas.” Taigi ir rei
kią ieškoti tokių saitų su 
Lietuva, kokių ieškotum su 
kalėjimo viršininku! •

Pasakysime atvirai: tokio 
klerikalinio balamūto, ko
kiu yra Pr. G., iki šiol dar 
nebuvome matę. Jis turėtų 
saitų ieškoti ne su Lietuva, 
bet su įgudusiu psichiatru, 
kol dar neatsidūrė į krimi
naliniai sudurnavojusiu na
mus.

KAIP TĄ SUPRASTI?
Mūsų klerikalinė spauda 

būtų visiškai tuščia, jeigu 
nors vienai dienai liautųsi 
“garbinusi” komunistus. Ti
kėkite mumis: klerikalų 
laikraščiuose dievo reikia 
paieškoti su žiburiu, bet ko
munistus užtiksi beveik 
kiekvienoje skiltyje. Paim
kime tik vieną pavyzdėlį. 
Štai Chicagos kunigų orga
no rugpiūčio , 16 dienos lai
da. Pirmajame puslapyje 
per 4 skiltis antrašte “Gy
dykla sveiką protą prara- 
dusiems ir neturintiems.” 
Visi poteriai apie komunis
tus. Ten pat per tris skil
tis antraštė “Kolchozai yra 
niekam tikę” ir t. t., apie 
komunistus, ir dar keletas 
žinių.

Trečiajame puslapyje ve
damasis “Berlyno proble
ma.” Iškeikimas komunis
tams. Ten pat per 3 skil
tis antraštė “Žemės ūkio 
planai Lietuvoje neįgyven
dinti” ir kito straipsnio per 
dvi skiltis antraštė “Civili
zacijos gėdos metinės” — 
vien apie komunistus.

Kuo tai išaiškinti ? Gal 
tik tuo, kad to. laikraščio 
redaktoriai nesijaučia sau
giais. Jie net davatkomis 
pebepasitiki. Bijo, kad ir 
jos gali susižavėti komunis
tais ir komunizmu! Tai ir 
muša trivogą ir be paliovos 
šaukia prieš komunistus ir 
komunizmą. Riksmu, me
lais ir prasimanymais sten
giasi savo kromelį išgelbėti 
nuo neišvengiamo žlugimo.

t

DVIAUKŠTIS EŽERAS
Armėnijos hidrogeologai 

160—200 pėdų gylyje po 
Sevano ežero, esančio, be
veik 7,000 pėdų aukštyje 
nuo jūros lygio, dugnu, ap
tiko didžiulį požeminį van
dens baseiną. Šitoks savo
tiškas dviaukštis ežeras 
yra retas gamtos reiškinys. 
Antžeminio Sevano. plotas 
užima 1400 kilometrų, po
žeminio — daugiau kaip. 
500 km.

JAV praranda Tolimuosius 
Rytus ir Europą

Kas dabar dedasi Toli
muosiuose Rytuose, Jungti
nėms Amerikos Valstijoms 
nebėra jokio džiaugsmo. 
Laosas jau prarastas — jis 
neutralus. Pietų Vietname 
civilinis karas irgi nieko 
gero amerikiečiams neduo
da. Liaudis ten su parti
zanais.

Amerikietis generolas Al
bert C. Wedemeyeris teigia, 
jog “mano manymu, mes 
prar a n d a m e Tolimuosius 
Rytus.” Dar daugiau. Šis 
generolas mano, kad mes 
prarandame Savo vadovybę 
ir Europoje. O iš kur mū
sų vadovybė liekasi išstum
ta, tai ten. kaip gen. Wede
meyeris sako, komunistų 
vadovybė įsigali.

Jis smarkiai kritikuoja 
Amerikos vyriausybės poli
tiką link komunizmo, kad 
“mes nepakankamai tvirtai 
laikomės prieš Tarybų Są
jungą,” todėl jai nesunku 
iškovoti vadovybę naujose 
teritorijose.

Kokia gi iš to išeitis? 
Kaip pataisyti visą padėtį? 
Šis smarkusis generolas, at
rodo, trokštų šaltąjį karą 
paversti karštuoju, uždegti 
pasaulį atominiu karu. Taip, 
žinoma, galvoja daugelis 
Pentagono generolų. Bet 
tai būtų visai žmonijai pra
žūtingas. karas.

Sveikiausia visiems išei
tis — visiškas nusiginklavi
mas ir draugiškas tarpvals
tybinis; bendradarbiavimas.

Kodėl Vakarų Vokietija 
vėl didina savo arihiją?

J » < » ‘ , I

• Vakarų Vokietija,ir vėl 
didina* savo karines jėgas. 
Pirmiau t turėjusi pusę mili
jono kareivių, dabar ji jau 
turės 750,000.

Gynybos ministras F. J. 
Straussas, pasikalbėjime su 
“Frankfurter Allge m e i n e 
Z e i t u n g ” korespondentu, 
prisipažino, kad Amerika 
verčianti didinti militarines 
jėgas. Straussas taipgi nu
siskundė, jog toks žygis, 
kokio reikalauja Amerika, 
ekonominiai apsunkina Va
karų Vokietiją.

Vakarų Vokietijos žmo
nių dauguma, žinoma, ne
norėtų tokių žygių daryti, 
kurie apsunkintų jų gyve
nimą ir dargi didintų nau
jo karo pavojų. Jie nenori, 
kad pasikartotų hitlerinė 
tragedija, kuri dabar gali 
būti daug baisesnė.

Hitleriniai generolai, ku
rie dabar vadovauja Vaka
rų Vokietijos militarinėms 
jėgoms, tačiau, nesiskaito 
su žmonių poreikiais. Jie 
trokšta naujo karo. Todėl 
jie entuziastingai pritaria 
Amerikos reikalavimui di
dinti militarines jėgas.

Kodėl dabar užsidaro 
katalikiška ligoninė?

Brooklyne randasi 98 me
tų senumo. Šv. Petro katali
kiška ligoninė, įsteigta net 
1864 m. Toji ligoninė daug 
kuo pagelbėjo; Civilinio ka
ro našlaičiams 1864 metais.

Per beveik visą šimtmetį 
ši ligoninė buvo labai nau
dinga ligoniams. Ji turėjo 
apie 200 lovų. Bet palaips
niui jos patarnavimas ligo
niams mažėjo, taip kad šiuo 
metu jau beveikia tik 50%. 
Šiomis dienomis ligoninės 
vadovybė paleido iš-darbo 
net 45 tarnautojus. Paga

liau ligoninės administraci
ja nutarė spalio 1 d. visai 
šią ligoninę uždaryti.

Kodėl gi ji dabar uždaro
ma, kuomet New Yorke ir 
visame krašte stoka ligoni
nių? Ar gi ji jau atgyve
no savo laiką ir jau nebe
tinkama ligoniams gydyti.

Nieko panašaus. Ji tebė
ra tinkama, neseniai buvo 
atremontuota, daugiau mo
dernizuota. Bet ji dabar 
nebeneša pelno. Štai kame 
uždarymo priežastis.

Administracija aiškinasi, 
kad šios ligoninės, kaip ir 
kitų ligoninių, patarnauto
jai išsikovojo $1.35 valan
dai. Tai esanti per didelė 
alga. Todėl reikėję paleisti 
iš darbo 45 tarnautojus. Pa
cientai (ligoniai) taipgi n^_ 
sumoką tiek, kad ligoninės 
išlaidas padengtų. Nebėra 
pelno, tai kam reikia ir li
goninės.

Ligoninės savininkas — 
Romos katalikų pranciško
nų ordenas, kuris taipgi už
laiko St. Francis ligoninę. 
Bronxe ir šv. Antano ligo< 
ninę Woodhavene .

Minimas ordenas yra tur
tingas. Jis lengvai galėtų 
nuostolius panešti. Bet ka
dangi jis vadovaujasi pel
ningumo pamatu, o ne žmo
nių sveikatos reikalu, tai 
nepelningą įstaigą ir užda
ro.

Naujas planas Kastro 
jėgoms sunaikinti

Meksikon pabėgęs vienas 
Kubos lėktuvų vairuotojas, 
Antonio Sanson, pareiškė 
spaudos reporteriams, kad 
be tvirtos Jungtinių Valsti
jų karinės jėgos antroji 
Ku ton f in važi ja. visai - negali 
pavykti, kaip nepavyko iĄ 
pirmoji invazija.

Bet jis suranda kitą * 
“praktišką priemonę,” kaip 
Kubos revoliucinę valdžią 
be invazijos sunaikinti. Jis 
siūlo Amerikai apsupti Ku
bą geležine blokąda — kari
niais laivais ir lėktuvais, 
kad niekas nebūtų Kubon 
įvežama arba iš Kubos iš
vežama. Tada Kastro val
džia pati nuvirstų.

Tokiam naiviam Antonio 
Sansono planui, kaip mato
si, tūli reporteriai pilnai 
pritarė, o N. Y. “Daily 
News” net editorialą išpyš
kino, kodėl tokio svarbaus 
žygio nesiima Kenedžio ad
ministracija, kodėl ji, gin
dama tolimąjį Vietnamą 
nuo komunizmo, visai pa
miršo už 90 mylių nuo Flo
ridos esamą Kubą.

Nemanau, kad minimi 
dienraščio redaktoriai galė
tų būti tokie naivūs tikėti)** 
blokadai, kuri, prie dabarti
nių aplinkybių, visai ne
praktiška ir negalima. To
kiu būdu ir šis planas pa
siliks be pasekmių, kaip ir 
daugelis panašių planų su
žlugo.

AR ŽINOTE, KAD...
...Kas minutę TSRS išlei

džiama daugiau kaip du 
tūkstančiai egzemplio r i ų 
knygų. Tarybų Sąjungoje 
išleidžiama ketvirtoji dalis 
viso pasaulio knygų ir bro
šiūrų “produkcijos”.

...Tankiausiai apgy v e n- 
dintas pasaulyje kraštas — 
Monako kunigaikš t y s t ė. ( 
(15 tūkstančių gyventojų 1 ’ 
kvadratiniam kilometrui) 
rečiausiai — Grenlandija 
gyventojas 1 kvadratinian^ 
kilometrui).

I Į 1,11 I, ................................   — ■ I' .
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Įdomus laiškas iš socialistinės
* Rumunijos

Linkime laimes, sveikatos 
ir sėkmės

PHILADELPHIA, PA.

Labas, mielas drauge 
Antanai!

Gal nustebsi gavęs šį laiš
ką iš Rumunijos. Esame čia 
jau nuo rugpiūčio 3 d. su 
Genovaite Rumunijos Par
lamentinės grupės pakvieti
mu. Pirmas dvi dienas pra
leidome Buchareste. Kadan
gi buvome pirmą kartą ta
me gražiame mieste, išnau
dojome laiką jo įžymybėms 
pažinti.

Pirmiausiai aplankiau 
Rumunijos parlamento — 
Didžiojo Liaudies Susirin
kimo — rūmus, kur susiti
kau su Parlamentinės gru
pės vadovybe, kurios tarpe 
buvo seni pažįstami — Ba 

'ffačeanu ir Barbu - Solomo- 
nas — su kuriais dažnai te
ko dalyvauti T a r p p a rla- 
mentinės Sąjungos konfe
rencijose ir pasitarimuose. 
Po pasikalbėjimo apžiūrėjo
me parlamento rūmus, ku
rie užima įžymią vietą Bu- 
fcharesto centre.

Pagal 1952 m. priimtąją 
konstituciją Ru m u n i j o j e 
yra liaudies demokratinė 
respublika, kurioje valdžia 
priklauso miesto ir kaimo 
darbo žmonėms. Savo val
džią jie vykdo per Didįjį 
Liaudies Susirinkimą ir 
Liaudies Tarybas. Iš 465 
D. L. Susirinkimo narių 335 
yra darbininkai ir valstie
čiai, 113 inteligentijos atsto
vų. Deputatų tarpe 77 mo
terys ir 61 atstovas tauti
nių mažumų, kurių yra ga
na daug. Iš arti 19 milijo
nų Rumunijos gyventojų 
mažumų yra apie 3 milijo
nai, iš kurių apie 1 mil. 200 
tūkstančių yra vengrai, 
paskui eina vokiečiai, žy
dai, čigonai, ukrainiečiai, 

* serbai, chorvatai, rusai, tur
kai ir kiti.

Rumunui jo j nėra vienaš
menio prezidento, bet jo 
vietoj yra kolektyvinis or
ganas — Valstybės Taryba, 
kurią sudaro pirmininkas, 
trys jo pavaduotojai ir 13 
narių. Valstybės Tarybos 
pirmininku yra G. Georgiu- 
Dež, kuris kartu yra ir Ru
munijos Darbininkų Parti
jos generalinis sekretorius.

Bucharestas turi apie 
pusantro milijono gyvento
jų, miestas didelis, tad sun
ku per trumpą laiką jį pa
žinti. Bet kai ką suspėjom 
apžiūrėti. Pabuvojom įdo
miame Rumunijos kaimo 
muziejuje. Čia dide 1 i a m e 
parko plote surinkta 210 
įvairių pastatų — gyvena
mųjų namų, klėčių, ūkiškų 
trobų, senų bažnyčių iš 

^įvairių Rumunijos kraštų. 
Gyvenamuose namuose pa
rodoma visa namų apyvoka, 
baldai, krosnys, apdarų pa
vyzdžiai, audiniai, žodžiu, 
daiktuose atvaizduotas se
nojo Rumunijos kaimo gy
venimas. Čia ir turtingų 
ūkininkų gražios trobos, ir 
vidutiniokų namai, ir bernų 
bakūžės. To įdomaus mu
ziejaus organizavimo dar
bas vyko liaudies valdžios 
laikais 1948-1961 metais.

Greta šio senienų rinki
nio buvo įdomu pamatyti 
milžiniškus mode miškus 
“Skintejos” (“Scinteia” — 
Kibirkštis) spaudos rūmus. 
Tai didžiausi naujojo Bu- 
charesto daugiaaukščiai rū
mai. Čia kasdien spausdi- 

į narna apie 3 milijonai eg
zempliorių laikraščių ir žur- 
halų, apie 100,000 knygų. 
Vienas tik centrinis laik
raštis — Darbininkų Parti
jos organas “Scinteia” turi 

1 milijoną egzempliorių ti
ražą. O viso Rumunijoje 
dabar išeina daugiau kaip 
380 kasdienių ir kitų periodi
nių leidinių rumunų ir kitomis 
kalbomis. Tai milžiniškas 
spaudos pakilimas palyginti 
su senosios karališkos ir 
buržuazinės Rumunijos lai
kais, kada laikraščių buvo 
mažai ir tiražai nedideli. 
Tiek spaudos bei knygų 
leidimo, tiek ir visose kitose 
kultūros srityse įvyko di
džiulės permainos, visur ki- 

| limas vyko sparčiais šuo
liais. Liaudies valdžios lai
kais kultūrinis gyvenimas 
padarė milžinišką pažangą. 
Šiandieninė liaudies Rumu
nija jau nebe senoji ponų, 
bajorų ir karalių valda, ku
rio ie buvo daugiau kaip 4 
milijonai beraščių ir maža
raščių, milijonas skurdžių 
ir bedarbių. Šiandien nebė
ra beraščių, visi turi darbą 
ir duoną, vyksta didžiuliai 
pasikeitimai visose srityse.

Daug ką reiktų papasako
ti apie nepaprastą Rumuni
jos pramonės išaugimą. 
Šiandien rumunas įsižei
džia, jei kas pavadina jo 
respubliką žemės ūkio kraš
tu. Šiandieninė Rumunija— 
didelės pramonės valstybė, 
didelių statybų kraštas. Tai 
pastebima visur, ir mieste 
ir kaime. Pačiame Bucha
reste apvažinėjome daugy
bę kvartalų įvairiose mies
to dalyse, kur pastatyti ar
ba statomi nauji gyvenami 
namai, nauji fabrikai, nau
jos mokyklos, ligoninės.

Statyba vyksta dideliais 
ir greitais tempais. Per po
karinius metus išaugo ne 
tik senieji miestai, bet gi
mė ištisi nauji miestai, įsi
kūrę aplink naujas pramo
nės įmones. Tokie miestai 
yra — Viktorijo, Urikani, 
Omešti, Vulkan, Nevodari 
ir kiti.

Rugpiūčio 5 d. mašina va
žiavom iš Bucharesto į Juo
dosios jūros kranto vasar
viečių rajoną. Pakeliui vi
sur matėm suklestėjusio ru
munų tautos gyvenimo reiš
kinius, naujas įmones, nau
jas statybas. O privažiavę 
Juodąją jūrą nustebome su
žinoję ir pamatę, kad gra
žiausieji kurortai aplink 
Konstancos uostą yra išau
gę per trumpą laiką.

Štai puikių dangorėžių ti
po pastatų grupė — tai Ma
ma j o s kurorto viešbučiai, 
įrengti moderniškai pagal 
visus reikalavimus. Ten 
erdvūs restoranai, kavinės, 
norintiems yra patogūs 
kempingai, jei kas nori gy
venti palapinėse. M’amajoje 
daugiausiai vasaroja užsie
niečiai, kurių čia matyti la
bai daug.

Į pietus nuo Konstancos 
už kokių 15 kilometrų, yra 
Efarijos (Efarie) kurortas, 
kuriame mes apsigyveno
me. Tai irgi naujai pasta
tytas beveik tuščioje vieto
je. Dar toliau yra Monga- 
lijos kurortas, irgi naujau
sių laikų kūrinys. Ir visi 
kurortai pilni, pajūry pilna 
žmonių visur. Graži smėlė
ta pakrantė, šilta jūra, pui
kus oras. Visa tai teikia 
malonumą ypač mums, 
šiauriečiams, tuo labiau šią 
vasarą, kada Lietuvoje to
kia šalta, lietinga ir nejau
ki vasara.

Ir suprantama, kad liau
dies santvarkoje reikalinga 
daug kurortų ir įvairių 
sveikyklų, nes dabar ne 
saujelė turtuolių tomis ge

rybėmis naudojasi, o mili
jonai darbo žmonių. Štai 
tik mažas palyginimas. 
1938 m. buvusi Rumunijos 
socialinio draudimo1,1 žiijybli 
savo lėšomis pasiuntė į ku
rortus 3,000 tarnautojų, o 
1960 metais apie 600,000 
tarnautojų ilsėjosi valsty
bės lėšomis kalnų ję pajū
rio kurortuose ir naudojosi 
medicinos patarnavimu sa
natorijose.

Dovanok už ilgą laišką, 
bet norėjosi papasakoti kai 
ką apie mūsų brolišką kraš
tą Rumuniją, kur patekau 
atostogaudamas.

Būk sveikas! Labu dienu 
draugams laisviečiams, tiek 
dirbantiems, tiek atosto
gaujantiems !

Justas Paleckis 
Eforie, Rumunija 
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Žalingas preparatu 
poveikis

Amerikiečiu laikraštyje 
“New York World Tele
gram and Sun” buvo 
atspausdinta koresponden- 
dencija iš Vašingtono, ku
rioje informuojama, kad 
Amerikiečių medikų asocia
cijos ekspertų grupė prane
šė aptikusi faktų, kurie ro
do tam tikrą prežastingą 
ryšį tarp 48 medicininiu 
preparatų naudojimo ir ei
lės susirgimų kraujo ligo
mis. Šiais preparatais su
keltų susirgimų rimtumas 
svyruojąs nuo silpnų ane
mijų iki paprastai neišgy
domos aplastinės anemijos.

Rimčiausiai ekspertai 
įspėjo dėl antibiotiko chlo- 
r o m i c e ntino taikymo, šį 
vaistą jie pavadino “nusi
kaltėliu Nr. 1,” nes jis, ma
tyt, toksiškai veikia kaulų 
čiulpus. Todėl, jie nurodė, 
kiekvienas gydytojas būti
nai turįs atsižvelgti į šio 
kitais atžvilgiais vertingo 
antibiotiko potencialų tok- 
sikumą. Maisto produktų 
ir medikamentų kokybės 
valdyba pažybėjo, kad chlo- 
romicetino įpakavime esąs 
įspėjimas nevartoti jo įpras
tinėms infekcijoms, kaip 
persišaldymas, gydyti ir 
vartoti tik tais atvejais, 
kai mažiau pavojingi pre
paratai nebeveikia.

TYLĖJIMAS — 
KIAUŠINIAI

Tylėjimas—auksas, tvir
tina sena patarlė. Yra pa
grindo laikyti, kad ši pa
tarlė teisinga ir...vištų at
žvilgiu. Daktaro Finto (Če
koslovakija) nuomone, viš
tų kudakavimas žymiai su
mažina dėslumą. Paukščių 
fermose prie. Libereco hor
monų injekcijų pagalba bu
vo “nutildyta” trys tūks
tančiai dėslių vištų. Išdavo
je — kiekviena višta per 
metus padėjo vidutiniškai 
daugiau, negu paprastai.

GERAS KELIAS DĖL VISŲ

Šiam pasauly, ant šios žemės 
Važinėja, vaikšto žmonės

Keliais ir keleliais, 
Takais ir takeliais.

Ir padaro daug klaidų, 
Kad nežino tų kelių.

Labai daug iš jų paklysta, 
Tūli net ir nebegrįžta.

Tad pradedant eiti, 
Reik kelią žinoti:

Kur tas kelias tave ves— 
Ar į laimę, ar pelkes.

O kad kelią tiesų rasti 
Ir juo einant nepaklysti,

Tai reikia atminti,
Kad kelią reik imti, 

Kuris eina iš rytų, 
Kur’s laimingas dėl visų

Jonas Juška

A. Zoko 60-ųjų gimimo metinių proga

Iš kovas lauko
Turnpike darb i n i n k a ij 

prašo AFL-CIO juos orga-' 
nizuoti į uniją jų dąijbų už.-' 
tikrinimui nuo politikierių, 
kurie, jų pasakymu, juos 
verčia aukoti nuo uždarbio 
politiniams reikalams, 
jos pareigūnas Frank; 
Flatch sako reikalausiąs! 
Turnpike valdininkų leidi-; 
mo darbininkams balsuoti 
už uniją ar prieš.

(Specialiai

Viename iš naujai pasta
tytų Antakalnio kvartalų 

1 gražiame name gyvena mū
sų mielas draugas Antanas 
Zokas. šeštadienį, rugpiū
čio 4 dieną, jo namuose su
sirinko senų draugų'ir bi
čiuliu būrelis. c-

Ta dieną A. Zoko bute bu
vo pakeltas tostas ir nuai
dėjo “Ilgiausių metų!” Pa
sirodo, kad prieš šešiasde
šimt metų (rugpiūčio 4 d.) 
gimė pats mūsų šeiminin
kas Antanas Zokas. Šias 
garbingąsias jo gimimo me
tines pažymėti atvyko jubi
liato seni bendražygiai, 
draugai, kartu su juo dau
gelį metų praleidę emigra
cijoje. Tai Jonas ir Monika 
Petrauskai, Juozas ir Filo
mena Petruševičiai, Anta
nas ir Prane Vaivutskai, 
Linas ir Antonija Valba- 
siai, Valbasių sūnus Linas 
su žmona Roza, generolo 
Žiburkaus žmona Cecilija.

Vakaras praėjo šiltai, nuo
širdžiai. Buvo prisirhinta 
ir pasipasakota sunkių bei 
džiugių pergyvenimų Bra
zilijoje, Urugvajuje, pakal
bėta apie tai, kaip mūsų, 
gyvenime daug kas pasikei
tė. Kažkuris iš svečių pa
juokavo :

—Gal sudėkime auku 
laikraščiui ir radijui?

Šiandien toks pasiūlymas 
mums jau atrodo neįpras
tai. O dar visai neseniai, 
kai gyvenome užsienyje, 
juk nepraeidavo nė viena 
sueiga ,nė vienas kad ir šei
myninio pobūdžio minėji
mas, kur nebūtų renkamos 
lėšos tam ar kitam pažan
giam laikraščiui, tam ar ki
tam pažangaus ju d ė j i m o 
reikalui. Ne, tokiems tiks
lams Tarybų Lietuvoje per 
minėjimus, pasilinks mini- 
mus niekam nė į galvą ne
ateina pasiūlyti rašytis į 
taip vadinamą aukų lapą. 
Ką gi, pasikeitė laikai!

Sulaukęs šeši a s d e š i m t 
metų amžiaus, Antanas Zo
kas dar gerai atrodo — vi
sad žvalus, judrus, links
mas, draugiškas. Praeityje 
liko visi jo vyriškai pakel
ti kovų sunkumai tolimoje 
Brazilijoje. Gilus pogrindis, 
areštas, žiaurūs kankinimai 
San Paulo žvalgybos urvuo
se... Vėliau ištrėmimas į 
Urugvajų... Po kurio lai
ko Antanas nelegaliai grįž
ta į tą patį San Paulą, kur 
jo laukia vienminčiai drau
gai, laikinai nutraukta re
voliucinė veikla kartu su 
šauniaisiais Brazilijos ko
munistais. Antanas savo 
bendražygiais tada turėjo 
tokius ištikimus, taurius 

“Laisvei”)

liaudies sūnus, kaip Alfon
sas Marma, Albinas Kynas, 
Albertas Grimža, Bronius 
Šabrinskas, Alfonsas Ku
činskas... “Mūsų žodžio” 
pogrindinėje spaus t u v ė j e 
Antanas praleido ilgus, ku
pinus nesuskaitomų pavojų; 
trejus su puse metus. Po 
to, A. Zokas buvo pasiųstas 
dirbti prie legaliai tuomet 
ėjusio pažangaus žurnalo 
“Rytas,” kurį leidžiant ak
tyviai bendradarbiavo taip 
pat ir Alfonsas Marma, S. 
J. Jokubka, L. Valbasys, A. 
Varža ir kiti.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Antanui vėl buvo 
patikėta už policinių įstaty
mų ribos leisti slaptą lietu
viu k o m u n i s t u laikrašti 
“Tiesa” San Paulo mieste. 
Fašistines vai s t y b e s su
triuškinus, jis pasiaukoja
mai dirba Brazilijos Komu
nistų partijos spaustuvėse, 
Įneša savo vaisinga indėli 
tvirtinant Braziliios darbo 
liaudies spaudą.

1948 m. Antanas iš Bra
zilijos persikelia i Urugva
jų ir ten aktyviai įsijungia 
į lietuvių pažangųjį judėji
mą. Po 1952 m. jis rinko ir 
faktiškai redagavo “Dar
bą.”

Kovoje už šviesia ateitį, 
už Tarybų valdžią Lietuvo
je didvyriškai žuvo A. Zo
ko brolis Stasys (1943 m.).

Didžiąją savo gyvenimo 
dalį Antanas paskyrė šlo
vingąją! darbo žmonių ko
vai prieš kapitalistinę san
tvarką, už laimingą ryt
dieną. šiandien jis teisėtai 
gali pasididžiuoti savo nu
eituoju keliu. Šio kuklaus, 
tauraus, nuoširdaus^ žmo
gaus ir draugo bebaimio 
kovotojo įveiktus darbus, jo 
didžiulį įnašą į proletariato 
kovą prideramai įvertino 
Tarybinė Tėvynė.

Antanui grįžus i Lietu
vą, jam buvo sudarytos vi
sos sąlygos ramiai gyventi, 
jis buvo atitinkamai pa
gerbtas. Už nuopelnus re
voliucinėje veikloje Vyriau
sybė jam paskyrė respubli
kinės reikšmės personalinę 
pensiją. Darbo žmonės jį 
išrinko Lietuvos parlamen
to (Aukščiausiosios Tary
bos) deputatu.

Lietuvoje Antanas sukūrė 
šeimą, susirado sau puikią 
gyvenimo draugę Pranės 
asmenyje. Lietuvoje jis vėl 
susitiko su savo senute mo
tina (einančia devintąją de
šimtį!)

Mielas Antanai, šio gar
bingo jubiliejaus proga mes 
dar kartą norime Tau pa
linkėti ilgiausių, kūrybingų

Philco kompanijos darbi-1 
ninkai, priklausantys loka-1 
lam 101 ir 102, sulaikė ke
lioms dienoms darbą, pro- | 
testuodami prieš suspenda
vimą dirbtuvės pirmininkės 
Betty Carmody. Dirbtuvės 
pirmininkės prasižengimas ■ 
—patarimas darbininkams i 
sulėtinti darba, kovojant 
prieš skubos sistemą.

Kompanija sako: unija j 
paskelbė streiką, sulaužy-1 
dama kontraktą, ir reika
lauja Darbo Tarybos tyri
nėjimo. Lokalo pareigūnai 
sako, kad streiko nepaskel
bė, bet tik protestuoja prieš 
pirmininkės suspendavimą. 
Sugrąžinus pirmininkę i 
darbą grižo ir darbininkai. 
Kompanija sako reikalau
sianti iš lokalu atlyginimo 
už kiekvieną dieną padary
tus nuostolius.

U.R.C.L. lokalas 653 pa
skelbė streiką Rubber kom
panijai prieš kėlimą darbi
ninkų iš vienos dirbtuves į 
kitą, už vakacijų padidini
mą, už užtikrinimą penkių 
dienų darbo savaitėje. Lo
kalo pareigūnai sako, kad 
nors kontraktas su kompa
nija pasibaigė birželio 30 d., 
bet darbininkams buvo įsa
kyta dirbti, kuomet dery
bos ėjo. Bet derybos neda
vė vilties gražiuoju susitar
ti, ir todėl buvo priversti 
streiką paskelbti.

Tvmsterių “sukilėliai” iš
šaukė trijų dirbtuvių sunk
vežimiu vairuotojus i strei
ką. kaltina kompanija at
leidime iš darbo Walter 
Wolf už priklausymą suki
lėlių grupei. Tymsterių lo
kalu 107 valdyba sako, kad 
ii tyrinės Wolfo atleidimą 
ir neautorizuotą streiką.

Sukilėliai pastatė masinį 
nikietą. Keli tymsterių tre
kų vairuotojai vairavo 
sunkvežimius. Įvyko susi
kirtimu priešingų grupių. 
Sukilėliai nugirdo, kad vie
nas iš ju grupės sužeistas, 
pasuko į tymsterių lokalo 
svetainę, išmušė kelis 
langus. Tymsterių lokalas 
laikė susirinkimą, dalyvavo 
daug narių, jie išsiliejo į 
gatve atmušimui užpuoli
kų. Susirėmime keli nuken
tėjo, ių tarpe du policistai. 
Pagaliau policijai pavyko 
ikai tusius išsklaidyti, bet 
tymsterių ir “Voice lokalų 
svetainės saugojamos nuo 
pasikartbjimu susikirtimo.

Teisėjas išdavė drausmę 
masiniam pikietavimui. Sa
koma, tvmsterių preziden
tas Hoffa atvvko -i Phil a 
delnhiją dalykų tyrinėji
mui.

Trys šimtai penkiasde
šimts mainierių trijų kom
panijų paskelbė streiką, 
kad privertus kompanijas 
mokėti po 70 centu nuo to
nos j senatvės fondą ir at
gavus $100 mėnesiui, —da

metą, geros sveikatos, daug 
laimės, sėkmės visuose Ta
vo užmojuose ir darbuose!

Antanas Vaivutskas
Vilnius
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bar jie gauna tik $30. Sako
ma, kompanijos nėra su
mokėję i senatvės fondą 
$300,000.

Dešimts tūkstančių pen
sininkų buvo pasirašę peti
ciją, reikalaudami, pagal 
sutartį su unija, šimto do
lerių mėnesiui, bet nieko 
negelbėjo, ir, sako, kitos iš
eities neliko, kaip tik pa
skelbti streiką. Mainierių 
unijos pareigūnai remia jų 
pasibriežtą tikslą.

‘Pagaliau Telefonų kom
panija pasirašė sutartį su 
unija su pakėlimu nuo $2 
iki $5 savaitėje. Unijos par
eigūnai sakosi esą pasiten
kinę sutartimi.

Sunkvežimio vairuotojas, 
kurį tysterių unijos lokalas 
107 pašalino iš lokalo, Ro
bert D. Thomas, buvo pa
traukęs lokalą į teismą, kad 
ji gražintų į uniją. Teismas 
skundą panaikino. Jo grąži
nimas j lokalą priklauso lo
kalo valdybai.

Court of Appeals palaikė 
National Labor Relations 
Tarybos nuosprendi prieš 
suknelių Sidele Fashion 
kompanija, kuri 1960 me
tais pabėgo nuo Ladies 
Garment unijos į South Ca
rolina, palikdama 200 dar
bininkų bedarbiais. Teismo 
nuosprendis: norintiems 
vykti į persikėlusią dirbtu
ve South Sarolinoje kompa
nija turi pamokėti persikė
limo iškaščius, priimdama į 
darbą.

Unijos reikalavimas, kad 
dirbtuvė būtų grąžinama į 
Philadelphia, atmestas.

Valstijos pieno kontrolės, 
komisija geros širdies dide
lėms krautuvėms, iman
čioms 200 kvortų pieno į 
dieną, gavo nuolaidų nuo 
kiekvienos kvortos po cen
tą. šeimininkėms nuolaidų 
nėra, mokės tiek, kiek mo
kėjo.

Pilietis

Worcester, Mass.
Dvi nepaprastos dienos 

Olympia Parke
Šį šeštadienį ir sekmadie

nį, rugpiūčio 25 ir 26, mūsų 
gražiajame parke bus labai 
retos pramogos, rengiamos 
kitataučių, tai Arthur Mur
ray Studios parengimai.

Šeštadienį, pradedant 1- 
mą valandą, bus duodami 
n e p a p rasti užkandžiai su 
gėrimais ir vyks šokių pa
rodos. Visiems bus proga 
ne tik įdomiai pasižiūrėti, o 
ir patiems smagiai pasišok
ti.

O sekmadienį vyks Straw
berry Festival — pilni pie
tūs ir Dancing Clinic. Bi
lieto kaina tik $1.25. Šokiai 
tęsis visą dieną ir vakarą. 
Bus ir įvairių žaismių.

Prie viso to, kaip papras
tai, galėsite ežere paplau- 
kyti ir saulutėj pasikaitinti.

Vasarėlė tuoj pasibaigs. 
Naudokimės gražiuoju savo 
parku, kol galime—kol gra
žiai žaliuoja žolynai, kol 
dangus šviečia mėlynai.

Pagelbėkime, pripratinki
me čia ir kitataučius, tai 
nereikės kalbėti apie žavio
jo mūsų parko pardavimą. 
Jis yra Worcesterio ir pla
čiosios jo apylinkės lietuvių 
pasididžiavimas, ir lai to
kiu dar ilgai pasilieka.

Pasistenkime čia dalyvau
ti šį šeštadienį ir sekmadie
nį—šio mėn. 25 ir 26.

Agatha J. Motiejaitis
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KAIMO KRONIKOS
(Tąsa). . r-įju.,

Ankstyvą rytą jį pakėlė ^įš lavos kaimo 
ūkininkaičiai. UžmovėKhnt gfilvodįnĄi- 
šą ir suveržė pančiu.
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1 usplikj, parišę virvėmis, tyčiodamie
si vedžiojo po kaima. t .

Klyykavo merginos palangėse, senes 
žegnojosi, o seniai, užkeldamį .. vartus, 
grūmojo gaujai dievo bausme.

Andrius dusdamas prašė:
— Užmuškit, šunlupiai!
Jį privedė prie miestelio ir paliko. 

Andrius krito į griovį ir ilgai raudojo.
Hana, nesulaukusi jo grįžtant, tik va

karop sužinojo, kas atsitiko. Ji nubėgo 
į miestelį, visur klausinėjo Andriaus. 
Jo nebuvo.

Sako, jis išvažiavo į Ameriką, nepa
norėjęs dalintis gėda su žmogum, kurį 
mylėjo.

Hana netikėjo niekieno žodžiais, kad 
jis negrįš.

Neraudojo, neverkė.
Tylėjo.
Jai nieko neatsitiko.
Ji tik pamišo.
Ir keturiasdešimt metų kiekvieną jo- 

marką, kiekvieną turgaus dieną laukia 
Andriaus grįžtant su žiedais, saugo jam 
gęstančios saulės rausvas liepsneles, pū
kuotų kačiukų pavasarį, rugių žieda
dulkes ir kantriai valo nuo tvoros pinu
čių kerpes.

Aš atsimenu, kaip, įėjęs į karčiamą, 
girdėdavau blevyzgas, matydavau tuos 
raudonus nuo degtinės ir lašinių snu
kius.

Man ir šiandien atrodo, kad kryžkelė
je, prie karčiamos, stovėjo išvaryta iš 
kaimo meilė, pamišusi, laukianti, ligi 
siaubo galinga ir amžina.

Pranas ir Laima
Juos pastatė prie karčiamos sienos.
— Wo?r 

*) Kur? (vok.).
Daunys tylėjo.
Netoliese žiojėjo duobė, į kurią rude- 

nį supildavo bulves. Šautuvų buožėmis 
įstūmė į ją Daunį. Paskui žmoną. Jis 
ištiesė rankas ir pasitiko ją, krentančią.

Kiek kartų tos miškakirčio Daunio 
rankos sutikdavo žmoną! Sekmadienio 
rytais jos, pajuodusios nuo sakų ir alks
nio žievės, glostydavo Laimos baltą krū
tinę. Ji pakeldavo galvą ir žiūrėdavo į 
jas, šiurkščias, neatplaunamai išmar
gintas sakais. Kažkodėl susigėsdavo to
kios baltos savo krūtinės, o ne tų,ran
kų, gulinčių ant jos.

Kai jis išeidavo kirsti tolimų girių, 
ji naktį nubusdavo, jausdama ant krū
tinės jo rankas. Pasisukdavo apkabinti 
jį. Ne, jo nebuvo. Jo rankos leido kaž
kur ištekines pušis, kad žmonės turėtų 
šilumos ir pastogę.

Paskui juos į duobę įšoko trijų metų 
duktė Daiva ir prisiglaudė prie motinos.

— Wo?! — paklausė kareivis, rody- * 
damas leitenanto šalmą. ‘

— Išėjo! Ten! Išėjo! — kartojo Dau
nienė.

— Wo?! — klausė Daunio.
— Išėjo.
Kareiviai kastuvais ėmė rausti žemes į 

duobę. Daunys stvėrė už kastuvo. Pas
kui įsikibo į duobės kraštą. Laima grie
bėsi už vyro rankų:

— Ne!
Kareivis rėžė Dauniui šautuvu į . gal

vą. Jis pasvirduliavo ir atsišliejo į duo
bės kraštą.

Motina pagriebė ant rankų Daivą.
Juos užkasa gyvus.
Dunksi žemės į duobės dugną. Už 

miško, apkasuos, sukalena kulkosvaidis. 
Patrata automatai. Tyla. Tik dunksi 
žemės į duobę.

Iš kaimo jau mėnesis kaip pasitrau
kė žmonės. Kaime — frontas. Daunys 
liko. Jis galvojo “Aš niekam blogo ne
padariau. Mylėjau Laimą ir kirtau gi
rias. 0 karas — tai kareivių ir valdžios 
dalykas.' Liksiu. Jeigu užsidegs troba, 
užgesinsiu.”

Pasigirsta švilpesys. Tai vaitoja oras 
virš bevaisės, nuniokotos žemės. Svie
dinys.

Kareiviai meta kastuvus ir sušoka 
pas užkasamuosius į duobę. Jų trys. 
Jauni. Matyt, neseniai fronte. Tokie 
ir buvo patys baisiausi.

“Užkas, rupūžės. Užkas”, — šaltai 

galvoja Daunys, tartum ne jis, o kas ki
tas jaustų, kaip surakino kojas žemės.

Sviedinys driokstelt pagiry į . beržą. 
Beržo viršūnė tarytum; nustebusi pašo
ka virš girios. Tuo pat akimirksniu, 
rodos, iš žemės išauga bjaurus supleišė- 
jęs strampas.

Po pirmųjų žibuoklių juodu visados 
eidavo į šį beržyną. Jis nešdavo grąžtą, 
iš klevo padarytą lataką, ji — puodynai
tę, perrištą šniūru. Sėdėdavo prie ber
žo ir laukdavo, kol nusiris pirmas sulos 
lašas. Jis žiūrėdavo, kaip gaudo jį, be
riedantį, žmonos lūpos. Bučiuodavo ją: 
“Su pavasariu!” Ir jausdavo jos lūpo
se salsvą sulos skonį. Pernai pirmąjį 
lašą išgėrė Daiva. O juodu pabučiavo

Nuo sprogimo pabiro duobės kraštų 
žemė.

Anksčiau, kai sudunksėdavo žemė, 
Laima žinojo: Pranas nuleido didžiulį 
medį. Ji nešdavo jam pietus. Pakurs- 
tydavo išblėsusį laužą. Jis atsisėsdavo, 
paimdavo juodą duoną juodom nuo me
džio žievės rankom. Ji tempdavo vis 
daugiau ir daugiau šakų į laužą. Įsižiū
rėdavo į dūmų tumulus, kurie versdavo
si pro eglišakių spyglius, į spragančias 
traškenas ir plėsuojančias žiežirbas. 
Ugnis buvo jos draugas. Ugnis, kurią 
ji mokėjo valdyti, “Laimą pakerėjo ug- 
nis’’ — sakydavo kaime, pamatę padū- 
mijusius pagirius.

Tai buvo ne kerai. Laima norėjo įs
pėti ugnies prasmę: viską naikinanti ir 
teikianti šilumą, nesuvaldoma ir baikš
ti, visados kitokia ir visados tokia pati.

Tai buvo mįslė, kurios ji nesuprato. 
Bet ugnis, kurią valdė žmogaus rankos, 
buvo jos draugas. Dabai' pavirto jos 
priešu.

Frontas — tai ne apkasų linijos. Tai 
išdegę sodai, pilkas nuo plėnių prūdų 
vanduo, aitrus nusvilusių kviečių laukų 
kvapas, bombų išvartyti senų kapinių 
kryžiai, šuo, nušautas patvory, bet ir 
dabar savo stiklinėmis akimis jis, rodos, 
tebesergsti nuodėgulius.

Tai —• frontas.
Kareiviai išlipo. Daunys žiūrėjo, kaip 

šitie jauni vokiečiai tvarkingai valėsi 
drabužius. Tuo metu jis pajuto, kad 
užkasa ne ką kitą, o jo žmoną, jo duk
rą ir jį. Surikęs ištraukė kojas iš sle
giančios sunkenybės ir šoko prie duobės 
krašto. Kastuvais daužė jo rankas, gal
vą. Jis kruvinas sukniubo duobėj.

—Wo?!
Žmona pastatė dukrą ir ėmė kelti sa

vo Praną.
Žemės biro jai ant galvos, už apykak

lės. Pranas atsiklaupė, atsistojo. Žmo
na lengviau atsiduso, tartum būtų išgel
bėjusi jį.

— Wo?! — vėl jiems rodė šklmą.
Pažįstamą leitenanto šalmą.
— Išėjo! — pakartojo Laima ir paro

dė pirštais duobės kraštu, kaip eina 
žmogus.

— Meluoji! Kur užkasė t?!
Pabiro žemės.
Kaip šitiems išaiškinsi, kad leitenan

tas dažnai iš apkasų ateidavo pas juos. 
Pirmą kartą atėjęs rado kiemelyje žai
džiančią Daivą. Ši pabėgo. “Vokietis 
atėjo!” Motina pamatė, kad kiemelyje 
stovi kareivis. Ji priėjo. Kareivis" iš po 
šalmo žiūrėjo kažkur tolyn per lygumas, 
į vakarus. Neišgirdo jos žingsnių. Ji 
tylėdama pasitraukė ir pamatė, kad iš 
tvartelio du kareiviai tempia vienintelę 
jų avį. “Palikit!” — prišoko prie jų. 
Kareiviai ją atstūmė. Tada, tartum 
prabudęs, prie jų priėjo tas, iš kiemelio. 
Kareiviai išsitempė:

— Herr Leutnant !..*>.•

*) Ponas leitenante! (Vok.).

— Raus!**)

**) Šalin! (Vok.)

Palikę avį, jie išdulkėjo.. Laima, norė
jo padėkoti leitenantui. Jis ištiesė ply
telę šokolado ir parodė ranka, kad ati
duotų mažajai. Išėjo.

Vėliau jis ateidavo beveik kiekvieną 
dieną. Daiva iškart bijojo,. nežaisdavo 
kiemelyje. Bet, suvalgiusi keletą plyte
lių šokolado, matyt, padrąsėja. Jis sto
vėdavo, atsirėmęs į tvorą, ir tylėdavo. 
O ji žaisdavo smėlyje savo vaikiškus 
žaidimus. Motina žiūrėdavo pro trobos 
langą į šitą nepažįstamą ir keistą ka
reivį.

Pakabinęs ant tvoros šalmą, šviesia

plaukis, jis šypsodavosi vaikui, šypse
na buvo rūsti, kaip ir jo šalmas. “Tą 
žmogų slegia didelis sielvartas, — saky
davo vyrui Laima. — Aš matau. Dide
lis sielvartas.” ‘ Net pradėjus rsproginėti 
sviediniams, leitenantas nubusdavo ne 
nuo sprogimų, bet nuo to, kad iš kieme
lio dingdavo Daiya. Tylėdamas užsidė
davo šalmą ir nueidavo. . 1)H

Pranui atrodė, kad tik dabar ■ •■ su šio 
leitenanto žvilgsniu į jo kiemelį'įsiveržė 
karas. Jis negailestingai, su -pavydu 
žiūrėjo į nesudegusią trobą, į smėlyje 
žaidžiantį vaiką. Dauniui toptelėjo bai
sus nujautimas.

Laima vieną naktį sapnavo: pakyla 
kareiviai iš apkasų ir traukia per lau
kus namo. Traukia ir meta šautuvus į 
krūvą, o toji auga, auga... Nubudo. Lan
gai —• raudoni. Tai dega kaimas. Jos 
kaimynai. Ugnis, kuri visą laiką buvo 
jos draugas, dabar kėlė siaubą. Karo 
ugnis. Prišoko prie lango, kur jau sto
vėjo Pranas. Per mišką nematyti, kas 
dega, tik padangė raudonuoja ir šoka 
liepsnos kamuoliai.

Degina, velniai! Ir šitas leitenantas 
degina!

—’ Ne. Toks žmogus negali deginti, 
— silpnai prieštaravo Laima.

— Visi jie vienodi!
Laima užstojo Daivos lovelę, kad ši 

nepamatytų liepsnos ir neišsigąstų.
(Bus daugiau)

Kokie bus Lietuvos ateities miestai? 
Kaip planuosis kolūkinės gyvenvietės? Kaip 
atrodys miestų žalioji architektūra?

Apie visa tai pasakoja Vilniuje atidary
ta respublikinė paroda “Projektuotojai — 
septynmečiui.” Parodoje gausiai eksponuo
jama maketų, nuotraukų, projektų. Prie 
daugelio jų jau kabo užrašai: “Pastatyta,” 
“Statoma.”

Paroda gausiai lankoma.
Nuotraukoje: parodos aikštėje.

c

J. Kaškaitis

Ksavera Karosiene—brangi tėvynės viešnia
Aš per savo gyvenimą iš
mokau gyvent ir laikytis 
tiksliai, tvarkingai. Nerū
kau, negeriu, pasirenku 
maistą ir gėrimą tokį, kad 
organizmą stiprintų, o ne 
kenktų...

—Kaip protinga! Tiesiog, 
kaip daktaras patartų...

—O aš ir be dąktaro pa
tarimo jau išmokau ir ži
nau,' kaip kur elgtis, kad 
nesusirgčiau.... Sunkiausia 
buvo Indijoj, Deli, pora die
nų Kalkutoj. Ta Kalkuta— 
keisčiausias miestas! Karš
ta ten ir šutra nepakenčia
ma! Dieną naktį mirksti 
prakaitu! Gert troškina, 
bet čia ir pavojus. Toks 
ten visur nešvarumas, pur
vas, išmatos... Karvės vi
sur po miestą vaikšto, at
sigula vidury gatvės, ir vi
si vežimai išsisuka, kad jos 
nepajušintų... Karvėm pil
na valia. Kiti tebelaiko 
karves kokia šventenybe. 
Jei ir ne, tai visi jas pro
teguoja. Karvės surenka, 
suėda išmatas: šios kaip ir 
išmatų valytojos, rankioto- 
jos. Visokie vaisiai, daržo
vės, augalai labai greit gen
da, pūsta nuo š u t r o s ir 
karščio Tai karvės ir suė
da tas pustančias išmatas, 
tai ir šluot valyt nereikia. 
Bet jos visur priteršia gat
ves savo išmatom... Keis
ta ir baisu žiūrėt, kokie ten 
vargo ir tamsybės vaizdai. 
Patys žemiausi gyventojų 
sluogsniai — neliečiamieji 
žmonės. Nuogi vaikai guli 
bet kur gatvėj. Jų motinos 
tik skurliais apsidengusios 
vedžiojasi su būriais vai
kų... Vanduo visur purvi
nas, priterštas. Purvai ir 
išmatos subėga į upelį bei 
upę, n ten žmonės maudosi, 
vandenį geria, drabužius 
mazgoja...

—Ai ai ai! Nestebėtina', 
kad ten ligos, epidemijos vi
sokios. Sakykit, kaip jūs iš- 
vengėt ten kokios šiltinės, 
dizenterijos, maro, chole
ros? Kaip su vandeniu, ko
kį vandenį ten gėrėt?

— Jokio vandens Kalku- 
toj negėriau, net ir mena
mai virinto. Gerdavau tik 
arbatą ir valgydavau duo
ną, kartais virtą kiaušinį, 
atseit, kad ten nebūtų jokių 
ligų parazitų. Valgy t tau 
siūlo ir sriubos, ir mėsos, 
ir šiaip patiekalų, bet aš

viras, kokių Amerikoj reta. 
Gydytojas užgynė Aleksiui 
rūkyt ir gert. Gėrimą me-, 
tė, tik retkarčiais paragau
davo truputį. Užtat rūkė ir 
rūkė, gydytojo neklausė. 
Gydytojas jam ir pasakė: 
“Mister Mugianis, daugiau 
pas mane nebeik — nebe- 
gydysiu. Rūkai—nori mirt. 
Ir mirsi, neužilgo mirsi. Aš 
nenoriu tavo pinigų, žino
kis. Tavo valia: nori gy
vent — mesk tuojau rūky
mą; nori mirt — rūkyk. 
Gudbai... Kas tau svar
biau — gyvent, ar rūkyt? 
Gudbai.”

—Ir žinote: pusę nakties 
vaikščiojo po gatves Alek- 
sis iki 3 vai. ryto ir vis 
galvojo: ar rūkyt, ar gy
vent. Galų gale nusispren- 
dė: geriau gyvent, negu rū
kyt! Ir metė rūkymą! Anei 
artyn neėmė cigarečių..
Jau 22 metai praėjo nuo to* 
lemtingos nakties. Pasitai
sė, atsigavo Aleksis ir džiau
giasi: gyvena, myli gyveni- < 
mą ir kovą, geras draugas, 
pavyzdys kitiem.

—Miela drauge Ksavera, 
koks tai pamokymas dauge
liui mūsiškių gerų, bet be-^' 
valių, minkštakūnių drau-

(Specialiai “Laisvei”)

Antra kregždė atskrido į 
gimtąją padangę. Pakilusi 
iš tolimojo Senfrancisko, 
aplėkusi dar tolimesnius pa
saulio miestus, aistringoji 
taikos skrajūnė vėl apsisto
jo savo gimtoje šaly.

Jonas Petruškevičius su 
žmona tebesilanko po pla- 
čiąją tėviškę, stebi jos ne
matytą herėgetą pažangą, 
pirmą kartą savo akim ma
to milžiniškus bendro dar
bo žygius.

Ksavera Karosienė nebe- 
pirmą kartą Tarybų Lietu
voj. 1960 m. su ekskursan
tų grupe ji apkeliavo dau
gybę įdomių vietų, bet ne
galėjo visko pamatyti, tai 
štai ji ir vėl stebisi gėrisi 
mūsų senuoju ir naujuoju 
Vilnium. Nepaprastai gy
vybinga, žvali, kupina di
džiulės energijos ir jaunuo
liško ryžto, draugė Karo
sienė negali atsistebėti Vil
niaus grožybe.

—Vaikščioju, žiūrinėju, 
ir vis mane traukia toliau 
ir daugiau apžiūrėt. Tokie 
įdomūs namų fasadai, jų 
architektūra tokia įmantri! 
Ant daugelio senų pastatų 
mačiau primuštas metali
nes lenteles: architektūros 
paminklas, valdžios globoja- 
jamas. Tiesiog muziejinės 
vertybės! Tos siaurutės iš
sisukinėję senos gatviukės- 
vis istoriniai paminklai. Šen 
ir ten ant sienos toblyčia: 
čia gyveno Adomas Micke
vičius... čia gyveno Janka 
^Kupala... Tarasas ševčen- 
ko...

—Taip, taip, miela drau
ge, kiekviena gatvė ir na
mas turi istorinę reikšmę. 
Kad ir Vilniaus, viešbutis, 
kampinis jo kambarys su 
balkonu antrame aukšte bu
vo Vinčo Kapsuko būstinė. 
Ir gatvė jo vardu pavadin
ta. O Petro Cvirkos pa- 
minklas-statula... O Gedi
mino bokšto muziejinės ver
tybės.. . Visur pilna įdo
mybių, — tik spėk apeit ir 
apžiūrėt!.. Sakykite, mie
la drauge, ar neprivargote 
po tų ilgų kelionių, konfe
rencijų, sambūrių? Kaip 
besi jaučiate?

Draugė Ksavera atsako 
su būdinga atvirši r d i š k a 
šypsena:- ",

—Ačiū, jaučiuos gerai.

gų, kurie vis dar tebėra ni
kotino vergais, tabokos nar
kotikais. Jie turėtų stip
riai pagalvot, išgirdę tokį 
Aleksio pergyvenimą... Na, 
o kaip draugė Mugianienė?

—Labai gerai. Gera drau
gė darbuotoja.

—Miela girdėt. Aš ją pa
menu, kai susipažinom pas 
draugus Taurus 1926 m. Ji 
buvo viešnia pas draugę 
Vilkaitę-Taurienę. Paskiau, 
1946 m. dar geriau susipa
žinom. Vis tebegyvena Oak- 
lande? Ten jų toks egzotiš
kas daržas! Kyla aukštas 
status kąlnas, kad vos gali 
užlipti įtaisytais laiptais. O 
jų tas daržas vis skersi
nėm terasom išvadžiotas, «r 
kad laistant vanduo nenu
bėgtų pakalnėn...

—Taip. Viskas tebėra. 
Įdomus Mugianių daržas, 
ir jie patys įdomūs, ištikimi 
pažangos veikėjai.

—Hm. O kaip jūs pati 
taip sveika skaisti užsilai
ko t?

—Nieko ypatingo. Kaip 
sakiau, >' turiu savo sveika
tingumo principus ir jų pri
silaikau. Turiu gerą apeti
tą, bet maistą pasirenku 
paprastą, mažiau gadintą, 
mažiau civilizuotą. Ameri
kos valgiai, kaip žinote, pil
ni visokių erzacų, sintetikų, 
chemikalų. Tai aš turiu sa
vo daržą, vartojame abu su 
Juozu (Karosu) savo augi
namas daržoves, uogas, trui 
pūtį vaisių. Mėsą tik virtą? 
Duonos irgi kartais patys^ 
išsikepam. Niekas mūsų! 
namuose nerūkom, ir, lai
mei, nerūko nei mano duk
tė Stanelienė, nei jos vyras, 
švariai higieniškai gyvena, 
darbuojasi, tai ir sveiki.

—Miela drauge Ksaveru- 
te, užsikalbėjom, turiu suk- 
bėt namo. Gal kada vėl su
sitiksime, telefonu susisiek
sime. Ten pas jus daug įdo
mybių jūsų saulėtoj Kali
fornijoj. Kitą kartą susiži
nosime daugiau. Rytoj jū
sų laukia draugiškos vaišės 
su labai įdomiais įžymiais 
draugais. O jau buvot vai
šinama mielųjų draugų Ro
mo Šarmaičio ir jo malo
nios draugės. Mano brangu
sis draugas R. Šarmaitis 
kaip tik ir dabar parodė 
kelią pas jus į viešbutį atei-*^ 
ti, dėkui jam sveikam...i 
Tai ir iki pasimatymo, šianv 
karteliui! ,
.'iH—.R ..................... .............................................

nieko tokio nevartojau, kad 
neapsikrėsčiau. Ir tik to
kiu būdu išlikau visai svei
ka, be jokių susirgimų ta
me tropikų klimate.

—Tikrai, jūs, miela drau
ge, stebėtinai protingai, ap
dairiai elgėtės... Na, o 
kaip Japonijoj, kur ilgesnį 
laiką dalyvąvot VIII .pasau
linėj konferencijoj prieš 
atominius,.; termobranduoli
nius ginklus?

—Japonijoj žmonės tai 
patys didžiausi taikos šali
ninkai, patys uoliausi smer
kė jai atominių, branduoli
nių ginklų. Prieš tai jie 
kovoja su visa energija, su 
entuziazmu. Malonūs, man
dagūs žmonės. Nuoširdžiai 
dėkoja už talkininkavimą, 
už kovą prieš atombombas, 
prieš jų eksplodavimus, ty
rinėjimus... Tokio miestas 
gal didžiausias pasaulio tai
kos centras, kovotojų prieš 
atominius ginklus centras. 
Ištisi milijonai gyventojų 
yra kupini ryžto ir entuzi
azmo prieš termobranduoli
nius ginklus... Buvau Hi- 
rošimoj, iš naujo atstatytoj, 
dalyvavau taikos šalininkų 
mitinguose. Tiesiog milijo
ninės masės rėkte rėkia už 
pasaulinę taiką. Reikalau
ja panaikint JAV karines 
bazes Japonijoj... Havajų 
salose, Honolulu mieste irgi 
dalyvavau taikos šalininkų 
sambūry...

—Didelį darbą, svarbią 
misiją atliko t, brangi drau
ge! Juntu jums gilią padė
ką ir tikrą pagarbą už tokį 
pasišventėlišką, pasiaukoja
mą darbą!.. Bet man įdo
mu, kaip ten toj jūsų sau
lėtoj Kalifornijoj ? Kaip 
Senfrancisko draugai kru
ta, Oaklando? Kaip drau
gai Mugianiai? Aš taip daž
nai prisimenu anų 1946 m. 
sambūrius, piknikus, drau
giškas vaišes, vakarienes...

— Kurie tebesame gyvi, 
krutame kiek kur galime. 
Žinotumėt, kaip gerai atro
do Aleksis Mugianis. Įdomi 
jo istorija! 
rūkorius, 
per dieną išrūkydavo, vie
ną paskui 
čiulpdavo!.. 
nėjo nuo to nuolatinio rū- 
kymo. Ėjo pas gydytoją. 
Gydytojas buvo geras, at- 
-■■■■ , I '.■IIW ........ ...but........ .
4 p.-Laisve (Liberty)—Penki., mgp. (Atig.) 24,1962

Jis buvo pasiutęs 
Po tris pakelius

kitą cigaretę
Aišku, sirgi-



CLEVELAND, OHIO.
Mire Stasys Mazan

Itngpiūčio 13 dieną mirė 
Stasys Mazan (Maženskas).

-Velionis, kaip žinoma, 
per eilę metų nesveikavo. 
Kad nutęsti darbą dirbtu
vėje iki pensijos, kas dar
bo žmogui gana svarbu, 
prisiėjo prašyti lengvesnio 
darbo. Pasiekęs reikiamą 
amžių išėjo į pensiją su 
mintimi pasilsėti, susveikti. 
Netrukus, 1961 metų pra
džioje, ant greitųjų turėjo 
pasiduoti apendiko opera
cijai. Kadangi apendikas 
buvo jau trūkęs, tai kele- i 
tą dienų jis buvo ne tik! 
kritiškoje, bet ir beviltiško
je padėtyje. Tačiau tą vi
są pergyveno ir po tos ope
racijos susveikęs jautėsi 
daug geriau visame kame, 
taip kad aplink namus galė
jo visus darbus pats atlik
ti, ko pirmiau negalėjo.

Rugpjūčio 11 ir 12 dienas 
dar vienur kitur svečiavosi,
o rugpjūčio 13 d. gavo šir
dies ataką, nuvežtas į ligo
ninę už poros valandų mi- 
A’ė.
' Tokia staigi ir netikėta 
mirtis sukrėtė ne tik šeimą 
ir artimuosius, bet ir visus, 
kuriems jis buvo žinomas.

Kadangi S. M. savu lai
ku yra gana gražiai pasižy
mėjęs įvairuose veikimo ba
ruose, tad jis pilnai užsitar
navo apie tai atžymėti mū
sų spaudoje.

S. M. veikimas su pažan
giečiais pasireiškė dar 
prieš SLA skilimą 1930 m. 
S. M. negalėjo pakęsti ten 
gegužinės vadovybės, jis 
šimtu nuošimčių rėmė pa
žangiečių kovas su SLA 
skaldytojais, o vėliau daug 
dirbo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime. Jo pastango
mis į LDS įrašyta keletas 
šimtų naujų na^ių. Jo su- 

* manymu tapo suorganizuo
ta LDS 138 moterų kuopa, 
o kiek vėliau kelis terminus 
ėjo pareigas LDS Centro 
Valdyboje. Antrojo pašau-1 
linio karo metu ir po ka-'

BALTIMORE, MD.

Mirus

Frank Pyvarun-Pivoriūnui
Reiškiame nuoširdžią simpatiją jo žmonai 

Janinai, posūniams Albertui ir Juozui ir jų šei
moms, Lietuvoje gyvenantiems broliui Jonui ir 
seserims Veronikai ir Onai.

P. A. Paserskis 
J. C. Deltuva
O. Kučiauskaitė 
B. Petraitis
J. Gasiūnas
K. V. Lopetta
P. Kupris
J. F. Deltuva 
Stella Whitehead
K. Kuprienė 
Draugė
J. V. Kunigonis 
A. King

SHORT HILLS, N. J.

Mirus

V. Taurui-Kazimierui Vidikui
— ir —

Motiejui Dobiniui
Reiškiame šeimoms ir draugams užuojautą 

jų liūdesio laikotarpyje.
—J. A. Stanelių šeima

ro, kuomet organizavosi 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, S. ‘ Maženskas 
pirmas stojo į tą komitetą 
ir jame dirbo, kol tas ko
mitetas buvo reikalingas, ir 
dėka jo ir kitų draugų ir 
draugių pastangoms, Cleve- 
lande tam reikalui sukėlė- 
me virš dešimt tūkstančiu 
dolerių. \ 

S. M. daug veikė ir loka-
linėje Lietuvių Darbininkų 
Pašalpos Draugijoje. Jo. 
pastangomis Draugija per 
kelerius metus turėjo Bin
go lošius ir tuo ji žymiai 
sustiprėjo finansiškai, taip 
kad ir po šiai dienai dar ne
blogai gyvuoja.

Velioniui S. M. ir kiti dar
bininkų reikalai nebuvo 
svetimi, reikale ir finansiš
kai juos paremdavo, o ypa
tingai “Laisvę,” kurios jis 
buvo ilgametis skaitytojas, 
prie progos dolerį kitą pa
aukodavo.

Kad S. M. palaikė nuo
latinius ryšius su bažnyčia, 
niekam nebuvo paslaptis. 
Nekartą jam draugai yra 
darę pastabas, kuriems at
rodė, kad veikiant pažan
giame judėjime ryšiai su 
bažnyčia nesuderinami. 
Jie tada gaudavo trumpą 
atsakymą, jog tai yra jo 
privatus reikalas, ir tuo 
diskusijos tame kla u s i m e 
baigdavosi. Iš tiesų gi tikė
jimas ir yra toks dalykas, 
kurį nė iš vieno žmogaus 
negalima jėga atimti, nei-

P. V. Katich
A. A. Žemaitis
J. Smalenskas
Olga Pauža—family
S. Meškys
C. S. Joniškietis
J. Urbu t is
J. Stanys
A. Janavičiai
J. Kasparavičius
A. Kasparavičius
J. E. Balsiai
E.Cwon

giz p r i e v a r t a kam nors 
įbrukti. Tai kiekvieno žmo
gaus rimtas apsisprendimo 
reikalas.

'Rugpjūčio 16 dieną jo pa
laikai tapo palaidatigsuųvifc 
somis bažnytinėmis oapbigol 
mis ir palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. m”’ :

Kiekvienas žmogus, aišku, 
veda savo gyvenimąDpagM. 
geriausią savo Slipratiftfrą? 
Tai nėra svarbu gilintis į 
kiekvieną smulkmeną. 
Svarbu yra, kad žmogus 
prisideda prie visuomeninių 
darbų, prie kovų pagerini
mui darbo žmonių gyveni
mo, paliekant savus reika
lus nuošaliai. Tokiu buvo 
velionis S. Maženskas, o tai 
yra žinoma ne tik vietos 
draugams, bet ir plačiai lie- 

j tuvių visuomenei.
J. žebrys

Worcester, Mass.
Piknikas pavyko

Rugpiūčio 12 d. Olympia 
Parke įvyko Lietuvių Meno 
Sąjungos 2-ros apskrities 
piknikas. Jis visais atžvil
giais gerai pavyko.

Dainų programą atliko 
Hartfordo Laisvės choras 
vadovybėje Wilmos Hollis. 
Jis pagirtinai gražiai su
dainavo kelias daineles.

Brooklyno Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler 
vadovavo mišraus choro 
dainavimui. Porą dainelių 
kartu dainavo ir publika. 
Dainos labai gerai išėjo.

Svečių buvo susirinkę ne
mažai. Atvyko autobusas iš 
Hartfordo su choriečiais ir 
menininkų rėmėjais.

Worcesterieciai dar turi 
gražių progresyvių jėgų. 
Jie dirbo visur: virtuvėje, 
prie vartų, prie kitų darbų 
ir dalyvavo dainų progra
mos atlikime. Tvarka buvo 
gera. Man atrodo, kad jie 
parką dar palaikys—nepar
duos.

“Laisvės” naudai pikni
kas įvyks rugsėjo 3 dieną, 
OJympia Parke. Prie jo ge
rai ruošiamės.

Aprašyme Prano Jakai
čio laidotuvių įvyko klaida: 
Ten pasakyta, kad pašarvo
tas buvo Rudokų koplyčio
je, o turėjo būti Peter Ca
roll koplyčioje. Atsiprašau.

George Shimaitis

Bridgeport, Conn.
Rugp. 17 d,, teko būti pas 

draugus Mureikas, nuo- se
niai veikiančius progresy
vių judėjime, plačiai žino
mus kaip visuomenininkus. 
Man su Mųreikais teko, su
sipažinti suvažiavime apie 
40 metų atgal. Bet pas juos 
namuose pirmu kartu bu-' 
vau. Draugė Mureikienė 
nuo seniai yra pagarsėjus 
skanių sūrių gaminto j a. 
Bet aš turiu pasakyti, kad 
d; Mureikienė ne tik gerus 
sūrius moka pagaminti, bet 
ir gėrės moka ir netingi au
ginti. Aš taipgi gėlių esu 
mylėtojas ir augintojas. 
Koksai margas ir gražus 
jos vien gėlėmis užsodintas 
laukas! Tas parodo, kad 
kai žmogus tam turi pa
traukimą tai gali didelį 
darbą nudirbti. Viskas apie 
Mureikų namus yra gražiai 
apžiūrėta,, ir dar juodu ran
da laiko į susirinkimus at
eitį.

J. Sti’ižąuskąs

Lagos, Nigerija. —- Ni-. 
gerijos užsienio ministras 
paskelbė, kad rugsėjo 23 
dieną atvyks Indijos prem
jeras Nehru.

Yucaipa? Calif.
LLD kuopos reikalai

I^LD 78 kp. valdyba turė- 
^Oįį^pąsijtą^imą, kas būtų 

i Reikalinga,, wikti ateityje. 
,RWtą, k^j^u^y^aros 

šaukikas sųsįr^į ip.ą 
Jis įvy^s rugsėjo ^^s.tu- 
boję pas Onutę šįrvinsl^ 
ng,.( 32270 Dunįąp Blyd.j 
apie 2 vai po pietų (Tai bus 
sekmadienį). Malonėkite vi
si nariai dalyvauti, nes 
bus keletas svarbių reikalų 
aptarimui

Apie ligonius.
John Radęs išbuvęs apie 

tris savaites ligoninėje, da
bar sveiksta savo namuose.

Antras ligonis, Jokūbas 
Aidukas, dar randasi San 
Bernardino ligoninėje. Jo 
sveikata dar labai silpna. 
Jam padarytos dvi operaci
jos, tas jį labai nusilpnino, 
todėl turės išbūti ilgą laiką 
po daktaro priežiūra.

Ligonio moteris Paulina 
labai susirūpinus savo vyro 
likimu, ir lanko jį kiekvie
ną dieną. Kam laikas pavė
lina, aplankykime jį. Ligo
ninė randasi ant Pacific 
St. ir Qanyon Dr. Taipgi li
gonį daug suramina laiškai 
ar atvirukai su gerais lin
kėjimais. Namų adresas 
yra: J. Aidukas, 32364 Ken
tucky St., Yucaipa, Calif. 
Galima, pašaukti į stubą dėl 
informacijų:—tel. 797-9528.

Oro pakaita
Čia Yucaipoj oras praei

tą žiemą buvo gerokai šal 
tas, taipgi pavasaris buvo 
labai vėlyvas ir vėsus. Pra
sidėjus vasaros sezonui,už
ėjo didžiai karštas oras, 
dauguma žmonių net dejuo
ja, kad šiluma tęsiasi be 
pamainos — iki 108 laips
nių kas diena!

• > V* - i ■ '

Jonas Markevičius, turė
damas gražaus laiko, išvy-1 
ko į Oregono valstiją pasi
svečiuoti. Grįždamas žadė
jo sustoti Oaklando apylin
kėje pas draugus. Linksmos 
kelionės mūsų geram drau
gui. Alvinas

Mirė
Budd Lake, N. J.

Pereitą antradienį mirė 
Jonas Augutis, 72 nitų am
žiaus. Bus palaidotas penk
tadienį, rugpiūčio 24 d. Ve
lionis buvo ilgametis “Lais
vės” skaitytojas. Paliko liū
dinčius žmoną Teklę, duk
terį Julią ir sūnų Antaną.

Šią žinią telefonu prane
šė Antanas Zavišius.

Rockford, III.
Iš LDS 95 kuopos

Pranešu visiems nariams, 
kad po vakacijų LDS 95. i 
kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 8 d., 
Raškevičiaus sveta i n ė j e, 
1529 — 9th St., Rockford, 
Ill. Susirinkimo pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Po susirinkimo turėsime 
draugišką pąsivaišin i m ą. 
Dalyvaukite visi ir visos, o 
ypatingai tie nariai, kuriem 
laikas duokles užsimokėti, 
nes mūsų kuopos sekretorė 
paliko, miestą. Sekretorės 
Steponės Dagis dabar adre
sas yra Cunningham Rd., 
Winnebago, Ill., tai yra bis- 
kį už Rockfordo. Linkiu 
laimingo gyvenimo naujoje 
vietoje.

Kp. pirmininkė
M. Rulienė,

New Delhi.. — Indija ga
vo iš TSRS kovos “MIG- 
21” lėktuvų ir jiems atsar
ginių motorų.
į ' i) r h i r> į .ne./-,

Scranton, Pa.
M. K. Čiurlionio piešiniai 

mūsų dailės muziejuje
Praėjusiais metais drg. 

Liucija Rauduvienė, pitts- 
tonietė, gavo net du siun
tinius1 savo, s <jaunystės
draugų i§V(LihtiWog’. M. K. 
Čiūi’libriid1-^ pliušinių re- 
prbd'ūtejbs''11 1 inės. J i 
ne tik kad man parodė 
Čiurlionio paišybos darbą, 
bet vieną siuntinių ir man 
padovanojo. Daug kartų 
aš tuos piešinius varčiau, 
žiūrinėjau ir stebėjausi, bet 
nebūdamas piešėju, artistu, 
suprasėk tu, žmogau, jei 
nori, tas visokias skėmas. 
Vienok žinojau, jog tai di
delis, vertingas darbas. Ir 
štai vieną dieną beskaity
damas vietinį laikraštį pa
stebėjau, kad mūsų miesto 
Everhart Museum duoda
mos paskaitos apie meną, 
paišybą ir kad net išstatomi 
parodymui piešiniai arba 
skulptūros. Čia man ding
telėjo mintis į galvą: kodėl 
nesusižinoti su muziejaus 
dailės vedėju, ką aš ir pada
riau. Kada dailės vedėjui 
Kari L. Ellis ne tik pąpa‘ 
šakojau apie Čiurlionį ir jo 
kūrybą, bet ir parodžiau 
nusivežęs tuos 32 reproduk
cijos paveikslus ir M. K. 
Čiurlionio biografiją ketu
riomis kalbomis, tai dailės 
skyriaus vedėjas K. L. El
lis ne tik džiaugėsi, bet ir 
atsidėkoti negalėjo už šią 
muziejui mano dovaną.

Tai taip M. K. Čiurlionio 
32-jų piešinių reprodukci
jos paveikslai atsirado mū
sų. miesto muziejuje. O 
kadangi čia randasi univer
sitetas ir kelios kolegijos, 
tai netenka abejoti, jog ne 
vienas studentas, studijuo
jąs paišybą, pas i n a u do s 
šiais M. K. Čiurlionio pie
šiniais.

I. Klevinskas

WORCESTER, MASS.

Rudeninis Spaudos 
PIK NIK AS

Rengia LLD 11 Kuopa
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. Įvyks Sekmądienį

Rugsėjo 9 September
Olympia Parke 

I 
Shrewsbury-Worcester, Mass.

Bus įdomi programa ir bendrai puikus pasi
linksminimas tyrame ore prie gražaus ežero. 
Vasara jau baigiasi, tai pasinaudokime šio pik
niko proga.

GERIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

PORTABLE TYPEWRITER
(Nedidelė Rašomoji Mašinėlė) __

Su rusiška, klaviatūra. Pristatoma su apmokėtu muitu.

KAINA $89,60
Įeina Dėže Nešiotis, Supakąvimas, Pasiuntimas, 

Apdrauda ir Visi Muitai.

Vėliausio modelio, pasiunčiama grynai nauja, 
tiesiai iš dirbtuvės. Greit išsiunčiama. Tik 

prisiųskite užsakymą ir teisingą antrašą.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

Arba bet kuriame mūsų skyriuje

Worcester, Mass
Elizabeth, N. J.

ELIZABETH, N. J., JAU 
JŪRINĖ PRIEPLAUKA
Elizabeth, N. J. — The 

Port of New York Autho
rity prieš ketveris metus 
paskyrė $150,000,000 paver
timui Elizabetho į jūrinį 
uostą. Tam reikalui buvo 
įrengta dideliems laivams 
prieplaukos ir 9,000 pėdų 
ilgio pagilintas Van Kull 
vandens sąsiauris, kuris 
jungia New Yorko ir New- 
arko įlankas. Darbai dar 
vis tęsiami, bet jau pirmo
sios prieplaukos gatavos.

PORTUGALIJA VĖL 
GRASINA

Lisabonas. — Diktatoriš
ka Salazaro valdžia grasi
na pasitraukti iš Jungtinių 
Tautų, jeigu J. Tautų 
Asamblėja reikalaus Portu
galiją pasitraukti iš jos 
kolonijų —Angolos ir Mo- 
zambikos Afrikoje. Perei
taisiais metais Jungtinės 
Tautos priėmė rezoliuciją 
už tai, kad Portugalija pa
sitrauktų iš Angolos.

ĮSPĖJO PRIEŠ BLOGAS 
AUTO PADANGAS

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos kelių tvar
kytojai įspėja prieš važinė
jimą su prastomis padan
gomis (tįres)j. 1961 metais 
ant Garden State Parkway 
vieškelio buvo sugedę 8,983 
padangos ir iš tos priežas
ties įvyko 47 autonelaimės. 
Šiemet per 7 mėnesius ten 
buvo 4,817 subliužkųsios pa
dangos.

.. ■ ..■—■.—I ■■■■ ■■■ I ■

Washingtonas. — JAV 
duos Čilės respublikai $4(\- 
000,000 pagalbos.

7 '■ T* / J jų:

VIEŠAS PAKVIETIMAS Į VESTUVES 
WORCESTERIO IR APYLINKĖS VISUOMENEI

Šiemet .sukanka 35 metai, kai Lietuvos Sūnų 
Draugija susivienijo su Lietuvių Apšvietos 
bendrove. Tąigi rugsėjo 1-mą, 2-rą ir 3-čią die
nomis bus iškilmingai atžymėtos šių draugijų 
“vestuvės” bei jubiliejus. Iškilmė bus su muzi
ka, dainomis į? dovanomis.

šeštadienį, Rugsėjo-September 1-mą dieną, 
parė su muzika ir vaišėmis.

Sekmadienį, Sept. 2-rą dieną, 
vestuviniai pietys iv ceremonijos.

Pirmadienį, Rugsėjo-September 3čią dieną, 
šokiai, dovanų atlikimas, pasilinksminimas.

Kviečiame visus į “vestuves,” kviečiame sve
čiuotis Olympia Parke ištisas tris viršminėtas 
dienas. Būsite visi svetingai priimti ir tinkamai 
pavaišinti. Laukiame linksmo pasimatymo.

Rengėja
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Antano Metelionio Raštai

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rimtų mokslinių įrodymų apie 
tai, kaip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys, dievaį ir jų gąrbinimaL

Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 
prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 

įkalbamojo užgrabinio gyvenimo.

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gaunama ’’Laisvės’’ Knygyne. Reikalaudami rašykite:

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

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., rugp, (Aug.) 24, 1962



Ona šimoliūniūtė-Wellus

Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

Ilgesys gimtojo krašto, 
tai yra, nepalaužiama mei
lę gimtajai tėvynei. Trauk
te traukia toji žemė, kur 
esu gimusi, išvydusi pirmą
jį skaisčios saulutės spih- 
dulelį, k u r prabėgo nerū
pestinga vaikystė su bran
giaisiais tėveliais.

Jaunystės dienose, prieš 
49 metus, palikau gimtąjį 
kraštą ir išvykau į “laisvą
ją” Ameriką. Bet tėvynės 
ilgesys negeso, neblėso, bet 
vis didino troškulį širdyje 
vėl pasimatyti su giminė
mis, artimaisiais, aplankyti 
brangiųjų tėvelių kapus ir 
prisiminti tuos malonius 
laikus, kur visi linksmai gy
venome vienoje bakūžėje 
samanotoje.

Be to, dar ne vien tik 
malonu, bet ir įdomu pa
matyti, apžvalgyti, sužino
ti, kaip mano gimtosios že
mės vaikai nuvalė griuvę-1 
sius, stato pramonės įmo
nes, atstato sodybas, visą 
šalies tvarką ir kuria nau
ją, be išnaudotojų santvar
ka. įdomu kiekvienam už
sienio lietuviui patirti ir 
savo akimis pamatyti, kaip 
dabar Lietuva atrodo ir 
kaip joje žmonės gyvena. 
Tad visą laiką galvojau, 
kaip ir kada susidarys pa
lankios sąlygos aplankyti 
gimtinę.

Po ilgo ruošimosi, paga
liau, 1961 metų liepos 15 
dieną, su antrąja Amerikos 
lietuvių turistų grupe iš 33 
asmenų pradėjome kelionę 
į gimtąjį kraštą. Kelionės 
įspūdžių nepasakosiu^ nes 
jau buvo rašyta kitų$ tąd 
taūpau laikraštyje vietą. 
Pradėsiu tiktai iš Vilniaus, 
ir kalbu tik už save.

Nesu rašytoja, neturiu 
gana žodžių gražiai patir
tus įspūdžius atpasakoti. 
Tačiau bandau perduoti 
“Laisvės” skaitytojams tai, 
ką mačiau ir patyriau Ta
rybų Lietuvoje.

Gimtoje žemėje
Vilnius. Liepos 18 dieną 

į Vilnių pribuvome prieš 9 
valandą vakare. Lėktuvui 
sklandžiai nutūpus, jo du
rys atidaromos ir mes li
pame laiptais žemyn, o šir
dis plaka smarkiai, ir tvir
tai statome kojas gimtoje 
žemėje, o po kojomis lyg 
jaučiame tos žemės alsavi
mą.

Aerouoste išvystame būrį 
tautiečių, atvykusių mus 
sutikti. Tai būrys jaunimo, 
lietuvaitės pasipu o š u s i o s 
tautiniais rūbais ir su 
puokštėmis gėlių mus gra
žiai pasveikino: “Sveiki, 
tautiečiai, atvykę į tėvynę!” 
Jausmingas, bet jaudingas 
susitikimas, širdį veriantis 
džiaugsmas, kad po dauge
lio metų dar tenka atsisto
ti ant gimtojo krašto že
mės.

Po malonaus susitikimo, 
mes ir mus pasitikęs jau
nimas sėdome į autobusą ir 
vykome į miestą. Autobu
su važiuojant, jaunimas 
mums padainavo gražių 
dainų. Dainuojamos dainos 
mus taip maloniai sužavėjo, 
kad daugelio akyse spindė
jo džiaugsmo ašaros.

Nuvykome į “Vilniaus” 
viešbutį, kur mes apsisto
jome. Tame pat viešbučio 
restorane buvo gražiai pa
ruošta mums sutikimo ir 
artimesnio susipažinimo su 
Vilniaus žmonėmis vakarie
nė. Sakomos svei k i n i m o 

kalbos. Jos visos malonios 
ir jaudinančios. Man pasi
lieka visuotinoje atmintyje 
Lietuvos' Kultūrinių ryšių 
su Užsieniu draugijos pir
mininko Povilo Rotomskio 
sveikinimo žodžiai: “Bran
gūs t a u t i ečiai! Leiskite 
karštai pasveikinti jus, at
vykusius į gimtąjį kraštą, į 
tėvų žemę. Jūs ne tik sve
čiai, jūs esate gimtoje tėvų 
žemėje, todėl jauskitės čia 
kaip namuose.” Trumpes
nes kalbas pasakė Albinas 
Libikas, Jonas Stasilionis, 
Jonas Sutkus ir kiti. (At
siprašau, pavardžių nepa
menu). Mūsų grupės vadas j 
Walteris Brazauskas mūsų' 
visų vardu pasveikino vii-' 
niečius ir išreiškė širdingą 
padėką už taip šiltą mūsų 
priėmimą. Reiškė pirmus 
malonius įspūdžius J. Ši
maitis. B. Černiauskas di
džiai susijaudinęs pareiškė: 
“Vakar, po penkiasdešimt 
metų emigracijos, vėl atžy-i 
mėjau savo gimimo dieną 
gimtojoše žemėje.” Jam Vii-' 
niaus jaunimas sudainavo' 
ilgiausių metų! Nors iš ke
lionės ir buvome pavargę,! 
bet malonūs pokalbiai, tau-! 
tiškos dainos mus gaivino, 
todėl pobūvis užsitęsė iki 
vėlumos.

Liepos 19 dieną, apie 10 
valandą ryto, tuojau po ska
nių pusryčių, istorikas J. 
Jurginis pakvietė visą mū
sų grupę apžiūrėt Tarybų 
Lietuvos sostinę Vilnių. Visi 
ėjome pėsti. Nuėjome prie 
Černikovskio paminklo. Pa
minklas didelis, gražus, įžyt- 
maus karvedžio, žuvusio 
pąšaulinio karo metu už iš
laisvinimą Lietuvos. Jo var
du pavadinta aikštė.

Perėjome porą gatvių, 
kur dar stovi didelė dalis 
senesnių gyvenimui pasta
tų. Drg. J. Jurginis ir kiti 
aiškina: Vilniaus miestas 
pasaulinio karo metu buvo 
smarkiai sudaužytas, su
griautas. Nuo karo griuvė
sių pilnai apvalytas, bet dar 
pilnai gyvenimo butais nė
ra aprūpintas. Nors namų 
statyba eina plačiu tempu, 
o visgi gyvenimui namų 
dar trūksta. Atvykę už po
ros metų tų senų pastatų 
neberasite. Jie visi bus nu
griauti ir jų vietoje išaugs 
nauji, moderniški gyveni
mui pastatai. Vilniaus 
miestas smarkiai augą gy
ventojais. Dabartiniu lai
ku turi 235 tūkstančius gy
ventojų.

Einame toliau. Dairomės, 
žvalgomės, vis norisi dau
giau ką pamatyti, perbėgti 
akimis ir tuos gražius Vil
niaus vaizdus įsidėti į šir
dį. Priėjome prie Gedimi
no aikštės. Drg. J. Jurgi
nis pasakoja: Čia Gedimi
no aikštė, bet kitą dieną at
eisime ją apžiūrėti, o dabar 
eisime pamatyti Petro ir 
Povilo bažnyčios. Truputis 
apie ją. Bažnyčia baroki
nio stiliaus, pradėta statyti 
1668 metais ir statyta per 
aštuonerius metus. Iš oro 
jos architektūrinė kompo
zicija nėra taip jau puiki, 
patraukli, bet vidaus skulp
tūrinės dekoracijos puikios. 
Skulptūromis išpuoštos sie
nos, skliautai ir kupolas. Tų 
skulptūrų priskaitoma virš 
2,000. Jas darė 200 meni
ninkų, vadovaujamų Petri 
ir Gali. Bet tos skulptūros 
nėra paskiri, atsitiktiniai 
vaizdai, papuošimo dėlei. 
Jos sudėtos tiksliai, vaiz

duojančios religines scenas, 
Lietuvos ir Vilniaus miesto 
istorinius fragmentus, soci
alinius motyvus.

Visame pasaulyje tėra 3 
tokio dinamiško baroko pa
minklai: šv. Povilo ir Petro 
kateęlra Romoje, katedra 
Paryžiuje, ir Petro ir Po vi
lo bažnyčia mūsų gražiame 
Vilniuje.

Bažnyčios viduje ir prie 
jos lauke ant suolelių susė
dę kelios moterėlės. Vienos 
iš jų poteriavo, o kitos par
davinėjo rožančius ir ginta
rinius kryželius.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 16 d 
įvyks šaunus piknikas pas 
Čiurlius Pattenburg, N. J. 
Pikniką rengia grupė senų 
pažįstamų. Jie. nori įsygyti 
platesnių pažinčių, todėl 
kviečia New Yorko ir New 
Jersey lietuvius atsilankyti 
į šį pikniką pasilinksmini
mui ir įsigijimui naujų pa
žinčių. Čia bus gerų užkan
džių, įvairių gėrimų, ir tu
rėsime malonių pasikalbėji
mu, v

Geo. Waresonas

Namuose gydymasis 
pralenkia ligoninių

Iškaščiai medikalės prie
žiūros žymiai sumažėtų, jei
gu daugiau žmonių gydy
tųsi namuose. Čia yra ypa
tinga tiesa tiems, kurie tu
ri kroniškus negalėjimus, ir 
tiems, kurie taisosi po ope
racijų nuo širdies užpuoli
mų. Dauguma iš mūsų su
tiks, rašo dr. T. R. Van Del- 
len, kad nėra geresnės vie
tos už namus gydytis ir 
leisti nykstančius metus su 
šeima, giminėmis ir drau
gais.

Aš žinau, kad daugelis 
daktarų nenori eiti į namus 
gydyti sergančio, ir bile 
kas, turįs ligoninės apdrau- 
dą, būtų neišmanėlis nesi
naudoti ja, ir kad yra ap
sunkinimas šeimai prižiūrė
ti sergantį namuose. Čia 
ir yra aiškus pasipriešini
mas naminei priežiūrai.

Dauguma ligoninių rūpi
nasi prižiūrėti ligonį, kuris 
skaudžiai serga ir reikalau
ja nuolatinės atidžios. Jis 
yra prižiūrimas maistu, nu- 
prausimu, lova, duodant 
švarius baltinius, kasdien 
trinant alkoholiu pečius ir 

itt. Bet dauguma gydomų 
ligonių nereikalauja tokio 
tipiško patarnavimo net ta
da, kada kompanijos sutin
ka mokėti už tai.

Dr. Robert J. Coffey ir 
dr. F. Potter iš Georgetown 
universiteto Medikalės Mo
kyklos sako, jog kainuoja 
$6.47 į dieną naminė prie
žiūra vėžiu sergančio žmo
gaus, lyginant $39.97 ligo
ninės kaina toje pačioje 
kaimynystėje.

J. N.

BULGARŲ, JUGOSLAVŲ 
SANTYKIAI GERĖJA
Belgradas. — Žymiai pa

gerėjo Bulgarijos ir Jugo
slavijos santykiai. Bulgari
jos naujas automobilių 
vieškelis atvestas nuo Sofi
jos iki Jugoslavijos sienos 
ir sujungtas su Jugoslavi
jos vieškeliu nuo N i š o 
miesto.

PRANAS PIVORIŪNAS Filmuose matykite Filmai
Rugpjūčio 18 d. nuvykęs 

į šermeninę nebegalėjau 
i Prano Pivoriūtid beatpažiii- 
ti. Atrodo, buvo baisiai Vi
durių vėžio ligos iškankiii- 

I tas. Rugpiūčio 20 d. jis btt- 
i vo sudegintas Greenmouht 
! kapinių krematorijoje, nės 
'jis prieš mirtį taip norėjo.

Pranas Pivoriūnas (Frank 
: P y v a r U n ) . gimė 1899 
| m. balandžio 18 d., Užukal- 
j nių kaimelyje, mažažemio 
i šeimoje, Panemunėlio apy- 
! linkėję, dabartinio Rokiš- 
! kio rajono teritorijoje. Lie- 
i tuvoje jam buvo nelengva 
j duonos plutą užsidirbti, 
j daugiausia svetimiems tar- 
i naujant. Dirbo jis sunkiai 
i ir sunkaus darbo nebijojo, 
! kaip ir jo tėvas. Tekdavo 
• man su juo tankiai sueiti 
! Panemunėlio mies t e 1 y j e. 
'Buvo linksmo būdo ir drau- 
' giškas vaikinas, grodavo 
, armonika ir tuo buvo apy- 
| linkėję pagarsėjęs.

Vaikinų ir mergaičių bū
relis susitarę vykome Ame
rikon laimės ieškoti 1913 
metais. Amerikoje mūsų 
draugų būrelis išsisklaidė 

'po miestus ir miestelius. 
Pranas atsidūrė kietosios 

Į anglies srityje ir ten kasė 
! anglį kelis metus. Darbe jis 
buvo sužeistas, kad net 
anglies žymės buvo mato
mos jo veide.

Matyt, jis tuo darbu bu
vo nusivvlęs, tai persikėlė 
gyvent Philadelphijon. Vė
liau jis atsidūrė Baltimo- 
rėje, kur iki mirties ten ir 
gyveno.

Baltimorėje jis dirbo siu
vėjų pramonėje kaip prese- 
ris. Tai buvo, taipgi sunkus 
darbas. Bet Pranas sun
kaus darbo nebijojo. Parė
jęs iš darbo jis griebėsi kito 
labai sunkaus darbo — pa
sistatyti sau namą. Vieną

Politika vilkina 
važiuotos projektą

Jau seniai'kalbama, kad
Long Islando East Islip būtinai reikia-’trėsti iškeltą

Dingo berniukas, 
didelis susirūpinimas

Netoli nuo Niujorko ant 

miestelyje ir visoje apylin
kėje žmonės gyveno di
džiausią susija u d i n i m ą. 
Mat, praėjusį sekmadienį 
Heckscher State Parke įvy
ko Cub Scout klubo pikni
kas. Ten dalyvavo ir Rapo
lai su savo trejų metų sū
neliu Steponuku. Staiga 
berniukas pasitraukė nuo 
tėvų ir dingo. Kas su juomi 
atsitiko? Ar kas nors pavo
gė Ar parke kur nors už
griuvo ?

Parko kiekvienas kam
pelis apžiūrėtas. Nei gyvo, 
nei negyvo!

Tik po trijų dienų įtemp
to ieškojimo Steponukas 
surastas dar gyvas.

Šiemet $1.25, o 
kitimet jau $1.50

Manoma, kad už dienos 
kitos New Yorko miesto ta
ryba išleis naują įstatymą, 
pagal kurį bus nustatyta 
minimum alga. Siūloma, 
kad šiemet jau būtų prieš 
įstatymus darbininkui mo
kėti mažiau kaip $1.25 per 
valandą, o ateinančiais me
tais $1.50. To reikalauja, 
už tai kovoja didžiojo New 
Yorko darbo unijos. /

Tiesa, šiandien mūsų 
didmiestyje šimtai tūkstan
čių darbininkų gauna dau
giau negu $1.25 per valan
dą, kai dirba. Bet taip pat 
yra tūkstančiai ir tūkstan
čiai tokių, kurie neuždirba 
nė $1 per valandą. Nau
jas įstatymas- sieks panai
kinti šitą nelygybę.

projektą užbaigęs, jis 
griebdavosi kito.

Nors visada jis buvo už
imtas darbais darbeliais, 
vistiek surasdavo laiko pa
siskaityti, dalyvauti savo 
orgatlteadjų susirinkimuo
se, apsiimdavo komitetuose 
padirbėti. Buvo LDS ir 
LLD nariu.- “Laisvę” ati
džiai skaitydavo, finansi
niai remdavo ir jos naudai 
rengiamuose pikni k u o s e 
dirbdavo. Paskia u s i a m e 
piknike jis dėl sunkios ligos 
jau nebegalėjo dalyvauti, 
savo vietai pasamdė jauną 
žmogų. Tai parodo, kaip jis 
savo laikraštį mylėjo.

Antrajam karui siau
čiant visai .nutrūko Prano 
ryšiai su saviškiais Lietu
voje. Po karo jis, bandė su 
jais susirašyti, bet negavo 
atsakymo. Tik man 1959 
metais lankantis Lietuvoje 
netikėtai teko susitikti su 
jo broliu Jonu, gerai išsi
mokslinusiu žymiu tarybi
niu pareigūnu. Tada vėl 
buvo užmegzti ryšiai su Sa
viškiais Lietuvoje.

Dabar žiaurioji mirtis 
atskyrė jį ant visados nuo 
saviškių ir draugų. Liūde
syje liko jo mylima žmona 
Janina, posūniai Albertas 
ir Juozas su savo šeimomis, 
Lietuvoje — brolis Jonas, 
sesutės Veronika ir Ortą.

Paskutinėse gyvenimo die
nose Pranas nepamiršo sa
vo laikraščio “Laisvės” —• 
jai skyrė gražią auką. 
Taipgi jis prašė pakviesti 
mane prie jo 'karšto pasa
kyti atsisveikinimo kalbą, 
ką aš ir padariau.

4 Baigė Pranas sava gyve
nimo kelionę. Ši r d i n g a 
užuojauta ję, artimiesiems, 
liūdesio valandoje esan
tiems; t . . . -

J. Gasiūųąs

Tarybų Lietuvą
Rugsėjo 8 d., 1962, Schwa- 

ben Hall, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyln, N. 
Y., bus rodomi nauji Lietu
vos filmų studijos paga
minti filmai. Jie pagaminti 
1959, 1960 ir 1961 metais. 
Bus parodyta “Tarybų Lie
tuva”, “Spalis” ir “Jaunys
tės dainos” (filmai spalvo
ti). Bus daug dainų ir šo
kių. žodžiu sakant, tie fil
mai bus rodomi dar pirmą 
kartą Brooklyne. (

Matykite Lietuvą kasdie
niniame darbe ir šventadie
niais.

Filmus rodys J. Grybas. 
Įėjimas, kaip auka, $1. 
Schwaben salė yra Air 
Conditioned (šaldoma); jei 
oras ir būtų karštas, tai sa
lė bus vėsi. Yra kviečiami
visi didžiojo New Yorko 
lietuviai atsilankyti ir pa
matyti Tarybų Liet u v ą 
šiandien.

Lietuvos mylėtojas

kelią nuo Hjolland ’ Tunnel 
iki Williamsburg Bridge 
Manhattane. Ten pervažia
vimas per tą Manhattailo 
dalį darosi nebeįmanomas.

Buvo manyta, kad tokio 
iškelto vieškelio tiesimas 
jau tuoj bus pradėtas. De
ja, ateina ruduo ir su jais 
rinkimai. Miesto “tėvai” 
nenori “įkliūti”. Mat, ne
mažai ypač tos apylinkės 
gyventojų priešingi šiam 
projektui. Jie smarkiai pro
testuoja. Sakoma, kad rei
kėtų iš tų gatvių iškelti ki
tur apie porą tūkstančių 
šeimų ir panaikinti apie 500 
įvairių biznių ir biznelįų. 
O bėda tame, kad rtėra 
kur tiems žmonėms kraus
tytis. Vadinasi, vargas vie
naip, bėda kitaip...

Tuo būdu miesto majo
ras Wagneris projekto vyk
dymą atidėjo 90 dienu. Gir
di, reikia toliau studijuoti, 
ką darysime su iškeliamais 
žmonėmis. Bet visi mano, 
kad čia tas “studijavimas” 
reikalingas viso reikalo ati
dėjimui iki po rudeninių 
rinkimų.

Rep.

SERGA
Buvusi Brooklyno gyven

toja Elilzabeth Jumplotie- 
nė, dabar EI. Ecenia, krito 
ant gatvės ir susilaužė abi 
rankas. Ir dabar dar nega
li rankų vartoti, norš nelai
mė įvyko daugiau kaip 
prieš mėnesį.

Gaila draugės. Linkiu 
greit pasveikti.

Sofija Peikus

“TWO WEEKS IN
ANOTHER TOWN”^ K

Šis Irwin’o Shaw novelės 
sėkme Vincent’o Minelli di
rekcijoj gamintas filmas, 
atrodo, lyg bando pasišai
pyti iš tų filmų gamintojų, 
kurie nubėgę į Europos ar 
kito kontinento kurį mies
tą, kur sugavę, kur nesuga
vo kokį aktorių, “sukuria” 
filmus. Žinoma, tokia ga
myba “prodiuseriams” atsi
eina pigiau. Bet gi ne kartą 
nupigina ir filmo vertę.

Filmas “Two Weeks in 
Another Town” kaip tik ir 
vaizduoja tokią filmo ga
mybą; toks teišėjęs ir fil
mas. Nežiūrint gerų vado
vaujamų aktorių, kainKirk 
Douglas, Edward G. Robin
son, Cyd Charisse ir kitu; 
filmas atrodo nesusikli
javęs: vieni karštai ir U&£ 
vydžiai’ myli kur nesimato’ 
ką reikėtų mvlėti, kiti vėl 
pyksta, rėkauja ir kerštau
ja tartum be priežasties, 
įmaišydami anglų kalbon 
itališko žargono, gal tam, 
kad filmas atrodvtų į tik- 
rąii Romos produktą. .

Filmą rodo miesto cent-* 
riniame Paramount teatre 
prie 43rd St. ir Broadwav.

S.

Išgąsdintas miestas!
Kartais net mažas atsiti

kimas gali išgąsdinti visą 
didžiulį miestą. Taip šiomis 
dienomis atsitiko su mūsų 
Niujorku. Rugpiūčio U d. 
į Niujorką iš Brazilijos su 
tėvais atskrido 14 metų 
berniukas. Jo pavardė 
James Orr. Berniukas su
sirgo. ’ Gydytojai surado, 
kad jis sergą rauplėmis!

O tai baisi liga, tai labai 
užkrečiama liga. Gali kilti 
net epidemija. Susirūpino 
žmonių sveikatos vairuoto
jai. Griebtasi skiepyti žmo
nes, kurie tuo laiku buvo 
lėktuve’ bei kurie pasitaikė 
būti lėktuvo ii4 geležinkelio 
stpty’se. O tai šimtai ir 
tūkstančiu žmonių. Iki šiol 
jdu įskiepyta šeši tūkstan
čiai. .'' ' ‘ ‘

'Bet policija nesuranda 
■Ūksės vairuotojo, kuris 
šeimą pervežė iš Interna
tional’ Airport į Grand 
Central geležinkelio stotį. 

/Gal jis užsikrėtęs rauplė
mis?

ITALIJOJE DREBĖJO
• ’ ŽEMĖ

'Roma. — Rugpiūčio 21 
dieną Naples, Bari ir Bran- 
dįsi srityse, Adrijos jūros 
pakraštyje, įvyko žemės 
drebėjimas. Nelaimėje bu
vę užmušta apie 10 žmonių 
ir 40 sužeista. I

Sveikina iš kelionės
I

Vilnius. — Laimingai at
vykome į Vilnių. Vakare 
turėjo labai įspūdingą mū
sų pasitikimą. Čia jau rado
me drg. Ks. Karosienę. Ma
nome pabūti Lietuvoje il
giau. Parašysime, kada grį
šime. ,Visi jaučiamės gerai.

Daug linkėjimų visiems.
Draugiškai,

Conųie Rimkienė

PARDAVIMAI
Ūži-, labai priiinajia^ įkaitas par-k/ 

duodami rakandai. Atskiri daiktai* ■ 
parduodami sekpmaį: .Lova Il^ull size) 
$4; matrasas $4; lovos* spyruoklės 
(bed springs) $4; kamodė su veid
rodžiu,$5; 1 krėslas ;$3; virtuvei sta
las ir 4 krėslai $7; gesinis pečius, 
baltas, 21 colio $15. Singer siuva
moji mašina- $25. O jeigu kas pirk
tų visus rakandus bendrai, tai $50.

Turime ir daug roofing cement. 
Atėję galėsite pamatyti. Prašome 
kreiptis vien tik vakarais. Tel. CE. 
8-6340. (68-69)

PRANEŠIMAS-
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 27 Ą., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

NEW MOVIES FROM LITHUANIA

Sat., Sept. 8,1962
SCHWABEN HALL

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 24, 1962

474 Knickerbocker Ave:, B’klyn, N. Y.
Beginning 7:80 P. M. —:— Donation $1.00

First showing in Brooklyn. If will be interest
ing for young American-Lithuanians to see these 
new films from Lithuania. See the beautiful 
Fatherland of your parents.

We also invite the older American-Lithuanians 
to come and see their native land in films. 
Parents, bring your children and grandchildren 
to see how your old Lithuania has grown into a 
new Lithuania.

—Sponsored by LLD Committee

NAUJI FILMAI Iš LIETUVOS 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSEJO-SEPT. 8

Kalbanti, su muzika, dainomis, šokiais ir sportu.

Auka $1/—:— Pradžia 7:80 vai. vak.

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus New York apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Atsiveskite ir kaimynus.

Kviečia LLD Komitetas.

i




