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METAI 51-j i

KRISLAI
Jie dar netiki! 
Jau taip nusigalvojo. 
Vyskupe, begėdi!
Aklas diplomatas.
Nė ausų nebesimato.
Neblogai pataikė.

nori muštis!

— Rašo A. Bimba —

Jūs rasite dar ir tokių gal
vočių, kurie netiki Nikolajevo 
ir Popovičiaus žygiu erdvėje. 
Vienas iš jų yra buvęs prezi
dentas Trumanas. O ką jau 
bekalbėti apie lietuviškus re
akcionierius. Jiems visas tas 
ž^gis tik be galo gudri Chruš
čiovo propaganda.

Palaiminti neviernieji Tamo- 
šiai, palaiminti ubagai dvasio
je!

Neabejoju, jog jau skaitė
te bei girdėjote tokią pasaką 
iš Washingtono. Girdi, mūsų 
valstybės departamentas labai 
“bijo” sukilimo Rytinėje Vo
kietijoje.

Tai gryniausia nesąmonė. 
Juk dieną ir naktį vedama 
propaganda už Rytinės Vokie-
tijos žmonių sukilimą prieš sa
vo komunistinę vyriau s y b ę . 
Juk to paties siekia ir iš Va
karinės Vokietijos pusės ve
damos provokacijos.

Bet kai niekas iš tų pastan
gų neišeina, tai Amerikos vi
suomenė mulkinama bijojimu 
Rytinėje Vokietijoje sukilimo. 
Labai negudri politika.
% -------

* Tvirtai įsitikinau, kad vys
kupas V. Brizgys yra netašy
tas begėdis. Juk tik didžiau
sias begėdis gali taip kalbėti 
apie Tarybų Lietuvos jauni
mą, kaip kalba toji aukšta ka
talikų bažnyčios asaba.

“Lietuvos jaunimo didžiau
sia nelaime ir pavojus jų 
ateičiai,” šaukia vysk. Briz
gys, “yra visokiais būdais 
propaguojamas jaunimo mo
ralinis ištvirkimas ir degrada
vimas.”

Betgi visi, kas tik'pažįsta 
Lietuvos jaunimą, kas tik yra 
turėjęs su juo kokį nors kon
taktą, skaitęs apie jį, girdėjęs 
apie jį, kalba apie jo labai 
aukštą moralinį lygį, jo verži
mąsi į mokslą, jo pasitikėji
mą savo ir visos lietuvių tau
tos ateitimi. Kaip tik Lietuvos 
jaunimas ir skaitomas didžiau
siu ir gražiausiu Lietuvos lai
mėjimu !

Niekas, o niekas iki šiol dar 
ni^išd rįso taip paniekinti, taip 
įžeisti Lietuvos jaunimą, kaip 
padarė vysk. Brizgys Brookly- 
įho pranciškonų organe (rugp. 
21 d.).

Dabar klausimas: Nejaugi 
ir visa to laikraščio redakci
ja yra tokios pat nuomonės 
apie Lietuvos jaunimą?

Kanados premjeras Diefen- 
bakeris dar kartą pademonst
ravo savo diplomatinę trum
paregystę, susirasdamas kokį 
ten smetoninį sutvėrimą var
du žmuidzinas ir padaryda
mas jį “oficialiu Lietuvos at
stovu Kanadoje.”

Prieš dvidešimt dvejus me
tus Lietuvos žmonės išpiovė 
smetoninę votį iš savo kūno 
ir išmetė į gurbą, o p. Die- 
fenbakeris ją tebelaiko Lietu
vos vyriausybe!

Mes esame taip praskolinti, 
jog mūsų nė ausų nebesimato. 
Taip skamba federalinio iždo 
raportas. Iš jo sužinome, kad 
federalinės valdžios skolos jau 
viršija 300 bilijonų dolerių. 
*3(uo būdu mes kiekvienas — 
senas, jaunas, mažas—esame 
praskolinti ant $1,600.

O kiek mūsų kailį yra pra

Piety Vietnamas nori įvelti 
J. Valstijas į atvirą karą

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų malūnsparnių, mū
šio lėktuvų ir upėse nedide
liu karo laiveliu veikla iš
rovė iniciatyvą iš partizanų 
rankų. Bet tas nereiškia, 
kad partizanų jėgos suma
žėjo, arba Pietų Vietnamo 
valdžios padidėjo.

Prieš pusmetį partizanų 
buvo nuo 12,000 iki 15,000, 
o dabar jau yra virš 20,000 
kurie veikia organizuotai. 
Jie turi didelį darbo masių 
pritarimą. Tuo kartu Pietų 
Vietnamo karinės jėgos, 
nors viršija 400,000 vyrų, 
bet valdžios įtaka dar dau
giau sumažėjo. Netenka 
Ngo Dinh Diemo valdžia

JAV skolųi didėjimas Kuba, Jungtinės Valstijos ir 
pabėgėlių melų kampanijair jo reikšmė

venimo sąlygas, ypatingai Washingtonas. — Kon- 
žemdirbių. I gresas neseniai tik perleido

Diplomatai numato, kad bilių, kad pakelti Jungtinių 
Ngo Dinh Diemo valdžia Valstijų skolų lubas iki 300 
vis daugiau įvelia į karą, bilijonų dolerių, o skolos 
JAV lakūnus ir kitas mili- jau viršija tą sumą net 
tarines jėgas, nes nori, kad $133,000,000. Gi per keleris 
Jungtinės Vai s t i j o s įsi-
trauktų į karą prieš parti
zanus, kaip jos kariavo 
prieš Šiaurės Korėjos jė
gas. Tą parodė prieš parti
zanus ir veiksmai Camau 
pusiasalyje, kur dalyvavo 
32 JAV malūnsparn i a i, 
apie 50 mūšio lėktuvų ir 
virš 500 “patarėjų”, kurie 
veikia Pietų Vietnamo ar
mijos daliniuose. Tas rodo, 
kad Ngo Dinh Diemo val
džia vis daugiau siunčia į

pastaruosius metus JAV 
skolos vis didėjo apie 10 bi
lijonų dolerių, tai už metų 
jų bus jau ne mažiau 310 
bilijonų dolerių.

Skolos auga iš priežasties 
nesvietiškų išlaidų apsi
ginklavimui, juk ir 1962 
metams, tik tiesioginiams 
apsiginklavimo reikalą m s 
buvo paskirta 52 bilijonai

dolerių, tai po 63 centus iš 
kiekvieno valdžios įplaukų 
dolerio, o nuošimčiai už 
skolas, karo veteranų pen
sijos, pagalba JAV talki
ninkams dar sudarė apie 25 
bilijonus dolerių.

1930 metais JAV turėjo 
16 bilijonų dolerių skolų; 
1949, po Antrojo pasaulinio 
karo, 251 Milijoną, o dabar 
jau virš 300 bilijonų dole
riu.

Auga skolos — mažėja 
dolerio vertė. Ką 1939 me
tais buvo galima nupirkti 
už 46 centus, tai dabar jau 
reikia mokėti dolerį.

pritarimo, nes ji atsisako (mūšius JAV militarines jė- 
| pagerinti darbo žmonių gy-1 gas.

TSRS eina prie likvidavimo
pavojingo karo palikimo

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė infor
mavo Angliją, Francūziją 
ir Jungtines Valstijas, kad 
ji eina prie likvidavimo pa
vojingo Antrojo pasaulinio 
karo palikimo ir sutvarky
mo vakarinio Berlyno rei
kalų.

TSRS uždarė Tarybų Są
jungos buveinę Berlyne, 
nes vakarai, pavertę vaka
rinį Berlyną į NATO bazę, 
bando tą pateisinti Tarybų 
Sąjungos militarinių jėgų 
buvimu rytiniame Berlyne, 
—sako tarybinis praneši
mas.

Anglijos, Francūzijos ir 
JAV militarinių jėgų atvy
kimą į vakarinį Berlyną, 
kaip ir jų išvykimą, laiky
mą vokiečių kriminalistų 
Spandau kalėjime, taip pat 
garbės sargybų prie TSRS 
karių kapo ir pamanklo

skolinusios valstijų bei miestų 
valdžios, tai niekas nė nežino!

Nors “Long Island Daily 
Press” yra kruvinai reakcio- 
niškas, bet ir jis smarkiai su
pyko ant Vakarinio Berlyno 
hitlerinių triukšmadarių. Gir
di, šitas hitlerininkų siautėji
mas parodo tik vieną dalyką, 
būtent tą, kad vokiečiai nori 
mus įvelti į naują skerdynę.

Visai teisinga išvada.

Chicagos menševikų laik- 
: raščio redaktorius kursto A- 
merikos ginkluotas jėgas eiti 
ir “sutvarkyti” Rytinio Berly
no reikalus. Chruščiovą ir Ul- 
brechtą reikią gražiai pamo
kyti nuoga jėga! Diplomati
ja nieko nebeduosianti.

Tasai redaktorius, kaip ir 
mūsų dauguma, yra jau senas 
žmogus. Jis, matyt, nebepai- 
so, kada jam galas ateis. Gal 
juo greičiau, tuo geriau. Tai, 
žinoma, jo reikalas.

Bet kai jis agituoja už iš- 
provokavimą pasaulinio ato
minio karo dėl Vakarinio Ber
lyno, jis sunkiai nusideda prieš 
nesuskaitomus milijonus žmo
nių, kurie dar labai trokšta 
gyventi.

1963 m. Iranas įrengs didelę 
užtvanką ir elektrinę

Havana. — Nėra tos die- 
i nos, kad JAV karo lėktuvai 
1 neskraidytų virš Kubos te- 
' ritorijos. Dažniausiai jie ■ 
j atskrenda iš karo laivyno ! 
bazės, kurią JAV yra įsi
taisę Kubos teritorijose, 

1 Guantanamo įlankoje. Vė
lesniu laiku ir JAV subma-1 i
rinai bei kiti karo laivai įsi- 

! veržia i Kubos vandenis.*.Washingtonas. — Tarp 
liepos 27 ir 31 dienos į Ku- I 

! bą atplaukė penkiolika Ta-! 
rybų Sąjungos laivų į Ha-,' 

Į vanos, Manelio, Mantazo ir 
j Bahia de Nipe prieplaukas. 
Penki iš jų atgabeno žmo
nes, matomai, tarybinius 
technikus pakeitimui tų, 
kurie pirmiau buvo atvežti 
ir išbuvo skirtą laiką.

Pabėgėliai iš Kubos pasa

koja, būk tie laivai atgabe
no 5,000 kareivių iš so
cialistinių šalių, bet tai jų 
pasakai netiki nei Jungti
nių Valstijų vyriausybė, 
numatoma, kad pabėgėliai 
ją skleidžia provokacijos 
sumetimais, nes reikalauja 
JAV intervencijos į Kubą.

Havana. — Dienraštis 
“Hoy” rašo, kad Jungtinnė- 
se Valstijose pabėgėlių 
skleidžiama propaga n d a 
būk į Kubą yra atvykę 
5,000 karininkų ir karių iš 
Tarybų Sąjungos ir iš kitų 
socialistinių šalių, yra gry
nas melas.

Kubos premjeras Kastro 
sakė, kad į Kubą atvyko 
tik 1,000 tarybinių technikų 
ir Žemės ūkio specialistų.

Tiergartene — TSRS laiki
nai perdavė savo armijos 
komandai, kuri randasi Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos teritorijoje.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinė Respubl i k a 
rytinio Berlyno komandie- 
riumi paskyrė gene r o 1 a 
Hellmut Poppę.

Maskva. —Po iškilmingo 
pasitikimo kosmonautų Ni
kolajevo ir Popovičiaus vi
sur jaučiamas žmonių ūpo 
pakilimas. Kiekvienas tary
binis pilietis jaučiasi, kad 
jo tėvynė moksle ir erdvių 
užkariavime eina toli prieš
akyje kapitalistinių šalių.

“Mes esame, tikri, kad 
pirmas žmogus, kuris nusi
leis ant Mėnulio, tai bus ta
rybinis žmogus”, —tą sako 
kiekvienas TSRS gyvento
jas.

Erdvių specialistai 
labai susirūpino

Washingtonas. — Erdvių 
specialistai labai susirūpi
no. Dr. M. Surhmerfieldas 
sako, kad jeigu Tarybų Są
junga padarė didelį žygį 
iššaudama erdvių laivą 
“Vostok-IH”, kuriame Ni
kolajevas net 64 kartus ap
skrido aplinkui Žemę, tai ji 
dar didesnį žygį atliko gre
ta jo iššaudama “Vostok 
IV”.

Jis ir kiti mokslininnkai 
sako, kad iššovimas “Vos- 
tok-IV” ir jo nutaikymas 
taip . arti prie “Vostok-3”, 
tai labai buvo akuratnas 
apskaitliavimas.

• *    - ■ - ■ II

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Tautos atsikrei
pė į Pakistaną, kad jis pa
siųstų į Vakarų Naująją 
Gvinėją 1,000 savo karių 
palaikymui tvarkos, kol ta 
šalis bus atiduota Indone
zijai.

Teheranas. — Skersai 
Dez upę užtvankos darbai 
jau 70 procentų yra baigti. 
1963 m. pavasarį užtvanka 
bus baigta ir prie jos pra
dės veikti elektrinė jėgainė, 
kuri pradžioše duos 130,000 
kilovatų-valandų jėgos, o 
vėliau arti 500,000. Elektri- 
ne jėga bus aprūpinta sta
tomi fabrikai ir penki mies
tai Persijos įlankos srityje.

Dez užtvanka bus aukš
čiausia Artimuose rytuose: 
1,5000 pėdų ilgio ir 600 pė
dų aukščio. Už jos Dez upė

je susidarys vandens rezer
vuaras 35-ių mylių ilgio, 
užimąs 16,000 akrų plotą. Iš 
jo bus galima apdrėkinti 
362,000 akrų žemės plotą. 
Šioje žemės srityje yra sto
ka vandens, apdrėkinimai 
pakels pustrečio karto ja
vų derlių.

Pastatymas užtvan k o s, 
įrengimas elektrinės jėgai
nės ir kiti darbai pareika
laus apie $150,000,000. Ira
nas dalį lėšų gavo iš Jung
tinių Tautų, o dalį sukels 
už naftą.

Amerikos lietuviai buvo
Pirčiupyje ir kitur

ATOMŲ BAZĖje YRA 
6,000 JAV KARŲ

Londonas. — Holy Loch, 
Škotijoje, kur Jungtinės 
Valstijos yra įrengę atomi
nių submarinų bazę ir ato
minių bombonešių stovyklą, 
yra virš 6,000 karininkų, 
lakūnų ir jūrininkų.

Iš LAOSO IŠVYKS 
SVETIMI KARIAI

..Vientiane. — Laoso vy
riausybė patvarkė, kad vi
si svetimų šalių karininkai, 
kariai ir militariniai pata
rėjai turi išvažiuoti. Jie tu
ri išvykti iki spalio 7 die
nai.

Vėliausios žinios
i Havana. — Rugpiūčio 25 
dieną du nedideli laiveliai 
atplaukė iš Jungtinių Vals
tijų pusės ir apšaudė Ha
vanos priemiestyje esantį 
Miramare viešbutį. Laik
raštis “Hoy” rašo: “Tai bu
vo JAV kulkos”.

Miami, Fla. — Paaiškėjo, 
kad laiveliai buvo nuplau
kę iš Miami prieplaukos, 
kuria apšaudė Hava nos 
priemiestį. JAV vyriausy
bė sulaikė juos ir eina tyri
nėjimas.

Vientiane. — Vakaruose 
skleidžiami paskalai, būk 
Laose vėl prasidėjo mūšiai, 
neturi nieko bendro su tei
sybe.

Maskva. —TSRS gamina 
filmą “Du žvaigždžių bro
liai”, tai iš kosmonautų Ni
kolajevo ir Popovičiaus žy
gių.

Washingtonas. — Elekt
ros specialistas S. L. Udoll 
išvyko porai savaičių į Ta
rybų Sąjungą.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pasiuntė aštrią notą 
JAV komandieriui vakarų 
Berlyne. Sako: jeigu pasi
kartos puolimas ant TSRS 
garbės stargybos, k u r i e 
vyksta prie karių kapo, tai 
TSRS imsis atitinkamų 
priemonių hitlerininkų su
valdymui.

Alžyras. — Užsienio su
kurstyti militaristai suo- 
kalbiauja prieš Beno Bella 
valdžią, bet vyriausybė lai
kosi tvirtai.

Maskva. — Atvyko Jung
tinių Tautų generalinis sek
retorius U Thantas.

Ankara. — Turkija nu
traukė diplomatinius ry
šius su Irako respublika.

New Delhi. — Indija su
tiko tartis su Kinija sienų 
reikalais.

Cambridge, Mass. — Su
laukęs 63 metų amžiaus mi
rė geologistas Dr. J. H. 
Bradley.

Tarybų Lietuvoje viešin
ti Amerikos lietuvių grupė 
rugp. 19 d. lankėsi Pirčiu
pyje, kur apžiūrėjo muzie
jų, mokykloje įrengtą bib
lioteka-skaitykla.

Pirčiupio muziejaus di-| 
rektorius K. Astaška papa- ’ 
šakojo svečiams apie tai, j 
kaip vokiškieji fašistai su
degino šį kaimą kartu su jo ( 
gyventojais, o taip pat 
apie naują gyvenimą “Pir
čiupio” kolūkyje, apie žem
dirbių pasiekimus.

Muziejaus lankytojų 
knygoje Amerikos lietuviai 
paliko tokį įrašą: “Vaizdas 
graudus ir amžinai neuž
mirštamas. Mes, Amerikos 
lietuvių delegacija, jaučia
me širdyje baisų skausmą 
ir reiškiame amžiną pasi
piktinimą ir kerštą tiems 
baisiems žvėrims, kurie at
liko tą kruviną ir amžiais

negirdėta nusikaltimą”.
Iš Pirčiupio Amerikos lie

tuviai išvyko į Druskinin
kus. Čia juos sutiko ir pa
sveikino miesto vykdomojo 
komiteto sekret orius P. 
Kurlianskas. Jis papasako
jo apie kurortą, kuris nepa
prastai išaugo tarybiniais 
metais ir kuriame dabar 
kasmet ilsisi ir gydosi apie 
50 tūkstančių darbo žmo
nių, v

Antrąją viešnagės Drus
kininkuose dieną svečiai 
pasitikrino gydyklose savo 
sveikatą, aplankė “Drau
gystės”, “Saulutės” ir kitas 
sanatorijas, kateriu iškyla
vo Nemunu.

Grupę sudaro: Konstan
cija Abekienė - Rimkienė, 
Vera Bunkienė, Jokūbas 
Jaskevičius, Julija Mara- 
zienė, Rožė Samulionienė.

(ELTA)

Nesusitaiko dėl JAV 
apsiginklavimo

Washingtonas. —JAV er
dvių užkariavimo moksli
ninkai ir gynybos sekreto
rius R. McNamara nesusi
taiko. Specialistai sako, kad 
Tarybų Sąjunga, iššauda
ma erdvių laivus “Vostok- 
IH” ir “Vostoko-IV”, aiš
kiai įrodė jos pirmenybę ir 
apsiginklavime. Tą sako ir 
karininkai iš Pentagono.

Bet McNamara, kuris 
nėra tokių reikalų specia
listas, nesutinka. Jis reika
lauja daugiau statyti ato
minių submarinų, didelių 
bombinių lėktuvų ir taip 
pralenkti TSRS apsiginkla
vimo srityje.

Londonas. — šeši Jung
tinių Valstijų atominiai 
submarinai randasi . Holy 
Loch prieplaukoje. Škotai 
beveik kiekvieną dieną de
monstruoja ir reikalauja, 
kad jie iš ten pasitrauktų.

Taupys Arkansas 
upės vandenį

Washingtonas. — JAV 
Kongresas nubalsavo vy
kinti gyveniman taip vadi
namą Arkansas - Erying- 
pan projektą, kuris reiškia 
—taupymą prėsko vandens.

Arkansas teka iš Colora
do valstijos, yra 1,460 my
lių ilgio, labai vandeninga, 
bet savo vandenis nuneša j 
Mississippi upę.

Planuoja pramušti po 
Rocky kalnais tune liūs, 
įrengti kanalus ir jų pagal
ba vakarinėje kalnų pusėje 
taupyti vandenį. Projektas 
reikalauja $169,900,000.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė pasveikini
mą Francūzijos prezidentui 
De Gaullei, kuris išliko gy
vas. Teroristai du kartus 
šaudė į jį, kartą kulkos tik 
porą colių pro De Gaullę 
praėjo.
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Tai neišvengiamas žingsnis
TAIP VADINAMA KETURIŲ JĖGŲ mililtarinė 

komandantūra Berlyne jau seniai buvo tik fikcija, tik 
apgavystė. Tiesa, ji buvo 1945 metais įsteigta kuo ge
riausiais norais ir sumetimais; tiesa, jos galios buvo di
delės ir svarbios, nes ji turėjo tvarkyti visus Vokietijos 
okupavimo reikalus, kol-nebus prieita prie padarymo 
su Vokietija taikos sutarties. Deja, jau 1948 metais 
amerikiečiai, anglai ir francūzai pradėjo visus reikalus 
savo okupacijos zonose savotiškai tvarkyti. Protestai 
iš tarybinio komandanto pusės nieko nereiškė. Nuo to 
laiko komandantūra nustojo buvusi tuo, kuo turėjo būti.

Nežiūrint to, “dėl šventos ramybės”, jos fikcija bu
vo palikta, ir laikas nuo laiko keturi komandantai Ber
lyne susieidavo ir pasikalbėdavo. Tačiau jų “nutarimai” 
nieko nebereiškė. Nutarimus darė didžiųjų valstybių 
galvos. Dar daugiau: kaip aiškina Tarybų Sąjunga sa
vo vėliausioje notoje, kurioje panaikinamas tarybinio 
komandanto postas Berlyne, amerikiečiai, anglai ir 
francūzai pradėjo komandantūros vardą naudoti palai
kymui savo okupacinio režimo Vakariniame Berlyne. 
Pasidarė nepakenčiama padėtis. Todėl, matyt, Tarybų 
Sąjunga ėmėsi žygio tą fikciją baigti. Ištraukimas ta
rybinio komandanto iš komandantūros reiškia tos fikci
jos palaidojimą.

Juk jau labai seniai visam pasauliui aišku, kad Ta
rybų Sąjunga ruošiasi oficialiai pasirašyti atskirą su
tartį su Rytine Vokietija. Tai ne kartą, bet desėtkus 
kartų savo kalbose yra pabrėžęs premjeras Chruščio
vas. Tad visai teisinga išvada, jog panaikinimas tarybi
nio komandanto posto Berlyne yra tik dar vienas žing
snis prie tokios sutarties pasirašymo.

Prie to einama. Prie to turės būti prieita. Tik 
keista, kad mūsų vyriausybė dar vis nenori skaitytis su 
tuo, kas neišvengiama. Amžinai okupacinė padėtis Vo
kietijoje negali pasilikti. Daug geriau ir sveikiau būtų, 
jeigu prie tos padėties panaikinimo‘būtų prieita susitd- 
rimu visų keturių didžiojo karo talkininkių. Sveikiau 
būtų taikos reikalui. To, matyt, labai pageidauja Tary
bų Sąjunga. Juk tik tuo ir tegalima išaiškinti atidėlio
jimas pasirašymo taikos sutarties su Rytine Vokietija. 
Ir jeigu pagaliau Tarybų Sąjunga viena turės taiką pa
sirašyti, tai jau dėl tik to, kad kitos išeities jai nebebuvo.

Su panaikinimu militarinio komandanto posto Ry
tiniame Berlyne vėl mūsų komercinėje spaudoje ir val
dančiuose rateliuose prapliupo kalbos apie naują “Ber
lyno krizę”. Vėl padidėjo propaganda dar už didesnį 
ginklavimąsi.

Reikia, tačiau, tikėtis, kad mūsų vyriausybėje atsi
ras pakankamai šaltai protaujančių žmonių, kurie rim
tai pagalvos apie ieškojimą naujų būdų, naujų kelių, 
naujų priemonių susitarimui su Tarybų Sąjunga dėl ne
leidimo tai “krizei” tapti naujų nesusipratimų šaltiniu. 
Priešingai, kaip tik šitie naujieji įvykiai Berlyne turėtų 
patarnauti padidinimui pastangų pašalinti esamuosius 
nesusipratimus tarp abiejų pusių. To trokšta ir tikisi 
visa žmonija.

Su “devyniomis gyvybėmis”?!
IR VĖL ĮVYKĘS PASIKĖSINIMAS ant Francūzi- 

jos prezidento generolo de Gaullio gyvybės. Pusantro 
šimto kulkų buvę paleista, bet nė viena jo nepasiekė!

Reikia pasakyti, kad šis pasikėsinimas nebe pir
mas. Kelis kartus pirmiau buvo ryžtasi de Gaulle atsi
kratyti kulkos bei bombos pagalba. Atrodo, kad šitas 
senas generolas yra ta pasakiškoji su devyniomis gyvy
bėmis katė! Tik lieka klausimas: kiek tų pasikėsinimų 
parėjo iš jojo priešų pusės, o kiek buvo jo paties šali
ninkų išgalvota provokacijų savo vado prestižo pakėli
mui?

Būtų labai puikus dalykas
“ATVYKS, AR NEATVYKS Chruščiovas į Niujor- 

ką?”, spekuliuoja visa Amerika. Apie tai daug rašoma 
laikraščiuose ir kalbama Washingtone. Bet prezidentas 
Kennedis sakosi kol kas nieko nežinąs. Nieko konkre
taus tuo klausimų nesigirdi ir iš Maskvos. Kol kas tik 
gandai.

Bet įdomūs gandai, labai svarbūs gandai. Preziden
tas spaudos konferencijoje pasakė, kad jis su mielu no
ru sutiktų su Chruščiovu susitikti ir tartis, jeigu jis at
vyktų į Jungtinių Tautų Asamblėjos sesiją ateinantį 
mėnesį. Tai gera žinia.

Mums atrodo, kad Tarybų Sąjunga daug gero pa
darytų, atsiųsdama savo premjerą į Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesiją. Visas reikalas pasidarytų rimtesnis. 
Visa sesija atsistotų naujoje šviesoje.

Kaip žinia, jau yra rimtai užkliuvęs visuotinio nu
siginklavimo klausimas. Ženevos konferencija nieko ne
davė, nieko neišsprendė. Taip pat ne kažin kokios per
spektyvos susitarimui dėl atominių ginklų bandymų. 
Patiks kam, ar nepatiks, šitie klausimai ateis į Jūngti- 
ninų Tautų rankas. Suvažiavę į asamblėjos sesiją, vals-'

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

VISUR TIE 
KOMUNISTAI, VISUR 
JIE DARBUOJASI...

Patys komunistai i gal nė 
nežinotų, kaip jiems, sekasi, 
jeigu kartas nuo karto Chi- 
cagos kunigų “Draugas” 
jiems jų laimėjimų nepa
rodytų. Štai rugpjūčio 21 
dienos laidoje skaitome 
apie dalį tų laimėjimų. 
Girdi:

Kongo suirutė dar neatitai
syta, Vakarų klaidos kartoja
mos, o Kremlius mažu, bet 
tvirtu žingsniu klastingai veda 
savo politiką ir siekia savo 
tikslų. Alžirija, dėl kurios bu
vo pralieta tiek daug kraujo, 
jau yra Maskvai prielankaus 
vadovo rankose. Laosas, Azi
joje, jau prarastas. Nežinia 
tiktai, kur pakryps sugaudy
tų muselių veiksmai kitose 
jaunose nepriklausomose Azi
jos valstybėse. Tačiau ir ten 
net tokios milžiniškos Indijos 
vadovai dar vis nepakanka
mai įžvelgia komunizmo pavo
jų Azijos tautoms, kurių tar
pe skurdo ir nepatenkintųjų 
yra dar perdaug.

Neramioji Pietų Amerika, 
kurios daugelyje valstybių yra 
nuolatinės revoliucijos ir per
versmai, kurių eilinis darbi
ninkas vos gali pragyventi, 
Kremliaus pinklės labai jau
čiamos. Jos sprendžiamos įvai
riais vardais ir titulais, jos 
statomos ten, kur daugiau 
silpnųjų, bet jos siekia to pa
ties tikslo — pravesti Mask
vai prielankią vyriausybę, kad 
jos pagalba galėtų sustiprin
ti komunizmo šalininkus ir 
masėse įskiepyti materialisti
nę ideologiją.

Iš to paties kunigų “Drau
go” sužinome, kad tie pa
tys komunistai nepal i e k a 
ramybėje nei aukštai išsi
vysčiusių kap i t a 1 i s t i n i ų 
kraštų. Tik tuose kraštuo
se jie kitokių tikslų siekia. 
“Draugas” sako:

Čia propagandos pagalba 
stengiamasi susirasti silpnuo
lių, kurie ne ekonominėje, bet 
komunistinės moralės srity ieš
ko ko nors naujo, patrauk
laus ir naudingo. Jie nesąmo
ningai skleidžia komunistinius 
nuodus universitetų auditori
jose, sanbūrių susirinkimuose, 
kovoje už taiką ir techninio 
mokslo išvystymą. Juos la
biau žavi komunistų propa
gandos žodžiai, kurių teisin
gumo negalima patikrinti, ne
gu Vakarų valstybių laimėji
mai, kurie, jų nuomone, dar 
vis nepasiekia norimų rezul
tatų.

O kas, žinoma, baisiausia, 
pasak “Draugo,” kad “ir 
mūsų tarpe jaučiamas ko
munizmo voratinklio supi
mas, kai siūloma atsižadėti 
nepalaužiamos kovos, o im
tis bendradarbiavimo kul
tūrinėje srityje su tauta, 
kurios visos pastangos ir 
laimėjimai nudažomi rau
dona spalva.”

Čia, matote, nemažai šau
nios propagandos už komu
nistus. Nejaugi jau ir 
“Draugo” redakcijoje atsi
rado “komunizmo voratink
lių supimas”? Nereikia 
juoktis. Visko gali būti...

KO TAIP IŠSIGANDĘ 
“ŠVENTIEJI 
TĖVELIAI”?

Vilniaus “Vakarinėse nau
jienose” skaitome:

Vakarų Vokietijos teologijos 
daktaras Jozefas Kobergas 
neseniai išspausdino brošiūrą, 
kurioje nerimauja, kad Vaka
rų Vokietijos katalikai katas
trofiškai liaujasi domėjęsi 
šventuoju raštu. Jis kritikuo
ja bažnyčios tarnus, neefek
tyviai kovojančius su parapi

tybių galvos galėtų tais ir kitais klausimais daug gero 
padaryti. Jau vien susitikimas prezidento su Chruščio
vu paskubintų įvairių derybų procesą.

Tegu diplomatai kalbasi ir tariasi! Tegu sušilę ieš
ko būdų ir priemonių suartėjimui vardan. taikos!

jiečių užkrėtimil' “erezinėmis’’ 
idėjomis. Daugelis katalikų, 
skundžiasi Kobergas, ■ “beveik 
nejaučia bedieviško gyvenimo 
neteisingumo.?;,; Jų , . eretiškos 
nuotaikos,neikelįą jokių abejo
nių. Du trečdaliai miestų pa
rapijiečių nustojo“ 'sekmadie
niais lankyti pamaldas ir net 
neranda laiko bent kartą per 
metus prieiti išpažinties ir pri
imti komuniją.

Brošiūros autorius nukrei
pia kritikos strėles prieš aukš
tąją Bonos dvasininkiją, kuri, 
pasak jo, neteikianti pakanka
mai reikšmės religinei propa
gandai VFR miestų gyventojų 
tarpe. Autorius ragina koman- 
diriuoti į miestus “bent nedi
delį skaičių kaimo dvasinin
kų.”

Kobergas neatsitiktinai taip 
atkakliai ragina sustiprinti re
liginę propagandą didžiuo
siuose Vakarų Vokietijos 
miestuose, kur sutelkta pa
grindinė šalies pramonė. Vals
tiečių masės užguitumas ir 
tąmsumas lengvina dvasios tė
vų uždavinį kaime. O kai dėl 
miesto, tai čia jų pamokslai 
vis dažniau šauna pro šalį. 
Kaip nurodo Vakarų Vokieti
jos žurnalas “Magnum,” “80 
procentų katalikų, palaiką bet 
kokius ryšius su bažnyčia, ati
duoda savo balsus krikščionių 
demokratų sąjungai, nepri
klausomai nuo to, kokią vietą 
jie užima gamyboje.” Iki šiol 
krikščionių demokratų sąjun
gai pavykdavo rinkimų metu 
patraukti į savo pusę darbi- 
ninkų-katalikų. Visa tai žy
miu mastu ir užtikrindavo 
krikščionių demokratų sąjun
gai valdančiosios partijos pa
dėtį šalyje. O jeigu pagrin
dinė darbo žmonių — kata
likų — masė atitols nuo baž
nyčios, vis labiau veikiama de
mokratinių idėjų, kurios vis 
labiau ir labiau užvaldo Va
karų Vokietijos gyventojų 
protus, tuomet krikščionių de
mokratų sąjungai teks atsisa
kyti politinio viešpatavimo.

_____ <

ĮDOMUS IR TOKS 
SUPRATIMAS

Į komunizmą ir komunis
tus tik ranka numoti jau 
seniai nebegalima. Viena, 
todėl, kad labai daug žmo
nių komunizmu įdomaujasi, 
o antra — ir svarbiausia, 
kad jau daug, daug milijo
nų žmonių savo rankomis 
komunizmą $tato. Nuo jo 
užsimerkti nebėra jokio iš- 
rokavimo. Jį reikia supras
ti ir išsiaiškinti. Imasi jį 
aiškintis ir didižausi komu
nizmo priešai. Kai kurių jų 
“filosofijos” iš tikrųjų ga
na įdomios.

Paimkime tūlą Ancį Do- 
nėlą, kuris giriasi turėjęs 
progos net “vienam Ameri
kos universitete su salioni- 
niais komunistais debatuo
ti.” Jis, žinoma, su jais su
sidorojęs, bet turėjęs nema
žai paprakaituoti. Mat, 
nors jie, tie “salioniniai ko
munistai” (matyt, studen
tai, profesoriai) nesutinką 
su komunistų vartojamais 
metodais, bet teigią, kad 
“šiaip komunizmas esąs žmo
niškas, nes jo pagrindinis 
tikslas — kova už socialinį 
teisingumą, o tuo pačiu ir 
už žmoniškumą.”

Griežtai nesutikdamas su 
šia visiškai protinga nuo
mone apie komunizmą, Do- 
nėla skundžiasi:

NELEMTOS 
PROVOKACIJOS 
LIŪDNOS PASEKMĖS

Mūsų šalies spaudoje ne
seniai buvo nemažai rašyta 
apie Kanados taip vadina
mus dukaborus, kaip jie sa

vo keistais poelgiais priėję 
iki' pakvaišimo. Visiškai ki
taip aįnė tuos žmones kal
ba kanadiečių “Liaudies bal
sas.”

Laikrašti^1 rašo:
Britų Kolumbijos tvarkos 

prižiūrėtojai buvo suėmę 70 
dukaborų, Laisvės Sūnų narių, 
kaip suokalbininkų prieš Ka
nados ir Britų Kolumbijos vy
riausybes. Tardymas truko net 
3,8 dienas. Vyriausybei atsiėjo 
$100,000. Bet tardytojas ne
surado pakankamų įrodymų, 
kad tie dukaborai tikrai da
rė tokius suokalbius. Prokuro
ro kaltinimai buvo atmesti ir 
dukaborai paleisti.

Bet tuo metu jų pasekėjai, 
protestuodami prieš areštavi
mą tų žmonių, sudegino 200 
savo n a m ų . Įvyko daugybė 
nuogų demonstracijų, per ku
rias buvo suimta ir nubausta 
eilė moterų. Ir tas dar dau
giau sukėlė dukaborus prieš 
valdžią.

Taip tai valdžios neapgal
voti areštai ir kaltinimai buvo 
provokacija dukaborams. Pa
sekmės tikrai apgailėtinos.

žinoma, tie laisvės sūnūs 
negali būti pagirti už tokius 
veiksmus, kaip deginimas na
mų, sprogdinimas įrengimų, 
nuogos demonstracijos, bet vi
so to nebūtų buvę, jei val
džia elgtųsi su jais išmintin
giau. Jie yra keisti religiniai 
fanatikai, tad reikia tą pripa
žinti ir rasti tinkamą būdą ap
sieiti su jais.

VISI KALBĖJO, 
O JIS “LOJO”

Kokiu įsiutimu mūsų bro
liai menševikai iš So. Bos
tono “Keleivio” neapkenčia 
visko, kas iš Lietuvos ir lie
tuviška, parodo jų “rapor
tas” apie Suomijoje įvyku
sį pasaulinį jaunimo festi
valį. Ten, kaip žinia, su
plaukė tūkstančiai jaunų 
žmonių iš visų pasaulio 
kampų. Tarpe jų, kaip ži
nia, buvo delegacija ir iš 
Tarybų Lietuvos. Jai vado
vavo įžymusis jaunas veikė
jas A. česnavičius.

Visi kiti delegatai są
skrydyje kalbėjo, o lietuvis 
česnavičius “Keleiviui” tik 
“lojo.” Jis “lojo prieš Jung
tines Valstijas,” jis “lojo 
prieš Vakarus.” Džiugu ir 
smagu, girdi, tik' tas, kad 
šitas jauno lietuvio veikėjo 
A. česnavičiaus “JAV loji
mas negalėjo nepriklauso
mai galvojantiem^ tos šven
tės dalyviams sudaryti gero 
įspūdžio” (“Keleivis,” rugp. 
22 d.).

Menševiku laikraščio re
daktoriai nesupranta nė to, 
jog jie šitaip aplodami A. 
česnavičių tik patys save 
pažemino kultūringų žmo
nių akyse.

GAL NUJAUČIA SAVO . 
KARJERAI GALĄ

Vienas iš stambiausių A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
raketierių, tai jos “amži
nas” iždininkas “Sandaros” 
redaktorius Vaidyla. Bai
siai jis nepatenkintas to
mis “reformomis,” kurios 
esančios siūlomos ALTo 
struktūroje. Kaip žinia, 
vietoje Vaidylos, Šimučio ir 
Grigaičio, “vaduotojai” su
važiavę išrinko “pildomąjį 
komitetą iš 11 narių.” Ko
mitetas gi pats pasidalinsiąs 
pareigomis. Vaidyla, matyt, 
nujaučia, kad jis nebeilgai 
liks to ra keto iždininku. 
Panašiai, beje, toms “refor
moms” priešinosi ir Grigai
tis, kuris save iki šiol skai
tė tų raketierių karaliumi.

Savo labai karčią tulžį 
prieš “bertdruomenininkus” 
ir kitus reformatorius Vai
dyla išlieja Chicagos nelai-l

Antifašistams nėra vietos 
Vakarų Vokietijoje

Kiek čia Amerikoje pri- 
kalbėta* kiek prirašyta apie 
pavyzdingą dem o k r a t i j ą 
Vakarų Vokietijoje. Vi
siems ten, girdi, pilna lais
vė veikti ir savo gabumus 
atžymėti.

Kad taip ten būtų, kaip 
pas mus kalbama ir rašoma, 
tai būtų smagu girdėti. Ta
čiau pačiame gyvenime taip 
nėra, tikrosios demokrati
jos ten ir su žiburiu ne
gali rasti.

Kokia gi jau ten demo
kratija, kuomet komunistai 
ir kiti antifašistai perse
kiojami, kalinami, jų orga
nizacijos tik pagrindyje te
gali veikti, žodžio ir spau
dos laisvė suvaržyta.

Paskiausiu laiku pradėtos 
ir mokslinės įstaigos apva
lyti nuo antifašistų, kad jų 
ten ir dūko niekas neužuos
tų. Daug mokytojų jau ne
teko darbų.

Šiomis dienomis iš atsa
kingo darbo buvo pašalin
tas “Laisvojo universiteto” 
profesorius Wilhelm Moritz 
Freiherr von Bissing.

Von Bissing paeina iš se
nos vokiečių aristokratų 
šeimos. Karo metu jis iš
tikimai tarnavo nacių armi
joje ir prie Stalingrado pa
teko nelaisvėn.

Nelaisvėje būdamas jis 
gerai apsigalvojo. Prisidė
jo prie Laisvos Vokietijos 
nacionalinio komiteto, kaip 
ir daugelis karininkų. Grį
žęs Vakarų Vokietijon, jis 
gavo universitete profeso
riaus darbą. Bet jis karo 
metu pergyventų baiseny
bių negalėjo pamiršti ir to
dėl nacių netoleruodavo, 
juos kritikuodavo. To ir 
užteko. Jis buvo išmestas 
iš darbo ir pažemintas.

Kanclerio Adenauerio or
ganas “Der Tag” prof. Bis- 
singo pažeminimo klausimu 
rašo, kad jis ir kiti tokie 
mokytojai seniai reikėję iš 
darbų išmesti. Minimo laik
raščio vyriausias redakto
rius Herr Karl Willy Beer 
Hitlerio viešpatavimo metu 
buvo vyriausiu redakto
rium vieno hitlerinio dien
raščio ir dar net 1944 me
tais kėlė į padanges Gesta
po galvą Heinrichą Himle- 
rį, didžiausią žmonių sker
diką. Savo redaguojamame 
laikraštyje jis vis kartoda
vo, kad Vokietijos žmonės 
“gyvena tik pergalėms.”

Matote, kokia ten “demo
kratija,” kuomet aršūs hit- 
leririinkai randasi svarbiose 
įstaigose ir pagarboje lai
komi, o antifašistai visaip 
persekiojami.

Lietuviški suvenyrai 
pasieks ir Ameriką

“Tėvynės balsas” rašo: 
“Yra Jungtinėse Amerikos 
Valstijose firmos, kurios 
parduoda suvenyrus, gami
namus įvairiose šalyse. Ne
seniai jos susidomėjo ir lie
tuviškais suvenyrais.”

Toliau rašo, kad “suinte
resuotoms JAV firmoms 
bus pasiūlyta įvairiausių 
suvenyrų, kurie, tikimės, 

mingoje “Sandaroje” (rug- 
piūčio 17 d.). Jų užsimo
jimai esą “niekučiu nepa
teisinami ir smerktini.”

Mes gi pasakysime, kad 
visas šitas ALTo purvinas 
biznis yra nepateisinamas 
ir smerktinas.

2 p.-Laisvč (Liberty)—An trad., rugp. (Aug.) 28, 1962

susilauks pasisekimo.” S’
Smagu girdėti, kad Lietu

vos gaminiai pasiekia pla
čią tarptautinę rinką. Pie
tų Amerikoje ir kituose 
kraštuose galima matyti 
nemažai Šiauliuose gamintų 
dviračių. Lietuvoje gamin
ta įvairi mašinerija pasie
kia Aziją ir Afriką.

Tai rodo, kaip Lietuvos 
pramonė sparčiai auga.

•

Kur dabar geriausi 
mokslininkai?

Apie tarybinius kosmona
utus jau tomai raštų. Pa
saulinė spauda nesigaili vie
tos apie jų didžiuosius at- 
siekimus. Savo pasisaky-. 
mus patiekia ir įžymūs pa
sauliniai mokslininkai.

Dr. Edward Teller, L^š 
Angeles mieste kalbėdamas, 
irgi savo dvylekį prie kitų 
mokslininkų pridėjo. Jis paT 
reiškė, jog geriausi moks
lininkai dabar ne Jungtinė
se Valstijose, bet — Mask
voje.

Dabar svarbiausias tik^ 
las — jau Mėnulio pasie
kimas, sako dr. Teller, ir 
jame įsteigimas obzervaci- 
jos punkto, kuris tarnautų 
visatai. Amerika turi ruoš
ti žmones ir įrankius per
kelti į Mėnulį vien tik moks
lo reikalams.

Šio mokslininko pareiški
mas, suprantama, plačiai 
pasaulyje nuskambėjo. Tai 
pareiškimas ne bet kokio ei
linio mokslininko, o vande
nilinės (hydrogeninės) 
bombos išradėjo.

Įžymusis Anglijos astro
nomas Sir Bernard Lowell 
teigia, kad tarybiniai kos- 
monatitai užkariavo erdves 
Tarybų Sąjungos naujienas 
moksliniams ir militari- 
niams žygiams, o Amerikoj 
prestižą smarkiai sužlugdė. 
Jis mano, kad tarybinis 
kosmonautas galės vienų 
metu bėgiu pasiekti Mėnu
lį.

•

Alžyru kareiviai atvežti 
Lenkijon gydyti

Šiomis dienomis 47 Alžy
ru kareiviai Lenkijos lėktu
vu atvežti Varšuvon ir pa
talpinti ligoninėse, kur 
jiems suteikiamos geriau
sios paslaugos.

Visi šie kareiviai yra sun
kiai sužeisti, kiti praradę 
rankas, kiti kojas. Tai vis 
kovotojai už savo krašto 
nepriklausomybę.

Lenkijos vyriausybė ir 
unijų vadovybė juos iškil
mingai priėmė. Unijos ^te
teikia jiems nemokamą me
dicininę paaglbą. ’f

Taipgi astuoni Lenkijos 
daktarai išvyko Alžyrijon, 
kad padėtų ten daktarams, 
kurių Ąlžyrijoje yra dide
lis trūkumas. Jie nusivežė 
nemažai reikalingų medika
mentu.

Tai vis nuoširdi socialis
tinės Lenkijos pagalba ko
vingai ir daug nukentėju
siai Alžyrijos liaudžiai. J

KATALIKŲ KUNIGAS 
KALTINA ŽYDUS*

Buenos Aires. — Argen
tinos fašistai puola ir tero- 
zuoja žydus, bet katalikų 
kunigas Julio Meinvielle 
kaičią verčia ant žydų. Jis 
pasakoja, kad žydai studen
tai draugauja su komunis
tais, už tai juos ir persekioji 
ja. Taipgi, būk žydai stu
dentai ginkluojasi.

l



KULTŪRINIS LENKIJOS 
' LIETUVIU GYVENIMAS

Pildosi svajonės Druskininkų kurortas

Liaudies Lenkijoje gyve
nančios nacionalinės mažu
mos, jų tarpe ir lietuviai, 
turi geras sąlygas kultūri
niam darbui vystyti. Nese
niai Seinuose įvyko trečia
sis Lietuviu visuomeninės 
kultūros draugijos suva
žiavimas, kuris išrinko nau
ją Centro valdybą. Jos pir
mininku vėl buvo išrinktas 
Algirdas Skripka.

Dabar Lietuviu visuome
ninei kultūros draugijai pri
klauso daugiau kaip tūks
tantis narių. Dauguma jų 
gyvena Seinų ir Suvalkų 
krašte. Be to, Varšuvoje 
yra šios draugijos skyrius, 
o Vroclavo mieste šiais me
tais įsikūrė draugijai pri
klausantis ratelis.

Draugija daugiausia dė
mesio skiria lietuviškoms 
mokykloms. Artimiausiu 
metu be jau esančių mokyk
lų numatyta pastatyti nau
jas tose vietovėse, kur gy
ventojų dauguma yra lietu
viai. Dabar bendras mo
kinių skaičius lietuviškose 
mokyklose siekia daugiau 
kaip septynis šimtus. Ypač 
išaugo moksleivių skaičius 
Punsko vidurinėje mokyk
loje, kuri dar labiau išsi
plės, pastačius internatą.

Draugija taip pat rūpina
si ir suaugusių švietimu. 
Vien šiais metais keturiose 
lietuviškose žemės ūkio mo
kyklose mokėsi daugiau 
kaip šimtas klausytojų.

Nemaža dėmesio skiriama 
meninei saviveiklai. Dabar 
Lenkijoje yra 13 lietuvių 
saviveiklos ratelių, kuriuo
se dalyvauja apie pustrečio 
šimto žmonių. Rateliai kon
certavo 53 kartus.

* Lenkijoje yra nemaža lie
tuviškų bibliotekų. Vien Sei
nų apskrityje penkiose bib
liotekose valstiečiai skaito 
lietuviškas knygas. Tačiau 
iki šiol lietuviškų knygų 
dar trūko. Iš viso lietuviš
kų knygų bibliotekos turi 
apie tris tūkstančius tomų, 
o skaitytojų — apie tūks
tantį. Dabar padėtis gerė
ja, nes lietuvių visuomeni
nė kultūros draugija gauna 
daug naujų leidinių iš Ta
rybų Lietuvos.

Viena geriausių yra Puns
ko valsčiaus viešoji biblio
teka. Jos vedėja Genė A- 
nuškevičienė glaudžiai ben
dradarbiauja su kitomis 
kultūrinėmis įstaigomis ir 
organizacijomis. Punsko 
bibliotekoje nuolat daugėja 
Skaitytojų. Čia organizuo- 
j a m o s įdomios paskaitos, 

^diskusijų vakarai.
Lietuvių kultūrinis gyve

nimas Varšuvoje paskuti
niu metu žymiai pagyvėjo. 
Lenkijos sostinėje gyvenan
tys lietuviai labai domisi 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos prisiun
čiamais laikraščiais bei žur
nalais, o taip pat gaunamo
mis plokštelėmis su lietuviš
kos muzikos įrašais. Kul
tūrinis gyvenimas mūsų 
Varšuvos klube pagerėjo 
dabar ir dėl to, kad jam da
bar išskirtos naujos patal
pos pačiame miesto centre.

Lenkijoje pasirodo gana 
dau£ lietuvių rašytojų kū
rinių vertimų į lenkų kalbą. 
Išleistos J. Grušo “Vestuvių 
sukaktis,” K. Binkio “Ge
neralinė repeticija,” R. Mi
tros “Prašvilpta laimė,” A. 
Guzevičiaus “Dvikova” ir J. 
Skliutausko “Vaikinas su 
velnio plauku.” Netrukus 

pasirodys V. Mykolaičio- 
Putino romanas “Sukilė
liai,” A. Bieliausko “Rožės 
žydi raudonai” ir J. Ra
gausko knyga “Ite, missa 
ėst.”

Liaudies Lenkiją vis daž
niau aplanko Tarybų Lie
tuvos meno meistrai ir sa
viveikliniai kolektyvai. Len
kijos Liaudies Respublikoje 
gyvenantieji lietuviai su 
dideliu susidomėjimu seka 
jų pasirodymus, mielai lan
ko koncertus. Savo ruožtu, 
Lenkijos lietuvių saviveikli
ninkai galvoja ateityje ap
lankyti Tarybų Lietuvą ir 
supažindinti tėvynainius su 
savo pasiekimais.

Dideliu įvykiu Lenkijos 
lietuvių gyvenime buvo lie
tuviško laikraščio “Aušra” 
pasirodymas. Savo pusla
piuose laikraštis plačiai nu
šviečia lietuvių gyvenimą 
Lenkijos Liaudies Respub
likoje.

Mykolas Kmita
Lietuvių visuomeninės kultūros 

draugijos Varšuvos skyriaus 
pirmininkas

(“Kauno tiesa”)

Kaip vyksta pionieriška 
vasara Lietuvoje
(Specialiai “Laisvei” ..

Vilnius. — Palangoje ir 
Giruliuose, Kalautuvoje ir 
Kačerginėje, Trak u ose ir 
Ignalinoje bei daugelyje, ki
tų Lietuvos gražiausių gam
tos kampelių jau ketvirtas 
mėnuo, kaip aidi pionieriš
ko trimito garsai, vėjyje 
plakasi jaunųjų leniniečių 
poilsio stovyklų . vėliavos. 
Nors jau nebetoli ir rugsė
jo pirmoji, tačiau pionie
riška vasara mūsų respub
likoje — pačiame įkarštyje. 
Vien tik per pastaruosius 
du mėnesius prie mokyklų, 
įmonių, namų valdybų or
ganizuotose pionierių sto
vyklose vasaros atostogas 
praleido daugiau kaip 20,- 
000 Lietuvos moksleivių.

Virš 300 respublikos vai
kų jau pabuvojo visasąjun
ginėje pionierių stovykloje 
Arteke. Neseniai į šį sau
lėtąjį Krymo kampelį išvyko 
didelė Vilniaus miesto vidu
rinių mokyklų moksleivių 
grupė. Jos dalyviai Arteke 
susitiks su Italijos, Prancū
zijoj, Indijos, Belgijos, Ku
bos, Lenkijos, Bulgarijos 
vaikais. Tauragės viduri
nės mokyklos septyntos kla
sės pionierė Vita Drazdaus- 
kaitė pirmą kartą gyveni
me šią vasarą ilsėsis už mū
sų Tėvynės ribų. Už labai 
gerą mokymąsi, pavyzdin
gą ir aktyvų dalyvavimą pi
onierių draugovės veikloje 
Komjaunimo Centro Komi
tetas ir Respublikinė pio
nierių draugovės taryba 
Tauragės moksleivę apdo- 
vano j o kielialapiu į tarptau
tinę vaikų poilsio stovyklą 
Čekoslovakijoje.

Šiaulių, Tytuvėnų, Pasva
lio ir kitų Lietuvos viduri
nių mokyklų jaunųjų turis
tų geriausios komandos iš
vyko dalyvauti Kryme 
įvykstančiame visasąjungi
niame jaunųjų turistų są
skrydyje. Lietuvos mokslei
viai surengs keletą turisti
nių žygių Krymo partizanų 
kovų prieš voki š k u o s i u s 
okupantus keliais.

Rio de Janeiro. — “DC- 
8” lėktuvo nelaimėje 16 
žmonių buvo užmušta ir 88 
sužeista.

ŽMOGUI, pirmą kartą 
peržengusiam Vilniau^ me
no mokyklos slenkstį, ji: iš 
pradžių atrodys tokia pat, 
kaip ir visos kitos. Triukš
mas, vaikų klegesys per
traukos metu. Nuaidi 
skambutis ir ilgas mo
kyklos koridorius ištuštėja, 

j Klasėse dėstoma botanika, 
algebra, istorija. Ir tik pa
mokoms jau įpusėjus, iš už 
dvigubų šeštosios klasės 

| durų staiga pasigirsta švel
nūs fleitos garsai, kažkur 
kitoje klasėje liejasi piani
nu skambinama, gama. Čia, 
šios mokyklos patalpose- 
klasėse, internato bendra
butyje pildosi svajonės, ku
rios stropiai puoselėjamos 
ir ugdomos, godos, kurioms 
nelemta sudužti.

Mokyklos direktor i a u s 
kabinete kabo respublikos 
žemėlapis. Nuo raudono 
skritulėlio —Vilniaus, spin
duliais tiesiasi maršrutai, 
kuriais pavasario pradžioje 
mokyklos dėstytojai, pasi
skirstę astuoniomis briga
domis, vyksta į darbininkų 
gyvenvietes, kolūkius. Ke
lionių tikslas —surasti ga
bius, talentingus vaikus, 
pasiūlyti jiems pašvęsti sa
vo gyvenimą menui.

Todėl mokykloje - inter
nate mokosi bei gyvena 
vaikai - atstovai įvairiau
sių respublikos rajonų. Štai 
baigėsi pamokos, ir į inter
natą, smuiku nešina ateina 
smuiko dėstytojo Šerno 
mokinė penktokė Irutė Sa- 
danskaitė. Ji atvyko iš Ig
nalinos rajono “Aušros” 
kolūkio.

—Kai aš buvau dar visai 
maža, — aiškina mergaitė, 
—mėgdavau įsijungti radi
ją ir tyliai tyliai klausytis 
muzikos. Tyliai, nes šeima 
mūsų didelė. Be manęs dar 
šešetas brolių ir seserų — 
trukdyti jiems nenorėjau. 
Namuose muzika niekas 
daugiau nesidomėjo. O čia, 
mokykloje, mes visi dau
giausia mėgstame specialy
bės pamokas.

Gimtaisiais namais mo
kykla tapo ir Danguolei ir

Kilimų
Jūs papuošėte savo naują 

butą lietuvišku kilimu. Ir 
negalite juo atsigrožėti. Jis 
taip tinka prie interjero, 
jame tiek daug kūrybinės 
fantazijos! Ir tikriausiai 
nejučiomis panorote sužino
ti, kas jį audė...

—Daug auksarankių meist
rų dirba mūsų įmonėje, — 
sako Lentvario kilimų fab
riko vyriausias inžinierius 
Sikstas B riekus, kai prade
dame teirautis apie geriau
sius žmones. — Prašom į 
cechus, susipažinsite.

Prie vienerių staklių pa
linkusi neaukšta mergina. 
Ji įdėmiai seka greitai nar
dančias šaudykles, vikriai 
pakeičia spalvotas gijas. 
Bematant ryškėja kilimo 
raštas.

Dar vaikystėje Stasytė 
svajojo tapti audėja. Žiūrė
dama į drobes motinos-stak- 
lėse, ji pati norėdavo kuo 
greičiau atsisėsti prie jų. 
Bet mergaitei ilgam teko 
užmiršti savo svajonę, kai 
mirė abu tėvai. Nemaža 
vargo patyrė Stasė Kudre- 
vičiūtė ponų valdomoje Lie
tuvoje.

Ir štai Tarybų valdžios 
metais buvusiame Tiškevi
čiaus dvare su dideliu dar
bininkų būriu ji pradėjo 
statyti kilimų fabriką. O si jį vertina. Už nuopel- 
kai įmonė ėmė veikti, pa- nūs jis apdovanotas Visasą-

Vytui Abariams, zarasiš- 
kiams, įš. Šniukštų kaimo. 
Irutė čia pirmi metai, Vy
tas mokosi jau šeštoje kla
sėje. Vytas šiuo metu 
sprendžia sunkią problemą 
— ką jam pasirinkti —cho
ro dirigavimo ar klarneto 
klasę.

—Ne, vis dėlto, tu r būt, 
choro - dirigavimo, — sako 
Vytas Abarys, — mano ge
riausias draugas Gedimi
nas Purkys irgi ją pasirin
ko. Žinote, Gediminas jau 
parašė noktiurną, ir mums 
tas kūrinys labai patinka. 

. Gediminas šypsosi:
—Ką jūs?! Man juk ne

buvo kas veikti. Dėstytojas 
uždraudė dainuoti, nes ma
no balsas keitėsi. Va, tada 
aš ir parašiau noktiurną. 
Ką labiausiai mėgstu? Pati 
mėgiamiausia mano knyga 
“Trys muškietininkai”, o iš 
kompozitorių — E. Grigas.

—O mano —Čaikovskis...
—O mano...
Ir viena po kitos vardi

namos garsiųjų pasaulio 
muzikų pavardės, jiems, ši
tiems vaikams, pažįstamos 
nuo pat vaikystės. Dalina
masi ir savo pačių pasieki
mais, laimėjimais. Štai ne-
seniai mokyklos auklėti
niai s klausėsi abiturientės 
Birutės Dambrauska įbė s 
koncerto — baigiamųjų eg
zaminų. Birutė dirigavę, 
mokyklos chorui.

—Birutė tikrai įstos į 
konservatoriją, — po kon
certo buvo nuspręsta vien
balsiai.

Konservatori j a — visų 
čia besimokančiųjų svajo
nė. Juk čia, meno mokyk
loje, yra visos sąlygos, kad 
galėtum mokytis, pasiek
tum tos aukštosios mokyk
los slenkstį. Darbo ir poil
sio kambariai, erdvios kla
ses, budrios pedagogų akys. 
Šios dienos vaikams neleng
vos — vyksta egzaminai. 
Bet jie bus išlaikyti, ir mo
kyklos auklėtinių laukia 
saulėta, džiaugsminga va
sara.

S. šalitaitė

audefai 
prašė, kad priimtų audėja. 
Stasė buvo viena iš devy
nių merginų - statybininkių, 
kurias vadovybė pasiuntė 
mokytis į Kauno “Drobės” 
fabriką.

Dabar ji—viena geriausių 
kilimų audėjų. Daugelis gė
risi jos darbu, į kurį mer
gina įdeda visus savo suge
bėjimus ir mena.

2.
Einame per audimo cechą. 

Virpindamos didžiulius lan
dus, ritmingai ūžia' staklės. 
Prie jų sutikome pameistrį 
Vladą Žėčių.

Jis padeda įsisavinti kili
mų audimą labai našiomis 
dvigubomis žakard i n ė m i s 
staklėmis, kurios pačios 
mezga raštą ir labai pa
lengvina audėjų darbą. Dar 
šiemet iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos bus 
gauta 20 tokių mašinų.

Ne pirmą kartą toks at
sakingas darbas teko Žė 
čiui. Jis montavo ir palei
do pirmuosius fabriko įren
gimus. O kiek po to atėjo 
naujos technikos! Ir ją su
derinti padėjo prityrusi Vla
do ranka.

Pameistrio kelią Žėčius 
pradėjo nuo fabriko susikū
rimo. Savo specialybę pa
milo ii' į nieką nekeičia. Vi-

* t* 
junginės liaudies ūkio pa
siekimų parodos bronzos 
medaliu. O partinė organi
zacija neseniai priėmė kan
didatu i TSKP narius.

Q 
O.

Prieš patekdami vartoto
jui, kilimaii praeina apdai
los cechą. Čiaijiė išdailina
mi. ■ - '

—Mūsų pareiga, — sako 
cecho pamainos meistrė in
žinierė Janina Gaputienė,— 
pašalinti pasitaikančius au
dimo trūkumus, išleisti tvar
kingus kilimus.

Janina gerai moka savo 
darbą. Į fabriką-ji atėjo 
tiesiai iš Kauno Politechni
kos instituto. Ir pradėjo 
nuo paprasčiausio darbo — 
kaspinų kilimams piausty- 
mo. Per jos rankas perėjo 
tūkstančiai k v a d r a tini ų 
metrų kilimų.

O fabrikas jų kasmet išlei
džia vis daugiau. Jeigu per
nai per dieną buvo išaudžia- 
ma po 900 kvadratinių met
rų kilimų, tai šiemet — po 
1,300. Paskutiniaisiais sep
tynmečio metais apdailos 
cechui teks apdoroti du su 
viršum karto daugiau kili
mų, negu šiais metais. Čia 
ir pravers didelis inžinierės 
patyrimas.

4.
0 tie kilimai, kurie atei

tyje bus audžiami, jau gims
ta dailininkų laboratorijoje. 
Dailininkas Anicetas Jonu
tis parodė naujausius eski
zus. Vienuose jų—ornamen
tai liaudies pasakų moty
vais, kituose vaizduojama 
gamta, kosmosas, atomas...

Angelės Bilevičienės ir A- 
niceto Jonučio kilimai žavi 
savo grožiu ir paprastumu. 
Dailininkai atsisakė tradici
nių gėlių ir kilimus papuo
šė stilizuotais ornamentais, 
parinkdami švelnias spal
vas. Modernūs kilimai jau 
audžiami.

Naujieji fabriko kilimai 
neseniai buvo aukštai įver
tinti įvykusioje tarprespub
likinėje apžiūroje. Jie ne 
kartą buvo demonstruojami 
visasąjunginėse p a r o d ose, 
taip pat Leipcigo mugėje ir 
tarybinėje pramonės paro
doje Londone.

Vis plačiau ir plačiau sklin
da garsas apie nuostabius 
Lietuvos kilimų audėjus — 
auksarankius meistrus.

K. Vaitkus 
Lentvaris, kilimų fabrikas

Garsas nusodina 
dulkes

Visuose dideliuose mies
tuose, nekalbant jau apie 
pramoninius rajonus, ga
myklų kaminai kasdien orą 
užteršia gausybe dulkių, 
kurių bendras svoris kai 
kuriose vietose, skaičiuoja
mas tonomis. Kovai su oro 
užteršimu, šia žalinga pra
monės augimo pasekme, 
lenkų mokslininkai išrado 
originalų įrenginį dulkėms 
nusodinti. Jo veikimas pa
remtas ultragarso bangų 
gebėjimu veikti smulkiau
sias oro daleles. Lenk ų 
mokslininkai siūlo aprūpin
ti gamyklų kaminus “ult
ra g a r s inėmis sirenomis,” 
kurios veiks kietas dūmų 
daleles ir nusodins jas tam 
tikrose vietose, pastodamos 
tokiu būdu kelią jų pliti
mui.

W. Branch, Iowa. — Su
kako 88 metai buvusiam 
JAV prezidentui H. Hoo- 
veriui.

Londonas. — Churchillas 
jau išėjo iš ligoninės.

Šiemet suėjo 
nuo Druskininkų 
įsteigimo. Carinės Rusijos 
laikais čia suvaž juodavo 
ministrai, generolai? i .dvar
poniai bei kiti piniguočiai* 
Po pirmojo pasaulinio karo 
Druskininkus užgrobė' 'fa
šistinė Lenkija, ir tėn'V&šS- 
rodavo vien lenkų ponai.

Prie Tarybų Lietuvos čia 
poilsiauja ir gydosi darbo 
liaudis. »

Niekuomet nemaniau, kad 
senatvėje sulauksiu tokios 
laimės — būsiu taip aprū
pintas materialiai ir mora
liai. Jau treti metai gyve
nu Tėvynėje. Gaunu pen
siją ir kasmet sanatorinį 
kelialapį. Gydytojai ištiria 
sveikatą, nustato procedū
ras. Čia gydoma minerali- 
n ė m i s voniom is.—deguon i u, 
purvu, maudyklėmis. Nu
statoma dieta, fizinė mankš
ta ir kitos priemonės žmo
gaus sveikatai stiprinti.

Argentinoje išgyvenau 36 
metus ir niekuomet neturė
jau atostogų, o jeigu kurie 
jas ir gaudavo, turėdavo 
praleisti namie, nes visuo
met stigo pinigų, kad galė
tu išvažiuoti kur i kurortą 
pailsėti, pasigėrėti gamta.

tisuos ns
Lietuvos saviveiklininkai — 

tautų draugystes 
šventėje Maskvoje

Liaudies ūkio laimėjimų 
parodoje Maskvoje įvykusi 
tradicinė Tarybų Sąjun
gos tautų draugystės 
šventė šiemet sutapo su 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Pabaltijo respublikose 22- 
mis metinėmis. Čia įvyku
siame dideliame koncerte 
kartu su broliškųjų respub
likų geriausiais saviveikli
niais kolektyvais pasirodė 
ir Lietuvos TSR nusipel
nęs kolektyvas—Kauno Po
litechnikos instituto studen
tu dainų ir šokiu ansamb
lis.

> “Tyliosios” stakles
Lietuvos nusipelnęs racio

nalizatorius A. Mišakovas 
sukonstravo “tyliąsis” stak
les. Jos dirba be triukšmo. 
Naujosios frezavimo stak
lės nuo dabar gaminamų 
skiriasi originalia išvaizda, 
pasižymi geromis eksploa
tacinėmis savybėmis.

Dabar Vilniaus “Žalgirio” 
gamykloje ruošiamasi masi
nei naujo modelio staklių 
gamybai.

• 
Kūdikiams -nemokamas 

maistas
Kėdainiai, liepos 17 d. (El

ta). Prie rajono ligoninės 
pradėjo veikti pieno mišinių 
virtuvė. Ją kasdien aplan
ko dešimtys tarnautojų ir 
darbininkių. Jos čia nemo
kamai gauna pagal medici
nos reikalavimus paruoštas 
ryžių ir manų košes, klijus, 
varškę, pieną, kefirą bei ki
tus kūdikiams reikalingus 
maisto produktus.

Artimiausiu metu specia
liai paruoštas maistas iki 
vienerių metų amžiaus kū
dikiams bus išduodamas Šė
tos, Krakių, Josvainių, Gu
džiūnų, Dotnuvos bei kitose 
kaimo vietovėse.

Kelialapis Į pasaulio 
pirmenybes iškovotas

Dar vieną puikią pergalę 
pasiekė TSRS-JAV akade
minio irklavimo varžybų
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125 metai į Tarybų Sąjungoje visi dir- 
kurorto; bantieji gauna atostogas, o 

reikalingi sveikatos pataisy
mo — kelialapius į kurorti
nes vietoves. Tarybų Sąjun
goje yra 360 kurortų, gali
važiuoti kur patinka, nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, 
ar dar toliau i Pietus.

Grįžęs iš Dru s k i n i n k ų 
jaučiuosi atjaunėjęs, stip
resnis. Čia, kur žmogus 
sveikata yra stropiai sau
gojama, iš tikrųjų gali gy
venti daug ilgiau.

Kaune yra daugiau kaip 
21 tūkstantis pensininkų. 
Jie turi savo klubą, chorą, 
orkestrą, meno saviveiklos 
ratelį, šokiu ansamblį. Ren- 

i gia vaidinimus, koncertus, 
j išvykas - ekskursijas laivais 
ir autobusais i įvairias Ta- 
rvbų Lietuvos, ir net už jos 
ribų, vietoves. O kurie pen
sininkai dirba, gauna už 
darbą užmokestį ir pensi
ją. Rasenusiems tėvams ne
reikia laukti pašalpos iš 
vaikų, o vaikams laukti tė
vų .mirties, kaip kad yra 
kapitalistinėje santvarkoje, 
čia žmogus žmogui drau
gas, brolis.

J. Staškauskas
Kaunas

Lietuvos w
'nugalėtojai — Vilniaus Žal- 
giečiai. Šalies akademinio 
irklavimo pirmenybėse Le
ningrade “Žalgirio” aštuon- 
vietė finaliniame plaukime 
2,000 metrų įveikė per 5 
min. 55 sek. ir tapo TSRS 
čempionais. Tuo pačiu vil
niečiai iškovojo teisę ginti 
Tarybų šalies sportinę šlo
vę po mėnesio įvyksiančiose 
Liucernoje, Šveicarijoje, 
pasaulio akademinio irkla
vimo pirmenybėse.

Kad Nemunas ramiai 
tekėtų

Geologai jau seniai paste
bėjo, kad kai kuriose Nemu
no ir Neries žemupio vie
tose pamažu slenka ir griū
na šlaitai.

Vykdydami vidaus van
dens resursų išnaudojimo 
ir apsaugos valdybos užsa
kymą, Vandens ūkio pro
jektavimo instituto hidro
technikos skyriaus darbuo
tojai išvyko į Nemuno 
aukštupį. Nuo čia iki pat 
Kauno — 240 kilometrų il
gio ruože—jie tyrinės, rinks 
vertingą medžiagą apie 
upės šlaitus. Projektuoto
jai slenkančius šlaitus sten
giasi sutvirtinti paprasto
mis biologinėmis priemonė
mis: tose vietose uždrau
džiama ganyti gyvulius, 
kirsti medžius. Instituto 
darbuotojų grupė šiuo me
tu ruošia Nemuno deltos 
šlaitų sutvirtinimo projek
tus.

J. Užupis

Kalbininkai—Mažeikių 
rajone

Mažeikių rajone dirba 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto ekspe
dicija. Jai vadovauja filo
logijos mokslų kandidatė 
Elena Grinaveckienė.

Kalbininkai mėnesį laiko 
tyrinės šio krašto žemaičių 
tarmes, mėgins nustatyti jų 
santykį ir ryšius su greti
momis latvių kalbos tarmė
mis, rinks medžiagą didžia
jam “Lietuvių kalbos žody
nui” ir ruošiamam spaudai 
“Lietuvių kalbos atlasui.”



KAIMO KRONIKOS
Ona Simoliuniute-WeHus

įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

VYT. RIMKEVIČIUS
' k

(tt&llj.
— Kalbėk — šaukė vienas iš, karei

vių Dauniui, kai jie buvo užkąsti, ligi 
krūtinės. , :

Daunys tylėjo. Jis sukapotomis ran
komis laikė iškėlęs virs duobės Daivą.

Leitenantas kaip mokėdamas jiems 
išaiškino, kad turi ten, toli, vakaruos, 
dukrą. Trejų metų. Jos niekados ne
matė. Tik iš žmonos laiškų žino.

Kartą leitenantas paprašė kaimiečio 
drabužių. Jam Laima davė. Jis nuėjo 
į tvarteli. Iš jo išėjo, persirengęs tais 
Daunio drabužiais palikęs savo unifor
mą. šalmą, ginklą.

Atsisveikino. Ir nuėjo į vakarus. 
Ten, kur laukia niekad nematyta duktė.

Netrukus užėjo į jų kaimelį trys ka
reiviai. Jie rado savo leitenanto uni
formą, šalmą.

— Wo?f— šaukė Dauniui, kai jis 
sunkiai tebegaudė orą.

Tėvas, įkastas ligi kaklo, vis tebelai
kė virš žemės dukrą.

Kareiviai kažką pasikalbėjo, ir vie
nas iš jų paėmė Daivą.

Sujudėjo duobėje žemė. Tai stiprus 
miškakirtys Daunys ieškojo savo žmo
nos.

Vienas kareivis neišlaikė. Jis griebė 
kastuvą ir ėmė kasti iš duobės žemes. 
Kiti du atstūmė jį ir pašėlusiai vertė 
velėnas duobėn.

Kapas buvo supiltas.
Kai mes jį atkasėm, radome juodu 

stipriai susikabinusius duobėj.

dė, subraižė ją, bet ji nutiesė šiltą, pla
tų taką ligi mano gulto.

— Tau skauda? — paklausė ji.
— Ne- .Jos plaukai dvelktelėjo kartoku kiečio 

ir vėjo kvapu.
— Tu nemirsi. y
Aš neprieštaravau.
— Atnešiau šermukšnių. Išžiemoję. 

Baisiai skanūs.
— Kaip tavo akmenukai? — paklau

siau.
— Jau nerenku. Ką turiu — parody

siu.
Raudonos šermukšnių uogos ribejo 

mažame Agnės delne. Ji maitino mane 
ir juokėsi. Ne toks jau biaurus tas ma
no tvartas, jeigu jame neužgęsta Agnės 
juokas. Jis, tur būt, buvo vienintelis 
mano vaistas, nes aš pradėjau taisytis. 
' Kai ji išėjo ir uždare duris, dingo tas 
takas, puikiausias iš visų takų.

Kitą dieną ji atsinešė senoje kartoni
nėje dėžutėje akmenukų. Agnė seniai 
juos rinko, bet jų buvo labai mažai.

— Šitas iš Jotijos, — aiškino man, 
vartydama delne pilką akmenėlį su bal
tomis akutėmis. Aš paglosčiau jo nuzu
lintą nugarą. Ji buvo šilta. Nuo sau
lės ar nuo Agnės delno?

Agne
Pavasaris.

Žilvičių vytelėmis vaikai taško balas. 
Jie nori nutėkšti ant žemės nors kelis 
purslus vandenyje ištirpusios saulės. 
Dega skujos, nusvarinę sunkias eglių 
viršūnes, o skrendančio gandro sparnai 
atrodo rausvi.

Žemė geria saulę, ir kur neseniai telk
šojo didžiulės valkos, šiandien spindi 
balutės.

Kvepia brinkstančiais grumstais, pir
mąja žole, o! ir nežinia kokius kvapus 
atneša vėjas į mūsų tarpumiškę!

Naktį galima išgirsti, kaip virpa prū
duose žvaigždės, kaip cypteli pelkėje iš
siritęs pempiukas, kaip sliuogia smilga 
rasos lašas. Tokiomis naktimis viskas 
susilieja į vieną žodį, kurį Paukščių ta
kas užrašė padangėje:

Pavasaris.
Tik mano kaimas nejautė pavasario. 

Jis gyveno keliuose nesudegusiuose na
muose, žeminėse.

Kaime išiminėjo minas ir dalino že
mę.

Kaime siautė šiltinė ir badas.
Aš gulėjau tvarte ant gulto, atsitvė

ręs nuo karvės kopėčiomis. Ji žiūrėda- 
, vo į mane priekaištinga, didele akim, 

matyt, susirūpinusi, kad nebus kur dė
ti jos žvilgaplaukio-strakalio veršiūkščio.

Retai čia kas ateidavo. Labai retai. 
Karvė priprato prie manęs. Vakarais 
atsigulusi ji dūsaudavo ir su slapta už
uojauta nužvelgdavo mane rytais. O man 
jau buvo viskas vis vien: nei sapnų, nei 
minčių, tvarto sienos susiliedavo čia į 

. raudonus, čia į geltonus ratus. Vėl vis
kas dingdavo.

Šiltinė.
Kažkur toli buvo, pavasaris ir vytu

riai. Kažkur toli žmonės mynė pavasa
rinius takus.

Mane pažadino kaimynų balsai prie 
durų:

— Lentų nėra. Kai numirs, nebus iš 
ko grabą padaryti.

Nepykau ant jų. Tik baisiai perpy- 
kau ant mirties. Ir nusprendžiau gy
venti.

Žmonės bijojo šiltinės. Jie nežinojo, 
kad aš nugalėjau ją, ir neateidavo.

Dar sunkiau dūsavo karvė.
Nuo lubų capsejo lašai.
Pro apmusijusį langą neprasiskvėrb- 

. davo saulė.
, Sunkus tęžtančio mėšlo tvaikas slėgė 

prie gulto.
Pavasaris.
Vieną dieną cinktelėjo akmenukas į 

J langą. Negi kliedesys? Visko būdavo 
! tarp šitų keturių sienų. Vadinasi., — 

vėl?
Ne. Atsidarė durys. Įbėgo Agnė. Ji 

paliko duris praviras, ir aš pamačiau 
s^ulę. Dar nuogos medžių šakos, atro

— Ten labai gilu. Aš pasinėriau. Žiū
ri jis mane. Matai, kiek akių!

— Iš Siesarties, — ji laikė kampuotą 
melsvą luitelį, kuris blykčiojo daugybe 
žibukų. — Labai geras akmuo žibukas. 
Padėk įsaulėj — jis žiba, žiba. Ir vis 
kitaip. Nori — paliksiu?

Aš nenorėjau — mano gulto nesiekė 
saulė, ir žinojau, kaip buvo brangūs 
Agnei šitie radiniai.

— Man pasakojo — prie Kelpies yra 
akmuo, didesnis už Puntuką. Ant jo ga
li šokti keturios poros. O jis visas mė
lynai kibirkščiuoja.

—■ Norėtum parsinešti?
— Ne. Man nors kamputį jo;
Aš patylėjau.
— Po mėnesio karčiamoj bus vaka- 

ruška. Kastančių Česius susitaisė ar
moniką. Tu ateisi?

—' Ateisiu.
— Šokti dar negalėsim Bet tu būtinai 

ateik. Aš siuvu iš parašiuto suknelę... 
Žibuko neimsi?

— Ne.
Jos mažoj dėžutėj tilpo Jotija, Orija, 

Siesartis, kelių kaimų laukai, kuriuos ji 
matydavo, žiūrėdama į akmenukus. Prie 
Nemuno Agne nebuvo. Aš pier Žolinę 
buvau ir dabar gailėjausi, kad neparve- 
žiau jai akmenėlio. Juk anksčiau mes 
juokdavomės iš Agnės.

Karvė nebedūsavo. Jos veršelis gu
lėdavo prie mano gulto. Kišdavo prie 
manęs savo drėgną snukį ir pykdavo, 
kad aš — ne karvė. Ši šaukdavosi jį 
kažkokiu gailiu gerkliniu balsu ir pasa
kodavo apie minkštą pavasario žolę.

Siuvo kregždės pabalkėm, į nieką ne
kreipdamos dėmesio, tik į savo lizdą. Jos 
įsitikino, kad kaime nebeliko plėšikų — 
katinų, ir buvo labai drąsib's.

Aš atsisėsdavau ir ilgai žiūrėdavau, 
kaip jos tvarko savo lizdus.

— Matau, tu jau sėdi' —- sakydavo 
Agnė. — Po dviejų Savaičių tikrai ga
lėsi ateiti į vakarušką;

— Surask man veidrodžio šukę, — 
prašydavau.

— Niekas neturi veidrodžio.
— Meluoji.
— Tu negražus, — ji atsakydavo. —* 

Ir kvailas. Aš vis tiek tekėsiu už tave. 
Mudu gausim žemės ir turėsim vaikų,

Atsišliedamas į sieną, aš jau paėjau; 
Tik kojos buvo neklusnios; Niekaip ne
galėdavau sulenkti, kaip šeivų. Temda
vo akys, ir vėl nuvirsdavąu ant gulto. 
O šitas prakeiktas veršis tada pradėda
vo laigyti. Ko jis rieišdarinėdavo!

Agnė rūpinosi:
— Savaitė beliko; Mano suknelė ga

tava. Tu nevaliosi ateiti. '
— Aš ateisiu;
— Tu negalėsi pykti; kad aš šoksiu 

su kitais. Manęs nemuši, kaip’ bernai 
savo mergas?

— Ne. Nemušiu.
— Tu mane pabučiuosi? Visi bučiuo

jasi, kai myli.
Kai mėginau ją pabučiuoti; ji ėmė 

kvatotis:
— Juk tai visai neįdomu! Visai! Ne

pyk! Aš — tyčia. Mes niekad nesibu- 
čiuosim.

(Bus datlgiaUj

, (Tąsa) 
Vykstame į Vilniaus Vals

tybinį Vinco Kapsuko 
vardo universitetą

Tai mūsų tėvynės pasidi
džiavimas ir garbė. Viena 
pačių seniausių mokslo 
šventovių Europoje. J i s 
įsteigtas 1578 metais, Ste
pono Batoro laikais. Dide
lis, devynių kiemų pasta
tas. Istorikas Jurginis aiš
kina mums šios didžios 
mokslo šventovės istoriją. 
Didžiojo pasaulinio karo 
metu šis universitetas buvo 
smarkiai apdaužytas, ap
griautas, viduje daug įren
gimų sunaikinta, išdaužy
ta. Ėmė daug laiko atre
montuoti jį, ir šiandien jis 
veikia.

Vaikštome siaurais kori
doriais, įdomauju tais tvir
tais penkioliktojo šimtme
čio pastatais, ir bandau su
organizuoti išvadą: Kad šis 
universitetas praėjo ilgą is
torinį kelią, keitė savo vei
dą, Savais .laikais buvo jė- 
zuitinė akademija ir kitais 
vardais Vadinamas. Antro
jo pasaulinio karo metu 
mindė jį purvinas hilteri- 
ninko batas, o šiandien — 
lietuvių tarybinis universi
tetas. Jis kelis amžius buvo 
vienintelė aukštojo mokslo 
bei švietimo įstaiga Lietu
voje. Jis davė Lietuvai pir
muosius švietėjus, iš jo sie
nų išėjo tūkstančiai moky
tu žmonių. V ; €♦

Didelį vaidmenį vaidina 
Vilniaus Valstybinis Vinco 
Kapsuko vardu universite
tas kuriant dabartinę lie
tuvių tautos kultūrą, na
cionalinę pagal formą ir 
socialistinę - komunistinę 
pagal, turinį.

Gilų, neišdildomą įspūdį 
(įgytą pirmąją dieną Vil
niuje) įjungiau širdyje ant 
visados. Širdingai dėkoju 
istorikui drg. Jurginiui už 
jo šiltą draugiškumą, pra
leistą su mumis.

Gelžbetonio konstrukcijų 
gamykla

Ant rytojaus mums buvo 
paskirtas už vadovą Vikto
ras Bergas. Po skanių pus
ryčių, apie 10 valandą ryto, 
gražus, tik ką nuplautas 
autobusas stovėjo prie mū
sų viešbučio ir laukė mūsų 
vežti. Mes patraukėme į 
užmiestį; į tą milžinišką 
Vilniaus gelžbetoninių kon
strukcijų gamyklą. Gamyk
loje lieja telegrafui, elekt
ros ir telefonų linijoms ce
mentinius stulpus ir kito
kios paskirties cementinius 
blokus. Bet, svarbiausias 
gamyklos uždavinys, lieti 
gyvenamiesiems ndm a m s 
sienas, lubas, grindis, laip
tus ir visas kitas dalis, rei
kalingas pastatymui namo. 
Nulietos gamykloje dalys 
nuvežamos į namui staty
mo vietą, šumOntuojamos, 
ir namas gatavas. Reikia 
tik įdėti langus, medines 
duris, nutinkuoti ir išda
žyti. Sienų dažyti nereikia. 
Ir tai ne vieno ar dviejų 
aukštų namas, o keturių ar 
penkių aukštų, 60-ties arba 
80-tiės būtų apartmentinis 
namas! Gamykla tokių 
apartmontinių namų paga
mina kas 30 dienų vieną. 
Gamykloje darbininkų dir
ba vos apie trys, šimtai. Bė- 
tono maišymo, pristatymo 
ir liejimo skyriuose darbi
ninkų veik nematyti — vis
kas automatizuota. KėliOš 
mėrgedtėš arbd jūūhi Vyrai 
spaudyda m i! a ū t o matų

knypkuciūs valdo visus 
šiuos skyrius. Kiek daugiau 
žmonių dirba gamyklos kie
me, prie krovimo į vagonus 
'išlietų namams dalių, gele
žies virbalų surinkimo ir 
kituose skyriuose. Gamykla 
užima apie 30 hektarų že
mės plotą.

Gamyklos pareigūnai vi
są mūsų grupę šiltai priė
mė ir išvedžiojo po visus 
gamyklos skyrius. Stebėti
nai moderniškai įrengta 
gamykla. Tai aukštai lavin
to proto, stiprių rankų ir 
paaukotos energijos tėvy
nei produktas. Tą gali pa
daryti tiktai tarybinės sis
temos darbininkai.

Grįžtant į viešbutį, pasu
kome ten, kur jau yra ke
liolika pastatų iš šios ga
myklos nulietų dalių. Ir 
žiūri į pastatą, tai nematai 
niekur vinių nei jokių su- 
dūrimų, rodos, kad jis iš 
vieno cemento nulietas, tik 
matyti tam tikri ruožiukai, 
rodos, kad jie padaryti dėl 
pagražinimo. Stebint tuos 
pastatus, matai gražų vaiz
dą. Vieni žalsvi, kiti raus
vi, treti melsvi. Sienos iš 
lauko nenudažytos — jos 
tokios pagamintos toje mil
žiniškoje gamykloje. Butų 
langės papuoštos papuoštos 
daugiaspalvėmis gėlė m i s, 
kas sudaro tokį stebėtinai 
gražų, gyvą, savin trau
kiantį paveikslą.

Paneriuose
/ J

Antrą • valandą popiet 
vykstame gražiu plentu, ve
dančiu per stebėtinai malo
nų pušyną, ten, kur vokiš
kieji fašistai nužudė apie 
100,000 žmonių. Tai Pane
rių pušynas. Vadas Bergas 
aiškina. Tai žiauraus žudy
mo vieta. Žmones buvo va
romi grioviais prie didžių
jų duobių ir žudomi. Čia 
1941 — 1944 metais buvo 
žudomi tarybiniai piliečiai 
darbininkai, vyrai, mote
rys, seneliai ir vaikai. Pu
šyne buvo žudomi ne vien 
tik iš kitur atvežti, bet ir 
Vilniaus gyventojai. Buvo 
išžudyta apie 7,000 nekaltų 
vilniečių.

Hitleriniai ž m o g ž u- 
džiai, nujausdami artėjantį 
galą ir norėdami paslėpti 
savo kriminalinius darbus, 
1943 metais gruodžio mene 
sį vertė kalinius atkasti la
vonus ir juos sudeginti. La
vonai buvo sukrauti eilė
mis: eile lavonų ir eilė mal
kų, ir taip pakartotinai su
krovė tris didėles krūvas, 
užpylė degančiu chemikalu 
ir juos degirib.

Hitlerininkų pagalbinin
kų dipukų sų kruvinomis 
rankomis yra ir Amerikoje. 
Ar jie prisimena, kaip jie 
skerdė, šaudė nek altus 
žmones? Lietuvių tauta ir 
pasaulio pažangioji visuo
menė niekados nepamirš tų 
žudynių. Lietuvos žmonės 
negali dovanoti žudikams 
už šimtus tūkstančių žmo
nių ir jų nekaltai pralietą 
kraują!

Paneriuose yra mažas 
muziejus, kurį aplankėme, 
sakoma, bus pastatytas di
desnis kaip fašizmo . au
koms paminklas,, ir primini- 
mas daboti, kad ' daugiau 
mūsų Lietuvoje tai rieatši- 
kartotų. Aš net negalėjau 
žiūrėti į tuos paveikslus, 
rodančius, kaip sužvėrėję, 
be jokio gailesčio karei
viai šautuvais stumia nuo
gus vyrus, moteris ir vai
kus į duobės. Baisūs, širdį 
vėriaritiš reginys/ Net sūri-

ku įsivaizduoti ir suprasti, 
kad dvidešimtame amžiuje 
galėtų rastis tokių žvėriško 
būdo žmonių, kaip fašistai! 
Kai išėjau iš muziejaus, la
bai smarkiai lijo. Kaip ku
rie vyrai ir moterys lipo į 
kalną ir ėjo per mišką pa
žiūrėti tų duobių, kuriose 
tie žmonės buvo sumesti ir 
sudeginti. B’et aš jau nega
lėjau eiti: žiaurūs, nekaltų 
žmonių kankinimo paveiks
lai ir palydovo aiškinimas 
apie šiuos siaubingus fašis
tų žudymus man širdį taip 
suspaudė, kad vos kvapą 
galėjau atgauti. Prisimi- 
minus tuos vaizdus, negali
ma susilaikyti neišliej u s 
ašarų. Ir dabar, šiuos žo
džius rašant, rieda ašaros. 
“Ramiai” ošia Panerių pu
šynas !

(Bus daugiau)

SPORTINIAI DVIRAČIAI 
VAIKAMS

Šiaulių dviračių gamyklos 
konstruktoriai sukūrė naują 
vaikišką sportinį-turistinį dvi
ratį “Strėlė.” Dviratis turi 
tris bėgius, yra labai lengvas 
įr patogus naudojimui.

Šiaulių dviračių gamyklos 
kolektyvas pirmasis Tarybų 
Sąjungoje pradėjo gaminti 
vaikiškus sportinius dviračius.

Nuotraukoje: kiaulių 1-osios 
septynmetės m o k y klos 7-os 
klasės moksleivis .'Zigmas Sa
vickas išbando naują dviratį.

Sukako 172 m. JAV 
pakraščių apsaugai

Washingtonas. — Rug- 
piūčio 4 dieną sukako 172 
metai nuo įsteigimo Jungti
nių Valstijų Pakraščio ap
saugos (Coast Guard).

Pakraščių apsauga buvo
įsteigta 1790 metais. Nedi
deli. greiti apsaugos 
laivai veikia Atlante ir Ra
miajame vandenyne. J i e 
saugoja nuo įvežimo iš kitų 
šalių prekių, teikia pagal
bą nelaimės ištiktiems pa
kraščiuose laivams, suren
ka žinias apie audras, tyri
nėja jūrų gylį, Atlante in
formuoja laivus apie iš
plaukiančius ledų kalnus 
(“aisbergus”) iš Šiaurinio 
vandenyno ir atlieka kitas 
pareigas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė kores
pondentams, kad jeigu 
Chruščiovas atvyks į Jung
tinių Tautų Asamblėją, tai 
jis tarsis su juomi vakari
nio Berlyno reikalais.

Seulas. —Pietų Korėjoje 
siaučia reakcija.

4 p.-Laisvė (Liberty)— Am

Binghamton, N. Y. 1
Mūsų ligoniai

Susirgo du LDS 6 fiio^ 
pos nariai: Walter Šimkus
dabar randasi Wilson 
Memorial Hospitalyj. Jis 
mano, kad bus reikalinga 
operacija, ir prašė, kad už- 
malduočiau dėl pašalpos.

Florence EwnowyraLDS 
6 kuopos pirmininkės Ma
ry Kazlauskienės duktė. 
Florence randasi Bingham- 
tono General Hospitalyj. 
M. Kazlauskienė dėl savo 
dukters ligos yra labai su
sirūpinusi, taipgi jos vyras 
Walter ir keturi vaikučiai.

Linkiu abiem ligoniam 
sėkmingai ir greitai išsveik- 
ti, o jų šeimoms stiprios 
ištvermės.

•

Pastebėjau, kad vietos 
anglų laikraštis “The Eve
ning Press” įtalpino laik
raštininkų raportą apie jų 
patyrimus Tarybų Sąjungo
je, kada jų 13 lankėsi Ta
rybų Sąjungoje ir ten iš
buvo 23 dienas.

Laikraštininkai gražiai 
atsiliepė apie Tarybų SąL 
jungą. Jie yra dėkingi ūz 
gražų ir draugišką priėmi
mą. Mr. Miller plačiai ap
rašė savo patirtus įspū
džius Tarybų Sąjungoje.

Onytė Welhis

Worcester, Mass.
Apie buvusį meno pikniką

Rugpiūčio 12 dieną buvo 
skaitlingas menininkų pik
nikas. Džiugu, kad turėjo
me ir iš toli svečių. Iš to
liau turėjome skaitlingiau
siai svečių iš New Yorko ir 
New Jersey valstijų, o to
limiausia viešnia buvo Ona 
Kazilionienė iš Clevelando. 
Merkių ir Walentu šeimos 
buvo iš Philadelphijos. fls 
Hartfordo, kaip visada, sų» 
Laisvės choro nariais atvy
ko graži grupė rėmėjų. Sve
čių sutikimu ir jiems nak
vynėmis rūpinosi R. Janu
lis.

Kadangi jau buvo pikniko 
aprašymas “Laisvėje,” tai 
nekartosiu. Varde rengėjų 
aš tik prašysiu visus sve
čius ir viešnias nerūstauti, 
jeigu kam teko susidurti su 
trūkumais. Dėkui visiems 
ir visoms už skaitlingą at
silankymą.

Piknike sunkiai dirbo: 
Lukai, Januliai, H. Smith, • 
M. 'Šiupėnienė, M. Meškie- 
nė, M. Norus, O. Skralskie- 
nė, O. Vosylienė, E. Pil
kauskienė, L. Ausiejienė, V. 
Žitkus, J. Deksnys; E. Ka- 
napkienė, J. Jaskevičius ir 
A. Sukackas. Didelis jie^ 
ačiū. Ačiū Jonui Dirveliui 
už patarnavimą su garsia^ 
kalbiu. Ačiū Janinai De- 
mikienei už paaukotą dide
lį tortą. M. S.

PATAISA
“Laisvės” No. 68, G. Ši

maičio koresponden c i j o j e 
pas mus įvyko klaida. Ten 
pasakyta, kad “Laisvės” 
naudai piknikas įvyks rug
sėjo 3 d., o turėjo būti rug
sėjo 9 dieną. Atsiprašome.

Redakcija

Singapūras. — Singapū
ro gyventojai rugsėjo 1 d. 
balsuos ar verta jungtis į 
Malaysia federaciją.

Bronsvillė, Texas. — Mi
rė penkių vaikų tėvas Dans 
Fix, kurį besimaudant 
įkando ryklė. V

Syd'ney. — Sustreikavai 
4,000 australų laivakrovių.
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Taipgi skaitė 
visokius laik-

persikėlė gy- 
bene

Mirė Pranas Raškinis
< Rugpiūčio 20 dieną gavo
me trumpą pranešimą nuo 
Onos Raskinienės, kad rug
piūčio 17 d. mirė jos gyve
nimo draugas Pranas Raš
kinis, sulaukęs 78 metų am
žiaus. Mirė ligoninėj ir po 
sunkios operacijos.

Pranas Raškinis iš amato 
buvo šaunus laikrodžių tai
sytojas, ilgus metus gyveno 
Brooklyn, N. Y., ir ten vei
kė su darbininkų klasės 
žmonėmis. Buvo “Naujie
nų” prenumeratorius ir rė
mėjas nuo pirmo “Naujie
nų” numerio, 
ir kitokius 
raščius.

Vėliau jis
venti į Easton, Pa., 
1940 metais. Kadangi ma
no ir P. Raškinio politiniai 

^nusistatymai buvo skirtin
gi, nes jis buvo naujieninis 
socialistas, o aš buvau lais- 
vietis progresistas, tai su 
P. Raskiniu prisieidavo la
bai dažnai pasikritikuoti 
politiniais darbo klasės rei
kalais, o ir į spaudą kai ka- 

4/la parašyti. Šiaip P. Raški
nis buvo džentelmaniškas 
laikrodininkas, kaip jo žmo
na Ona išsireiškia, jis buvo 
baltakalnieris.

Užstojus 1946 metams, 
mes abudu su P. Raskiniu 
apleidome Eastoną. Ji iške
liavo į San Diego, Calif., 
priemiestį El Cajon, o aš iš
važiavau į Floridą nuolati
niam apsigyvenimui. Bet 
kokiu tai netikėtu būdu 
mes pradėjome susirašinė
ti su P. Raskiniu laiškais. 
Žinoma, jis kritikavo Flori
dos gyvates ir krokodilus, 
o aš neapsileidau, ypač apie 
tuos Los Angeles dūmus, 
kuriuos vadina smogais, na, 
ir ką kita. O 1958 metais iš 

^Floridos aš nuvažiuoju sta- 
čiai į Kaliforniją, ir pirmu- 

' tinis mano sustojimas bu
vo pas Praną Raskinį, ir aš 
labai nustebau, kad jis nebe 
tas pats žmogus, koks buvo 
Eastone. Po staleliu gulėjo 
glėbys “Naujienų,” kurias 
aš pradėjau vartyt. P. Raš
kinis, kreivai pažvelgęs, sa
ko: “Netočik tų šlamštų, 
geriau išsigerkime ir apie 
ką nors pasikalbėkime.” To 
aš negalėjau suprasti.

Apkeliavęs Los Angeles, 
Yucaipa ir San Francisco, 
po keturių savaičių laimin
gai sugrįžau į saulėtą Flo
ridą. Ta proga parašiau į 
“Laisvę” savo kelionės 
įspūdžius. Ir vieną kopiją 
pasiunčiau P. Raškiniui. 
Gavau nuo jo atsakymą. 
Jis buvo patenkintas. Po to 

-^mes labai dažnai susiraši
nėjome, ir jis pradėjo labai 

j skųstis man prieš “Naujie- 
’ nas,” ypač kad “Naujienos” 

jį ignoruoja ir netalpina jo 
raštų, kritikuojančių “Nau
jienų” socialpatriotišką jų 
nusistatymą. Stačiai pra
keikė Grigaitį. Štai čia pa
duodu iš vieno P. Raškinio 
laiško ištrauką:

“Kaip jau esu rašęs, su 
‘Naujienomis’ ir mano san
tykiai nelabai koki, nors 
nuo ‘Naujienų’ atsiradimo 
visuomet joms parašyda
vau, nors kaip rašė j as la
bai prastas, šiandien ‘Nau
jienos’ remia didįjį kapita
lą, bankierius, na, o aš ki
toks nebūsiu kaip darbinin
kas. Tad mūsų nusistaty
mas d.aug skiriasi Lietuvos 
klausimu. ‘Naujienose’ tel
pa tik toki raštai, > kurie 

{ Lietuvą purvina, na, o aš 
kitoks nebūsiu kaip lietuvis. 
Kada Smetona su karinin
kais valdė Lietuvą, lietuviš
ki komunistai su panieka 

žiūrėjo į tokią fašistinę dik
tatūrą. Aš nesutikau su 
Smetonos viešpatavimui Lie
tuvoj. ‘Naujienos’ purvina 
Fidel Castro, Kubos vadą, o 
aš jį gerbiu kaip Kubos 
biednuomenės L i n c o 1 n ą. 
‘Naujienų’ ėdi to rialai, ap
žvalgos ir kiti raštai atsi
duoda Birch susaidės kal
bėtojų medžiaga. Kad ne
būtų komunistų,
noms’ neliktų nieko 
giau rašyt, kaip tik apie 
raugytus kopūstus.”

Kituose laiškuose 
buvęs draugas Pranas Raš
kinis dar smarkiau kritika
vo “Naujienas” ir jos savi
ninką P. Grigaitį.

Lai būna jam lengva Dė
dės Šamo žemelė. Didelė 
užuojauta jo žmonai Onai.

V. J. Stankus

‘Naujie- 
dau-

mano

Lawrence, Mass.
Rugpiūčio 8 d. su A. Kaz

lauskais ir I. Chuladais va
žiavome į Washingtono kal
ną Baltųjų kalnų srityje, 
New Hampshire valstijoje.

Pakelėj sustojome pas Ži- 
laičius, kurie gyvena Lin- 
coln’e, N. H. Chulada, nors 
pas juos seniai buvo, sura
do. Jie mus maloniai pri
ėmė, pavaišino ir plačiai 
pasikalbėjome.

Lincolnas nedidelis mies
telis, lietuvių yra tik apie 4 
šeimynos. Dirbtuvių ma
žai, randasi vieno popie
riaus gamykla, kur dirba 
apie 400 darbininkų, dau
gumoje suvažiuojančių iš 
apylinkių. Žilaitis ten bu
vo prižiūrėtoju per kelioli- 
ką metų, o dabar yra pa
sitraukęs į pensiją. Žilaitis 
jau yra 80 metų amžiaus, 
jo žmona 67 metų, bet abu
du gerai atrodo. Jie užlai
ko daržovių ir mėsos krau
tuvę. Linkiu jiems daug lai
mės.

Baltieji kalnai įdomūs, o 
dabar, kada pasipuošę ža
lumynais, tai labai gražiai 
atrodo. Jie yra aukšti, apie 
3,000 pėdų virš jūrų lygio, 
o kalnas Washing ton — 
6,000 pėdų virš jūros. Kai 
į jo aukštumą užvažiavome, 
tai jautėme ausų užgulimą, 
net ir kojos netaip klausė. 
Mat, tokiame aukštyje oro 
spaudimas yra žymiai ma
žesnis, negu žmogaus kūno 
spaudimas iš vidaus į lau
ką, tai ima biskį laiko iki 
abispūdis susibalansuoja.

Kazlauskai sakė, kad ru
denį kalnai labai gražiai at
rodo, tai gal dar teks ten 
nuvykti ir gamtos 
pasigėrėti.

grožiu

atvykę
Chula- 
ir bro-

Iš Floridos buvo 
Rapolas ir Marytė 
dai aplankyti brolį 
lienę B. A. Chuladus, taip
gi ir kitus draugus ir drau
ges. Lankėsi ir Maple Par
ke. Jie prieš penkerius me
tus išvyko iš Lowe Iii o į 
Floridą.

Ig. ir R. Chuladai buvo 
surengę parę svečių atvyki
mo proga. Ig. Chulada iš
šaukė draugus ir drauges 
išsireikšti, taipgi ir svečius. 
Svečiai sakė, kad jiems gy
venti Floridoje patinka.

S. Penkauskas atsikreipė 
į dalyvius, kad paremtų ko
votojus, kurie kovoja Už 
JAV žmonių civilines lais
ves. Dalyviai nuoširdžiai 
atsiliepė ir suakojo $15.65.

Aukojo sekamai: A. M. 
Kazlauskai $2. Po $1: L.
A. Grosai, A. Chuladienė,
B. Chulada, R. Chulada, M. 
Chuladienė, S. ir S. Pen- 

kaustai, J. A. Kodžiai, V.

Chuladai, A. Dambrauskas, 
A. Navickas, S. Šlekys, o 
o kiti aukojo po mažiau. A- 
čiū už aukas! ’

Vyksime j pikniką
Sekmadienį j rugsėjo 9 d., 

Olympia Pa^u! Worceste- 
ryje, įvyksta/ (piknjj^ąs./ Va
žiuosime busu. ..Lawrencie- 
čiai būkite 11 vai? ryto prie 
Lietuvių klubo, 41 Berkeley 
St.; haverhilliečiai matyki
te A. Kazlauską, prie Maple 
Parko būkite ne vėliau 11:- 
30 vai. ryto. Busas išeis iš 
visur nuskirtu laiku.

S. Penkauskas

New Haven, Conn.
Svarbus parengimas

Rugpiūčio 21 dieną įvyko 
LLD 32 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė, kaip 
paprastai. Kuopos organi
zatorė Barbora Medley ati
darė susirinkimą. Tvarkos 
vedėju buvo išrinktas Jo
nas Petkus.

Atlikus kitus kuopos rei
kalus buvo svarstoma pie
tų parengimo reikalai. Pie
tūs yra ruošiami rugsėjo 9 
d., Lietuvių svetainėje, 243 
Front St. Pradžia 1 vai. 
dieną, kaina tik $2.50.

Išrinktos gaspadinės: A- 
lena Šoliūnas, Antosia Šo- 
liūnas, Barbora Medley, Ie
va Rudman, M. Valinčienė 
ir gelbėti pasižadėjo Agnes 
Gutauskienė, nors ji dar vis 
ranka yra pasirišus, bet ti
kisi, kad iki to laiko su- 
sveiks. Visos 
gaspadinės, tai 
skanius pietus.

Labai svarbi 
kad Laisvės choro vedėja 
Wilma Hollis, iš Hartfordo, 
pranešė, jog choras daly
vaus mūsų pietuose. Reiš
kia, mes. vėl galėsime gė
rėtis jo gražiomis dainomis.

patyrusios
pagamins

naujiena,

Buvau nuvykęs į Middle
town miestelį aplankyti 
Bagdonus. Agota Bagdo
nienė skundėsi, kad jai daž
nai skauda galvą, o Felik
sas — kad jo širdis “šlu
buoja.” Bet ir jie pasiža
dėjo rugsėjo 9 d. dalyvauti 
mūsų pietuose. Linkiu jiems 
pasveikti. J. Kunca

Pa-

Mirusių krauju 
gelbėja gyvus

Maskva. — R. G. A.
fomovas, vadovas laborata- 
rijos Skilifosofskio Institu
to, sako, kad jie pavartojo 
apie 30 tonų mirusių žmo
nių kraujo gelbėjimui gy
vųjų.

Jis sako, kad jau nuo 
1930 metų žinoma, kad stai
giai mirusio žmogaus krau
jas, nuo kokios nors nelai
mės, per tam tikrą laiką 
yra taip pat geras, kaip ir 
donerio.

Ypatingai TSRS dakta
rai vartojo plačiai laike 
Antrojo pasaulinio karo už
muštų karių kraują gelbė
jimui sužeistųjų.

APIE KORTAS
Kortos-kazyrės Europą 

pasiekė iš Indijos. Kada jas 
kas išgalvojo—davinių nė
ra. Europoje jos pasirodė 
13-ojo amžiaus pabaigoje— 
jas* pargabeno kryžiuočiai.

Tik 1870 metais pradėjo 
kortas gaminti su paveiks
lais. Kas dėl jų skaičiaus, 
tai Italijoje “kaladę” suda
rė 56 kortos, Francūzijoje 
52, Anglijoje 56, kurių tar

pe 22 yra su paveikslais. 
Vėliau anglų sistema paė
mė viršų.

Danutl žilaityte

TENAI, KUR SRAUNI NYKAi

(Specialiai “Laisvei”)

nuo kumetyno te
kėjo tolėliau, ,į rytus, tačiau 
yisi aplinkiniai gyventojai 
jho£ ' Wdįh’o' > (Nykti s, 'ųūmę- 
čiaiš. p J11“y į 

Kai sekmadieniais jie, dąr 
neatitiesę'kaip,reikiūtit! nuo 
darbo braškančių’ nugarų, 
linguodavo visi būreliu į Il
guvos miestelį nusipirkti 
muilo ar degtukų, miestelio 
moteries už jausdamos aik
čiodavo :1

—Ai, ai, ar matei Mary
tės Pauliuvienės ranką? 
Sutinusi lyg kaladė. Įlindo 
laukuose bedirbant kažin- 
kas. Pas daktarą eiti Ma
rytė neišgali, o lauko žoli- 
kės, matai, nepadeda.

—Žiū, Urbonas, kerdžius, 
vis dar persikreipęs nuo to 
sykio, kai pono Frico žaloji 
į petį ragus suleido, žmo
gui blogai, o Fricas juokia
si, kad Urbonas karvių ka
ralius, pavaldiniai neklau
so. Ponui iš visko tik juo
kai.

—Et, sakau, gyvenimas. 
Mums jau prastai, o tiems 
kumetėliams tik juodžiau
sias vargas. Žiū, eina, vos 
kojas pavelka, dar nukris 
katras kur pakely.

... Į vakarą, kai didžiulė 
raudona saulė tyliai užges
davo Nemune ir tik neno
rėdavo užgesti jos atšvais
tai, kai lankoj įsigarsinda- 
vo žiogai, lenktyniaudami 
su sraunios Nykos šniokš
timu, kumečiai būreliu tylė
dami linguodavo atgal į ku- 
metiną, ilgą, nusišėrusį, vi
są kiaurą pastatą.

Žmonės tylėjo. Apie ką 
jie galėjo kalbėtis?

Kad rytoj,- vos tik prašvi
tus, jie šoks’iš lovos, kie
tos, pakreiktos šiaudų, už
tiestų suplyšusią paklode, 
bėgs bėgte į laukus dirbti 
bijodami, —• o gal ponas 
Fricas jau laukia jų su 
skaudžia lazda rankoj, su 
keiksmais lūpose...

Tą gerai žinojo visi; ir 
Marytė Pauliuvienė, malo
naus veido, išgąsdintų, 
baikščių akių jauna mote
ris, ir Kajetai, ir Mockaus 
Pranas, visuomet paskendęs 
bėdose, visuomet susirū
pinęs sergančia žmona ir 
trim mažom dukrytėm, ir 
Šimuliūnai, ir Degutis, ir 
Paškevičiai, ir Urbonas, 
kuris visą kelią patyliukais 
keiksnojo ir poną Fricą ir 
jo karves, — jam vėl įniko 
skaudėti užgautą petį.

Apie ką jie galėjo kalbė
tis?

Kiekvieno vargai, bėdos 
šimtus kartų buvo kalbėta, 
perkalbėta.

Laikraščių jie neskaitė. 
Knygų irgi neskaiė, nes ne-

0 gal apie tai, kad Ne
munas, nutviekstas besilei
džiančios saulės, buvo toks 
žavus, tokie puikūs raudo
ni, rausvi, gelsvai fioleti- 
niai, žalsvi atspindžiai žai
dė jame, tarsi neatsargus 
dailininkas netyčia būtų su
pylęs pačius gražiausius sa
vo dažus; ar apie tai, kad 
Nykos šniokštimas, į kurį 
kartas nuo karto, tarsi 
lenkt yniuodami, įsimaišy
davo žiogai savo čirškimu, 
skambėjo tarsi nepakarto
jama,' gražiausia muzika, 
kad rodos sustotum padau
gėjo vidury aptilusių laukų, 
ant kurių jau krenta šviesi 
migla, sustotum ir klausy- 
tumeis, klaus y t u m e i s iki 
aukštoje padangėje patekės 
pilnatis, užplieks pirmosios 
žvaigždutės. J.- O vėjukas iš 

sodų vis neštų gardžius 
nokstančių vaisių kvapus.

Ne, apie tai žmonės nė ne
galvoja, nė''kalbėjosi. Ne
munas visada kas vakarą 
kas vakarį’’'prabildavo lan
koj žiogai, eidami lenkčių 
su Nykos šniokštimu, sute
mus visada žiebėsi žvaigž
dės, ant laukų krito blyški 
jų šviesa, uždegdama dide
lius ir mažus rasos lašus. 
Taip, buvo gražu, tačiau 
kumečiai į tas grožybes žiū
rėti neturėjo laiko. Daug 
žvaigždžių reiškė kaitrią 
rytdieną, reiškė, kad pra
kaitas nuo jų įkaitusių kū
nų žliaugte žliaugs. Reikė
jo skubėti namo, kuo grei
čiau gultis į lovą, bent kiek 
atsilsėti prieš sunkų darbą.

Ir kai mažoji Urbonų Al
dutė, pamačiusi obuolį, įsi
geidė jo, tėvas subarė ją:

—Tylėk, išgirs Fricas, pa
matysi ...

... O kitą rytą, pasku
bom užgraužę ašakotos 
duonos, ją užgėrę vandeniu, 
tekini žmonės bėgo į lauką 
ir neatradę tenai jų tykan
čio su lazda pono, džiaugė
si.

Tai jau buvo džiaugsmas.
Jie nežinojo, kad gali bū

ti ir kitoks džiaugspias. A- 
pie tai jie ir negalvojo.

Linko prie žemės pri
brendusios rūgi ų varpos, 
jas skubiai reikėjo kirsti, 
vežti į kluonus, paskui pra
sidės kviečiai, atolas, pas
kui vaisių skynimas, javų 
kūlimas, kiti darbai. Ponas 
Fricas žemės turėjo daug, 
apie 200 hektarų ir žemė 
buvo gera, riebi, javai kaip 
mūrai užaugdavo. Ponas 
Fricas turėjo dideles ban
das, daug miško, sodų, jau
kius namus su daugybe 
kambarių, pro kurių langus 
plieskė šviesos; skambėjo 
muzika. O jie, kumečiai, 
teturėjo mažučius sklype
lius, kuriuose nė bulvių pa
kankamai neužaugdavo, lai
kė po nusususį paršiuką, 
kelias vištas, turėjo žemą, 
tamsią, šaltą gryčią, kurio
je žiemą vos galėjai išbūti. 
Nebuvo malkų. Ponas Fri
cas savo mišką saugojo 
kaip akį.

Žmonės išlaužydavo Ny
kos karklynus, išrankioda
vo visas sausas šakas, sude
gindavo kumetyno tvoras. !

1941 metais Fricas išva
žiavo V o k i e t i j on, dvarą 
pardavęs ponui Janulaičiui.

Kumečiai kalbėjosi:
—Negi sapnas buvo tie 

ketu r iasdešimtieji metai ? 
Žemes išdalino.. 
vėl ponas.

Ėjo dienos, metai, 
ji metai. 1943 metai, 
miškai dar labiau išsiplėtė, 
sodas suaugo, laukai padi
dėjo, o žmonės vienodai len
kė nugaras, liejo prakaitą 
laukuose, nežinodami nei 
poilsio, nei džiaugsmo.

.. .Ir štai 1962 metai. Ne 
vieni metai praėjo, ištisa 
metų eilė. Buvusioje dvaro 
žemėje įsikūrė “Paveliuo- 
nos” tarybinis ūkis. Kaip 
dabar tenai? Kaip gyvena 
buvusie j i kumečiai ?

Štai Nemunas, tik jis nu
rimęs, po dažnų lietų ištvi
nęs. Štai Nyka, tokia pat 
sravi, trukšminga. Štai miš
kas, laukai, štai keliukas. 
Prie sodo susitinku apyjau
nę nedidukę moterėlę. Lyg 
Pauliuvienė būtų, tačiau 
anos akys baikščios, skaus
mingos, o šiosios akys žiū
ri ramiai, drąsiai.

dabarO

1942- 
Pono

sako ji užklausta ir pakvie-
• . . !>'/ <!'' $ 

čia vidun. Nustembu įėjus. 
Kadais čia stovėjo lova, 
prikreikta šiaudų, tenai bu
vo sulūžęs stalas, trikojė 
kėdė, ant kudos baugū bū
davo sėstis, o dabar čia 
n a u j i moderniški - baldau 
kaip mieste. Prie ladgo ’ge
ras radijo apai'ątąs, šviesu, 
sienos naujai išdažytos.

—Ką čia kalbėti, — sako 
Maryte. — Dabar kitas gy
venimas. Neduok dieve, jei 
anasai grįžtų... Bet ne
grįš! Aš dirbu fermoj. Pri
žiūriu 270 kiaulių. Mat, ko
kia bagota! O anksčiau vie
no paršelio nevaliodavau 
išauginti. Padeda ir duktė 
Birutė. O sūnus Algis me
chanizatorius, — sako ji ir 
jos akys sušvinta džiaugs
mu.

—Va, valdžia viską atre
montavo, šviesu, šilta. Tu
rime elektrą. Kas vakarą 
klube būna kinas. Anksčiau 
parėjai iš darbo, žnekt į lo
vą, o dabar ne, ir paskai
tyt norisi, ir kiną pamatyt, 
ir muzikos paklausyt. Juk 
nebejauna aš, o nenuvargs- 
tu. Dėl to, kad ne ponui, o 
sau dirbu.

—Greit iš čia visi išsikel- 
sim, — tęsė ji. — Ant kal
no, gyvenvietėj baigia sta
tyti naujus namus, įkurtu
vės bus.

Smagu kalbėtis su Pau- 
liuviene, tačiau ir kitus no
risi aplankyti.

Praną Mockų randu besi
kalbantį su Stasiu Šimuliū- 
nu.

—Štai sodą norim plėšt,— 
sako Mockus, —tai ir šne
kam, kur būtų geriau, ar 
čia, ar prie Nykos, tenai 
užuovėja.

Mockus — išvežioja fer
mai pašarus, o Šimuliūnas- 
traktoristas. Abu sako, kad 
gerai uždirba, kad visko 
turi.

Prano žmona tebegyva, o 
visos trys dukrelės jau šei
mas turi.

—O maniau, kad neužau
ginsiu aš jų, — sako Moc
kus, — ir jo šviesiu veidu 
praslenka šešėlis. — Čia 
dukros mažutės, čia žmona 
serga, o tie darbai, o valgyt 
reikia, o nieko nėra, tik 

354du Metu Sukakties bei 
Jubiliejaus Iškilmes

Olympia Parke
Shrewsbury -Worcester, Mass.

1927 metais Lietuvos Sūnų draugystė susivienijo 
(“susiženijo”) su Apšvietos Bendrove. Įkūrė Olym
pia Parką ir inkorporavo kaip pašalpinę draugiją bei 
organizaciją vardu L. S. ir D. B. Draugija. Taigi 
šiemet sukanka 35 metai, kai ta vienybė įvyko. Tai 
ir bus jubiliejaus atžymėjimas sekamomis dienomis:
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Rugsėjo-September 1, 2 ir 3
PROGRAMA:

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

Rugsėjo 2 d. atstovaujanti vienybę asmenys 
vyras ir moteriškė. Puikūs iškilmės pietūs. 

Po 1-mos vai. dieną prakalbėlės ir dainos.

Rugsėjo 3-čią išdalinimas vertingų dovanų ir 
šokiai prie šaunaus Jono Dirvelio orkestro.

Įžanga veltui.

Kviečiame visus atsilankyti. KOMISIJA

žiurkes pakertom šninneja. 
Pats irgi vos vos krutu. 
Išeinu būdavo vakare į lau
ką, pas poną šviesu, o pas 
mus spinksulės rūksta. Taip 
juoda širdy, rodos, tik nu
eit kur Nyka šniokščia, tik 
pult jon...

Prie mūsų prieina nedi
dukė moteris su dviem mer- 
iiioin, matyt, dukterim. 
Nęgi čia būtų Urbonienė? 
Urbonienė visada, kiek pa
menu, vilkėjo seną jau ne
žinia kokios spalvos ap
siaustą, ryšėjo lopytą, užlo
pytą skarelę, o šioji puikuo
jasi juodais kailiniais, užsi
gobusi brangia pūkine ska
rele.

—Iš miesto sugrįžtam, te
levizorių pirkom, rytoj at
veš, sunku tempt,—prakal
ba kapodama žodžius.

Tikrai Čia Urbonienė su 
dukterim Aldona ir Ele.

Sužinau, kad Urbonas jau 
seniai pasimiręs, kad duk
terys dirba tarybiniam ūky. 
o kitais metais abi stos mo
kytis.

Urbonienė norėtų dar pa
sišnekėti, pasipasakoti, ta
čiau dukterys skuba. Jau 
vakaras, reikia ruoštis, yra 
atvažiavęs teatras.

...Grįžtu atgal. Diena 
užgeso. Padahgėj žiebiasi 
žvaigždės. Buvusio kume
tyno languos sušvinta elek- 
t r a. Durys atsidarinėja, 
žmonės renkasi į būrelius, 
eina į klubą. Eina gyvi, šne
kučiuodami, žvalūs.

Argi tai tie patys kume
čiai, kurie tada vos pavilk
dami kojas linguodavo į 
į miestelį? Ir judesiai jų 
tada buvo lėti ir akys pri
gesusios. O dabar jų akys 
spindi džiaugsmu. Todėl, 
kad jie nebe kumečiai. To
dėl, kad jie pažįsta laisvo 
darbo džiaugsmą. Todėl, 
kad laukuose jų ne tyko po
nas su lazda rankoj, su 
keiksmais lūpose. Todėl, 
kad ateitis jų užtikrinta ir 
šviesi.

PRANEŠIMAS
MIAMI, FLA.

L. S. Klubo susirinkimas ir pik
nikas atsibus rugsėjo 2-rą dieną, Že- 
konių sode. Girdėjau, kad kas to
kio bus nepaprasto (“surprise”) dėl 
moterų ir vyrų. Taigi nepamirški
te vietos ir laiko.

Kviečia komitetas

*
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/ Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS : 

Lietuviai poetai Maskvoj
Neseniai teko sutikti vie

no Niujorko universiteto 
rusų literatūros profesorių, 
kuris neseniai lankėsi Mask
voje. Ten jis susipažiilęs 
su profesūra ir literatais. 
Bematant jis pradėjo pasa
koti, kaip šiandien nuošir
džiai bendradarbiauja rusų 
rašytojai su kitų tarybinių 
tautų rašytojais. Daugelį 
jų rišanti nuoširdi draugys
tė. Jis nurodė Eduardo 
Mieželaičio ir Andriejaus 
V o z n e s e n skio bičiulystę. 
Abu jie neseniai lankėsi 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, abu jie rašė apie šį 
vizitą, abu jie su nuošir
džiu draugiškumu atsiliepia 
apie amerikiečius. Jų pas
kutinėse poemose jaučiasi 
ir kai kurių įžymiųjų Ame
rikos poetų nuotaikos.

Vis daugiau spaudos 
iš Lietuvos

Kaip praneša “Four Con
tinent” knygynas, kuris 
specializuojasi Tarybų Są
jungoje išleidžiamų leidinių 
pardavinėjimu, sako, kad 
1963 metais dar daugiau da
bartinėje Lietuvoje išlei
džiamų leidinių pasieks 
užsienio skaitytojus. “Mū
sų Sodai” ir “Mūsų Girios,” 
“Genys,” “Lietuvos pionie
rius” ir “Komjaunimo tie
sa” — jau paaugusiam jau
nimui. Žurnalas “Komu
nistas” rusų ir lietuvių kal
bomis — tiems, kurie do
misi komunizmo teorija. 
E k o n o m i štai galės gauti 
ti “Liaudies ūkį.” Kultūri
ninkai — “Mokslą ir gyve
nimą,” “Mokslą ir techni
ką.”

Gražiai reda g u o j a m a s 
“Moksleivis,” be politinio 
apšvietimo, dažnai turi 
rinktinių straipsnių. Išei
viams rašytojams turėtų 
būti įdomus literatūros žur
nalas “Pergalė” ir “Litera
tūra ir Menas,” abu kruopš
čiai redaguojami leidiniai, 
atskleidžia, kas ir ką pasie
kė lietuviai rašto ir dailės 
kūrėjai tėvynėje.

Naujiena yra, kad atei
nantiems metams siūloma 
užprenumeruoti ir vienas iš 
įdomiausiai ir meniškiau
siai redaguojamų žurnalų 
Vilniuje “Šluota.” Vyr. re
daktorius Bulota su Kiau
leikių iš tikro moka “šluo
ti.” Taip pat už vieno vyno 
bonkos kainą — $4.00 — są
moningas išeivis lietuvis ga
li užsiprenumeruotų dukart 
mėnesinį “Švyturį,”' spalvo
tai iliustruotą. Neseniai 
“Švyturyje” tilpęs Jono 
Deksnio rašinys apie kai 
kurių “laisvinimo” veiklą, 
bendradarbiaujant su šnipi
nėjimu susirūpinusiomis va
kariečių ir kitokiomis agen
tūromis, buvo smūgis ir 
profesionalams “laisvinto- 
jams” Amerikoje, nuo ku
rio jie sunkiai atsigaus. Pa
aiškėjo daugeliui, ko buvo 
vertos jų kalbos apie lietu
vių “laisvę,” “nepriklauso
mybę.”

Taip pat bus galima už- 
sisakyt ir vieną iš daugiau
siai išeivijai skiriamų žur
nalų “Sportas.” Mokyto
jams, kuriems įdomu, kaip 
veikia komunistinėje siste
moje mokykla ir kodėl dau
guma lietuviukų tėvynėje 
yra pionieriais .ir komjau
nuoliais, tiktų pasiskaityti 
“Tarybinė mokykla,” arba 
“Tarybinis mokytojas.” 
' Moterys Lietuvoj turi sa
vo žurnalą “Tarybinė mo
teris.” Aišku, gali būti gau

nama “Tiesa,” bet kataloge 
nepažymėtas vakarinis 
“Tiesos” leidinys “Vakari
nės naujienos.”

Gaunamas dabar ir “Vals
tiečių laikraštis,” kuris gali 
būti įdomus kiekvienam, 
kuris domisi, kaip ir kiek 
pasikeitė lietuviško kaimo 
gyvenimas.

Dar pažymėtas laikraštis 
“Jaunimo gretos.”

Provincijoj išeinanti spau
da užsienin, matyt, nesiun- 
čiama — kaip tai nepažy
mėta kataloge “Kauno tie
sa,” arba Klaipėdos, Šiaulių 
ir kitu miesteliu dienraš
čiai.

Angarietis “visiškai 
reabilituotas”

Neseniai Lietuvos Kom
partijos generalinio sekre
toriaus Antano Sniečkaus 
kalboje, viename Angarie- 
čio minėjimų, tilpo šitoks 
išsireiškimas, kaip paskelb
tas “Tiesoje”: “...Stalino 
asmenybės kulto laikotar
piu teisėtumo pažeidimai | 
padarė sunkius nuostolius 
Komunistų partijos kad
rams. Neteisėtumo aukomis 
tapo ir eilė žymiųjų Lietu
vos Komunistų partijos vei
kėjų, gyvnusių Tarybų Są
jungoje. Jų tarpe buvo ir 
Zigmas Angarietis. Jis žu
vo 1940 m. gegužės 22 d., 
vos trys savaitės iki darbo 
žmonių pergalės Lietuvoje. 
Partijai, jos lenininiam 
Centro Komitetui ėmusis 
priemonių asmenybės kul
tui ir jo žalingiems padari
niams likviduoti, Zigmas 
Angarietis buvo visiškai re
abilituotas. Lietuvos Ko
munistų partija žinią 
apie tai sutiko su dideliu 
džiaugsmu.”

Kelia Lukšos kultą
“Vanagai iš anapus,” da

bartinėje Lietuvoje išleisto
je knygoje, nauojantis su
rinktais dokumentais ir pa
davimais, daug rašoma apie 
Juozą Lukšą - Daumantą, 
pokario ginkluotų grupių 
Lietuvos miškuose vieną 
vadų. Tuo tarpu “fronti
ninkai” bėgliai iš Lietuvos- 
Ambrazevičiaus grupelė — 
savo leidinyje “Į laisvę” jau 
kuris laikas kuria Lukšos- 
Daumanto “didvyriškumo” 
kultą. Smulkiai aprašomas 
jo gyvenimas, nesigailima 
būdvardžių. Bet taktiškai
nerašoma, kad, pavyzdžiui, 
“didvyrio” ateitininkė-našlė 
žmona neseniai ištekėjo už 
svetimtaučio ir nebesirodo
likusių “didvyrių” tarpe.
Nepasirašytame straipsny
je, kas leidžia spėti, kad jis
parašytas i paties grupelės j jau nerašė
“slapuko” vado, atskleidžia-
ma būdingų detalių. Kad 
Lukša, dar tautininkų reži
mo laikais' buvo įsijungęs į 
“slaptą” ateitininkų judėji
mą, organizavo “pogrindi
nes” ateitininkų kuopeles.

Rašo toliau frontininkų 
slapukasSkirmantas - 
Daumantas- Skrajūnas - 
Miškinis... Šie skirtingi 
kovos vardai, kurių kiekvie
nas atskirai paminėtas kė
lė siaubą priešui (o kas ži
nojo, kur “priešas”?), o ko
vojančiai Lietuvai (o kas gi 
buvo ta “kovojanti Lietu
va”? Ateitininkai?—A. Z.) 
pasididžiavimą, priklausė 
narsiajam partizanų vadui 
Juozui Lukšai...” Rašiny
je vis kartojama, kad “Luk
ša visus kalbino stoti į at
eitininkus.” Nurodoma, kad 
nemaža kitų pokario “ko
votojų” taipgi buvo arba

artimi Lukšos giminės, ar
ba “idėjos c^raugai.” Ra
šoma, kad skaudži a u s i a s 
jiems buvęs momentas, kai 
dar 1947 metais, “užuot pa
guodos ir vilčių, teko pa
tirti tikrąjį Vakarų nusista
tymą, kuris skambėjo tie
siog pavergtųjų išdavi-' 
mu...”

Bet kaip išeina iš tolimes
nio aprašymo, tai Lukša, 
nei jo inspiruotojai VLIKe, 
neišdrįso beprasmį žudymą 
nei užbaigti, nei “kovą pa
skelbti pralaimėtą.” Prie
šingai, tada buvo susidėta 
su vakariečiais žvalgybinin
kais, kuriems terūpėjo pa
naudoti “ateitininkų,” “liau
dininkų,” “krikščionių de
mokratų” ir “voldemąrinin- 
kų” tarpusavio konkurenci
ją savo biznio reikalams — 
rinkti per juos karines ži
nias apie Tarybų Sąjungą.

Rašytojas išveda, kad 
Lukša žuvęs išdavimo auka, 
kitaip, girdi, jo niekad nie
kas nebūtų pagavęs. Čia 
maždaug tuo pačiu stilium, 
kaip nacionalistai vokiečiai 
išveda, jog Vokietija niekad 
nebuvusi sumušta, bet tik 
išduota...

Lietuviai prasimuša
Pavarčius išeivijos lie

tuvišką spaudą, nustembi, 
kaip gabūs yra jauni lietu
viukai, kurių tėvai pasi
traukė iš Lietuvos karo me
tais. Štai tokie Romualdas 
Kašuba ir Ričardas Kontri
mas neseniai apgynė inžine
rijos daktarų disertacijas, 
ir tuoj pat buvo įjungti į 
Amerikos inžinierinį elitą. 
Jie jau skaito paskaitas ki
tiems inžinieriams, kviečia
mi įvairiausioms konsulta
cijoms. Jų netekimas yra 
didelis nuostolis lietuvių 
tautai — jie dirba už dole
rius bendrovėms ir tik kal
ba už “tėvynės meilę.” Vie
nas jų yra net tautininkų 
korporacijos narys, kitas— 
ateitininkas. Laimė, kad 
nemažiau gabūs tūkstančiai 
lietuvių inžinierių pasiliko 
ir buvo išmokyti tėvynėje.

Skandalingi dalykai 
neminimi

Vienuolių marijonų ir 
pranciškonų, bei jiems ar
tima voldemarininkų spau
da, su pasigardžiavimu iš 
“Tiesos” bei “Šluotos” ren
ka žinutes, kur iškeliami 
trūkumai Lietuvoje. Kaip 
tyčia, šio tipo lietuviai žur
nalistai niekad nemato, kas 
dedasi aplink juos.

Štai pranciškonų “Darbi
ninkas” nė puse žodžio ne
užsiminė, kaip jų kaimy
nystėje žiurkės nuėdė pusę 
veido negro darbininko vai
kui Harleme, arba vienuo
lių marijonų laikraštis tik 

apie skandalin
gą elgesį su seneliais priva
čiose prieglaudose ten pat 
Chicagoje. Prieglaudoje są
lygos esančios prilygstan
čios “paranoidiškai endet- 
tai” — grindys apterštos 
purvu, senukai buvo laiko
mi lovose be matrasų. Jie 
verkdami prašėsi valdžios 
pareigūnų iškeliami iš bai
sių namų. Kai kurie kam
bariai buvo vadinami “gy
vačių lizdais.”

Ši prieglauda priklauso 
psichiatrui dr. Leonardui 
Tilkin, kuris iš valdžios už 
558 senelių “priežiūrą” ga
vo apie vieną milijoną do
lerių... Valdžios pastan
gomis visi šie ligoniai buvo 
iškelti į kitas prieglaudas, 
kad atrastų ir jas... ap
krėstas utėlėmis.

Ir kas patikės, kad visa 
šitai atsitinka pas mus A- 
merikoje?

Kritikmoja komunizmo 
dėstymą Amerikoje

Paskutiniu metu vis dau
giau Amerikos vidurinių 
mokyklų įsiveda kursus, 
kur dėstoma apie komuniz
mą. “The New York Times” 
pravedė tyrinėjimą ir rado, 
kad daugelis šių kursų te
prilygsta nemokšiškai ir 
naiviai propagandai, ‘kur 
visą laiką kalama “komu
nizmas yra blogas, blogas, 
blogas.” Rašo “The New 
Y o r k Times,” Amerikos 
įtakingia u s i a s dienraštis: 
“taip, bet jaunuoliai tada

Kodėl siuvėjų uiti ja 
pati neapsivalo?

Šiuo tarpu Niujorkan at
vykusi kongresinė komisi
ją tyrinėja Moteriškų rūbų 
siuvėjų uhiją (United La
dies Garment Workers 
Union). Aišku, kad tai ko
misijai nehŪjJi tikrieji orga- 
hifcuotų darbininkų reika
lai. Aišku, kaip sako unijos 
viršininkai, kad komisijos 
tikslas tik pažeminti darbo 
uniją, tik pakenkti jos 
veiklai.

Betgi, iš kitos pusės, ko-

Verutė Rimkienė 
rašo iš Lietuvos

Sveiki, mieli laisviečiai!
Šią atvirutę rašau jums 

iš Druskininkų. Mes atva
žiavom Čia keletą dienų pa
ilsėti. Gamta čia nepapras
tai graži. Žmonės visi ma
lonūs, draugiški. Atrodo 
viskas sava ir miela. Šį va
karą čia statomas Rojaus 
parašytas veikalas “Pra
švilpta laimė”. Eisim pažiū
rėti.

Iki pasimatymo!

VENEZUELA ĮRENGĖ 
ILGĄ TILTĄ

Marakaibas. — Su pagal
ba JAV inžinierių baigtos^ 
27,470 pėdų ilgio tiltas per 
Marakibo (Maracaibo) eže
rą. Jo pastatymui buvo iš
leista $20,000,000.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
JAV atstovai tarėsi su ge
neraliniu sekretoriumi U 
Thantu vakarinio Berlyno 
reikalais.

PRANEŠIMAS
klausia, tai kaip čia yra, 
kad komunizmas vis plečia
si?.. Vienpu s i š k a indok- 
trinacija visada duoda blo
gus rezultatus, kai reikia 
išaiškinti visą komunizmo 
iššauktų problemų komp
leksą...” “Times” redakto
riai pataria vietoj šitokio 
dėstymo, verčiau aiškinti 
“tuos pozityvius faktorius, 
kurie padarė Ameriką to
kią stiprią...”

Iš gražiai pavykusių 
“pietų po medžiu”

Praėjusį sekmadienį mu
du su žmona' ir Stasys ir 
Ona Titeniai buvome nuvy
kę į Prospect, Conn., pas 
mieluosius dr. Joną ir Kris
tiną St a n i s 1 ovaičius “ant 
pietų po medžiu.” Taip bu
vo garsinamas Connecticut 
lietuvių piknikas. Tai jau 
nebe pirmas toks piknikas 
pas Stanislovaičius. Jie pa
sidarė graži metinė tradici
ja. Iš tikrųjų, Stanislovai- 
čių rezidencija, panaši' į pa
sakišką žemišką rojų. < Ir 
po milžinišku medžiu svete
liai tuos skanius pietus 
skaniai, pavalgo. Duok dar 
gražų saulėtą.orą, ir turėši 
pikniką, kurio' ilgai nepa
mirši. • • 1 • i » • f

Kaip tik toks piknikas ir 
buvo ir praėjusį sekmadie- 
nį. Oro geresnio nebuvo ga
lima tikėtis. Valgių ir vai
šių buvo tiek, kas kiek norė
jo. Na, o publikos buvo labai 
daug. Šeimininkai man sakė, 
kąd šiemet svetelių buvo 
net keturiomis dešimtimis 
daugiau, negu pernai.

Mes nuvykome labai 
anksti, gal apie 11 vai. iš 
ryto. Radome tiktai dr. 

i Stanislovaitį bevalant suo
lus ir kėdes, o virtuvėje ke
lias gaspadin.es beruošiant 
valgius. Maniau sau: Na, 
tai gal mes keturiese ir te
būsime valgyti tuos didelius 
pietus po medžiu! Bet kai 
po dvyliktos pradėjo va
žiuoti žmonės, tai mane nu
stebino. Privažiavo daug 
daugiau, negu buvo tikėta
si. Stebiuosi, kaip mūsų ge
rieji šeimininkai — dakta
ras ir Kristina—galėjo tiek 
maisto paruošti, kad tiek 
daug svietelio taip puikiai 
pamaitintų.

žinau, kad apie šį nepa
prastą pikniką dar parašys 
vietiniai korespondentai. Aš 
čia norėjau tik pažymėti, 
kokį puikų darbą atliko 
Stanislovaičiai spaudos 
naudai ir kaip giliai mes 
esame jiems dėkingi už jų 
tą triūsą. Tiesiog stebėtis 
reikia, kiek jiedu savo dar
bo įdeda į tuos piknikus. 
Tiesa, jiems, matyt, šiek 
tiek padeda keletas draugių 
bei draugų, bet visa sunkio
ji darbo našta krenta ant 
jų pečių, ant jų atsakomy- 
bėsj

Dar kartą: širdingai ačiū 
jums, gerieji spaudos prie- 
teliai!

A. B.

misija jau atidengė tokių 
nešvankių dalykų, jog turė
tų priversti darbo unijų ly
derius rim t a i pagalvoti 
apie apsivalymą. Štai tik 
viena aikštėn iškelta šuny
bė.

Reikalas liečia unijos lo
kalų 102. Jo kontrolėje yral 
Fast Service Shipping Ter
minals, Inc., po num. 401 
Tenth Ave., Manhattan. 
Tai, palyginti, nedidelė siu
vykla, joje dirba tik 14 dar
bininkų. Kompanija turi su
tartį su unija. Kontraktas 
sako, kad visi šios siuvyk
los darbininkai turi pri
klausyti unijai, bet priklau
so tik septyni darbininkai. 
Kompanija, suprant a m a, 
neverčia darbininkus unijai 
priklausyti, o unijos lyde
riai nesirūpina tuos darbi
ninkus įtraukti į uniją.

Tai dar pusė bėdos. Tik
ras skandalas štai kame. 
Pasirodo, kad kompanijos 
viršyta yra ,taip pat unijos 
šapos' pirmininkas. Pasiro
do, kad derybose tarpe uni
jos lokalo lyderių, ir kompa
nijos darbininkus (atstovau
ja kompanijos prezidentas! 
Pasirodo,, kad tie septyni 
darbininkai, kųpe priklau
so unijai,- uždirba nuo $20 
iki, $23 jaugiau ;per sąvaitę, 
negu, Jdtįi, septyni,, kurie ųe-. 
priklauso. Pastarieji netgi; 
negauna- įstatymais- nusta
tytos minimum algos.

Aišku, kad tarpe samdy
tojų ir unijos , viršininkų 
yra varomas šmugelis cĮar- 
bininkų sąskaita. .

Panašių situacijų randa-1 
si ne tik šioje5dar pažan
gesne besiskaitančioje dar
bo unijoje. Prieš tai reikia 
kovoti. Smerkdamos kon
gresinės komisijos kišimąsi 
į unijų reikalus, unijos pa
čios turi apsivalyti. Patys 
organizuoti darbininkai tu
ri rūpintis savo reikalais. 
Jie turi išsirinkti viršinin- 

| kais nuoširdžius, teisingus 
veikėjus. Sukčiai ir kompa
nijų agentai turi eiti lau
kan!

Po miestą pasidairius
Gydytojai patvarkė, kad 

artistė Rita Hayworth pa
sitrauktų iš darbo ir gerai 
pasilsėtų.

V. Bunkienė
1962 m. rugp. 20 d.

APVOGĖ “PRAVDOS” 
KORESPONDENTĄ

Tarybų Sąjungos dien
raščio “Pravdos” korespon
dentas pranešė policijai, 
kad vagys buvo įsigavę į jo 
apartamentą 310 W. 78th 
St., Manhattane, ir jį apvo
gė. Vagys įsigavo popiety
je, pirm 5 vai. Jie išnešė 
pinigais 50 rublių, dvi 
spausdinamąsias mašinėles, 
$100 vertės slenkamų pa
veikslų aparatą ir laikrodė
lį.

Labor Day
Paminėjimas

Arrow Parko
14 Metų Sukakties 

Monroe, N. Y. 
Sekmadienį

r RUGSĖJO 2 SEPT.
Koncertas ir šokiai

Labor Day Programa: 
Penktadienį Movie Show 
Sekmadienį ir Pirmadienį

Linksmus Šokiai
. . • Visus kviečiame į 
Arrow Park, Monroe, N. Y.

Naktį Bronx miesto da
lyje keturios merginos su
mušė HJ; Tampliną ir pa
grobę jo piniginę su $19.80, 
pabėgo. Bet jis buvo įsidė
jęs į avalynę $90, kurie iš
liko.

Mergos mušė Tampliną 
kumščiai^ ir vieną, du kar
tus kirto su bonka.

Brooklyn Traffic CoUr 
persikraustė iš 1005 Bed-, 
ford Ave. į naują vietą 127, 
Pennsylvania Ave., E. New; 
Yorkan.

O’Keefę, Manhattan© gy
ventoją, patraukė teisman, 
nes, sako, kad ji išmetė šu
nį nuo 11-to aukšto ir už
mušė. Distrikto prokuro
ras A. Horn sako: “Ji tu
rės būti nubausta už ne
žmonišką pasielgimą”. :

<*

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
mų.

Geo. Waresonas

PARDAVIMAI
Už labai prieinamas kainas par

duodami rakandai. Atskiri daiktai 
parduodami sekamai: Lova (full 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. CL« 
8-6340. (68-69)

Parsiduoda drabužių krautuvėj 
Kostumeriško siuvimo i r drabužių 
valymo biznis, taipgi stakas viso
kių smulkesnių drabužių, batų bei 
čeverykų.

Geras biznis, išsilaikęs per 25 
metus, plačiai žinomas, turi daug 
nuolatinių kostumerių. Kreipkitės?, 
M. Urbonas, -100 Steamboat Road; 
Great Neck, N. Y.

(69-70)

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
< Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00

Kelias j Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų, ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

, galima sukurti laimingų gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1.50

Prošvaistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.

Puslapių 311, Kaina $2.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
1O2-O2 Liberity Avė., Ozone Piark 17, N. Y.
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