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KRISLAI
Buvo kuo pasididžiuoti! 
K. Vidiko “išpažintis.” 
Svečias iš Washington©.

Kaip JAV lėktuvai medžioja 
Pietų Vietname partizanus

Statys užtvanką 
pei Dunojaus upę

Fašistinę Ispaniją ir vėl purto 
darbininkų streikai

su 
jas

K. Šimoniui 75 metai. 
S. Mazan-Mažanskas.

— Rašo R. Mizara —

Mūsų atostogos supuolė 
nepaprastu įvykiu: vos
pradėjome, kai žinia smagiai 
nustelbė pasauli, kad kosmo
nautas Andrijanas Nikolajevas 
jau erdvėje skrajoja. Antrą 
dieną dar įspūdingesnė žinia— 
Pavelas Popovičius lekia kar
tui su Nikolajevu . . .

Skaitai žmogus
didvyrius, apie jų atliekamus 
žygius, ir stebiesi, ir vis norisi 
daugiau skaityti ir svajoti; ir 
džiaugiesi kartu su visu kultū
riniu pasauliu, kad tarybinis 
mokslas pasiekė tokias aukš
tumas!

miškus, ypatingai ryžių au- 
gynimo srityje. Tas “šuka
vimas” atliekamas 
maž taip:

JAV malūnsparniai ir | 
mūšio lėktuvai puola trimis 

' grupėmis. Pirmųjų y r a i 
Į kiekvienoje grupėje po ke-

apie tuos

Saigonas. — Amerikietis 
korespondentas J. Nevar
das aprašo, kaip Jungtinių 
Valstijų malūnsparniai ir 
mūšio lėktuvai “medžioja” 
Pietų Vietnamo liaudiečius. 
Jis JAV lakūnus užvardina 
“arais” (eagles).

Korespondentas rašo, • turis, o mūšio lėktuvų po į 
kad partizanus tiesiog ne-1 du. Malūnsparniai vežasi ir 
galima atskirti nuo papras- i Pietų Vietnamo ’ 
tų valstiečių, visi jie vieno-1 kareivių. Iš malūnsparnių 
dai apsirengę. Aiškus at-1 ir mūšio lėktuvų apšaudo ; Pei> ^Austriją,

Jdoniu tai: kai buvo kosmo
są pasiekę Gagarinas, Titovas, 
Glennas, Karpenteris, kildavo * 
abejonių, ar jiems pavyks gy- Į 
viems grįžti atgal į žemę.

Bet kai Nikolajevas su Po- 
povičium aplink žemę lekiojo, 
tokios abejonės manyje jau 
nebuvo. Kažkaip jau buvau 
įsitikinęs, kad jie laimingai 
grįš, ir grįžę papasakos apie 
tai, ką matė, ką patyrė.

Taip ir buvo!
Ir dabar, rodosi, žmogui ke

lias į Mėnulį jau yra praskin
ti. Klausimas tik tas: kadai 
jis pasiryš ten keliauti?. .

Brooklyno pranciškonų laik-1 
ratis išspausdino neseniai m i-Į 
rūsio Kazimiero Vidiko-Tauro 
“viso gyvenimo išpažintį.” :

Belgradas. — Jugoslavija 
ir Rumunija susitarė pa 

d augi statyti didelę ūžt v a n k ą 
, skersai Dunojaus upę, prie 

.. I taip vadinamų Geležinių 
I vartų. Darbus pradės seka
mais metais.

Dunojaus upė yra viena 
iš didžiausių pietų-centri- 

r i nėję Europoje. Ji yra 1,880 
valdžios m.y^U ilgio. Prasideda, Va

ikam Vokietijoje ir plaukia 
, Čekoslovaki- 

skyrimas yra tik tada, kada ; nužiūrėtą mišką. Tą daro į Vengriją, ^aiP Jugosla- 
sugauna partizanus siu kiekviena grupė, ; 
ginklais, arba kada parti- damos, kol partizanai pri- 
zanai apsigynimui šaudo ir versti pasirodyti iš miško, 
malūnsparnius.

Nevardas rašo, kad Pie- džia Pietų Vietnamo vai
tų Vietnamo valdžios karei- džios kareivius, 
viai ir žandarai “šukuoja” I “baigia darbą”.

pasikeis-1 viios’ Rumunijos, Bulgari
jos ir Tarybų Sąjungos. Ji kimui.

rezervuare susitaupys 35,- 
000’milijonų kubinių pėdų 
vandens laukų drėkinimui.

Geležiniai vartai, tai ten, 
kur Dunojus suspaustas 
tarp Transilvanijos kalnų. 
Jis ten susiaurėja iki 390 
pėdų pločio ir pasiekia apie 
230 pėdų gilio. Eina per 
akmenis. Iki 1896 metų bu
vo beveik negalima ten pra
plaukti didesniems laivams. 
Tada dalis akmenų buvo 
išsprogdinta ir 
“kanalai” laivų

susidarė du
praplauki-

Tada malūnsparniai nulei-

kurie ir

Pietiečiai areštavo 
7C kunigų ir rabinų 
Albany, Ga. — Iš šiauri-1 sėja, tai tą ir nupiaua”, 

nių valstijų buvo atvykę Į aiškindamas, kad pietiečiai 
septyniasdešimt protestan
tų, katalikų ir žydų kunigų 
ir rabinų protestuoti prieš 
negrų persekiojimą.

Kunigai ir rabinai susi
rinko prie City Hali ir mel
dėsi. Tuojau jie buvo ap- 

: supti policijos ir apie 400 
; baltųjų šovinistų. Policijos 

V 1OV įį>y vuilllliv iopuzjuivp •• • v ♦ • •! 1

Nieko ten nėra naujo, apart • virsmmkas pareikalavo, pa
to, kad dar griežčiau parodo
ma, koks tragiškai sunkus ge
ro, bet silpnos valios, žmogaus 
gyvenimas ir mirtis. Bet apie 
tai teks plačiau parašyti vė
liau.

siaiškinti: kodėl jie susirin
ko.

Newyorkietis protestan
tų kunigas John W. P. Col- 
lieris perskaitė iš religinio 
rašto, kad “ką žmogus pa-

puldami negrus sėja žmo
nių tarpe nesantaiką.

—O ko jūs norite —po
licijos viršininkas paklausė 
katalikų kunigo.

—Mes atėjome melstis 
prie dievo, — jis atsakė.

Tada robinas R. Israel, iš 
Yale universiteto, perskai
tė psalmą už žmonių vieny- 
bę ir lygybę.

—Areštuoti juos! — įsa
kė policijos viršininkas, — 
ir pasodinti į kalėjimą. Po
licija apsupo kunigus ir ra
binus ir nuvarė į kalėjimą.

įteka į Juodąsias jūras. Du
nojaus upės baseinas (upy
nas) yra 320,300 ketvirtai- 
niškų mylių plotas, per 
metus ten vandens iškrinta 
200 kubiniu mylių, kurio 
virš trečdalis —68 kubinės i munijos 
mylios išplaukia į jūrą.

Dunojaus slėnys yra pa
skubęs kviečių auginimu. 
Nors ten nebuvo stoka 
prėsko vandens1, bet ir ne
buvo jo per daug. Kada 
bus įrengta užtvanka, tai

apie aštuo- 
Bus įrengta 

- v j pusėmis
šliuzai: vi^ni laivų pakėli
mui, kiti nuleidimui. Bus 
įrengta Jugoslavijos ir Ru- 

pusėse galingos 
elektros gaminimo jėgai
nės, kurios per metus paga
mins apie 10,000 milijonų 
kilovatų - valandų jėgos. 

Užtvankos pastatymui ir 
įrengimui jėgainių bus iš 
leista $300,000,000.

Darbai truks 
neris metus, 
abiejomgu upės

Madridas. — Oviedo pro- munistų partijos organas 
vincijoje Asturijoje, vienu (“L’Humanite” išspausdino 
kartu virš 15,000 mainierių Ispanijos Komunistų parti- 
išėjo į streiką. Diktato- jos manifestą, kuriame yra 
riaus Franco valdžia sako, šaukiami visi Ispanijos dar- 
kad už streiką yra “kalti bininkai, valstiečiai, stu

dentai ir inteligentai į ko
vą už Ispanijos laisvę.

Mainieriai paskelbė strei
ką prieš nepakeliamas dar
bo sąlygas ir labai mažas 
algas. Jie reikalauja penkių 
arba penkių ir pusės darbo 
dienos, nes dabar dirba į 

jsavaitę ištisas šešias dienas.
Ispanijos streikierių rei- 

Ikalavimus remia kitų šalių 
> žmonės. Belgijoje,

kad už streiką yra 
komunistai, socialistai, kai
raus nusistatymo unijistai 
ir anarchistai”. Jis skel
bia, kad suėmė 10 streiko 
vadų, bet Francūzijos ži
nios sako, kad yra areštuo
ta šimtai darbininku ir 300 i 
jau ištremti į Portugalijos 
pasienį. Taipgi yra žinoma, 
kad streikuoja jau virš 45,- i 
000 mainierių ir kitų darbi-' 
ninku. *- i

Frankistai sako, kad “So- darbo 
vietų radijas kasdien šau- Francūzijoje ir kitose šaly- 
kia darbininkus į streiką”, se jau renka aukas strei- 
Paryžiuje Francūzijos Ko- kierių pagalbai.

Praėjusį savaitgalį į Niujor
ką tarybiniais reikalais buvo 
atvykęs TSRS ambasados Wa
shingtone Il-asis sekretorius 
Vytautas Zenkevičius.

Sekmadienį mūsų aidiečiai 
Keršulių darže turėjo pietus; 
į juos buvo pasikvietę ir sve
čią.

—Na, kaipgi Jums sekasi 
gyventi mūsų šalyje? — klau
siau jį? — Ar jau daug matė
te Amerikos?

Gerokai! — atsako V. 
Zenkevičius.—Esu buvęs Bal- 
timorėje, Philadelphijoje, Či
kagoje, o jūsiškiame Niujorke 
jau kelintą kaitą. Visur įdo
mu, žmonės geri. Atsiranda 
visokių reikalų reikalėlių. Gal 
teks vykti ir į Bostoną, ir net 
į San Francisko, bet į pastarą
jį — kada nors vėliau.

—Daug darbo turite?
—Pakankamai! O kai rug

sėjo mėnesį atsidarys Jungti
nių Tautų asamblėja, darbo 
bus kur kas daugiau. Bet dar-' 
bas manęs nebaido.

Marytė Zenkevičienė taip 
pat dirba — ambasados bibli
otekininke.

Dėl atominių bombų 
uždraudimo

Ženeva. —Jungtinių Val
stijų ir Anglijos delegatai 
pareiškė, kad jau sutiktų 
uždrausti atominių bombų 
bandymus ant žemės, at
mosferoje ir po vandeniu 
be tarptautinės inspekcijos, 
tai yra, tikrinant tik me
chanizmų pagalba.

Bet neatsisako nuo ato
minių bombų bandymų po
žemyje. TSRS delegatas sa
kė, kad jie apsvarstys pa
siūlymą.

Numatoma, kad TSRS 
nepriims šių sąlygų, nes ji 
stoja už pilną atominių 
bombų bandymų sulaikymą 
ir ėjimą prie nusiginklavi
mo.

ANGLIJOJE NUTEISĖ 
FAŠISTŲ VADUS

Londonas. — Fašistų va
dą C. Jordaną, kuris prieš 
kelias savaites kalbėjo susi
rinkime, puolė žydus, gar
bino Hitlerį, nuteisė dviem 
mėnesiams į kalėjimą, o jo 
pagalbininką J. Tyndallį— 
šešioms savaitėms.

Teismo metu gatvėje bu
vo susirinkusi 5,000 minia, 
kuri reikalavo bausti “nau
jųjų fašistų vadus”.

JAV iššovė satelitą 
link Veneros

Cape Caneveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų erdvių 
užkariavimo specialistai iš
šovė satelitą “Mariner-H”, 
447 svarų. Jis taikomas į 
Veneros planetą.

Satelitas s k r e n d a po 
8,000 mylių per valandą. 
Jeigu jis ir pasiektų tą pla
netą, tai tik apie vidurį 
gruodžio mėnesio.

Specialistai pradžioje sa
kė, kad satelitas “pakly
dęs” — eina klaidingu ke
liu, bet dabar tvirtina, kad 
priartėjo prie nustatytos 
krypties.

Kriminalystės vėl 
padaugėjo

Washingtonas. — F.B.I. 
viršininkai praneša, kad 
1962 metais per pirmus še-

mo.
Jis sakė, kad Anglija ir 

šis mėnesius kriminalystės JAV kalba tik už save, o 
padaugėjo, lyginant su 1961 j nieko nesako už jų talki
ni. prasikaltimais: >ninkę, NATO narę, Fran-

žmogžudystės padangė- .cūziją. Jeigu TSRS, JAV ir 
kriminali-’Anglija ir susitartų neban-jo 14 procentų, 

niai užpuolimai — 16 pro
centų ir vagystės 12 pro
centų.

Per 6 mėnesius New Yor
ke įvyko 459 kriminaliniai 
užpuolimai, 3,506 didelės 
vagystės, 6,360 gatvėse api
plėšimų, 20,700 namų ap- SUĖMĖ TRIS FALŠYVŲ 
vogimų, ir buvo pavogta PINIGŲ PLATINTOJUS 
11,100 automobilių.

TSRS reikalauja visų 
nusiginklavimo
Ženeva. — Vasilius Kuz<gą ir kitas socialistines ša- 

necovas, Tarybų Sąjungos lis.
užsienio ministro pavaduo-l Kita, Jungtinės Valstijos 
tojas, pareiškė, kad jo at-;ir Anglija neatsisako nuo 
stovaujamai šaliai nepriim- į atominių bandymų pozd- 
tinas Anglij;os ir Jungtinių myje, tai jau ir tas “paro- 
Valstijų pasiūlymas dėl i do Vakarų nenorą sulaikyti 
atominių bandymų sulaiky-l bandymus”, —sakė Kuzne

covas.
Jis pakartojo TSRS pozi- 

Įciją, kad vienatinė galimy
bė yra susitarti, tai tuojau 
sulaikyti visokių atominių 
ginklų bandymus atmosfe
roje, ant žemės, požemyje 
ir vandenyje, o po to —eiti 
prie jų sulikvidavimo.

Vakarų delegatai ragino 
Kuznecovą dar pasitarti su 
savo vyriausybe.

dyti atominių bombų po- 
vandenyje, ant žemės ir at
mosferoje, o Francūzija jas 
bandytų, tai Vakarai per ją 
ruoštųsi atominiais gink
lais užpulti Tarybų Sąjun-

Vėliausios žinios

t

Rugpiūčio 25 d. sukako 75 
metai, kai gimė Kazys Šimo
nis, įžymus Lietuvos dailinin
kas — tapytojas ir grafikas.

Ta proga Tarybų Lietuvos 
vyriausybė suteikė jam Lietu
vos TSR nusipelniusio meno 
veikėjo garbės vardą. Gražu !

Dailininkas gyvena ir kuria 
Kaune.
j ’šia proga mes linkime jam 
Sveikatos ir sėkmės.

Teheranas. — Iranas ne
pasitenkinęs, kad JAV su
mažino pagalbą iki $125,- 
000,000.

KINIJA PASIGAMINS 
ATOMINĘ BOMBĄ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų atominių 
ginklų ' specialistai mano, 
kad ne vėliau, kaip seka
mais metais Kinija jau tu
rės atominę bombą. Kiti 
mano, kad dar šiemet pasi
gamins.

Washingtonas. — Ser
gantis JAV Aukščiausiojo 
Teismo narys F. Frankfur- 
teris rezignavo. Preziden
tas Kenedis į jo vietą pa
skyrė Arthurą J. Goldber- 
gą, dabartinį JAV darbo 
sekretorių.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
nėra jokių įrodymų, kad 
Tarybų Sąjunga būtų pri
siimtus savo militarinių jė- 

kad 
ka- 
tai

Newark, N. J. — Šio 
I miesto apylinkėje per pus- 
jmetį buvo platinamos falšy- 
ivos “bumažkos” po $20. Pa- 
I galiau policija susekė ir su
ėmė jų platintojus: J. Sha- 
porą, M. P. Richardą ir H. 
Shillitinį. Pas juos dar ra
do apie $20,000 “vertės” 
tų “pinigų”.

Neseniai Clevelande miręs
Stanislovas Mazan-Mažanskas

kadaise buvo labai veiklus vi
suomenininkas. Šiuos žodžius 
rašančiajam teko kartu su juo 
veikti, kai velionis buvo LDS 
viceprezidentas. Uolus ir lo
jalus Stanislovas buvo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
stiprintojas, auklėtojas.

Tegu jis ilsisi ramiai, o jo 
žmonai Kotrinai, sūnui Jonui-

PRASIDEDA MOKYKLŲ 
SEZONAS

Washingtonas. —Po Dar
bo dienos (Labor Day) at
sidaro mokyklos. Numato
ma, kad pradines ir aukš
tesnes mokyklas lankys 
apie 51,000,000 vaikų ir stu
dentų. Šalyje yra 1,744,000 
mokytojų.

Kopenhaga. — Danijos' 
dukrai Betty VeiškivT nuošir- premjeras V. Kampman- 
džią užuojautą!. . nas turėjo širdies ataką.

ženeva. —Tarybų Sąjun
ga siūlė, kad su sausio 1 
diena visur ir visoki atomi
nių ginklų bandymai būtų 
sulaikyti. Jungtinės Valsti
jos Vakarų vardu pasiūly
mą atmetė.

Alžyras. —Vakarų kurs
tomi suokalbininkai įvykdė 
susirėmimą priemiest y j e 
Cašahe. Buvo ir užmuštų.

KinijosHonkongas.
priešai metė .bombą prie 
sienos su šia anglų kolonija 
ir sužeidė tris kinų pasie
nio sargus.

Washingtonas.—Du JAV 
atominiai submarinai susi
tiko prie šiaurinio poliuso.

gų į Kubą. Jis sakė, 
tarp technikų gali būti 
ro reikalų žinovų, bet 
jau kitas klausimas.

Hongkongas. — čionai 
mokslininkai spėlioja, kad 
Kinija atominę bombą jau 
išsprogdins spalio 1 dieną.

Seulas. — Po didelio lie
taus Pietų Korėjoje upės 
išėjo iš vagų ir sunaikino 
virš 2,000 gyvenimo namų. 
Nelaimėje žuvo apie 200 
žmonių.

New Delhi. — Po lietaus 
išėjo iš krantų Teeste 
ir žuvo 86 žmonės.

Maskva. — Atvyko 
nestas Guevara, Kubos 
dustrinis ministras.

upė

Er- 
in-

DEFORMUOTAS BUVO i 
FINKBINE KŪDIKIS
Stokholmas. — Buvo pa

daryta abortas amerikietei 
Sherri Finkbine, kuriai 
JAV neleido. Daktarai sa
ko, kad kūdikis buvo de
formuotas. Reiškia, jeigu 
ne aborcija, tai būtų pa
gimdžius nesveiką kūdikį.

ŽEMĖ DREBĖJO
Atėnai. — Per kelias die

nas pasireiškė Žemės dre
bėjimas Italijoje, o rugpiū
čio 28 d. buvo jaučiamas ir 
Atėnuos. Žemė drebėjo Ne
apolyje, Baryje ir Atėnuo
se.

Maskva. — TSRS ir 
nija pasirašė prekybos 
tartį.

Ki- 
su-

T. Sąjunga randuos 
Suomijai kanalą

Helsinkis. — Tarybų Są
junga ir Suomija pasirašė 
sutartį Saimo kanalo rei
kalais. Suomija išnuomavo 
apie 20 mylių ilgį, kuris su
sijungia su Suomijos įlanka.

Saimo kanalas buvo pra
kastas caristinės Rusijos 
laikais iš Saimo ir kitų 
ežerų. Kanalai daugiausiai 
tarnavo miško plukdymui.

Po Ji340 metų TSRS ir 
Suomijos taikos sutarties 
pietinė kanalo dalis perėjo 
į TSRS teritoriją. Už TSRS 
sutartį pasirašė V. G. Ba- 
kajevas, o už Suomiją — 
Kauno Kleemola.

PIRMAS ŠIŲ METŲ 
URAGANAS

Miami, Fla. — Pirmas 
1962 metų uraganas “Al
ma” susiformavo Karaibų 
jūroje. Jis neteko jėgos 
pirm pasiekė North Caroli* 
nos valstiją — pavirto tik į 
smarkų lietų.

Honover, N. H. — Su
laukęs 82 metų amžiaus 
mirė Šiaurių vandenyno 
tyrinėtojas Vilhjalmuras 
Stefanssonas.
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Blas Roca apie Kubą
BLAS ROCA YRA SENAS KUBOS komunistų va- 

das ir vienas iš įžymiausių nūdienės Kubos veikėjų. 
Neseniai jis dalyvavo Urugvajaus komunistų suvažiavi
me ir pasakė kalbą. Suprantama, jis kalbėjo apie Kubą 
ir jos revoliuciją. Blas Roca yra optimistas. Jis pilnai 
tiki pilnu revoliucijos laimėjimu. Iš imperialistų pusės 
susidoroti su Kubos revoliucija nepavyks. Veltui, jis sa
ko, imperialistai laukia Kubos revoliucijos vadovybėje 
susiskaldymo. Tiesa, teko nusikratyti saujelės sektan
tų su Anibal Escalante priešakyje, bet tai tik sustiprino 
revoliucinių jėgų gretas.

Tiesa, sakė Blas Roca, Kuboje pasireiškė tam tikrų 
ekonominių sunkumų. Tai pirmoje vietoje įvyko dėl la
bai didelės sausros, paskui dėl Amerikos uždėto embar
go, o trečioje vietoje — dėl tam tikrų klaidingų žygių 
ekonominėje srityje. Bet tie sunkumai, su pagalba tei
kiamos Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių eko
nominės pagalbos, tampa pašalinti.

Mums labai įdomi Roco kalboje yra ta vieta, kur jis 
kalba apie Fidel Gastro. Mat, Amerikos komercinėje 
spaudoje buvo labai daug prišnekėta apie .nesusiprati
mus tarp komunistų ir Castro. Girdi, Castro sukilo prieš 
senąją komunistų gvardiją.

Kaip iš tikrųjų komunistai žiūri į Fidel Castro? 
Kaip jie žiūri į jo vadovybę? Atsakymą randame viena
me Bias Roco kalbos sakinyje. Jis sakė:

“Fidel yra ne tik premjeras, vyriausias Kubos mū
sų suvienytos socialistines revoliucijos partijos, kurią 
mes steigiame, vadas, bet jis taip pat yra geriausias, 
sugabiausias, ir stipriausias marksistas-leninistas Ku
boje”.

Prisiminus kankinius
ĮŽYMIOJI AMERIKOS darbininkų judėjimo vado

vė Elizabeth Gurlęy Flynn primeną. (mums, kad rugpiū-| 
čio mėnesį 1927 metais tapo elektros kėdėje sudeginti. 
Nicola Sacco ir Barthalomeo Vanzetti. Ji primena 
mums tuos baisius reakcijos siautėjimo laikus, kai ir 
Tom Mooney ir Warren Billings buvo uždaryti už gro
tų. Ji primena tas tiesiog desperatiškas pažangaus dar
bininkų judėjimo pastangas tuos darbininkų klasės 
kankinius išplėšti iš įtūžusios reakcijos nasrų. Toms 
karžygiškoms kovoms vadovavo komunistai.

Elizabeth Gurley Flynn turi teisę ir autoritetą apie 
tas kovas šiandien Amerikai priminti. Ji tada buvo vie
na iš aktyviausių veikėjų tose kovose. Visą savo neišse
miamą energiją ji panaudojo išgelbėjimui Sacco ir Van
zetti gyvybės. Deja, visų mūsų pastangos buvo veltui. 
Jie mirė kankinių mirtimi.

Tų laikų negalima pamiršti. Jų negalės pamiršti 
Amerikos darbo žmonių judėjimo istorija. Sacco ir Van
zetti vardai visose to judėjimo istorijose švies auksinė
mis raidėmis.

Sacco ir Vanzetti, kaip ir Mooney ir Billings, kaip 
ir Ethelė ir Julius Rosenbergai, buvo baisaus, kruvino 
suokalbio aukos. Reikia, kad tą istorija niekados nebe
pasikartotų mūsų šalies gyvenime.

Matulionis ir M. Biržiška
VATIKANAS PASKELBĖ žinią, kad š. m. rug- 

piūčio 20 d. Šeduvoje, Lietuvoje, mirė vyskupas Teofi
lius Matulionis, sulaukęs 89 metų amžiaus. Tai buvo 
veiklus klerikalas ir liaudies priešas.

Kadaise jis klebonavo vienoje Leningrado katalikų 
bažnyčioje; dėl nusikaltimo tarybinei santvarkai buvo 
teistas, baustas kalėjimu, 1928 metais buvo įšventintas 
vyskupu, o vėliau grįžo Lietuvon ir ten vyskupavo Kai
šiadoryse.

1946 metais buvo teistas ir nubaustas už padėjimą 
“miškiniams” (banditams) žudyti Lietuvos žmones. At
likęs bausmę, vysk. Matulionis apsigyveno Šeduvoje, 
vyskupauti jam tarybinė vyriausybė jau neleido. Nese
niai popiežius Jonas XXIII-iasis įšventino jį į arkivys
kupus.

JAV klerikalų spauda vadina Matulionį “kankiniu”. 
B/et tai netiesa. Jei jis būtų buvęs kankintas, tai nebūtų 
išgyvenęs 89 metų.!

Beje, vysk. T. Matulionis kadaise, prieš antrąjį pa
saulinį karą, buvo atvykęs ir į JAV; čia sakė prakalbas, 
bet jose vengė niekinti tarybinę santvarką, ir tai viso
kiems balkųnams labai nepatiko.

— o —
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fornijoje, mirė prof. Mykolas Biržiška, sulaukęs 80 me
tų amžiaus. M. Biržiška kadaise, dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, buvo socialdemokratas, bet praėjus karui, 
nukrypo į buržuazijos pusę, bendradarbiavo su klerika
lais ir tautininkais.

Žlugus Lietuvoje fašizmui, kai liaudis paėmė savo 
šalies valdžios vadeles, ji bandė tokius, kaip M. Biržiš
ka, įtraukti į kultūrinį darbą. Atkūrus Vilniaus univer
sitetą, M. Biržiška buvo Vilniaus universiteto rektorium.

Kai Tarybų Sąjungą pasalingai užpuolė vokiškieji

Kas ką rašo ir sako
“žeme turi būti 
TAIKI, KLESTINTI 
PLANETA”

Rugpjūčio 18 dieną Mask
voje įvyko iškilmingas kos
monautų NikolajeVo1 ii’' Po
po vičiaus pasitikimas. La
bai gražią ir įspūdingą kal
bą pasakė Nikolajevas. Čia 
pateikiame kai kurias iš jos 
ištraukas. Kosmona u t a s, 
tarp kitko, sakė:

Be galo didžiuojuosi, kad 
man, paprastam tarybiniam 
žmogui, išauklėtam Lenino 
partijos, teko kartu su mano 
bičiuliu Pavelu Popovičium 
nutiesti naujus kelius į žvaigž
des.

Daugiadienis grupinis skri
dimas aplink žemę, puikus vi
sų . laivų sistemų darbas, pa
tikimas ryšys, tikslus nusilei
dimas į žemę — visa tai dar 
kartą rodo, ką sugeba mūsų 
liaudis, kokias dideles aukš
tumas pasiekė tarybinis moks
las ir technika.

Kosminis laivas “Vostok-3” 
skriejo beveik keturias paras 
ir daugiau kaip 64 kartus ap
sisuko aplink žemės rutulį. 
Laivas nuskriejo daugiau kaip 
2 milijonus 600 tūkstančių ki
lometrų, beveik septynis kar
tus ilgesnį kelią, negu nuo 
žemės iki Mėnulio. Skridimo 
metu aš užrašinėjau stebėji
mus į borto žurnalą. Manau, 
kad surinkti moksliniai duo
menys bus labai reikšmingi 
mokslo vystymui ir paskes- 
niems skridimams į kosmosą.

Mūsų bičiuliai Jurijus Gaga
rinas ir Germanas Titovas pir
mieji pradėjo žvalgyti Visatą, 
pirmieji pradėjo įsavinti, taip 
sakant, kosminius plėšinius. 
Dabar prasidėjo naujas kos
moso įsavinimo etapas. Atė
jo laikas, kai tarybinis moks
las, tarnaująs taikai ir pažan
gai, nuima kosminiuose plėši
niuose gausų derlių — pratur
tėja vertingais duome n imis 
naujiems didiesiems atradi
mams.

Supku papasakoti, draugai, 
kaip buvo gera dviese kos
mose, koks tai džiugus jaus
mas, kurį aš pajutau, kai iš
ėjo į orbitą ir atsidūrė šalia 
manęs mano kosminio brolio 
Pavelo Popovičiaus valdomas 
laivas “Vostok-4” Susitikimas 
su bičiuliu visuomet džiugina, 
o susitikimas kosmose džiugi
na ypač smarkiai. Kaip gera 
skraidyti dviese kosminėse 
platybėse! Kai jauti bičiulio 
ranką, ir širdžiai linksmiau, 
ir darbas geriau sekasi.

Laivas “Vostok-3” keturias 
paras man buvo gimtieji na
mai, mūsų mylimosios Tėvy
nės dalelė. Kartu su Pavelu 
Popovičium mes džiaugėmės, 
kad kosmose buvo sudarytas 
pirmasis tarybinis kolektyvas, 
pirmoji tarybinė žemie t i j a . 
Skridimo metu mes buvome 
tūkstančiais gijų susiję su my
limąja Tėvyne, o šiltas, drau
giškas visos tarbinės liaudies, 
partijos ir vyriausybės daly
vavimas bei parama šimte
riopai padidino mūsų jėgas. 
Skriedamas viršum savo šalies, 
viršum: laukų ir miškų, viršum 
jūrų ir kalnų, aš supratau, 
kad dviejų laivų skrydį stebi 
milijonai žmonių, jutau jų 
tvirtą apkabinimą. Ir tai 
įkvėpė įsitikinimą, kad skri
dimas bus sėkmingas, suteikė 
mums jėgų.

Tarybiniai žmonės didžiuo
jasi milžiniškais laimėjimais, 
kuriuos pasiekė tarybiniai 
mokslininkai, inžinieriai, tech
nikai, darbininkai, kurių kū
rybinis genijus ir pasiaukoja
mas darbas įgalina užkariauti 
vis naujas ir naujas aukštu
mas, vis daugiau ir daugiau 
įspėti gamtos paslapčių. Jie 
sukūrė nuostabius kosminius 
laivus, kurie paklusnūs žmo
gaus valiai. Kaip ir pirmieji 
kosmonautai, mes nė minutės 

fašistai, kai Vilnius buvo okupuotas, tai M. Biržiška su 
savo žentu stojo talkon naciams: išdavinėjo pažengęs- 
nius profesorius, dėstytojus ir studentus. O kai Tarybinė 
Armija, triuškindama priešą, artinosi link Vilniaus, M. 
Biržiška pabėgo “į vakarus” ir po karo atsidūrė Ame
rikoje. Čia iki savo mirties niekino Tarybų Lietuvą.

Kadangi naudingo darbo dirbti negalėjo, tai jo 
vienminčiai rinko M. Biržiškai aukas; iš tų aukų valgė 
jis pats ir, kaip jau buvo pranešta, penėjo ir savo žentą, 
taip pat . atkaklų liaudies priešą.

neabejojome, kad skridimai 
pasibaigs sėkmingai. Mes, ta
rybiniai lakūnai-kosmonautai, 
žemai jums lenkįamės žemėje 
ir nuoširdžiai ‘ dėkojame, -ga^ 
lingos technikos kūrėjai!
k Brangūs draugai! Mūsų ga
lingi kosminiai laivai tarnau
ja mokslo i interesams, taikos 
ž e m ė j .e stiprinimui. .■ zMūsų 
planeta nepaprastai graži. Ji 
ir iš kosminių aukštybių atro
do puikiai, ir reikia padaryti 
taip, kad ji niekuomet nebū
tų niokojamų karų arena, že
mė turi būti taiki, klestinti 
planeta.

DAR APIE PASAULINĮ 
JAUNIMO FESTIVALĮ

Pasirodo, kad ir kanadiš- 
kių klerikalų “Tėviškės ži
buriai” buvo pasiuntę iš 
Švedijos į Helsinkį savo ko
respondentą stebėti pasau
linio jaunimo festivalio ei
gą. Tuo korespondentu bu
vo J. Grikis. Nors visoje il
goje korespondencijoje (“T. 
ž.,” rugp. 23 d.) Grikis fes
tivalį ir jo ruošėjus be pa
sigailėjimo plaka, bet pri
pažįsta, kad tai buvo di
džiulis jaunimo sąskrydis. 
Prisimena jis ir jaunimo 
delegaciją iš Lietuvos, kuri, 
kaip žinia, buvo dalimi di
džiosios tarybinės delegaci
jos.

Vienas Grikio pabarimas 
Lietuvos jaunimo veikė
jams gal ir vietoje. Jis, pa
vyzdžiui, rašo:

Šiaip, ar taip, bet ypatin
gai komunistų akimis, festiva
lis, kuriame dalyvauja ' visų 
pasaulio kampelių atstovai, 
yra reikšmingas tarptautinis 
susitikimas. Sunku įsivaizduo
ti, kad LKP žmonės Vilniuje 
to nesuprastų.' Tačiau faktas, 
kad jie festivaliui nieko nepa
ruošė, nieko nepadarė, kad 
bent nors kuo didžiajame tau
tų jaunimo sąskrydyje primin
tų Lietuvą. iJ) '

Sovietų delegacija surengė 
iškilmingą tautų koncertą. Ki
ti pabaltiečiai gražiai pasiro
dė. Lietuvių nebuvo.

Mums situacija nežinoma. 
Veikiausiai nebuvo progos 
lietuviams ką nors atskirai 
besuruošti. Kaip ten bebū
tų, mums atrodo, kad pana
šūs didžiuliai sąskrydžiai 
turėtų būti proga lietuviš
kam menui, lietuviškam ta
lentui pasirodyti. Apie tai 
ateityje Lietuvos draugams 
reikėtų pagalvoti.

Tuose pačiuose “Tėviškės 
žiburiuose” apie Festivalį 
Helsinkyje prisimena ir Al. 
Gimantąs. Jis labai bara 
Lietuvos^ jaunimo delegaci
ją, kad ji buvus nedraugiš
ka, nenorėjusi susieiti ir 
pasikalbėti su pabėgėliais 
lietuviais ir tt.

Čia tai jau kita istorija. 
Iš Lietuvos atvykę jaunuo
liai gerai suprato, kodėl 
klerikalų spaudos kores
pondentai (“Draugo” Alsei
ka ir “Tėviškės žiburių” 
Grikis) prie jų lenda. Jie, 
tie korespondentai, juk ne
ieškojo ryšių su jaunuoliais 
tam, kad gražiai su jais pa
sikalbėtų, pasitartų apie 
kultūrinį b e n d r adarbiavi- 
mą, sumegstų broliškus ry
šius. Ne. Jie prie jų lindo, 
kad juos įžeidinėtų, juos 
provokuotų, juos paskui ap
šmeižtų. Mes jau žinome iš 
praktikos jų piktus tikslus. 
Pavyzdžiui, ar klerikalų

laikraščiai nors vienu tei-1 J. Grigiškis
singu žodeliu pasveikino 
bei paminėjo Jungtinėse 
Valstijose atsilankiusius 
svečius iš Tarybų Lietuvos? 
Ne>. Priešingai, jie juos nie
kino, šmeižė, plūdo.

Žinant su kokiais nelem
tais piktavaliais eina reika
las,’ argi galima Lietuvos 
jaunuolius bhrti už tai, kad jie 
nuo/tokių sutvėrimų šalina
si, vengia su jais susitikti? 
Jokiu būdu negalima.

Iš laiškų
Gerbiamam “Laisvės” ’ 
laikraščio redaktoriui 
drg. R. Mizarai

Pirmiausia atsiprašysiu 
už sutrukdymą. Aš noriu 
kreiptis į Jūsų redakciją 
tokiu prašymu: Ar negalė
tumėte per “Laisvės” laik
raštį paskelbti, tai yra padė
ti susirasti gimines, kurių 
adresų nebežinau, kurie gy
veno ir gal būt ir dabar te
begyvena JAV, Čikagos 
mieste. Mes su jais susira- 
šinėdavome iki II-jo pasau
linio karo ir po karo (1945 
m.) jokios žinios apie juos 
neturime, ar jie gyvi ar mi-
rę. /

Jų pavardės: Lastauskas 
ir Lastauskienė Emilija, gy
veno Čikagos mieste (mano 
vyro pusseserė), ir Kelpšai
tė Paulina, duktė Ignoto 
(mano pusseserė), irgi gy
veno Čikagoje. Gal būt jie 
ar jų vaikai bei giminės pa
rašys man sužinoję mūsų 
adresą.

Biržai
S. Nėries g., Nr. 22, b-1 
Sruogienė Paulina, Vinco 
Lithuania, USSR

1962-VHI-2 
Gerbiama redakcija,

Prašau nenustebti gavus 
šį mano laišką. Perskaitęs 
Jūsų adresą laik r a š t y j e 
“Tiesa,” nutariau Jums pa
rašyti. Tiesa, aš nesu Elek
trėnų gyventojas, bet aš 
norėčiau užmegzti ryšį su 
kuo nors iš lietuvių jauni
mo, kurie nėra matę savo 
tėvų gimtinės, bet domisi 
ja. Besidominčiam jauni
mui galėčiau prisiųsti lietu
vių literatūros naujienas, 
žurnalus, albumus apie Ta
rybinę Lietuvą, suvenyrų ir 
panašiai.

Jeigu atsirastų pageidau
jantis susirašinėti ir besi
domintis šiuolaikine Lietu
va, prašyčiau perduoti ma
no adresą:

Lithuania, USSR
Šakiai
Pergalės 2-3
Algirdui Kulikauskui
Aš dirbu ir drauge nea

kivaizdiniu būdu mokausi 
Vilniaus pedagoginiame in
stitute. Siekiu būti geru, 
kvalifikuotu mokytoju. 
Laisvu laiku labai domiuo
si filatelija.

Būsiu dėkingas už tarpi
ninkavimą.

Prašau dovanoti už Jūsų 
sutrukdymą.

Su pagarba,
A. Kulikauskas

Redakcijos Atsakymai
A. S., Cleveland.—Ačiū 

už rašinėjimą, bet apie S. 
Mažansko mirtį ir laidotu
ves jau tilpo anksčiau gau
ta korespondencija, todėl 
jūsiške negalėsime pasinau
doti.

Maskva. — TSRS sutei
kė Lenino dovaną ($11,000) 
Pakistano poetui Faizui 
Ahmadui Faizui už jo besi- 
darbavimą taikos palaiky
mui.
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Louise Petibone Smith, 

sveturgimių gynėja
Profesorė Louise Petti

bone Smith jau nebe jau
na moteris. Jai šiemet su
eina jau 75 metai. Spalio 
12 d. New Yorke bus su
ruošta jos 75 metų gimta
dienio minėjimas.

Per pastaruosius 12 me
tų jinai aktyviai dalyvau
ja sveturgimių teisių gyni
me, įeina į Amerikinį sve- 
turgimiams ginti komitetą, 
po visą šalį maršrutuoja, 
visur kalba už atšaukimą 
fašistinio McCarrano įsta
tymo, nuo kurio jau daug 
sveturgimių nukentėjo.

Nemažai sveturgimių, jau 
prieš dvidešimt ar daugiau 
metų pas’ irtų deportavi- 

fjtnui, šiandien tebėra Jung
tinėse Valstijose. Tai vis 
ačiū sveturgimių komiteto 
ir prof. Louise Smith pa
stangoms pastoti deportaci
jai kelią.

Prof. Smith sako, kad ji
nai gimė ir augo už žmo
nių laisvę kovotojų šeimo-
j e. Jos senelis buvo vienas 
kovotojų prieš negrų ver
giją. Jos tėvas buvo dviejų 
laikraščių redaktorius. Jis 
taipgi buvo liberalinių pa- 
žvalgų respublikonas.

Jinai parašė labai svarbią 
knygą “Torch of Liberty” 
(Laisvės žibintas), kurioje 
prof. Smith nupiešė, kiek 
darbo sveturgimių komite
tas, kurio jinai yra garbės 
pirmininkė, yra atlikęs per 
pastaruosius 25 metus, kiek 
jis išgelbėjo sveturgimių 
nuo deportacijos.

Toje knygoje jinai prime
na, ką ji savo akimis matė 
1936 metais Vokietijoje, kai 
hitlerininkai ten siautėjo, 
žydus ir kitus jiems nepa
klusnius žmones persekiojo. 
Dabar to viso turime tra
giškas pasekmes.

Dabar, šaltojo karo me
tu, jinai nurodo, bandoma 
fašizmą įgalinti Amerikoje, 
išleidžiant tam tikrus de
mokratinėms teisėms var
žyti įstatymus. Tačiau ji
nai pasitiki tomis jėgomis, 
kurios nedaleis fašizmui A- 
merikoje įsigalėti.

• 1

Cedric Belfrage ryškina 
Argentinos padėtį

Nuvykęs į Argentinos 
sostinę, Cedric Belfrage pa
rašė laikraščiui “National 
Guardian” du svarbius 
straipsnius apie Argentinos 
padėtį.

Reikia priminti, kad Ced
ric Belfrage yra šio savait
raščio redaktorius tremty
je. Jis prieš keletą metų 
buvo deportuotas Anglijon, 
iš kur nuolatos rašinėja 
šiam laikraščiui. Dabar jis 
aplankė Kubą ir nuvyko 
Argentinon.

Kaip gabus ir patyręs 
žurnalistas, C. Belfrage sa
vo straipsniuose išryškino 
dabartinę Argentinos padė
tį ir prie ko ji veda.

Ekonominis Argentinos 
daugumos žmonių gyveni
mas šiuo metu nebepaken
čiamas ir jis kasdien slen
ka blogojon pusėn. Dauge
lis apie savo šalį turi po
sakį: “Tai kiaulidė, o ne 
šalis.” Apie 800,000 Buenos 
Aires mieste žmonių gyve
na “vilias miserias” (lūšno
se). 100,000 darbininkų šiais 
metais neteko darbo. Dir
bantieji vidutiniai uždirbo 
apie 3,200 pesų į mėnesį, o 
šeimai pragyventi mažiau-
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sia reikėjo 5,500 pesų į^Shie- 
nesį. Dabar, peso vertei 
dar labiau nusmukus, jau 
reikėtų vidutiniam pragy- 
vemui net 16,000 pesų į mė
nesį. Virš milijonas val
džios tarnautojų šiuo metu 
negavo algų po du mėne
sius. Mažasis biznis taipgi 
bankrutuoja.

Kokia gi dabar iš tokios 
nelemtos padėties išeitis?

Šiuo metu visa valdžios 
galia randasi centrinės mi
litaristų grupės rankose, tų 
militaristų, kurie nori ko
operuoti su Jungtinėmis 
Valstijomis, gauti daugiau 
pagalbos. Bet toji grupė 
nėra tokia tvirta, kad ji 
viena galėtų valdžią išlai
kyti savo rankose.

Dešiniajai militaristų giyi- 
pei vadovauja gen. Osofro 
Arana, norįs Argentinoje 
įsteigti savo diktatūrą ir 
žiauriausiu būdu nuslopinti 
darbininkų judėjimą.

Gen. Rosas vadovauja 
kairesniems militaristams, 
kurie norėtų kopijuoti 
Jungtinės Arabų respubtift
kos prezidentą Nasserį, tai
kytis su unijomis, net kal
bėti apie pramonės nacio
nalizaciją, apie socializmą.

Visi jie, tačiau, bijo kor 
munistų ir kairiųjų pero- 
nistų, kurie įsigalėję unijo
se ir turi nemažos įtakos 
plačiose masėse. Mili- 
taristai daugiausia susirūr 
pinę kairiųjų peronistų ir 
komunistų susitarimu bend
rai veikti tuo j a u t i n i,ą i s 
žmonių poreikiais.

Revoliucinė Kubos įtaka 
smarkiai jaučiama Argenti
nos sostinėje ir kituose pra
moniniuose , miestuose.. O 
tas.ir. drebina tiek milįta- 
ristus, tiek kapitalistus.

Dabar Jungtinių Valsti
jų administracija viską da4 
ro, kad apjungtų visas mi
litaristų grupes apie gen. 
Pedro Aramburu, kuris nu
vertus Perono valdžią buvo 
laikinasis Argentinos pre
zidentas. Nežinia, ar Kene
džio administracijai tai pa
vyks. Generolus, žinoma, 
būtų galima milijonais dole
rių patraukti savo pusėn, 
bet masinio skurdo tuo ne
panaikinsi,ekonominio žmo
nių gyvenimo nepagerinsi. 
Argentinai verktinai reikia 
liaudžiai naudingų refor
mų. c

Bridgeport, Conn.
Iš parengimo

Rugpiūčio 26 d. pas Sta- 
nislovaičius, Waterburyie, 
įvyko parengimas-pie t irs. 
Mes nuvykome anksti, bąt 
jau radome gerą būrelį sve/ 
čių. Netrukus buvo pilnas 
sodelis.

Kristina Stanislovaitienė 
pakvietė prie pietų. Jie bu
vo rūpestingai ir skaniai 
paruošti, net radosi Murei- 
kienės sūrių, kurių ji pri
siuntė per newhaveniecius. 
Visi ir visos skaniai pasiso
tino ir gražiai laiką praleis- 
do.

Kitas spaudos paramai 
parengimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 9 d., Lietuvių 
svetainėje, 243 Front St., 
New Haven. Pietūs bus 
duodami lygiai 1 valandą 
Visi ir visos raginami būti 
laiku.

J. Strižauskas

Lakeville, Conn. — Su^ 
laukęs 87 metų amžiaus 
rė inžinierius P. R. Moses.



J. Kaškaitis

Amerikiečių turistų 
grupelė Lietuvoje

ncr
(Laiškas iš Vilniaus)

Štai ir susilaukėm turistų 
iš Amerikos.. Nedidukė tai 
grupelė, bet labai svari ir 
svarbi, nes tai pažangiųjų 
JAV lietuvių grupelė.

Kai perskaičiau Vilniaus 
“Tiesoje” rugpiūčio 16 pra
nešimą “Tėvų žemėje,” pa
skubėjau į Vilniaus viešbu
tį. Bet svečių apsistota Ne
ringos viešbuty, paskersai 
Lenino prospekto. Tuoj nu
moviau į Neringą: budėtoja 
patvirtino — taip, amerikie
čiai čia, jų kambariai ant
rame aukšte, bet jie išvyko 
pietų. Kur? Ogi į Vilniaus 
^ešbučio restoraną, atseit, 
ir vėl atgal neriu pasker
sai gatvės. Vienas padavė
jų parodė skyrium kamba
riuką.

Pravėriau duris—štai ap
link stalą mieloji kompani
ja! Nušvito nudžiugę vei
dui, susitiko spindinčios 
Akys. Koks smagumas ! Ko
kia malonė! Bent šeši tu
ristai delegatai vaišinasi 
lietuviškais patiekalais. 
Mieloji draugė Ksavera Ka
rosienė, pribuvusi trejetą 
dienų pirmiau ir jau gra
žiai matyta, svetingai pasi
slinko : prašom sėstis... 
Linksmai pasisveikinom su 
ilgai lauktais svečiais nebu
vėliais. Jų vidury ir pats
šefuotoias, svečių priėmė
jas ir draugas patarėjas — 
Laurynas Kapočius. Čia pat 
ir kiti priėmimo komisijos 
nariai —Jonas Stasiulionis, 
K. Valius, Vytautas S.

Tik vakar (rugp. 15) at
vykęs visas penketas: Jokū
bas Jaskevičius iš Usterio, 
Konstancija Abekienė-Rim- 

*kienė iš Mišigeno sodybos 
Boroda, Julija Marazienė iš 
Čikagos, Vera Bunkienė iš 
Niujorko priemiesčio ir Ro
žė Samulionienė, čikagietė. 
Prie šaunaus penketo pri
sijungė ir Kalifornijos at
stovė, pusę pasaulio apskri- 
dusi Ksavera Karosienė. 
Tai ir visas sekstetas pačių 
parinktinių Amerikos pa
žangiečių !

Greta manęs Rožė Samu
lionienė — kokia miela kal
binga draugė:

—Taip, aš gerai pasižįstu 
Anelę Dešafienę: mudvi ki
lę toj pačioj Ilinoiso srity. 
O, taip, Anelytė labai labai 
veikli, energinga — visur ji 
pribus padarys. Tarptauti
niam judėjime. Ji įžymioji 
figūra. “Vilnies” angliškojo 
Skyriaus vedėja, jaunuolių 
organizatorė, visokių kon

ferencijų mitingų, dalyvė, 
vadovaujamoji dvasia. Štai 
ji jums įteikė atvežt šį ry
šuliuką—prašom.

—Koks malonus siurpri
zas! Didelis ačiū jums už 
atvežimą, miela drauge Sa- 
mulioniene! Ir didelis dide
lis ačiū mielajai Anelytei 
Gelbudukei! Draugė Deša- 
fienė buvo man rašiusi, no
rėjusi atsilankyt į Lietuvą 
kartu su Alicija Jonikiene, 
bet šįkart...

—Taip, šįkart aplinkybės
neleido. Draugė Jonikienė 
buvo sanatorijoj, jos narių 
reumatizmas kiek pagerėjo, 
bet dar nepakankamai. Tai 
jos dvi atidėjo kelionę...

—Labai gaila, bet turėsim 
vilties. Noriu tikėtis, kad 
(Vitą vasarą sąlygos bus pa
lankesnės ... Drauge Bun- 
*iene Verute, jūs taip pui
kiai atrodote! Aš nė ne
žinojau, kad Jūs važiuosi
te...

—Ir aš pati nežinojau iki 
paskutinės minutės. Taip 
ant greitųjų viskas susitel
kė. Dabar mūsų Aido cho
ras atostogauja, tai ir su
dieu pasakyt nesuspėjau, 
nei jūsų broliui Tadui, nei 
daug kam. Staigiai išsiruo
šiau, kai gavau paskutinį 
patvarkymą. Ir džiaugiuos, 
kad suspėjau.

Tuo tarpu visų mūsų 
brangusis draugas Kapo
čius papunkčiui, detalingai 
aiškina, ką turėtų ameriki
nei mūsų pažangiečių spau
dai parašyti kiekvienas de
legatas turistas, kad neiš
eitų pakartojimų, kad pasi
darytų ištisinis vieningas 
pranešimas apie Lietuvą, 
daiktiškas, objektyvus. 
Kokie tvarkingi, taiklūs 
brangiojo draugo nurody
mai !

Usterietis Jokūbas Jaske- 
vičius, dirbęs Am e r i k o j e 
įvairiose įmonėse, fabrikuo
se, išsirenka pavaizduoti 
panašius įmonių darbus 
Lietuvoj. Kiek darbininkų 
ir darbininkių dirba, saky
sim, radijo bei televizorių 
įmonėj, darbo valandos, už
darbis bei užmokestis, prof
sąjungos veikla, cechų pir
mūnai, naujokai darbinin
kai, fabriko kultūrinė veik
la, sieniniai pastabų lape
liai...

Mieloji draugė Konstan
cija Abekienė-Rimkienė ge
riau pažįsta laukų ūkio dar
bus, tai ji ir velija parašy
ti apie Lietuvos kolūkius 
bei tarybinius ūkius. Įsi
klauso, kaip jai išdėsto pa
punkčiui įgudęs žinovas 
draugas Kapočius. Sezoni
niai laukų ūkio darbai, nau- 
jovinė technika, traktoriai, 
kombainai, darbo valandos, 
atlyginimas, kolūkio mo
kykla, biblioteka, kinofil- 
mai, saviveiklos choras, šo
kiai, teatriniai pastatymai, 
individinis kolūkiečio dar
žas, žemės plotelis, karvė, 
kiaulės, vištos...

Laikraštininke, žurnalis
tė miela draugė Julija Ma
razienė greičiau imsis pa
pasakot apie Lietuvos laik
raščius, žurnalus, knygų 
leidyklas, dar kai ką iš kul
tūrinio veikimo... Maloni 
draugė Vera Bunkienė, pa
ti Aido choro ir teatro mė
gėja, domisi panašia kultū
rine veikla Lietuvoje, nori 
pranešti apie tai Amerikos 
spaudai. Mieloji draugė 
Ksavera Karosienė, įgudusi 
darbininkų organizacijų ve
dėja, gabi plunksnos dar
buotoja, turės daug rašy
mo, kiek tik kada suspės 
Turės rašyt ir mieloji Rožė 
Samulionienė, perleidusi vi
sokių darbų per savo ne
trumpą brandų gyvenimą.

Pietūs baigiasi, o čia ke
lionių bei apžiūrų organi
zatorius vedėjas draugas 
Jonas Stasiulionis ragina 
pasiskubint į Gedimino kal
ną, muziejų, o po vakarie
nės į kinofilmų gamyklą. 
Vėliau—Vilniaus Valstybi- 
nis Kapsuko vardo univer- midorų.
sitetas, revoliucinis muzie
jus, televizoriaus stebėji
mas, kaip Maskvoje iškil
mingai džiugesingai sutin
kami įstabieji kosmonautai 
didvyriai A. Nikolajevas ir 
P. Popovičius. Širdį jaudi
nančios ovacijos, kosmoso 
herojų susitikimai su savo 
tėvais, žmonomis, su parti
jos ir valstybės žymūnais... 
N e p a 1 y g i n ami stebuklai 
vyksta socializmo, komuniz-

mo žengimo tarybinėj tėvy- 
nėj!..

Nuošaliau pasitraukę, tę
siame pašnekėsi su malo
niąja drauge Ksavera Ka- 
rosiene. Gabių tėvų duktė 
pasakoja:

—Jau buvau Partijos is
torijos institute. Instituto 
d i r e k t o r i us utoks- mielas., 
nuoširdus, malonus drau
gas! Nuostabus 'žmogus! 
Draugas šarmaitis bent dvi! 
valandas vedžiojo, aprodė 
viską. Rodė tikrai gražų, 
gausų fotonuotraukų glėbį,! 
kurį jūs padovanojot insti
tutui. Tikrai vaizdinga is
torine medžiaga mūsų pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
gyvenimui ir veiklai paryš- 
kint. Ir vis jūsų sunume- 
riuota, sužymėta, iššifruo
ta, vardai, pavardės nuga
ros pusėj surašytos. Turė
jot daug darbo... |

—Taip, miela drauge, bent 
keliais atvejais, žiūrinėjau, 
atsimindamas vardus pa
vardes. Konferencijos, sei
mai, suvažiavimai, piknikai 
įvairiose vietose, skirtin
gais laikais — vis kitaip su
grupuoti, fotografuoti. Vie
na kita pavardė iškrinta iš 
galvos. Tai kitą trečią die
ną nušvinta atminty: tada 
ir užfiksuoju. Panašiai ir 
su kartoteka, su slapyvar
džiu šifravimu.

—Draugas Šarmaitis sa
kė: jūs gerai darbuojatės.

—Miela girdėti, ačiū! To
kiam nuoširdžiam, tauriam 
draugui aš mielai ir dirbu. 
Tokiu švariu, tikru žmonių C v' c. v
darbuotojų reta, su tokiais 
gražiais charakteriais, prin
cipingais bruožais, be biu
rokratiškų polinkių... dar
gi nerūko, negeria...

—Taip, teisybė. Biuro
kratizmo bruoželių galėjau 
ir aš šen ten pastebėt, net ir 
tarp partijos pareigūnų. 
|Tai jau žmogaus individi- 
'niai požymiai. Miela man 
buvo draugų Šarmaičių būs
tinėj, kur mane taip svetin
gai pavaišino.
t —Aha, vaišėse, miela 
drauge, galima stebėti ir 
stebėtis dalyvių polinkiais. 
“Gero daikto” neatsis a k o, 
sriūbtelia, paragauna irpri- 
siragauna... Štai tau ir 
pavyzdys... O kas gi taip 
gadina, mažina darbingu
mą įmonėse, kolūki u o s e ? 
Gėrimas! Prieš tai reikia 
kovot, mokyt žodžiu ir raš
tu...

—O kaip su tėvelio Rapo
lo Baltrūno raistais - kny
gom?

Jau gerą jų dalį nusiun
čiau Partijos istorijos insti
tutui, kai ką dar nusiųsiu.

—Puikiai darote, Ksave- 
rute! Labai džiaugiuos, kad 
tas kruopštus darbas pa
minklas bus atitinkamai 
įvertintas... Beje, kaip jums 
atrodo draugo Tauro kon
tūzija? Kazimieras Vidikas 
prieš mirdamas susitarė su 
fašistuojančiu kunigu...
—Sakyčiau, pamišimas. Se

natvė; nepagydoma liga iš
sekino nervus, sutrikdė 
protą. Bet ir bendrai V. 
Tauras buvo keistas slapu
kas, net ir “Kovos” laikais. 
Kad neužmirščiau: štai man 
iš kaimo atvežė vyšnių, po- 

Imkite, čia saugu,
be chemikalų, be nuodų api- 
purškimo. Amerikoj vis tu
rime viską muilu vandeniu 
gerai numazgoti.

—Labai dėkui, Ksaveru- 
te: parsinešiu namo — bus 
prievalgio... Jūs taip pat 
tebed i r b a t e uni j ų-pr of sa
gų aname dideliame name?

—O, ne. Išmetė mane 
unijos vadai biurokratai 
tuoj, kai 1960 m. važiavau 
su turistais į Lietuvą. Kalti-

r " į i**1 in* hV.

Antras Paleckio laiškas iš
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Pamirštas “Darbo dienos” tėvas

socialistines Rumunijos
■ 'Z” • Y7V- •' i 
Mielas Drauge Antanai!

Rašau šį laišką iš Rumu
nijos kurorto Juodosios jū
ros krante Efarie - N o r d. 
Tai vienas iš kelių kuror
tų, kurie Rumunijos liau
dies valdžios laikais labai 
išaugo. Seniau čia buvo ne
didelis miestelis su turtuo- 
tuolių vilomis, kaip ir kito
se pajūrio vietovėse, ries jos 
buvo prieinamos apribotam 
turtingųjų skaičiui, o dabar 
šimtai tūkstančiu ir milijo
nai atostogaujančių traukia 
j pajūri arba kitus kuror
tus. Užtat dabar atliktas 
didelis darbas, kad pajūry 
galėtu pasilsėti kuo didžiu- 
sias skaičius, dirbančiųjų.

Kurorte Efarie-Nord pa
raleliai jūrą išaugo visa ei
lė naujų poilsio namų su 
tūkstančiais kambarių. Čia 
pat greta jų valgyklos, res
toranai, kur ir nuolat vasa
rojan tieji ir trumpam atvy
kę gali maitintis. Toks pat, 
gal' dar didesnis kurortas 
yra Efarie-Sud. O toliau į 
pietus., Bulgarijos link, yra 
kurortas Mangolia, taip pat 
visai pasikeitę, palyginti su 
praeitimi, su didžiuliais mo
derniškais daugiaaukščiais 
namais.

Jau esu minėjęs apie tuos 
kurortus pereitame laiške. 
Rašiau taip pat apie Mama- 
ją, esančią kelis kilometrus 
į šiaurę nuo Konstancos. 
Kaip tik vakar ir užvakar 
su žmonele ir grupe tarybi
nių draugų aplankėme Ma- 
mają. Pabuvome restorane 
prie viešbučio “Albatros,” 
kur stebėjome, kaip linksmi
nasi čia svečiai, daugiausia 
užsieniečiai, jų tarpe dau
gelis iš kapitalistinių Vaka
rų. Pašokome ir patys, kaip 
nors, žinoma, ne taip pra
šmatniai, kaip moderniškus, 
šokius išvingiuoja, jauni
mas.

Įdomu buvo pažiūrėti į 
naktinę, daugybe žiburių 
apšivestą Mama ją iš “Pa
las” viešbučio stogo, kurio 
gyvenamųjų aukštų yra 13, 
o ligi stogo dar kokie du 
aukštai. Čia gražus vaizdas 
iš vienos pusės Mamajos, iš 
kitos pusės į Konstancos 
ugnis.

Kadangi jau mūsų laikas 
pajūrio buvimo baigiasi, nu
važiavome su Genovaite į 
Mamają ir vakar. Ir vos 
iš mašinos išlipus ties tuo 
pat daugiaaukščiu “Palas” 
viešbučiu, išgirstame lietu
viškai “Laba diena!” Tai 
mus pamatę sveikino dak
taras Patašinskas su žmo
na.

Būdamas Rumunijoje vis 
galvojau, nejaugi nematy
siu kur nors lietuvių? Be
veik visur, kur teko būti, 
dažniausiai tekdavo sutikti 

no, kad linkstu į Tarybų 
pusę, jie, tie unijų vadai, 
baisūs atžagareiviai. Dabar 
tik kartais dirbu, renku 
statistikas valdžios infor
macijų biurui. Gauname 
pensiją, vyras ir aš. Jūsų 
žinomą namuką pardavėm, 
pirkom seną kuklutį namu
ką: dviem pakanka vietos. 
Džiaugiuos vėl pabūt Lietu
voj. Čia žmonės tokie ma
lonūs, mandagūs.

—Teisybė, Ksaverute. Vi- 
sa atmosfera čia kita, jau
ki, žmoniška. Na, jums 
skubu. Tai šiam sykiui! 
Kai apvažinėsite, gal dar 
susitiksime.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penk t., rugp. (Aug.) 31, 1962

kurį nors lietuvį. Beje, net 
ir .tolimoje Ganoje, Afriko
je,1 būdamas.i.Ąįsyos univer
sitete p e r ivįeųąs .Iškilmes, 
sutikau Grigonį,j;kilusį iš 
Rokiškio, išLietuvos išvy
kusį bene 1934 m. į Brazi
liją, daug kur buvusį, o pa
galiau patekusį į Ganą 
amerikoniško žibalo bare 
vedėju.

O čia, Mamajoje, pasiro
do, atvykusi 35 žmonių eks
kursija iš Lietuvos. Teko 
pasimatyti su jais visais.. 
Daugiausia tai jaunimas— 
mokytojai, studentai, tar
nautojai. Jų tarpe sutikau 
ir pažįstamus R. Žiugždą 
(prof. Žiugždos sūnų) su 
žmona, Prezidiumo darbuo
toją Jacorskį, Liustiką. Jie 
važinėjo po Rumuniją kaip 
turistai, pabuvojo Karpatų 
kalnuose, Buchareste, apie 
10 dienų bus Mamajoje ii* 
taip praleis atostogas.

Mums šiandien Efarie- 
Nord kurorte paskutinė die
na. Ryt išvykstame į Bu- 
charestą, kur dalyvausime 
Rumunijos nacionalinės 
šventės iškilmėse. Po iškil
mių važiuosime dar savai- c

tei į kalnų kurortą Karpa
tuose.

Labu dienu visiems mie
liesiems draugams laisvie- 
čiams!

Justas Paleckis 
Efarie-Nord, Rumunija 
1962 VIII 21

CLEVELAND. OHIOz
Spaudos piknikas jau arti

Vienas iš svarbiausių pra
nešimų mūsų spaudoje, tai 
yra pranešimai apie pobū
vius, rengiamus spaudos 
naudai. Ar tai būtų pikni- 
kas-koncertas, ar taip suei
ga, visi turi gražius siekius 
ir visi skaitytojai turėtų 
kreipti daugiau a t y d o s, 
kiekvienas skaitytojas turėtų 
tai gerai įsisavinti ir jausti 
pareigą dalyvauti ir pagal 
išgalę paremti.

Kalbant apie darbo žmo
nių reikalus ginančią spau
dą, būtinai turime prisimin
ti, ką toji spauda mums da
vė praeityje, ir ką ji mums 
teikia šiandieną. Ji yra ne
išsemiamas žinių šaltinis, c- 7

kokio mes negalime tikėtis 
iš kitų srovių spaudos. Sun
ku įsivaizduoti, kaip mes 
jaustumėmės minimų žinių 
šaltinių neturėdami. Todėl 
lai visi keliai mus ir veda 
į spaudos naudai sueigas.

Clevelando spaudos pikni
kas įvyks rugsėjo (Sept.) 8 
dieną, LDS klubo patalpose, 
9305 St. Clair Ave. Pradžia 
6 vai. vakare. Bus paruoš
ta puiki vakarienė tik už 
$1.25 ypatai, po vakarienės 
tęsis šokiai iki vėlumos.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, pageidautina gauti 
nuo spaudos rėmėjų ir do
vanėlių. Jau turime keletą 
pažadų, o atėjus pikniko 
dienai, jų bus ir daugiau.

Meninę programos dalį iš
pildys mūsų Meno choras 
vadovybėje Juliaus Kras- 
nicko, o kuomet dalyvauja 
choras, tai jau žinoma, jog 
linksmos dainos skambės 
visą vakarą.

J. žebrys

Washingtonas. — JAV 
lankosi Tarybų Sąjungos 
žemės reikalų ministras K. 
G. Pušinas ir kiti specia
listai.

Darbo Dienos tėvas yra 
beveik visai žmonių užmirš
tas.

Dauguma amerikiečių mi
nės milijonus darbi n‘?i^kų‘ 
rugsėjo mėnesio 3 • dieną 
per aštuoniasdešimtąją 
Darbo dienos sukakti.’‘nŠ*i 
šventė pasklido per vis$ A- 
merika ir net Kanadą. Ta- c- c
čiau palyginus mažas žmo
nių skaičius prisimins tą 
vyrą, kuris paskatino pri^i- 
mmti “tuos, kurie iš lauki
nes žemės padarė visą da
bar esamą didybę..”

Net ir istorijos knygos ir 
enciklopedijos jį pamiršta. 
Nedaug žmonių už darbo 
organizacijų ribų prisimena 
jo paVarde. O tas vyras bu
vo Peter J. McGuire.

McGuire suprato darbo 
prasmę būdamas vienuoli
kos metų rusvų plaukų ber
niukas. Jis valė batus, par
davinėjo laikraščius New 
Yorko gatvėse civilinio ka
ro metu, kai Linkolnas bu
vo prezidentu. Jo irlantie- 
čiui tėvui esant kare, jau
nasis McGuire vargo, kad 
išlaikytų šeimą. Jis šlavė 
Yord & Taylor’s krautuvės 
grindis ir prižiūrėjo elegan
tiškų pirkėjų arklius.

Jis pasidarė staliumi ir 
greit išaugo j darbo sąjū
džio vadus. Jo karjerai pa
gelbėjo karštos prakalbos 
ir gal būt jo puikūs ūsai su 
vaškuotais galiukais. J i s 
įvedė aštuonių valandų dar
bo dieną ir padėjo įkurti 
Amerikos Darbo Federaci
ja.

1882 m. gegužės mėn. 8 d. 
jis pasakė kalbą Centrinei 
Darbo Unijai New Yorke.

Naujuosius mokslo metus 
pasitinkant Tar. Lietuvoj
(Specialiai “Laisvei”) 

Bus mokomasi viena 
pamaina

Skaudvilės rajono penkios 
Septynmetės mokyklos šie
met bus pertvarkytos. Da
bar šalia Pašaltuonio ir Bi
jotų aštuonmečių mokyklų 
statomi priestatai. Baigia
mos remontuoti visos rajo
no mokyklos.

Nuo naujųjų mokslo me
tų visos rajono aštuonme
tės mokyklos pradės veikti 
viena pamaina. Tai padės 
toliau gerinti mokomąjį ir 
auklėjamąjį darbą.

Mokyklos bus erdvesnės
Daugelis Nemenčinės ra

jono mokyklų ligi šiol vei
kė dviem pamainomis. To
dėl šiemet čia prasidėjo di
delė mokyklinių pastatų 
statyba. Prie devynių mo
kyk 1 ų statomi priestatai. 
Iki rugsėjo 1 d. jie visi bus 
atiduoti naudotis.

Arnėnų aštuonmetėje mo
kykloje papildomai įrengia
mi septyni klasių kamba
riai, o taip pat 50 vietų 
bendrbutis. Dar penkias 
klases turės Ožialaukio, 
keturias klases Karkažiš- 
kių aštuonmetės mokyklos.

Nuo naujų mokslo metų 
17 rajono mokyklų dirbs 
viena pamaina.

Naujos klasės, pionierių 
kambariai, dirbtuvės

Plačiu mastu ruošiamasi 
naujiems mokslo metams 
Molėtų rajone. Čia visos 
septynmetės mokyklos nuo 
rugsėjo 1 d. pertvarkomos į 
aštuonmetes. Rajone veiks 
ir 43 pradinės mokyklos.

Dabar prie čiulėnų aš
tuonmetės mokyklos pasta

20 metų amžiaus McGuire 
karštai kalbėjo apie tą die
na, “kuri bus Darbo die
na, proga, pašvęsta indust
rinei dvasiai — kiekvienos 
tautos gyvybinei jėgai.”

Rugsėjo mėn. 5 d. pirmo
ji Darbo diena buvo švęsta 

’Nė'fc Yorke. Mažas darbi
ninkų skaičius gavo leidimą 
paraduoti tą dieną. Kai ku
rie darbdaviai perspėjo sa
vo darbininkus, kad jie bus 
atleisti iš darbo, jeigu da
lyvaus paraduose.

Apie 10,000 darbininkų 
drąsiai žygiavo penktąja 
alėja su orkestru, grojančiu 
irlandietišką melodiją “Kil- 
larney.” Didžiulis piknikas 
su šokiais ir kalbomis vy
ko per popietę. Vakare dan
gus buvo išaižytas raketos 
šviesomis, blykšti n č i o m i s 
virš pastatų, kuriuose elek
trinė šviesa buvo tik ką 
buvo įvesta.

“Tai nėra joks karinės 
garbės ar kovos laimėjimo 
šveitimas,” pareiškė Mc
Guire triumfuodamas. “Ši 
diena yra pašvęsta taikai, 
civilizacijai ir industrijos 
triumfui.”

Darbo Dienos idėja spar
čiai plito. Oregon valstija 
ją padarė legalia švente 
1887 m., ir ligi 1923 m. vi
sos valstijos ją pripažino.

Paradai šiandien nėra 
taip gausūs kaip anksčiau, 
tačiau darbininkų organi
zacijos bendrai sveikina vy
rus ir moteris, kurių dar
bas ir sugebėjimas pastatė 
Ameriką, — žmonės, kurie 
gal būtų ir neprisiminti, 
jeigu ne Peter J. McGuire. 

I American Council 

to statomas priestatas, ku
riame jau atliekami vidaus 
apdailos darbai. Priestatai 
taip pat statomi ir prie ke
turių kitų aštuonmečių mo
kyklų. Juose bus įrengtos 
klasės, pionierių kambariai, 
gamybinės dirbtuvės.

Pereinama į aštuonmetį " 
mokymą

Ruošdamiesi naujiems 
mokslo metams, Šilutės ra
jono liaudies švietimo dar
buotojai daug dėmesio ski
ria materialinei mokyklų 
bazei sustiprinti. Šiemet 
rajone, kaip ir visoje res
publikoje, bus pereita į vi
suotinį prievalomą aštuon
metį mokymą.

Baigiami statyti priesta
tai prie Šilių, Degučių, Šilu
tės aštuonmečių mokyklų. 
Tuose p ries,t a tuose bus 
įrengta po keturias klases. 
Eilėje mokyklų įrengiami 
nauji mokymo kabinetai, 
gamybinės dirbtuvės.

Reidas visuotiniam 
mokymui patikrinti

5,200 moksleivių rugsėjo 
1 d. ateis į Tauragės rajo
no mokyklas. Naujiems 
mokslo metams visur veik
liai ruošiamasi. Dauguma 
mokyklų jau suremontuo
tos, tvarkomi mokyklų kie
mai, įrengiamos naujos 
sporto aikštelės, tvarkomas 
mokymo inventorius.

Siekiant patikrinti, kaip 
mokyklos pasiruošė mokslo 
metams ir laiku susekti bei 
pašalinti trūkumus, kurių 
dar pasitaiko įgyvendinant 
visuotinį privalomą aštuon
metį mokymą, numatyta 
nuo rugpiūčio 15 d. iki rug
sėjo 15 d. surengti masinį 
reidą.
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KAIMO KRONIKOS
— Aš išmoksiu.
— Kas tave išmokys? •
— Bernai. ‘ ’ ■
— Žiūrėk! :
— Nebijojai susirgti? ,i ;;
— Tu sirgai. J ,ijj !7. •
— Bet tu? Nebijojai? ! uLĖ
— Kvailas! Kaip aš bijosiu, kai tu 

sergi? — Dabar — bijočiau.
Vieną dieną aš išėjau iš tvarto.
Kieme įmintose pėdose baigė džiūti 

vanduo. Tarp kitų pamačiau ir basos 
Agnės pėdą. Tarp dramblotais batais ir 
klumpėmis išmaukyto purvo ši pėda 
glaudėsi prie žemės maža ir švelni. Man 
atrodė, kad ji šilta, kaip ir jos delnas 
su akmenėliu.

Svyravau sode nuo vieno medžio prie 
kito, liečiau lūpomis pumpurus, išbrin
kusius kaip pasėti kviečiai, ir, užsi
kniaubęs ant pinučių, žiūrėjau žiūrėjau.

Koks didelis pasaulis tas vienas kai
mas! Į jį skrenda patys balčiausi gan
drai ir sveikindami suka padangėj ra
tus. Jo prūduose plauko balti debesys. 
Kiekvieną aušrą miškuos sutinka jau
kus laukinių karvelių burkavimas. O 
vidurvasario tyla kvepia nunokusiom 
avietėm.

Mano mažas kaimas, mano didelis pa
saulis!

Jis išdegęs. Juodų, išstybusių kami
nų pirštais graso kažkam.

Ne. Ne istorijos vadovėly mes ma
tėm ant vielų pakibusį kareivį su iškel
ta kumštim. Čia jų praėjusį rudenį, 
darganų merkiamų, lyg gyvų kniubojo 
ne vienas. Už mano kaimą, į kurį turė
jo ateiti tyla, vyturiai ir šviežios duo
nos kvapas.

Mano mažas kaimas, rnado didelis pa
saulis.

Per jį ėjo istorija. Ir eina.
Jau paprastas vežimo ratas ištrynė 

tankų vikšrų pėdsakus, o laukuose iš 
po žiemos atkuto rugiai.

Žmonės išlindo iš žeminių, iš tvartų, 
kuriuose gyveno, ir, apakinti saulės, su
stojo prie kaimo kelelio.

Žemė buvo pilka — pavasario vanduo 
nepajėgė nuplauti plėnių. Migla siau
tė apkasų išvartytą žemę, bombų duo
bes, lyg gėdydamas!, kad žmonės pama
tys jas.

Per šiuos laukus ėjo Agnė. Iš tolo 
baltu taškeliu ji artėjo prie manęs. Ne
žinau, ar galvojo žmonės, pagaminę pa- 
rašiuta, kad iš jo pasisiūs Agnė sukne
lę.

Ne kulkos, o vyturiai, ne lėktuvas, 
tik be garso sklendžia gandras, ne dū
mai, o pavasario migla. Ir eina per tą 
didelį pasaulį ne mergina balta suknele.

Eina meilė per randuotą žemę. Ei
na ji.

Mačiau, kaip Agnę lydi akim žmonės. 
Tur būt, kaip ir aš, jie nustebę pamatė, 
kad Agnė nebe ta, kuri rinkdavo akme
nėlius.

Ji žengė nesidairydama, iškėlusi gal
vą, jausdama žmonių žvilgsnius ir juos 
suprasdama: ji mergina.

Priėjo, sustojo tylėdama. Aš turėjau 
pasakyti, kad ji — graži. Bet dar ne
mokėjau sakyti tokių žodžių. Ji tai su
prato ir tartum atsiprašydama norėjo 
paglostyti mano ranką, bet stabtelėjo 
pusiaukelėje ir apkabino pinutį.

Mus kažkas skyrė.
Ji raudo, ir mes kalbėjome niekus. 

Pagaliau nieko ir neradome vienas ki
tam pasakyti.

Grįždamas, prie tvarto lango,, aš pa
mačiau akmenukus, kuriais ji šaukdavo 
mane. Tarp jų buvo ir tas iš Joti jos su 
akutėmis, ir žibukas.

Naktį gailidi mykė karvė. Išvedė jos 
veršelį. Ji sunkiai pūtavo į mane, ir 
mėnesienoje blizgėjo jos didelės akys. 
Ilgu liežuviu laižė kažką man nemato
mo.

Išėjau ir atsisėdau ant slenksčio.
Kažkur klebeno vežimas: vienodai, lyg 

pavargęs.
‘Tebemykė karvė.
Spurdėjo kregždės savo lizduos.
Išgirdau tykius žingsnius. Kažkas su

bolavo prieš mane.
Agnė.
— Aš bijau. Ėjau pro karčiamą. Man 

pasirodė, kad ji tebestovi.
— Kas? -
— Hana. Supranti — boluoja iš tolo.
— Ją sušaudė,

— O man vis atrodo, kad tebestovi.
— Nebijok. Juk rytoj eisi tenai į va- 

karušką. Tavo suknelė labai graži.
Ji palytėjo mano petį. . /
— Ateik, — ir nuskubėjo namo.
Man pasirodė, kad as1 likau vienui 

vienas. Visame pasaulyje, apsuptame 
miglos. Kaimas dingo. Ir pajutau, kad 
be jo aš — niekas. Kad ir manęs nėra 
be sudegusio kaimo, Kanos akių, Agnės 
akmenukų. Tai mes vadiname skambiu 
žodžiu — Tėvynės meile. O juk taip 
paprasta. Kas jos neturi — nieko ne
turi. Ir jis pats yra niekas.

Labanakt, Agne. Aš galvojau apie 
tave ir bijau, kad rytoj bešokant nesu
skiltų tavo medpadukai.

Medpadukai nesuskilo.
Kai kitą vakarą klivytavau per lau

kus, karčiamoj šokis buvo pačiame įkar
štyje. Armonika šaukė skardžiu balsu, 
kad į kaimą grįžo džiaugsmas.

Aš žinojau, ką rasiu karčiamoje: ker
tėje loš aviną seniai, vaikinai šūkčios: 
“Ū-ha, ū-ha-ha”, kilnodami merginas 
ligi lubų. Pačiame rato viduryje šoks 
Agnė. Girtuoklis Bakus dainuos apie 
lakštingalėlę ir su tuščiu buteliu už
migs ant uslano.

Tik kai uždainuos, daina kažką šauks 
dar neprišauktą į kaimą, daina ilgėsis, 
kaip ilgisi nuterioti laukai artojo ran
kos.

Priėjau karčiamą. Priemenėj kažkas 
stovėjo su šautuvu. Kambary — taip 
pat ginkluoti. Tai buvo tie, kurių kai
mas dar nevadino banditais. Miškiniais, 
žaliukais vadino.

Jie stovėjo pasieniais ir šaukė:
1 — Greičiau! Greičiau!

Poros, stumdydamos viena kitą, šoko 
prieš nukreiptus į jas automatus pašėlu
sį mirties šokį.

— Greičiau! Linksmiau!
Agnės nebuvo. Staiga ji pasirodė 

priemenėj. Vienas iš banditų tempė ją 
į kamarą.

— Eikš čia! Eikš čia... Čia.<. čia... — 
murmėjo.

Aš mėginau jam įkąsti ranką,, bet nuo 
smūgio atsidūriau priemenės kampe.

Kai atsigaivelėjau, karčiama buvo 
’ tuščia.

Kamaros durys praviros — Agnės nė
ra.

Išslinkau laukan.
Prie tvoros stovėjo Agnė. Jos balta 

suknelė buvo suplėšyta.
— Agne!
Ji krūptelėjo, peršoko griovį. Per ke

lią — į laukus.
— Agne! Palauk! — klupdamas vi

jausi ją.
Ji nesustojo.
Per kalvas tolo ir tolo iš kaimo.
— Agne! Sugrįžk!
Ji niekados nebegrįžo.

Daiva
Daiva turi išvažiuoti. Tuojau. Lau

kė prie kelio, kuriuo lėkė mašinos. Lau
kė ir negalėjo apsispręsti.

Lėtai pasuko šalikelėn prie senos kar- 
čiamos griuvėsių. Jų nesimatė per iš
kerojusius krūmus. Tankios kryklių 
šakos susipynė, lyg saugodamos nuo pa
šalinės akies griuvėsius. Išbujojo kie
čiai, varnalėšos. Jie augo, sumišę su 
bekvapiais laukiniais jurginais. Kur- 
ne-kur likusį tvoros tarpsnį išraizgė 
apynys. Jis, matyt, norėjo pakilti aukš
čiau ir rangėsi apie kryklių liemenis, 
bet niekaip negalėjo iškelti savo galvos 
į saulę.

Karčiamos vietoje teriogsojo pamatai, 
sudūlėjusio molio šūsnys. Aplink pama
tus tebeaugo, kaip prieš dešimtis metų, 
ūzarėliai, tolėliau — šaltmėtės ir styro
jo išdžiūvęs serbento krūmas.

Keleiviui būdavo keista. Pro šią dyk
vietę nutiestas naujas plentas, pastaty
ta nauja gyvenvietė. Tik ši vieta, įsi
terpusi į gyvenvietę, apleista, neliesta 
žmogaus rankos. Šioje vietoje niekas iš 
kaimo nesutiko statyti savo namą. Taip 
ir liko, paslėpti kryklėse. senos karčia
mos griuvėsiai.

Daiva prasibrovė pro krūmus, stab
telėjo. Anksčiau, kai reikėdavo ką nors 
nuspręsti, ateidavo čia pasėdėti.

Suskilęs molis buvo įkaitęs nuo vasa
ros saulės. Įkaito, supleišėjo kažkada 
buvęs takelis, o šaltmėčių dvelkimas su
mišo su karčiu piktžolių kvapu.

{Bus daugiau}
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Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

(Tąsa)
, 1 i { • • • • • • ' !

žvėryno rajonas >.
Vilniaus oras malonus, 

gražus. Saulutė skaisčiai 
švietė ir šildė, o mes busu 
vykome apžvalgyti, apžiū
rinėti platesnę Vilniaus 
apylinkę. Važiuojant ma
čiau kolūkių laukus, nu
pjautus rugius, sustatytus 
į gubas. Mačiau bandą besi
ganančių karvių. Kas tai 
paklausė: Kiek tų karvių 
ten galėtų būti? Drg. Ber
gas atsakė: koks šimtas. 
Kiek tolėliau matosi dide
lis, puikus pušynas.

—Štai čia ir žvėrynas — 
pasakė drg. Bergas. Bet 
žvėryno jau šimtas metų 
nebėra, o jo ' vardas, vei
kiausiai, pasiliks amžinai. 
Nuošaliau nuo plento mato
si keliolika stubų, kurios 
gražiai užlaikomos, apsup
tos nepermatomu pušynu, 
kas sudaro stebėtinai ma
lonų vaizdą. Ši vieta dabar 
vadinasi: Vilniaus valstybi
nis ūkis 26 (jeigu teisingai 
pasižymėjau pavadinimą). 
Ūkio vyresnysis agronomas 
Stasys Paulauskas mus ma
loniai pasitiko, aprodinėjo 
stikliniuose pastatuose au
ginamas gėles ir daržoves, 
ir tiek jų daug! Gal kokį 
akrą žemės užima. Paulaus
kas aiškina: čia buvo ap
leistas žemės kavai k a s. 
Kaimo gyventojai paprašė 
valstybės, kad' ji leistų 
jiems suorganizuoti valsty
binį ūkį. Taip ir buvo pada
ryta prįešj penkerius metus. 
Darbininkai gerai gyvena, 
gauna užmokestį — algą dų 
sykiu į mėnesį. Sako, štai 
pastatas su dviem aukštais 
kaminais, tai vandenio šil
dytuve, kuri aprūpina šiltu 
vandeniu visus ūkio gyven
tojus. Taip ūkis ir tvarko
si. Augina daugia u s i a i 
agurkus ir pamidorus ir 
įvairiausių rūšių gėles. A- 
gurkus sodina keturis kar
tus per metus. Lauko pusė
je nesuskaitoma daugybė 
stiklinių dėžių, kuriose au
gina naujus daigus dėl pa
pildymo nusenusių. Buvo 
paklausta, ką darote su 
tiek daržovių ir gėlių? At
sakė, kad sunkvežimiais ve
ža į Vilniaus krautuves, ku
riose pardavinėja kam jų 
reikia. Bet jų labai daug 
reikia, kad dar vis visus ne
galima patenkinti

Buvo ne tik malonu ir 
gražu apžiūrinėti ir pama
tyti tokią gausybę gėlių su 
tūkstančiais skirtingų rū
šių ir su įvairiomis spalvo
mis žiedų, bet ir stebėtina, 
kaip jos. ten gražiai, tvar
kiai prižiūrimos ir užlaiko
mos. Taip pat ir per apskri
tus metus.

Leninį Aikšte
Viena popietė buvo lais

va,— nuvykau aplankyti 
pasaulio darbo žmonių va
dą ir jo vardu aikštę. Aikš
tė didele,, aplink ja pasodin
tos daugiametės liepos, žy- 
rdinti krūmeliai, gėlynai. Tų 
gėlių išdėstymas ties i o g 
nuostabus, atsižiūrėt nega
liu. Ištisi gyvų gėlių kili
mai, .tartum suausti tauti
nėmis.. juostomis. Tai stebė
tinai gražus,. gyvas, vaiz
das. Viename aikštės kam
pe padėta didelė akmeninė 
plokštė, kur įkaltas užra
šas, kad toje vietoje 1863 
metais buvo pakarti prieš 
carą sukilėlių vadai ZL Sie
rakauskas ir K< Kalinaus
kas. Aštuonios plačios alė
jos veda į centrinę aikštę, 
kur stovi didelis, gražus

Lenino. paminklas. Prie šio 
paminklo susirenka tūks
tantinė Vilniaus gyventojų 
mirna; atžymėti svarbius 
įvykius,. o Lenino veido iš
raiška atkreipta į mases ir, 
rodosi, girdi jo žodžius: 
“Jūs einate į platų laisvės 
ir laimės gyvenimą, į ko
munizmą !

Norisi ilgai, ilgai būti 
Lenino aikštėje ir jausti tą 
meilės ir laimės jausmą, ką 
jaučia tarybiniai žmonės, 
statydami naują pasaulį 
Lenino partijos vadovybė
je.

Vingio Parkas
Nuvykau į Vingio parką, 

kur buvo apie 10,000 susi
rinkę atžymėti Lenkijos 
Komunistų partijos 17 me
tų gyvavimo sukaktį. Ten 
buvo pateikti svarbūs ra
portai - pranešimai. Po to 
įvyko graži, maloniai žavė- 
janti meninė programa: 
dainos, muzika, šokiai. Pro
gramos pildyto j ai gražiai 
pasipuošę tautiniais rū
bais.

Gedimino miestas
Tai buvo gražus, saulėtas 

rytas, rodosi, kad jis buvo 
skirtas dėl mūsų malonaus 
pasivaikščiojimo po gražųjį 
Vilnių ir apžiūrinėjimo dar 
nematytų jo vietovių. Sau
lutės skaistūs spindulėliai 
taip maloniai šviečia ir šil
do, o Vilniaus oras toks 
puikus, ir toks švarutėlis, 
grynas, gaivus^ kad’ kvė

di-

Ge-

si vaikštinėju po istorinį 
Gedimino kalną, po didingą 
jo pilį. Kokie žavingi vaiz 
dai! Žiūrint nuo viršutinio 
pilies kuoro, mačiau visą 
gražųjį Vilnių ir jo plačią 
apylinkę, su daugybe naujų 
pastatų. Pas tatai balti, 
dengti raudonais stogais, 
apsupti dideliais medžiais, 
kas sudaro stebėtinai malo
nų gamtos vaizdą. Tai nau
ji pastatai, statyti po 
džiojo pasaulinio karo.

' Jaunimo Sodas
Apžiūrinėję istorinį

dimino kalną, palengva ei
name žemyn. Ir čia pat iš 
naujo perplanuotas ir su
tvarkytas Jaunimo sodas. 
Bergas sako: Čia karo me
tu buvo sunaikinti visi bu
vusio Bernardinų sodo ver
tingi sodiniai, o jo teritori
ja buvo užversta laužu. E(a- 
bar Jaunimo sodas sutvai^- 
kytas, jame yra vasaros ki
no teatras, šokių paviljo
nas, skaitykla, muzikinė es
trada.

Jaunimo sodas — darbo 
žmonių, ypač jaunimo, 
mėgstama vieta. Jie čia 
praleidžia savo laisvalaikį. 
Švenčių metu sodo teritori
ja darosi ankšta.

Gedimino kalno papėdėje 
įrengtas Puškino vardo 
parkas, o jo pakraštyje 
prie Vilnelės, — aikštelės. 
1955 metais parke buvo pa
statytas paminklas A. S. 
Puškinui (skulptorius B. 
Vyšniauskas)/ Graži ik sa-^

le. BtrrJ malonu štttikti JĮ 
ir pasikalbėti apie tuolaiki
nę pažangiųjų amerikiečių 
veiklą.

Druskininkai
Sekmadienis, liepos 24 d. 

Tuojau po pusryčių autobu
sas buvo paruoštas kelio
nei. Paliekame gražųjį Vil
nių ir vykstame į vieną 
žymiausių Lietuvos kuror
tų — Druskininkus. Pake
lėje trumpam laikui susto
jome aplankyti Pirčiupio 
kaimo tragediją. Tai baise
nybių vieta, kur hitleriniai 
žmogžudžiai gyvais sudegi
no 119 žmonių — vyrų, mo
terų ir kūdikių. Šių nekal
tų žmonių žudymas buvo 
įvykdytas 1944 metų birže
lio 3 dieną. Tai buvo proga 
savo akimis tą vietą pama
tyti. Šiurpas nukrėtė klau
santis pasakojimų apie 
siaubingus fašistų žudy- 
mus. Arti kelio yra pasta
tyta didelė moters statula- 
paminklas žuvusiems. Tru
putį toliau didelė akmeninė 
siena su žuvusių žmonių 
vardais. Dabar pastatytas 
naujas Pirčiupio kaimas; 
yra ir muziejus žuvusių at
minimui. /

Truputį toliau, gražiame 
pušyne parodė partizanų 
slėptuves po žeme. Pama
čiau ilgą stalą, ant kurio 
buvo radijo aparatas, šau
tuvai ir bombos, kuriomis 
partizanus aprūpindavo ta
rybiniai parašiutini n k a i. 
Sakoma, kad tame pušyne 
buvo apie 3,000 partizanų.

Grįžtame ne vien tik nu
liūdę, bet ir pasipiktinę, 
kad pirčiupiečius žudę bu
deliai nėra nubausti.

(Bus daugiau)
puoja jį krūtine ir tau vi- votiška sąyo, ąręįiitektūri-
sai pasidaro’ miela, lengva, 
gera ir linksma. Džiaugie
si, kd esi trybinės Lietuvos 
sostinėje Vilnuje.

Tuojau po skanių pusry
čių, apie 10 vai. ryto, visa 
grupė pėsti keliavome susi
pažinti su senuoju Gedimi
no miestu. Priėjome prie 
Gedimino aikštės ir vadas 
Bergas aiškina: Antrojo 
pasaulinio karo metu ėjo 
smarkūs mūšiai su galvažu
džiais fašistais už išlaisvi
nimą Vilniaus. Čia vidury
je aikštės stovėjo didelis 
nacių vokiečių tankas ir 
ši visa apylinkė buvo su
griauta, sudaužyta. Laimė
jus mūšį, išvijus fašistus, 
Lietuvos liaudis įdėjo daug 
ir sunkaus darbo iki viską 
atstatė.

Gedimino aikštė, tai pui
ki vieta, kur norisi pasi
vaikščioti, pasižvalgyti, pa
sigėrėti tuo puikumu, su
tvertu tarybinių žmon i ų 
rankomis.

Priėjome prie Gedimino 
kalno, kuris daug sykių bu
vo aplaistytas Lie t u v o s 
liaudies krauju. Vadas Ber
gas vėl sako: truputį pasil
sėkime, kad perdaug nepa- 
ilstumėte iki užeisime ant 
jo viršaus. Bet poilsis nebu
vo mintyje; kitiems norėjo
si kokia tai stebuklinga jė
ga kuogreičiausiai būti ant 
jo viršaus.

Senovėje. čia buvo Lietu
vos kunigaikščių tvirtovė. 
Daugelį kartų ją. puolė įvai
rūs priešai, bet niekas jos 
neįveikė.

Gedimino miestui Vilniui 
virš 600 metų. Gediminas 
laikomas Vilniaus įkūrėju. 
Vilnius savo ilgame amžiu
je daug pergyveno ir dar 
daugiau patyrė.

; Įkopę į kalną, išvystame 
gražiai restauruotą pilį su 
iškilmingu bokštu, kurio vi
duje plevėsuoja Tarybų 
Lietuvos vėliava. Užlipame 
į pilies kuorą ir prieš mūs 
atsiveria graži Vilniaus 
miesto panorama. Nū stebu

> niais paminklais* j med žiu 
apsupta Gedimino aikštė. 
Čia yra Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumas ir kai kurios kitos 
centrinės įstaigos. Gedimi
no kalno papėdėje įkurti 
Pionierių Ruimai. Šventa
dieniais, o taip pat darbo 
dienomis Gedimino aikštėje 
visada esti daug žmonių — 
šį miesto kampelį labai 
mėgsta sostinės gyventojai.

Vilniaus aikštės, skverai, 
parkai ir šaligatvės skęsta 
žalumynuose, žydi gėlės, 
krūmai. Jos išraižytos gra
žiais takeliais, apsodintos 
gėlėmis ir medžiais. Po jais 
sustatyti suoleliai, kur gali
ma praeiviui, medžių pavė
syje pailsėti. Kalbant apie 
gėles, prisimena poeto EL 
Mieželąičio žodžiai eilėraš
tyje “Lietuvos gėlės”:
“Aš mačiau daug aukso, 
Žėrinčio, kaip saulė, 
Daugel aš išmyniau 
Žemėje kelių.
Bet į jokį auksą 
Niekados pasauly 
Nemainyčiau savo 
Tėviškės gėlių...”

Vilniaus miestas- 
pusių apsuptas mišku, 
čiau pačiame mieste žalių
jų sodinių visuomeniniam 
naudojimui dar maža.

Būnant Vilniuje antrą 
dieną susirgo mūsų grupės 
turistė detroitietė Vera 
Smalstienė ir Vilniaus ligo
ninėje išgulėjo 18 dienų. 
Ligoninėje gydymas jai ne
kainavo nė vienos kapeikos. 
Dėl ligos visos Lietuvos ne
teko pamatyti. Labai gai
la. Ji ir aš buvome paskir
tos į vieną kambarį.

Kas rytą ir vakarą mus 
aplankė mums mielas ir 
brangus drg. Jonas Kaš- 
kaitis—gražiai atrodė, pil
nas energijos ir ūpo, dirba 
jam' priskirtą darbą ir 
džiaugiasi savo laimingu 
gyvenimu gimtajame kraš-

Shenandoah, Pa.
Mirė. J- Stankevičius

.Rugpiūčio 17 d. mirė J07 
nas Stankevičius. Laisvai 
palaidotas rugp. 21 d., Kai-* 
varijos kalnelio kapinėse.

Iš Lietuvos paėjo Ūdri
jos parapijos Bernoliškių 
kaimo. Į Ameriką atvažia
vo dar jaunas būdamas. Ki
lus Pirmajam pasauliniam 
karui, buvo JAV militari- 
nėje tarnyboje, išvežtas į 
Prancūziją, kur jo sveikatą 
pažeidė nuodingos dujos. 
Todėl visą gyvenimą jau 
neturėjo geros sveikatos.

Buvo progresyvis žmo
gus, skaitė darbininkiškus 
laikraščius, knygas, lankėsi 
į parengimus. Kol buvo lie
tuvių choras, tai jame daly
vavo. Turėjo daug pažįsta
mų. Jo karstą puošė daug 
vainikų ir skaitlingai buvo 
palydėtas į kapus.

Paliko nuliūdime seseris 
P. Pikūnienę ir M. Labiy 
tienę, daug giminių ir pa
žįstamų. Ilsėkis, Jonai, am-\ 
žinai! Reiškiu jo' giminėms' 
užuojautą.

iš visų
ta-

Emilija

Bridgeport, Conn.
Rugpiūčio 21 d. orlaivi- 

ninkas Wadworth, 22 metų 
ahižiaus, greitai važiuoda
mas su automobilium, atsi
mušė į stulpą, o paskui į 
medį. Sunkiai susižeidė ir- 
vežant į ligoninę mirė. Tai 
rezultatai greito važinėji
mo.

Iš valdžios pranešimų pa
sirodo, kad visoje šalyje 
auga kriminalysčįų prasi
kaltimai. Pas mus miesto 
gaspadorius padidino poli
cijos skaičių. Kažin ar dėl 
to sumažės prasikaltimai.

J. Strižauskas

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisvės naudai.
"i"'..........        i i m H*
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Miami, Fla.
Sėkmingas piknikas įvy

ko rugpjūčio 19 d. Žekonių 
sode. Pikniką surengė John 
ir Marie Koch dėl L. S. 
Klubo atžymėjimui savo 
gimtadienių ir 24 metų ve
dybinio gyvenimo sukak
ties. Pereitame klubo susi
rinkime Marie Koch prane
šė, kad jie nupirks maistą 

... ........... ..... ........ _ _ _ dėl pikniko ir visas pelnas 
centus. Balsuotojai daugu-|bus atiduotas klubui, tai 
ma balsų tą atmetė. Miesto i tuojau klubo narės liuosa- 
galvos grasindami visokiais' noriai apsiėmė padėti paga

Cleveland, Ohio
Taksai-TaksaLTaksai!

šiomis dienomis labai 
daug kalbama apie taksus: 
vieni nori juos mažinti 
jausdami jų sunkią naštą 
ant savo pečių, kiti nori 
juos dar didinti. Clevelando 
miestas šių metų gegužės 
mėnesio balsavimuose mo- 
josi ant visų nuosavybių 
pakelti taksus arti 2 pro-

nedatekliais, suruošė spe
cialius balsavimus rugp. 14 
dieną, vien tik taksų pakė
limo klausimu. Balsuotojai 
ir šį kartą dar didesniu 
balsu skaičiumi ta atmetė. 
Dabar debatuoja, ar verta 
bus tą klausimą dar kartą 
lapkr. mėnesį dėti ant balo
to. Taksų kėlimo priešai tu
ri gana stiprų tam argu
mentą... Clevelando miestas 
(neskaitant priemiesčių), 
bėgyje pastarųjų 10 metų 
sumožėjo 42 tūkstančiais 
gyventojų, tai esame tikrai 
galį patenkinti visas miesto 
išlaidas, o antra, kuomet 
visos šalies plotme kalbama 

iapie taksų mažinimą, tai 
keistai skamba jų kėlimas 
miestuose.
J. Smetona už taksų kėlimą

Taksų klausimu susirūpi
no ir Julius Smetona. Jis 
rašo Clevelando “Plain 
Dealer” laisvoje kolumno- 
je ir ragina Kongresą uždė
ti visiems piliečiams 5 pro
centus taksų nuo visų jų 
įplaukų. Tiek pinigų, jo 
manymu, reikalinga, kad 
galutinai nugalėti komunis
tus. Jis rekomenduoja apsi
eiti be gražių automobilių, 
be spalvotų televizijų ir be 
daug kitų dalykų. Atrodo, 
kad jo čemodanas, kurį -jo 
tėvas bėgdamas per beržy
ną į Berlyną prikimštą tur
to atsivežė, dar ne visai iš-

Galima suprasti, kad Ju
lius Smetona pats nesiren-
gia save suvaržyti nuo tų važiuoti, kada bus 'atidary- 
“prašmatnybių”, be kurių mas L.S.K. naujos salgs“prašmatnybių77, 
jis “moko” kitus apsieiti.

Sveika mintis
Sveikiausią mintį taksų 

klausime iškelia A. Broe- 
ckel. Jo manymu, taksuoto- 
jai pražiūri didžiausią tak
sų šaltinį, tai bažnyčias, 
nes tik nominalius taksus 
užėjus ant bažnytinių

L. S. Klubo susirinkimas ir pik
nikas atsibus rugsėjo 2-rą dieną, Že- 
konių sode. Girdėjau, kad kas to- 

nuosavybių, būtų galima vi- kio bus nepaprasto (“surprise”) dėl
V , i t i moterų ir vyrų. Taigi nepamirski-sus nedatekhus su kaupu te vietOs ir laiko.

padengti. Galima tikėtis, Kviečia komitetas
kad kada nors taksų mokė-' J. W. Thomson
tojai rimtai pradės kelti tą 
klausimą.

Laisvojoje kolų m n o j e 
dažnai iškeliami gana ver
tingi klausimai. Ne per se
niai tūlas Emerick smerkė 
JAV spaudą už perdėjimus, 
rašymą ne taip, kaip daly
kai yra, bet kaip jie nori,

1 kad būtų. Jis rašė, 
mes tankiai 
Vengriją, bet
Kubą, “U-2” incidentą, in
tervenciją į Laosą, padėji
mą nuversti valdžias Irane 
ir Guatemaloje. Mes smer
kiame Sovietų “kišimąsi” 
į Rytinės Vokietijos reika
lus, o patys remiame Sala- 
zaro, Franko, Chiango, Die- 
mo ir kitas panašias val
džias, tik todėl, kad jos yra 
antikomunistinės. Jis rašė, 
kad toks vienpusiškas 
spaudos nusistatymas į bė
gančius reikalus nėra svei
kas. Visuomenė vistiek tie
są sužino, nors tam ima 
daugiau laiko atsiekti.

J. Rąstas

kad 
primename 

užmirštame

Alžyras. — Alžyro armi- 
1 jos generalinis štabas pa
reiškė, kad pilnai remia 

Ben Bellos valdžią. Štabo 
komandoje yra 45,000 išla
vintų karių.

prasi-

minti maistą. Apsiėmė šios 
narės: S. Shukaitienė, Ta
mošiūnienė, Sophie Thom- 
sonienė, P Bechienė ir A. 
Paukštienė. Maistas buvo 
pagamintas skaniai 
atsilankiusieji buvo 
kinti.

Baigiant pietauti, 
dėjo ir programa. Pikniko 
pirmininkė Sophie Thomso- 
nienė trumpoje form oje 
apsklembė pikniko tikslą ir 
kas jį rengia. Jinai palinkė
jo J. ir M. Koch’iams dar 
daug ilgų ir sveikų gimta
dienių ir vedybinių sukak
čių. Taipgi paprašė publi
kos sudainuoti gimtadienio 
dainelę (“Happy Birth
day”) Paskui pirmininkė 
įteikė J. ir M. Koch dovaną 
nuo pavienių narių, už ką
J. ir M. Koch padėkojo.

Buvo pakviestas kalbėti 
klubo pirmininkas Kanapis 
ir vice-pirmininkas V. Bo
vinas, Viginas, A. Pakalniš
kienė. Visi kalbėtojai padė
kojo pikniko rengėjam ir 
vėlino dar daug 
gimtadienių ir ' 
sukačių.

A. Paukštienė, 
iš Brooklyn, N. Y 
šė, kad ji parvežė 4 šėrus ir 
daug gerų linkėjimų klubo 
nariams.

Malonu buvo sutikti L. S.
K. narę M. Žekonienę, jos 
dukterį ir anūkę iš Boston, 
Mass, ir F. ir A. Pakalniš
kius iš Clearwater, Flori
dos. Pakalniškiai žadėjo at-

ir visi 
paten-

sulaukti 
vedybinių

sugrįžus
., prane-

Prie virš minėto pikniko 
(prisidėjo ir laiškuose pri
siuntė: Mrs. A. Orlen iš 
Rochester, N. Y., $10, ir 
Mrs. Y. Naudžienė, iš Pearl
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Stanislavui Mazan-Mažanskui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo mylimai 

žmonai Katrinai, sūnui Jonui, dukrai Betty, 
anūkams ir visiems kitiems artimiesiems.

J. Žemaitis 
Anna Žemaitis 
Anna Šūsnis 
Anna Lesnik 
Tony Šūsnis 
J. Žebrys
J. ir O. Eitutis 
A. ir A. Sarulis 
P. Daraškienė

L. Eitutis
P. ir E. Boika
M. Balukas
A. ir A. Salin 
Anna Kuldis 
Albina Martin 
Anna Petraitis
J. Zogra 
Alek Šūsnis

Philadelphiečiųsąskrydis ;
Sėkminga išvyka.

Rugpiūčio 19 d. įvykęs įV * 
sąskrydis pas draugi^ H
manauskus Sellersville bu- yorni
vo vienas iš; < Sėkmingųjū.' 
Ramanauskai 'turėjo drau
gų -gių iš tolvd’iJ“ arti.nTeko 
susitikti Globič'iųTr jo i gru
pę iš Wilkes-BhrreSyOidraU^ 
gai Žilinskai pribiiVo su pil
nu karu iš Plymoutho, že
maitis su Deltuva ir grupe 
iš Baltimorės, Zambusevi- 
čius su gražiu skaičium bi
čiulių iš Readingo, Chur- 
liai, Zavišius, Augutienė ir 
Dzevečka iš New Jersey, 
Warisonas iš Brooklyn©. 
Gerai atstovautas Easto- 
nas, bet didžiuma svečių 
buvo iš Philadelphijos. Šių 
metų Ramanauskų sąskry
dis buvo skaitlingesnis ne
gu buvo pereitais metais.

Draugai Ramanaus k a i 
susirinkusius vaišino 
du,atvejus, duodami pietus 
ir vakarienę. Maisto buvo 
įvairaus ir pakankamai. Vi
sų nebuvo galima susodin
ti kartu, reikėjo paruošti 
antrus stalus. Stalai, gėlė
mis papuošti, tyrame ore, 
darė gražų įspūdį.

Vakarienė - susid ėjo iš 
rūkštaus pieno, sūrių, py
ragų ir kavutės. Visų mies
tiečių buvo godžiai valgo
mi.

Na, ir philadelphiečiai 
padėjo su darbu draugams 
Ramanauskams. Gaspadi- 
nėmis per dvi dienas paruo
šimui valgių buvo Žalnie- 
raitienė, Plietienė, Kaval- 
čiukienė, ir Matulis. Prie 
stalų patarnavo Šmitienė, 
Valantienė Merkienė, Tu- 
reikienė, Gustaitienė, ir 
Povilaičiai, Merkis, Kaz
lauskas, Valanta ir Bara
nauskas. Didžiausia darbo 
našta priklausė draugam 
Ramanauskam. Ačiū jiems, 
už tokį puikų parengimą ir 
geras vaišes.

Draugai Ramanau s k a i 
sako, kad su parama prisi
dėjo, paaukodami, sekami 
prieteliai: Deltuva iš Balti
morės kvortą medaus, Ro- 
mikaitienė iš Readingo ran
kų darbo mezginį, priside
dant Zambusevičiui, phila- 
delphietė pyragą, Tilvikai 
iš Eastono duoną ir ausiu- 
kių,( Stasiukaitis b o n k ą 
stipriosios, Neverdauskas, 
negalėdamas dalyvauti, pri
siuntė penkinę. Merkių sū
nus su rekorduota muzika, 
lietuviškomis melodijomis 
link s m i n o susirinkusius. 
Draugai chesteriečiai gra
žiai pasirodė. Ramanauskai 
taria visiems nuoširdų ačiū. 
Ramanauskienė tarė kelis 
padėkos žodžius visiems už 
skaitlingą atsilankymą.

Marijona Abraitienė au
kojo vieną Namo Bendro
vės šėrą “Laisvei” atmin
čiai savo draugių Magdale
nos Derkint, geriau žino-

mos kaip Mary Navashins- 
ki, Anna Maratuza ir 

ves iš Nanticoke ir 
ybbfihg, Pa. 
DraugėAb.raįtienė, 

“Laisvės” ’skaityte
sena

Laisvės” ’skaitytoja, ilga-’ 
metė^BLD^ i l(OJtoš>z 'kuopos 
nąr^j. j j .sulaukusį {, rgpą^aus 
;skąičiąus metų, myli “įąjs- 
vę”: ir ją rengia,-.kiek; ,ap.-i 
lin.kybės leidžia. Ačiū Jums 
už aukotą šėrą “Laisvei”.

Prieš išvyką 19 rugpjūčio 
šeštadienį nakvojome pas 
Ramanauskus. Ramanaus
kas sako: Šiį metų sausra 
pridarė daug nuostolių ū- 
kininkams. Sako, dobilai 
išdžiūvo, žolė aprudusi, 
sausa. Ganyklos liko bever
tės. Gyvulius turi maitinti 
žiemos atsarga. K o r n u s 
mala su visa jų apranga, 
įmaišydami tam tikrų sce-|mai vykdomi, 
mikalinių prieskonių gyvu- v’ *’ ’ 1 " 

per I lių maitinimui. Tačiau jų
gyvuliai gerai prižiūrimi, 
gerai maitinami, ir sako, 
karvutės duoda gerai pie
no.

Ir Ramanauskienė sako: 
Rytoj parengimas bus sėk
mingas, kaip sėkminga ši 
diena. Antis parsivedė 15 
vaikų. Jie nežino, kur antis 
kiaušinius buvo sudėjus ir 
kur ji mažiukus išperėjo, 

parsivedė pulką vaikų.
Pilietis 

tik

Orange, Mass.
Pasaulinis parašiutininkų 

kontestas dėl čempionato
Šis miestelis šiaurinėje 

Mass, valstijos dalyje yra 
supamas kalnuotų pušynų. 
Jis randasi virš 40 mylių 
nuo Worcesterio. Čia yra 
militarinis orlaukis ir pato
gioje lygumoį įrengta plati 
aikštė, kaip koks stadionas 
po atviru dangum. Čia. ir 
vyksta šeštasis pasaulinis 
parašiutininkų kontes tas 
už čempionatą. Yra suva
žiavę iš daugelio šalių ir 
tautų tos rūšies sportinin
kai. Jie pradėjo kontestą 
rugp. 11 d. ir baigs rugsė- 
jo 3d.

Šiuos žodžius rašančiam 
teko tėmyti pirmą tokį tą 
sportą rugp. 27 d. Darbo 
diena, tai įžanga $1.50 ypa- 
tai. Žiūrovų buvo nedaug, 
gal apie 500. Oras — pui
kus—giedra ir nedidelis 
pietų vėjelis pūtė. Stadiono 
pakrantėmis apie puse ru
tulio išstatytos tautų vėlia
vos plevėsuoja, jų tarpe ir 
TSRS vėliava arti įeigos, o 
kita prie tarybinių parašiu
tininkų palapinės (būdos) 
plevėsuoja.

Palapinių į eilę pristatyta mas New Yorko valstijos 
38-nios, tai JAV armijos; 
čia ir kvateravoja įvairių 
tautų sportininkai. Buvom 
priėję prie tarybinių pala
pinės ir pasikalbėjom su 
dviemis labai simpatingo
mis merginomis. Jos sakė, 
kad jų yra 18, įskaitant 5 
merginas. Puikiai nuaugu
sios asrnenybės, jų daugu
ma dėvėjo maudymosi kos
tiumus.

Iššokimų programa pra
sidėjo 3 vai. po pietų, tai 
yra, nusileidžia iš oro su 
parašiutu į aikštę, aprėžtą 
baltu ratu, apie šimtą pėdų 
diametriniai, o viduryje 
raudono audeklo žvaigždė, 
į kurią kiekviena taiko nu
sileisti. Tą dieną buvo vien 
merginų nusileidimai: vie
nas motorinis lėktuvas ke
turias ar šešias parašiuti
ninkes iškelia į orą, skris
damas dideliu ratu apie 
5,600 pėdų aukštyje, tada 
viena parašiutininkė iššoka 
ir krinta gerbkai kol para
šiutas išsiskleidžia, tada ji

valdo pati, atkreipdama pa
rašiuto atvaras, kad ją ve
jas nuneštų į taikinį.

Per dvi valandas tėmijau 
nemažai nusileidimų. Daly
vavo veik visos europietės: 
Franci jos, Bulgarijos, Ru
munijos, Lenkijos,, Jugosla- 
vi j os,, .Ąųstrįies,.Cekoslova-

-nu“ siĮęido Fįa^ijGS, Austrijos 
ir..TSRS ' ’dvi parašiutinin
kės. Tą dieną nebuvo ofici
alus kontestas, tik vėliau iš 
geriausių jų bus tikras, čem
pionatui laimėti kontestas.

Lėktuvai vienas po kito 
skrieja ir nusileidžia kas 
kelinta minutė.

Besikalbant su tarybinė
mis sportininkėmis paaiš
kėjo, kad labai užimtos bus 
paskutinėmis dienomis, nes 
buvę blogų orų, tai dabar 
iki 7 vai. vakaro nusileidi- 

Kiekviena 
parašiutininkė susivinioja 
savo parašiutą ir nešasi į 
palapinę, kur vėl pati susi- 
dėlioja, kad jis išsiskleistų 
reikiamai.

Cleveland, Ohio
Padėka

Varde visos šeimos tariu 
širdingai ačiū visiems, ku
rie kaip nors pagelbėjo lai
ke šermenų ir laidotuvių 
mūsų mylimo Stasio Ma- 
žansko.

Ačiū už gėles visoms gi
minėms, draugėms ir drau
gams, dėkui grabnešiams ir 
visiems už skaitlingą atsi
lankymą į šermenis.

Dėkui šeimininkėms, ku
rios paruošė užkandžius.

K. Mažanskienė

Worcester, Mass.
Spaudos piknikieriams 

naujiena
Apart kitų įvairenybių, 

programoje bus, pagal nau
ją Massachusetts valstijos 
legislatures patv a r k y m ą, 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
spaudos rudeniniame pikni
ke Olympia parke, pirmą 
sykį oficialiai šokiai. 
Jono Dirvelio orkestras 
gros nuo 4 iki 8 vai. popiet. 
Taigi dabar jau miklinkite 
savo kojas, o ypatingai jau
nimas pasinaudokite šia 
proga!

Modernizavo Tiltą 
per Hudson© upę

1931 metais Franklinas 
D. Rooseveltas, tada būda- 

gubernatoriumi, atidarė 
George Washingtono tiltą 
per Hudson upę. Jis randa
si viršutinėje N. Y. miesto 
dalyje ir jungia automobi
lių kelią su New Jersey 
valstija.

Tilto pastatymui ir įren
gimui buvo išleista $750,- 
000,000. Jis turėjo keturis 
kelius į vieną pusę ir tiek 
pat į kitą. 1961 jais perva
žiavo 37,1988,000 automobi
lių, busų ir sunkvežimių.

Bet didėjant auto trans
portui, jau tiltas nepatenki
no važiuotės reikalavimų. 
Todėl buvo imtasi darbų po 
jau esamais auto keliais 
dar įrengti kitą kelių lini
ją (žemutiniame, aukšte). 
Ji jau įrengta ir rugpjūčio 
29 dieną iškilmingai atida
ryta. Automobiliai, busąi ir 
sunkvežimiai važiuoda m i 
2-mis aukštais, žymiai pa^ 
gerins susisiekimą. Antrų
jų kelių ir privažiavimų 
įrengimui - b u vo iš leista 
$145,000,000 , .

Nenori su malda 
kraustytis laukan

Po to, kai Aaukščiausiasis 
teismas išnešė nuosprendį 
prieš poterių kalbėjimą vie
šosiose mokyklose, kunigai, 
davatkos ir jų pakalikai su
šilę ieško būdų, kaip su tais 
poteriais iš mokyklų neišsi
kraustyti. Jie išgalvoja vi
sokias naujas maldas ir siū
lo jas priimti ir jomis vai
kus kankinti.

Pavyzdžiui, jie pasiūlė 
Valstijos komisionieriui 
priimti ir į maldą paversti 
Amerikos himno paskutinį 
paragrafą. Ten, mat, sako
ma, kad mes “pasitikime 

Brockton, Mass

Labor Day Piknikas
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė ir 

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

Sekmad., Rugsėjo 2 September
Pradžia 1-mą valandą dieną

Ramo va Parke
■»

Claremont Ave., Montello, Mass.

Gros Art Masons Orkestras
Bus namų gaminimo valgiai, šilti ir šalti gėrimai 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti 
į šį gražų pasilinksminimą. x

New Haven, Conn.

Pietūs - Šokiai - Koncertas
Rengia LLD 32 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 9 September
Klubo Svetainėje, 243 Front St.

Šaunią dainų programą atliks 
Laisvės Choras iš Hartfordo

Pradžia 1-mą vai. dieną. įžanga $2.00 Asmeniui 
Programos pradžia 2-rą vai. dieną

Rengėjai prašo visus atsilankyti paskirtu laiku, nes 
pietus ir programą pradėsime lygiai 2-rą valandą.

RENGĖJAI

Worcester, Mass.

35-kiŲ Metų 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:

Rugsėjo-September 1, 2 ir 3
. ' ' 'PROGRAMA:

šeštadienį, Rugsėjo-September 1-mą dieną, 
pare 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*ejįą išdalinimas vertingų dovanų ir 
šokiai prie šaunaus Jono Dirvelio orkestro.

Įžanga veltui.

Kviečiame visus atsilankyti. KOMISIJA

■W—p—... .. ... . .

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 31, 1962

Dievu” r(Irt God ir our 
trust). Girdi, jokiu būdu 
Aukščiausiasis teismas ne
beišdrįs šitokią maldą pa
skelbti prieškonstitucine!

Dar nežinoma, ką pada
rys valstijos komisionierius 
ponas Allen. Galimas daik
tas, kad jis pasiūlymą pri
ims ir himną pavers į mal
dą. ' Bet jeigu taip atsitik
tų, tai visas reikalas vėl at
sidurtų Aukščiau s i a j a m e 
teisme. Manoma, kad teis
mas ir vėl pasisakytų prieš 
poterius mokykloje. Malda 
yra malda, poteriai yra po
teriai, nesvarbu, iš kur jie 
paimti. Yra dirbtinas da
lykas ir po prievarta bruki
mas į mokyklas.

Rengimo Komisija



WATERBURY, CONN,
Mūsų mintys apie 
“pietus po medžiu”

Kurie neatvyko rugsėjo 
26 pas Stanislovaičius pie
tauti, tie ilgai, ilgai gailė
sis, nes buvo ideališka išvy
kom į laukus diena, saulė 
žeme raičiojosi. Kai mais
to ruošėjos sukinėjos, pa
tiekalus ant stalų dėstinėjo, 
tasai plačialapis medis iš- 
siakojęs, kaip kokia motina 
savo vaikus, traukte traukė 
prie savo priglobsties svete
lius pa vesianti ir skaniai 
pasivaišinti.

Šeimininkės visko su kau
pu buvo prisigaminusios, 
kad nei vienas neliktų nu
skriaustas, kad neliktų al
kanas. Kai žmonės susėdo 
prie stalų arba kam kur te
ko susirasti jaukią vietelę, 
pasirodė esą svečių iš vi
sos plačios apylinkės ir iš 
toli, ir tiek gražaus svie
telio, kaip niekuomet pir
miau nebuvo! Draugai A. 
Bimba su žmona iš Niujor
ko, o Satulų duktė, žentas 
ir jų grakšti dukrytė net iš 
Kansas.

Laikas vietoje nestovėjo, 
tad iškviestas buvo retas 
pas mus svečias d. A. Bim
ba tarti žodį. Jis atsikrei
pė į dalyvius apie nenuils- 
tančiųjų moterų po vardu 
Women Strike for Peace 
veiklą. Ragino rašytis, po 
jų peticijomis prieš niukli- 
nių pabūklų bandymus ir 
už stiprinimą veiklos už vi
suotiną taiką. Nepaliko ne
minėjęs, kad negalima už
miršti remti ir stiprinti ir 
lietuvių pažangiąsias orga
nizacijas ir spaudą. Anot 
dėstytojo, dąr ne laikas ran
kas susidėjus ant krūtinės 
laukti saulėlydžio. Dar 
daug gražių darbų stovi 
prieš mūsų visų akis. Mums 
lietuviams, be kitko, labiau
siai turi rūpėti spauda, jos 
išlaikymas ir skleidimas. 
Spauda, tai mums• veidro
dis į pasaulį arba kelias į 
naudingą darbuotę visuo
menės reikalais. Tad kiek
vieno žmogaus prievolė bu
dėti, kad pažangioji spauda 
ilgiausius metus gyvuotų ir 
bujotų. Lietuvoje daugybė 
žmonių mylėtų skaityti mū
sų laikraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Daugelis iš mūs ga
lėtume savo giminėms užsa
kyti vieną iš minėtų laik
raščių. Lai ten žmonės pamato, 
kaip mes čia veikiame, kaip 
gyvuojame. Jie ten labai 
būtų už laikraštį dėkingi.

Pakilęs d. J. Kunca visus 
ragino, kad rugsėjo 9 d. su
sirinktume į 243 N. Front 
St. Lietuvių salę New Ha- 
vene. Ten taip pat ruošia
mi pietūs, koncertas ir šo
kiai. Bus malonu praleisti 
linksmai laiką pagal vande
nį. Pietūs bus išduoti 1-mą 
valandą.

Trumputei programai už
sibaigus, tarp svečių užsi
mezgė draugiški pasikalbė
jimai, pasimylėjimai, bei at
naujinimas pažinčių iki vė
lokai pavakarei.

Negalima nusikreipti ne
suminėjus ir nepagerbus vi
sų ir tų draugiučių mote
rų, kurios atvežė šiam po
būviui dovanėlių. Štai šios: 
Iš Oakville, Conn., O. Žiū- 
raitienė kugelį ir tortą. Iš 
Torrington, O. Žutautienė 
sūrį. Iš Milford, A. Murei- 
kienė du sūrius. Iš Bridge
port, buvusi waterburiete 
M. Strižauskienė tortą, ir iš 
vakaro atvykusi prisidėjo 
SU darbu. Waterburiete K. 
Jankeliūnienė sutaisytų pu
pelių su iš Lietuvos gau
tais baravykais^ o vietos 
šeimininkė K. Stanislovai- f* z

tienė padovanojo nupiešus 
paveikslą, kuriam J. Zale- 
nekas suteikė tinkamą rė
mą.

Visų draugių vertingos 
dovanos, Stanislovaitienės 
paveikslas ir Mureikienės 
sūriai atnešė gražios para
mos spaudai, kitų moterų 
dovanos paįvairino pietus. 
Bilietus daugiausia pasklei- 
dė-išplatino M. Svinkūnienė, 
gražiai prisidėjo ir kiti. At
sakingomis gaspad i n ė m i s 
buvo K. Jankeliūnienė, K, 
Stanislovaitienė, M. Ulozie- 
nė, I. Ablažienė, gelbėjo M. 
Strižauskienė ir kitos. Iš 
vyrų Jurgis Vosylius suve
žė stalus, kėdes ir kitus 
reikmenis, V. Jokubonis jam 
gelbėjo, K. Danisevičia ir 
Bokas trokštančius “gelbė
jo.”

Varde organizacijų ir da
lyvių išreiškiame gilią padė
ką daktarui Jonui ir Kris
tinai Stanislovaičiams už 
suteikimą gražaus sodo šiam 
piknikui. Čia gražiai nusi
teikę lietuviai susirenka 
bent kartą į metus praleis
ti gražiai, linksmai laiką ir 
pakvėpuoti dulkėmis negu
dru sm tu oru. Ta pati pa
dėka visiems, kurie atsilan
kė, ir tiems, kurie padarė 
šį pikniką gausų skaniu 
maistu ir vikriu aptarnavi
mu svečių ir viešnių. Be 
Jūsų sunkaus darbo šis pik
nikas nebūtų buvęs toks 
malonus. Linkėtina visiems 
geros sveikatos.

Artėjant pavakarei, laik
raščio “Laisvės” vajininkai 
susibūrę prie ilgo stalo 
svarstė artėjantį laik
raščių “Laisvės” ir “Vil
nies” vajų. Iš kalbų įgytas 
supratimas, kad Connecti
cut valstijos vajininkai vėl 
dirbs bendrai už gavimą 
prizo.

Be to, yra viltis, kad gal 
LLD Trečioji Apskritis su
teiks po dovanėlę atsižymė
jusiems vajininkams. Žino
ma, tas dar bus aptarta Ap
skrities metinėje konferen
cijoje, kuri atsibus spalio 
28 d., 10 vai. iš ryto, 103 
Green St., Waterburyje.

Vikutis

Susitarė dėl kavos 
auginimo reikalų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Trysdešimt šešios šalys, 
kurios augina kavą, jau su
sitarė ir pasirašė penkerių 
metų sutartį.

Yra numatoma, kad da
bartiniais laikais per metus 
bus reikalinga pasaulyje 
apie 6,000 milijonų svarų 
kavos, nes Tarybų Sąjun
gos ir Japonijos gyventojai 
jos daugiau vartoja, negu 
vartojo seniau.

Brazilija gavo didžiausią 
gaminimo kvotą, būtent 
18,000,000 milijonų maišų 
po 132 svarus, sekama yra 
Kolumbija —6,011,300 mai
šų, o kitos šalys po mažiau.

Turkai nori dar 
daugiau dolerių

Ankara. —Jungtinių Val
stijų viceprezidentas John- 
sonas pagerbė kapą buvu
sio turkų vada Ataturko 
(Kamei pašos), o turkai pa
gerbė Johnsoną proga jo 
54-jo gimtadienio. Turkų 
generolai priminė, kad nors 
po 1947 metų JAV jau su
teikė Turkijai už $2,200,- 
000,000 pagalbos, daugiau
siai militarinės, bet užlai
kant 500,000 armiją, dar 
jos daugiau reikia.

Mūšy turistai ruošiasi 
iš Lietuvos jau grįžti
Konstancija Rimkienė iš 

Druskininkų rugp. 22 die
na išsiųstame laisviečiams 
laiške rašo:

Šiuo tarpu viešime Drus
kininkuose. Viskas gerai 
einasi. Mus priėmė tikrai 
tėviškai. Rytoj vykstame į 
Kauną, Klaipėdą, Palangą. 
Po tam vyksime į’ kaimai 
pas saviškius. Laiką pratę
sė keletą dienų. Kaip da
bar yra, tai būsime pas jus 
New Yorke gal apie 9 ar 10 
dienomis rugsėjo. Dieną ir 
laiką pranešime tiksliai, kai 
tik sužinosime.

Čia yra ir draugė Karo- 
sienė. Ji irgi sustos pas jus 
kartu su mumis.

Oras čia ne labai geras, 
dažnai lyja. Čia visa vasara 
buvo šlapia.

Visiems laisviečiams ge
riausi linkėjimai nuo mūsų 
visų.

C. Rimkienė
Skaitantieji šį pranešimą 

prašomi pranešti ir kitiems, 
jog ne už ilgo newyorkie- 
čiai turėsime su mūsų mie
lais sugrįžtančiais turistais 
susitikima. Prašome sekti 
“Laisvėje” vėlesnius prane
šimus.

Sutiktuvių Komisija

Tarybų Lietuva 
naujuose filmuose

I

Rugsėjo 8 d., šeštadienio 
vakare, 7:30 vai., Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne, pirmą 
kartą bus rodomi šie fil
mai:

“Tarybų Lietuva”
“Spalis”
“Jaunystes dainos”
Filmų rodymas tęsis per 

3 valandas. Juose matysite 
kolūkių darbininkus, melžė
jas, traktorininkus, aukš
tus menininkus ir moksli
ninkus, o ypatingai, liaudies 
masinį meną. Čia matysite 
“Kaimo kapelą” iš 2,000 
muzikantų, šokių ansamblį 
iš 6,000 šokėjų, chorą iš 
30,000 balsų ir daug kitų 
stebėtinai įdomių vaizdų. 
Nei vienas New Yorko apy
linkės lietuvis neturėtų šių 
dalykų praleisti nepama
tęs. Visus kviečia Jonas 
Grybas, filmų rodytojas.

Ruošiasi neįsileisti 
Kiniją į Jungt. Tautas
Washingtonas. — 1961 

metais JAV manevr a v o 
Jungtinėse Tautose, kad 
dar “vieneriems metams 
neįleisti Kiniją”. Jos laimė
jo 48 balsais prieš 37, prie 
19 susilaikiusių nuo balsa
vimo. Rugsėjo 18 d. atsida
rys Jungtinių Tautų Asam
blėjos sesijos. JAV diplo
matai jau veikia, kad vėl 
neįleidus Kiniją į Jungti
nes Tautas. Kinija turi 
apie 700,000,000 gyventojų, 
o laikoma už tarptautinės 
organizacijos pagalba “ki
šeninių” valstybėlių, kaip 
Luksemburgas.

J. T. ŽMONĖS APLANKĖ 
NIAGAROS krioklį

Niagara Falls, N. P. —Iš 
Jungtinių Tautų dvidešimt 
penkių šalių diplomatai ir 
jų šeimos lankėsi prie Nia
gara krioklio. Dauguma jų 
nebuvo jo dar matę.

REAL ESTATE

48 akrų žemės, prūdas, upelis. 
Puiki išvaizda. Lygūs laukai. 6-šių 
kambarių namas, skiepas, vonia, A-l 
stovyje. Geras tvartas. Ideališka 
dėl gyvulių farmos. $12.500. Susi
tarimai. Kurt Abramczyk, Jeffer
sonville, N. Y..

Puikūs buvo 
aidiečių pietūs

Praėjusį sekmadienį Ai
do choras suruošė aidie- 
čiams ir šeimos nariam pie
tus. Jie įvyko B. ir W. Ker
šulių gražiame darže, 
Brooklyne. Patys Keršuliai 
taipgi aidiečiai.

Pietūs buvo šaunūs, visa 
aplinka smagi, nes diena 
buvo ideali: saulėta, nors 
truputėlį karštoka.

Kadangi dviem dienom 
prieš tai į Niujorką tarny
biniais reikalais buvo atvy
kęs TSRS ambasados Wa
shingtone Il-asis sekreto
rius Vyt. Zenkevičius, tai 
aidiečiai ir jį pakvietė pie
tų. Svečias nuoširdžiai svei
kino aidiečius, pažymėda
mas, jog Aido choras ir jo 
kilnūs darbai puikiai žino
mi ir Lietuvoje; linkėjo Ai-', 
do chorui gyvuoti dar 50 
metu!

Buvo ir daugiau kalbe
lių, linkėjimų. Tarė žodį ir į 
patys šeimininkai — Bronė 
ir Walteris.

Vadovaujant mokytojai 
M. Stenslerienei, choras su
dainavo keletą dainų, o Jo
nas Juška paskaitė savo ei
lėraštį už taiką.

Mildreda tik ką atžymė-! 
jo (penktadienį) savo gim
tadienį, o Ieva Mizarienė 
ruošėsi pirmadienį atžymė
ti savo gimtadienį, tai cho- 
riečiai sugiedojo joms “Il
giausių metų.” , I

Choro mokytoja sakė, kad 
aidiečių atostogos jau bai
giasi—rugsėjo 7 dieną i cho
ras pradės repetuoti. ,Kai 
kurie chorieęiai pasižadėjo 
atvesti į chorą naujų narių- 
dainininkų. ’ ’ • i ■; ■

Sėkmės aidiečiamš!
’Ns.; ;•' t,

Smarkus profesorius 
ieško teisybes

i * t i
New Yorko Universiteto 

profesorius dr. Mąrtin B. 
D work is kandidatuoja į 
Kongresą. Jis savo rinki
minę kampaniją veda mies
to parkuose — kalba į žmo
nes, dalina lapelius ir 1.1. 
Bet taip daryti draudžia 
įstatymai.

Kodėl šitas profesorius 
atvirai ir sąmoningai tą po
tvarkį laužo? Kodėl jis no
ri būti suareštuotas? Jis 
nori, jis sako, kad teismas 
tą klausimą išspręstų. Pav., 
rugpiūčio 19 d. gubernato
rius Rockefelleris trankėsi 
po miesto pliažus-parkus ir 
garsino savo kandidatūrą. 
Jeigu jam leistina, tai kodėl 
kitiems kandidatams drau
džiama?

Žiūrėsime, ką tuo reikalu 
teismai pasakys.

Balsas už taiką
Vieną vasaros dienelę
Buvo puiki sueigėlė
Gražiam sode Keršulių
Tarpe žydinčių gėlių. '

i Aido choras čia dainavo,
Mildred Stensler dirigavo,
Ir žodžius tarė gražiai:
“Taiką vykdykim, draugai!”

Ir kai balsas jo skambėjo
Sode aidas jį kartojo.
Ir girdėt buvo toli,
Nes dainos gaida skardi.

Būt gerai, kad taikos balsas
Ir to balso aido garsas
Karininkus pasiektų
Ir aštriai juos įspėtų:

Kad karų daugiau nerengtų,
Kad prie stalo susitartų,
Kad karai naudos neduos,"
O žmonių daug palaidos.

Jonas Jušką
1962 m. rugpiūčio 26 d., Brooklyn, N. Y.Į T M .

(šį eilėrašti .pats autorius skaitė aidiečių pobūvyje, įvyku
siame rugpiūčio 26 d. Keršulių darže, Brooklyne.—Red.)

NAUJI FILMAI Iš LIETUVOS 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO-SEPT. 8

Kalbanti, su muzika, dainomis, šokiais ir sportu.
Auka $i. —:— Pradžia 7:80 vaL vak, 

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

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

Kviečia LLD Komitetas.

6 p.—LaisvS (Liberty)—-Penkt., rugp. (Aug.) 31, 1962

Iš New Yorko ir 
apylinkių

Maspethe vagys pavogė 
sunkvežimį su 1,050 degti
nės “keisų”, bendrai ver
tės $42,000. Sunkvežimis 
priklausė Branch Motor 
Dispatch Co.

Presbyterian ligoninė j e 
buvo padaryta operacija 
buvusiam JAV prezidentui 
H. Hooveriui. Išėmė guzą iš 
didžiosios žarnos. Hoowe- 
ris jau yra 88 metų am
žiaus.

Piamasis šių metų uraga
nas “Alma” nekliudė New 
Yorko miesto. Jis tik lietė 
rytinę dalį Long Islando. 
Louisiana valstijoje jis vir
to į labai didelį lietų, kur 
per keturias valandas iškri
to 6 coliai vandens.

Tymsterių uniją —Inter
national Brotherhood of 
Teamsters paskolino $100,- 
000 streikuojantiems inži
nieriams, kurie kovoja 
prieš Eastern Air Lines 
kompaniją.

Ką planuojate rengt* šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

PRANEŠIMAI
“LAISVĖS” METINIS 

KONCERTAS
šiemet “Laisvės” metinis 

i koncertas įvyks sekmadienį, 
! lapkričio 4 d., 3-čią vai. po
piet, Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brook
lyn, N. X.

Programą duos žymūs ta
lentai iš.tplimą kolonijų. Bus 
skirtinga programa nuo visų 
iki šiol buvusių, koncertų. Iš- 
anksto pasirūpinkite būti kon
certe ir pasigerėti .puikia pro- 
gramia.. į . ’ ■ ? > ■ > m ; ? ;

Prašome organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kvie
čiame J ų< narius. ateiti ?j. -‘Lais
vės” koncertą, i • ; . . , ,

“Laisves” Adm.

, BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupė ir 

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 
rengia gražų pikniką, kuris įvyks 
Labor Day, sekmadienį, Rugsėjo- 
September 2 d., prasidės 1-mą va
landą dieną, Ramova Parke, Clare
mont Ave., Montello, Mass.

Gros Art Mason’s orkestras. Bus 
namų gaminimo valgių, šiltų ir šal
tų gėrimų.. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės atsilankyti. u . .

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

įvyks antradienį, rugsėjo 4 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

Valdyba (70-71)
Rengimo Komisija

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 5 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Skaitlingai dalyvaukite šia
me susirinkime ir pasižiūrėkite į 
mokesčių knygelę, gal reikės už- 

j simokėti.
I Prot. sekr. (70-71)

...........  ...................... - - - - -—T

Mokykla komunizmui 
niekinti

Vietinis lietuvių pranciš
konų laikraštis su džiaugs
mu paskelbia, kad mūsų 
Didžiajame Niujorke paga
liau būsią įkurti kursai, ku
riuose būsią duodamos pa
skaitos “apie komunizmą.” 
Būsią 37 paskaitos. Į vi
sus kursus įėjimas atsieis 
$25, o į kiekvieną paskaitą 
atskirai tik $5. Nesakoma, 
kiek asilų jau yra į tą mo
kyklą užsirašiusių.

Kad suprasti, kokio turi
nio paskaitos bus, tai užten
ka to, jog mokyklą su dide
le malda atidarysiąs lietu
vis kunigas Lionginas Jan
kus. Gi vyrįausiu mokyk
los dėstytoju bus išgarsėjęs 
šnipas, melagis, provokato
rius Herbert Philbrick.

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

Geras biznis, išsilaikęs per 2j|- 
metus, plačiai žinomas, turi daujyj

. New Yorko sveikatos de- nuolatinių kostumerių. Kreipkitės: 
partamentas sako, kad jau J?- Yrį?na;s’ i°° steamboat Road, 
praėjo raupų pavojus. (69.70)

NEW MOVIES FROM LITHUANIA

Sat., Sept. 8,1962
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Ave., B’klyn, N. Y.

Beginning 7:80 P. M. —:— Donation $1.00

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

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

—Sponsored by LLD Committee

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

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

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūsęika ,
buyo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 

1 amžių dirbęs idėjaį už šviesesnę atęįtį dir,bančiajai žmp- 
•nijai. Daug nukentėjęs caro ką|gjj|p||pse ir ištrėmime
į .ęįbjrą .už skeibiipą socialistinių idėjų., Amerikoje .bąi- 

i . gė savo amžių po nąmų areątu dėj veiklos už ląisvę įš- 
' /naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

.'.rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
/ istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar- 

i , bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.
* * ■ ' ,■ ' ■ •

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

( / 102-02 Liberty A ve., Ozone Park 17, N. Y.

‘/ Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

PRANEŠIMAS
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 
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




