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METAI 5I-ji

KRISLAI
Juokinga, ar ne?
Gimimo kančios.
Ir vėl ‘U-2.”
Drąsus, bet aklas. 
Daugiau nedarbo. 
Pagal save.

—Rašo A. Bimba —

Vėl baisus alasas dėl tos 
m a žy tės K u bos! R u gsė.j o 6 d. 
didžiulės žinios iš Washingto- 
no antraštė: “Sekretorius Rus
kas sako Lotynų Amerikos ša
lims, Kubos komunizmui turi 
būti pastotas kelias!”

Tik pagalvokite: iš tos ma- 
i žytės salos komunizmu užsi- 
'krės visos dvidešimt ameriki
nių respublikų, nugrius jų val
džios, velniop nueis jų san
tvarkos ’

Panašu j kokią tai paskuti
nio “sūdo dieną,” j svieto pa
baigą !

Ar visoje mūsų sostinėje 
randasi nors vienas toks bu
kaprotis, kuris tikėtų kvaila 
pasaka, jog Kuba ginkluojasi 
invazijai į kitas šalis? Kas jau 
kas, bet .prezidentas Kenedis 
ir sekretorius Ruskas tuo tik
rai netiki.

Tai kam tas aliarmas? Kam
tas tarptautinės atmos f e r o s 
nuodijimas??

Na, bet daleiskime, kad Ku
ba jau iš tikrųjų stato komu
nizmą.

Kodėl ir kokią teisę mes tu
rime tą teisę jai atimti?

Tik todėl, kad ji randasi 
mūsų panosėje arba pašonėje, 

< ir kad ji ieško paramos ir už-
tarimo socialistiniame pasau
lyje?

Tai kaip su Tarybų Sąjun
ga, kurios rubežiai susieina su 
Turkija ir Iranu? Su abiemis 
tomis šalimis Jungtinės Valsti
jos turi “apsigynimo” sutartis. 
Juk tai daug didesni kraštai, 
negu vargšė Kuba.

Negalima nė tikėtis, kad 
nepriklausomybę laimėjus i o s 
tautos ir šalys neturėtų dide
lių bėdų. Jos visos gyvena gi
mimo kančiose. Kai kurios 
sklandžiau persitvarko, o kai 
kurios sunkiai serga. Pavyz
džiu gali būti Alžyrija ir Kon
gas.

Tos gimimo kančios nebūtų 
tokios skaudžios, aišku, jeigu 
nebūtų tokių, kurie iš lauko 
kištų savo nosį ir žvejotų su
drumstuose vandenyse. Pri
versti savo aukas “išvemti” 
imperialistai nenori palikti jas 

Ramybėje.

Prezidentas Kenedis buvo 
% iškilmingai pažadėjęs, kad su 

mūsų “U-2’’ jokių kiaulysčių 
nebebus. Bet štai ir vėl jis pa
sirodo Tarybų Sąjungos pa
dangėje. Vėl protestai, vėl tei- 
sinimasis.

Galėjo, girdi, mūsų žvalgy
binis lėktuvas paklysti ir pa
tekti į Sachaliną.

Mažiems vaikams tikėti pa
saka. Svarbiausias klausimas: 
Kaip jis pateko į tą pasaulio 
kampą, ko jis ten nusidavė, 
taip toli, taip toli nuo mūsų 
šalies, nuo mūsų Amerikos?

Sutikime, kad generolas Be 
Gaulle, Francūzijos preziden
tas, yra labai drąsus vyras. 1 
Taip pasakoja jo šalininkai. !

Bet ką jis dabar veikia Va-j 
karų Vokietijoje? Kaip jis i 
galėjo pamiršti, kad net dvie- 
mis atvejais dar mūsų atmini
me tie patys vokiečiai fran- 
cūzams kraujo tiek daug nu- 

_ leido ?
’ De Gaulle nori iš Vakarų 
^Vokietijos ir Francūzijos su
daryti “ašį,” ant kurios turė-

£Tąsa 6-tam pusi.)

J. Valstijų invazija į Kubą 
iššauktų pasaulinį karą

Vėliausi Įvykiai 
Berlyne srityje

T ar. Sąjungos pareiškimas 
dėl įvykių Berlyne

Washingtonas. — Kubos ' 
pabėgėliai, prie karo kurs
tanti spauda ir eilė senato
rių reikalauja Jungtinių 
Valstijų intervencijos įKu-i 
bą. •

Prezidentas Kenedis sa- < 
ko, kad dabartinis Kubos 
apsiginklavimas, su pagal- j 
ba Tarybų Sąjungos ir ki-' 
tų socialistinių šalių, yra i 
,dar tik apsigynimo prie
monės. Kuboje nėra nei 
nei Tarybų Sąjungos mili- 
tarinų bazių, nei pasiruo
šimo užpuolimui Jungtinių 
valstijų arba kitų Lotynų 
šalių.

Prezidentas nurodė, kad j 
Jungtinės Valstijos laikosi 
pasaulinės politikos, nes vi
si gyvename viename pa
saulyje. JAV militariniai 

I veiksmai prieš Kubą iššauk
tų TSRS kontrveiksmus ki- 
! tu r.

Kenedis sakė, kad, kaip 
dabar yra, tai “jeigu JAV 
pultų Kubą, tai nebūtų pa
teisinimo”.

Kas dėl Kubos pabėgėlių, 
tai Kuba yra užtektinai ga
linga, idant bent kokią jų 
invaziją sutrėkštų.

Ekstra
Kinijos teritorijoje tapo 

nušautas Jungtinių Valsti
jų žvalgybinis lėktuvas “U- 
2.” čiang Kai-šeko valdžia 
iš Formozos sako, kad tai 

i buvęs jos lėktuvas, pasiųs
tas šnipinėti. Washingtonas 
sako, kad prieš kiek laiko 
net du “U-2” lėktuvai buvę 
parduoti čiang Kai-šeko 
klikai, tačiau Amerikos vy
riausybė gaudavus ir nau
dojus žvalgybines informa
cijas, lėktuvo “U-2” surink
tas Kinijoj. Kinijos vyriau
sybė smarkiai protestuoja. 
Kadangi prieš kelias dienas 
Amerikos lėktuvas “U-2” 
buvo pastebėtas Tarybų Są
jungos teritorijoje (Sacha
line), o dabar kitas nušau
tas, tai mūsų vyriausybės 
prižadėjimas “U-2” lėktuvų 
veiklą sulaikyti, pavirsta 
niekais, šis įvykis dar toliau 
pablogina tarptautinę padė
tį. i

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis reikalauja, 
kad Kongresas suteiktų 
jam galią pašaukti tarny
bon rezervus. Tai paliestų 
150,000 eks-kareivių. Tai 
esą reikalinga dėl kritiš
kos tarptautinės padėties. 
Vieni sako, kad tai daroma 
dėl situacijos Vakariniame 
Berlyne, kiti spėja, kad ar
mijos sustiprinimas daro
mas “dėl pavojaus iš Kubos.” 
Manoma, kad Kongresas 
prezidento reikalavimą 
tuoj patenkins. Abiejų ka
pitalistinių partijų lyderiai 
jau pasisakė už suteikimą 
prezidentui tos galios.

Sasser, Georgia.— Čionai 
baltieji chuliganai sudegino 
dvi negrų bažnyčias.

Reikalavimai karo laivų 
blokados, taip pat yra arti
mi žingsniai prie karo. Blo
kada reikštų sulaikymą ki
tų šalių laivų, darymą juo
se kratų. Kokia gi valstybė 
sutiktų, kad atviroje jūro
je, tarptautiniuose vande
nyse, jos laivai būtų sulai
komi ir kratomi

Londonas. —Anglijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
negali savo laivų savinin
kams uždrausti gabenti 
prekes į Kubą arba iš Ku
bos, kurie tuo reikalu jau 
yra padarę kontraktus. 
Anglijos laivų savininkai 
sako, kad jų laivais nėra 
gabenami ginklai arba 
amunicija.

Havana. — Dienrašt i s 
“Revolution” rašo, kad 
Jungtinių Valstijų kapita
listai ir eilė senatorių 
skleidžia “Kubą šmeižian 
čius prasimanymus, netei 
sybę ir kursto prie inter 

ivencijos”. Laikraštis nuro 
| do, kad užpuolimas ant Ku
bos sukeltij Lotynų Ameri
kos žmones prieš agreso
rius.

Amerikietis apie 
TSRS techniką

Volgogradas.—Čia lankėsi 
Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų sekretorius S t e- 
wart L. Udall. Jis apžvelgė 
miesto apylinkę, kur įvyko 
baisiausios Stali n g r a d o 
kautynės 1943 metais.

Udall apžiūrėjo galingą 
TSRS elektros jėgainę, ku
rios pajėga yra 2,500,000 
kilovatų-valandų.

Labiausiai jį stebino, tai 
TSRS galingi elektros lai
dai. Iš šios jėgainės 500,000 
voltų-valandų laidai nuties
ti į Maskvą.

Bolivija ir Čilė 
labai susipyko

Washingtonas. —Bolivija 
pasitraukė iš Amerikos val
stybių sąjungos veiklos 
protestuodama, kad ją 
“skriaudžia” Lauca upės 
reikale. Čilė kanalais dalį 
Lauca upės vandens nusi
vedė drėkinimui A z a p o 
sausumų.

Bolivija prieš tai protes
tavo, reikalavo Amerikos 
valstybių sąjungos, kad “su
tvarkytų Čilę”. Nesulaukus 
to—pasitraukė iš sąjungos 
veiklos. Nuo balandžio 16 d. 
ji yra nutraukus ryšius su 
Čile.

450,000 FRANCŪZŲ 
PABĖGO Iš ALŽYRO

Paryžius. —Nuo liepos 
1 d., kada Alžyras paskelb
tas nepriklausoma valstybe, 
iš jo jau persikraustė 450,- 
000 francūzų. Viso jų Alžy
re buvo apie 900,000.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
parlamentarinis komitetas 
pareiškė: “Nato pavertė 
vakarinį Berlyną į sa
vo karinę bazę ir Vakarų 
Vokietijos hitlerininkai 
provokuoja pasaulinį ka
rą”. Jis sako, kad provoka
cijos prie Berlyno sienos 
d ar o mos sumetimais, kad 
aštrintų tarptautinius san
tykius ir neleistų suregu
liuoti vakarinio Berlyno ir 
Vokietijų reikalų. ■

Dr. M. Kohl, Rytų Vokie
tijos užsienio reikalų mi
nistras, sako, kad “Jungti-

Daugėja kurstymai prie JAV 
intervencijos į Kubą

Washingtonas. — Besi
artinantys JAV kongresma- 
nų ir kitų valdininkų rinki
mai sudaro didesnį pavojų 
Jungtinių Valstijų inter
vencijos į Kubą. Respubli
konai mano, kad jie, šauk
dami prieš Kenedžio admi- 
n i s t r acijos “neveiklumą”, 
“Kubai nuolaidavimą,” ir 
galės laimėti laike rinkimų. 
Pietiniai demokratai ir vi
sa eilė reakcininkų iš šiau
rinių valstijų nepasilieka 
nuo respublikonų.

JAV valstybės sekreto
rius Ruskas sako, kad rug- 
s ė j o mėnesio pabaigoje,

Mirė kompozitorius 
Hansas Eisleris

Berlynas. — Sulaukęs 64 
metų amžiaus mirė žymus 
kompozitorius Hanns E'is- 
ler’is. Jis gimęs buvo 1898 
m. Leipcige, baigęs Vienos 
muzikos akademiją.

Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo apsigy v e n ę s 
JAV. Parašė sceniškų vei
kalų Hbllywoode, jų tarpe 
“The Forgotten Village”. 
Bet persekiojamas Antia- 
merikinio komiteto 1948 
metais išvyko iš JAV.

■ i ' ■ .

Dabar gyvenų Berlyne. 
Ten parašė Vokietijos De
mokratinės Respub likos 
himną. Praeityje yra para
šęs daug darbininkiškų 
kompozicijų, jų 'tarpe “Kan
tata Leninui mirus”. 

YRA 2,511,000 JAV 
VALDž. TARNAUTOJŲ

Washingtonas. —- Dabar
tiniu laiku Jungtinių Vals
tijų federalinė valdžia turi 
2,511,000 civilinių tarnau
tojų. Per metus laiko jiems 
buvo išmokėta 14,300 mili
jonų dolerių algomis.

Ottawa. — Baigtas 100 
mylių ii g i o automobilių 
vieškelis per Rocky kalnus. 
Tai dabar Kanada jau turi 
auto vieškelį nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno.

nių Valstijų okupacinių jė
gų komanda siuntinėja ma
lūnsparnius virš rytinio 
Berlyno, nors tam neturi 
teisės.

Sydney Gruson rašo, kad 
i Jungtinių Valstijų koman- 
Idai ir valdžiai nepatiko, jog 
anglai greitai susitarė su 
TSRS komanda reikale gar
bės sargybos vykimo per 

I Sandkrugo tiltą prie TSRS 
! žuvusių karių kapo. Wash- 
iingtone tikėjosi, kad bus 
reikalauta TSRS sargybos 
pėsčios vykti pro Branden
burgo “bromą”, ypatingai 
to reikalavo generolai L. 
Clay ir M. D. Taylor.

New Yorke, yra šaukiama 
Amerikos Valstybių amba
sadorių konferencija, ku- 
kurioje bus svarstoma: kas 
daryti su Kuba.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai platina žemėlapius 
ir skleidžia paskalus, būk 
Kuboje yra Tarybų Sąjun
gos militarinės bazės, iš 
kurių raketomis galėtų su
daužyti Floridą, o ypatin
gai JAV raketinius įrengi
mus Cape Canaveral pusia
salyje.

New Yorkas. — Hearsto 
laikraščiai reikalauja tuo
jau pulti Kubą.

Paslėpė gimdymų 
kontrolės raportą

Washingtonas. —1960 m. 
laike prezidentinių rinkimų 
buvo iškilęs gimdymų rei
kalas. Kada JAV sveikatos 
ir mokslo reikalų sekreto
riaus pareigas ėjo A. A. Ri- 
bicoff’as, tai buvo sudary
tas komitetas to reikalo ty
rimui.

Komitetas paruošė 100 
puslapių “Research on Bird 
and Population Control’ra
portą.

Bet dabar daktarai Lu
ther L. Terry ir David E. 
Price nuslėpė nuo visuome
nės raportą, nes būk jis 
“neinteresingas mokslo ir 
progreso reikaluose”. Mat, 
karo kurstytojai siekia, kad 
kuodaugiausiai būtų gim
dymų. 

/ - -
TĖVAI ŽUVO, BET 

VAIKAI IŠLIKO GYVI
Big Bear, Calif.—Beveik 

8.000 pėdų aukštyje susi
daužė privatinis lėktuvas ir 
jame žuvo William Clark 
su žmona. Bet jų dvi duk
rytės: Julie 6, o Laurie 8 
metų amžiaus, po 66 valan
dų rastos gyvos.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos išleis 27 bili
jonų dolerių sumoje naujų 
popierinių pinigų padengi
mui deficito.

Maskva. — Tarybų Są
junga, atsakydama į Vaka
rų notas iš rugpiūčio 24 ir 
27 dd., tarp kitko, sako, 
kad ji pakartojamai įspėjo 
Jungtines Valstijas, jog 
Vakarų Vokietijos ir vaka
rinio Berlyno hitlerininkai 
ir keršytojai ruošia provo
kacijas tikslu neleisti sure
guliuoti vakarinio Berlyno 
ir Vokietijų reikalus. Bet 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Francūzija ne tik ne- 
I veikė prieš tas vokiečių 
provokacijas, bet demonst- 
ruodamos savo militarinės 
pajėgas dar daugiau juos 
padrąsino ir tuo padidno 
karo pavojų.

TSRS savo pareiškime 
sako, kad JAV, Anglijos ir 
Francūzijos vakarinio Ber
lyno okupacinė vadovybė 
yra atsakinga už nužudy
tus prie Berlyno sienos Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos pasienio sargus, 
už sienos ardymą bombų 
pagalba, už provokacinius 
incidentus, jų tarpe užpuo
limus TSRS garbės sargy
bos narių, vykstančių prie 
žuvusių karių kapinių, ir

“Naujieji” fašistai 
eina nacių pėdomis

Londonas. — Anglijoje 
nuteisti keturi “naujųjų” 
fašistų vadai: M. Griffith- 
Jones, C. Jordan, J. Tyndall 
ir lan Kerr-Ritche. Jiems 
gresia po šešis mėnesius 
kalėjimo ir po $280 pinigi
nės baudos.

Policija, darydama kratas, 
surado jų grupių patalpose 
vėliavas su svastikomis, to
kias, kaip vartojo Vokieti
joje hitlerininkai; sagas su 
fašistų ženklais, vokiškų 
revolverių ir naciškos pro
pagandos.

Kinija nukentėjo 
nuo didelių lietų

Pekinas. — Pietų Azija 
nukentėjo nuo didelių lietų, 
tarp kitų šalių ir Kinija. 
Gegužės ir birželio mėne
siais buvo per daug lie
taus Yangtze r Kano upių 
srityje.

Kano upė vietomis išsi
liejo po 2,000 pėdų į šalis. 
Yangtze daugiausiai žalos 
padarė Nančango miesto 
srityje.

Bet nuostoliai nėra taip 
dideli, kaip jie būna nuo 
sausros.

DAUG AUTO NELAIMIŲ 
V. VOKIETIJOJE

Bona. — 1962 m. per pir
mus šešis mėnesius Vakarų 
Vokietijoje buvo apie 500,- 
000 automobilių nelaimių. 
Laike jų užmušta 5,800 
žmonių ir sužeista 181,000.

Londonas. —Sulaukęs 74 
metų amžiaus mirė rašyto
jas David Leslie Murray.

gadinimą geležinkelio sto
čių bei kitų susisiekimo 
priemanių. Vokiečių hitle
rininkų išstojimai aiškiai 
rodo, kad jie yra projek
tuojami okupacinių jėgų, 
nes Anglija, Francūzija ir 
JAV vieton suvaldyti hitle
rininkus, tai siunčia protes
tus Tarybų Sąjungai ir ne
pamatuotai kaltina Vokie
tijos Demokratinę Respub
liką.

TSRS sako, jog faktas, 
kad visos provokacijos ties 
Berlyno siena yra tik iš va
karinio Berlyno pu sės. 
Nors rytinio Berlyno gy
ventojai jau yra daug nu
kentėję nuo Vakarų veik
los, bet jie jokių provokaci
jų išilgai sienos nedaro. 
TSRS sako, kad labai keis
ta, kada Vakarų okupaci
nių jėgų vadovybė dėl , tų 
incidentų protestus siunč- 
čia Tarybų Sąjungai, vieton 
suvaldyti jų organizatorius 
ir dalyvius.

Kas dėl žmoniškumo, tai 
TSRS sako: “Jeigu tas rū
pi Anglijai, Francūzijai ir 
JAV, tai turėtų veikti, kad 
tūkstančiai vokiečių antifa
šistų ir demokratinių žmo
nių būtu paliuosuota iš ka
lėjimų Vakarų Vokietijoje.

TSRS sako, kad kol ne
bus padaryta taika su Vo- 
kietijomis, kol vakarinis 
Berlynas bus paverstas į 
NATO karinę bazę, kol ne
bus iš jo Anglijos, Francū
zijos ir JAV militarinės jė
gos ištrauktos, tai jokie pa
sitarimai padėties nepa
keis. TSRS sutinka tartis 
tik šiais pamatiniais klausi
mais, jeigu su tuo sutinka- 
Anglija, Francūzija ir 
Jungtinės Valstijos.

i __________________

Kur De Gaulle velka 
Prancūziją?

Bona. — Vakarų Vokieti
joje lankėsi Francūzijos 
prezidentas De Gaulle ir 
keli jo patarėjai. Jis ilgai 
tarėsi su Vakarų Vokieti
jos kancleriu Adenaueriu ir 
kitais valdininkais.

Jie priėjo švados, kad 
Francūzija ir Vakarų Vo
kietija privalo glaudžiai - 
bendradarbiauti ir darbuo
tis, idant būtų sudaryta 
Vakarų Europoje valstybių 
politinė vienybė.

AUGA JAPONIJOS IR 
TSRS PREKYBA

Tokio. — Laikraščiai su 
pasitenkinimu rašo, kad 
tarp Japonijos ir Tarybų 
Sąjungos žymiai padidėjo 
prekyba. Jie sako, kad 
TSRS duos Japonijoje už
sakymą statyti 100,000 
tonų įtalpos laivų. TSRS 
perka Japonijoje daug au
deklų ir kitų reikmenų.

Falmouth, Anglija. — 
Grįžo iš manevrų 15 sub- 
marinų.
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Melai apie Kubą
NĖRA JOKIA PASLAPTIS, kad visa kapitalistinė 

spauda pilna šmeižtų apie revoliucinę Kubą. Melai, pra
simanymai, insinuacijos skelbiamos per spaudą, per ra
diją, per televiziją. O reakcionieriški valdininkai, ir 
net Kongreso nariai tik rėkia, tik šaukia, kad juo grei
čiau JAV pradėtų invaziją j Kubos Žemę!

Juo labiau pradėta prieš tą šalį siusti, kai sužino
ta, kad į Kubą tarybiniai laivai atgabeno ginklų apsigy
nimui, jei ant tos šalies bus daromas užpuolimas. Tai 
dabar reakcionieriams jau įeina ir “Monroe Doktrina” 
ir kitokie “dokumentai”, tarytum mažytė Kuba ruoštų
si užpulti ant JAV!

— o —
IR LIETUVIŠKIEJI reakcionieriai, garbintojai 

visko, kas juoda, ir niekintojai—kas balta, plepa tą pa
tį. Agresiją prieš Kubą užgiria visi lietuviškieji laik
raščiai klerikalų, tautininkų ir socialdemokratų.

Jie renka visokius pletkus, ieško melagių, kurie dar 
ir dar kartą vaptelėtų ką nors prieš šalį, kuriančią 
liaudišką santvarką, besisiekiančią naujo gyvenimo, 
naujos santvarkos.

Antai, praėjusį trečiadienį, Čikagos marijonų laik
raštis išspausdino kun. J. Prunskio “pasikalbėjimą” su 
kai kuriais Kubos pabėgėliais, su liaudies priešais. Ką 
Prunskiui jie pasakojo? Ogi tai: “Apie 90 procentų ku
biečių nepatenkinti Castro diktatūra...’” Kas tuo ti
kės? Pats Prunskis žino, jog tai melas. Bet skelbia! 
Skelbia jis ir daugiau melų, pavyzdžiui:

“Daugelis bažnyčių uždaryta. Kur seniau buvo 7 
kunigai, dabar tik 2. Yra daug sušaudytų kubiečių. 
Daugelis, pirm negu kulkos perskrodžia jų krūtinę, 
šaukia: tegyvuoja Kristus karalius.”

Dėl to, kad žmonės tiki, kad eina į bažnyčią, niekas 
niekur, jokioje socialistinėje šalyje jų nebaudžia, nešau
do, nebaudžia jų ir Kuboje. Tai yra biaurus, šlykštus J. 
Prunskio melas!

Tokius ir panašius melus klerikalai kadaise skelbė 
apie Lietuvą, būk, girdi, ten šaudą kunigus ir eilinius 
piliečius tik dėl to, kad jie tikį. Tačiau, ilgainiui, atsi
bodo ir melagiams tokius melus nuolat kartoti, atšipo 
liežuviai, tai nutilo. Dabąr pradėjo panašiais melais 
apie Kubą maitinti savo nelaimingus skaitytojus.

J. Prunskis plepa, būk, girdi, “kubietis iš prigimties 
yra katalikas.” o dabar “religines pareigas tegali atlikti 
slapstydamasis...” Betgi bažnyčios Kuboje atdaros; vei
kia ten ir kunigai ir vyskupai, tai kam “iš prigimties 
katalikui” slapstytis?

Tame pačiame “Draugo” numery kitas marijonas 
rašo apie Kubą vedamąjį. Kelia jis aliarmą “dėl pavo
jaus” Jungtinėms Valstijoms. “Nuolaidos nieko gero 
neduoda, tik leidžia žingsnis po žingsnio komunizmui 
įžengti į šį kontinentą,” rašo marijonas P. S.

Ar aišku, ko tas rašeiva trokšta?
— o —

NE LĖČIAU Už KLERIKALUS Kubą puola soci
aldemokratų “Keleivis”. Girdi, “Kubos susibičiuliavi
mas su Maskva yra provokacija... Amerikos vyriausybė 
galėjo pernai paremti Kubos politinių emigrantų bando
mą įsiveržimą į Kubą ir nušluoti ten diktatūros reži
mą, bet to nedarė...”

Koks žabalas tas menševikų redaktorius! O kas gi 
organizavo tą įsiveržimą, ar ne Washingtonas?! Kas 
įsiveržimą ginklavo? Kas jam vadovavo? Kodėl prezi
dentas Kenedis, po nepavykusio įsiveržimo, taip rau
dojo, kad nepasisekęs įsiveržimas — pirmas didžiu
lis jam smūgis esant prezidentu.

Šlykštu, pikta darosi, kada menševikai su klerika
lais, sudarę bendrą frontą, šmeižia, niekina kiekvieną 
žmonių žingsnį, daromą link šviesesnės, socialistinės 
santvarkos!

Turėtu pagalvoti
JUSTICIJOS DEPARTAMENTO sekretorius Ke- 

nedis reikalauja, kad dar dešimt asmenų registruotųsi 
esą komunistais, bet pirmiausia jie turį eiti pas Sub
versive Activities Control Boardą, kuris juos “apklau
sinės”.

Pirmutinis iš tų dešimties yra William Albertson; 
jis šaukiamas pas minėtą tarybą rugsėjo 12 dieną. Jei 
Albertsonas atsisakys registruotis, tai jis bus baudžia
mas, o tai reiškia—prasidės naujas bylinėjimasis. Ir 
visa tai daroma pagal McCarrano įstatymą, kurį 1950 
metais prezidentas Trumanas vetavo, nes, kaip jis sa
kė, kad šis įstatymas “nepritaikomas gyvenimui”.

Kad taip yra, kiekvienam aišku. Neseniai buvo pra
nešta, kad ligi šiol dar neužsiregistravo nei vienas 
JAV komunistas, gi jų esama, “pagal valdinius duome
nis”, apie 10,000.

- . Gerai, dabar šaukiamas registruotis Albertsonas, 
paskui dar devyni kiti, paskui, vėl kiti ir kiti, o kai jie 
atsisakys, bus traukiami teisman, ir visas reikalas tu
rės pasiekti Aukščiausiąjį teismą.

Kam to reikia? Ar negeriau būtų, jei prezidentas 
Kenedis paskelbtų McCarrano įstatymą “neveikiančiu” 
ir baigti! visą ši negardžiai kvepiantį biznį?

Per keletą savo laikraš
čio numerių Brooklyno 
pranciškonai skelbė š. m. 
liepos 21 d. mirusio Kazi
miero VidikoT^auro. “visuo
tinę išpąžiTitį,”.9 prie jos 
dėjo savo ,komentarus, kad 
tik labiau tą žmogų pažan
giosios lietuvių visuomenės 
akyse suniekintų. Ponai 
B r a zaitis - Ambrazevičius; 
Sužiedėlis ir kiti “Darbinin
ko” vedėjai skelbia, kad sa
vo “išpažintį” K. Vidikas 
parašęs mašinėle, kad jie 
nieko netaisę, ir kad jie ge
ri gerutėliai.

Prie viso to, kas “išpažin
tyje” ir redaktorių komen
taruose pasakyta, reikia pa
daryti eilę pastabų, papil
dančių tas, kurias padarė
me tuojau po K. Vidiko 
mirties.
Pasigrobė Vidiko archyvėlį

K. Vidikas turėjo bibliote
kėlę ir archyvėlį, kur laikė 
gautus draugų laiškus. Vi
sa tai pateko į pranciškonų 
rankas, ir jie, padėję į šalį 
bet kokią etiką, paskelbė 
(“Darb.” rugp. 31 d.) “Vie
no ‘Laisvės’ redaktoriaus” 
ir Dr. A. Petrikos laiškus, 
rašytus Vidikui. Pirmasis 
ragino Vidiką dažniau susi
tikti ir duoti smulkesnių 
autobiografinių duomenų 
apie save, kad būtų galima 
jas paskelbti spaudoje; 
d-ras A. Petriką taipgi ra
gino jį suteikti apie save 
smulkesnių duomenų kaip 
medžiagą ruošiamai Lietu
vių tarybinei enciklopedijai 
Vilniuje.

Kas čia blogo?
Bet pranciškonai surin

ka, būk mes nedavę Vidi- 
kui ramybės, būk mes jam 
rašę laiškus, o Vidikas, po 
to, kai jis airiui kunigui at
liko išpažintį, neturėjęs su 
laisviečiais nieko bendro ir 
jiems net į laiškus neatsa
kinėjęs!

Pažiūrėkime, kaip gi iš 
tikrųjų buvo?

Savo “išpažinty” “Darbi
ninke” K. Vidikas rašo:

“Išpažintis atlikta: 1955 
m. rugpiūtyje; 1958 liepos 
mėn. — visuotinę išpažintį; 
1959 m. gegužyje; 1959 m. 
spalyje atlikau išpažintį ir 
gavau paskutinį patepi
mą. ..”

Po pirmos išpažinties
Praėjus porai mėnesių po 

jo pirmos išpažinties 1955 
metų lapkričio 18 d. K. Vi
dikas parašė “Laisvei” 
straipsnį ir tokį laiškutį:

Drauge Mizara,
Gal pats peržiūrėsi šį raštą 

ir kai ką patikslinsi.
• Prašau nieko nedėti laik- 

raštin apie naują mano ope
raciją, iki ji praeis šiaip ar 

I taip.
Jei būtų “finis,” norėčiau, 

kad sykiu praneštumėte “ne
siųsti jokių gėlių.” Nesikeliant 
į “didelius žmones,” prisimenu 
kad net prez. Rooseveltas at
siprašė nuo tokio pinigų eik
vojimo ir gėlių įspūdžio gadi
nimo.

Kalbu apie tai dėl “visa ko,” 
nors nesu nusiminęs. Pasima
tymas su Jumis ir kitais mūsų 
centre, beje, žymiai pasma
gino mane.

V, Tauras

Be aiškinimo aišku, ką 
visa tai sako!

Niekas iš mūs K. Vidikui 
“ramybės neardė,” bet jis 
pats dažnai mums parašy
davo net ir po atliktos išpa
žinties ! Rašydavo mums, iš 
tikrųjų, ‘ be jokio didesnio 
reikalo. Tur būt tai darė iš 
nuobodumo.

Po “paskutinio patepimo”
1960 metų pavasarį slin

kiai susirgau ir apįę,,cĮp ĮRČ-, 
nesiūs n, .gų^jąų,įigpnin'ęje/ 
Pora Jęąptų mąne apląpke 
K. Vidikas, atrodęs sveikas, 
išsiskutęs,, n šventiškai ( apsi-, 
rengęs. ’ Kalbėjomės mudu 
ilgai/ nes niekas - netrukdė. 
Kalbėjomės apie daug ką, ir 
jis man neatrodė, kad būtų 
kažkokį “paskutinį patepi
mą” priėmęs. Kai užklau
siau jo, kodėl jis neparašo 
dažniau “Laisvei,” atsaky
mas susivedė į tai:

—Jei būčiau tikras, kad 
nieks neišduos, tai rašy
čiau ...

Nusijuokiau iš tokio pa
sakojimo ir priminiau:

—“Laisvei” dirbai per apie 
30 metų ir nieks tavęs “ne
išdavė,” tai kodėl dabar tuo 
rūpinies?!..

Nieko jis man į tai neat
sakė.

Po to praėjo daugiau kaip 
metai laiko. 1961 m. rug- 
piūčio 17 d. jis rašė man ki
tą laiškutį grynai asmeni
niais reikalėliais:
Drauge Mizara:

Neseniai savo laiške Rudai
čiui, tarp kitko, prisiminiau 
apie Jus ir levųkę, kaip kad 
Judu atrodėte airporte. Pa
stebėjau, kad jinai buvo dar 
lyg pajaunėjusi.

Rudaitis, atsiliepd amas į 
mano laišką, džiaugiasi žinia 
apie Jus ir dar šitaip patvir
tina mano nuomonę apie le
vu kę:

“Kas dėl (Ievutės) (Miza- 
rienės), tai aš pats -pereit ą 
žiemą ją mačiau, kai Chicago- 
je buvo menininkų sąskrydis: 
ji yra grakšti, kaip ir pirmiau, 
ji kalba gražiai, išlaikydama 
logiką, ir ji atrodo taip lygiai 
kaip 20 metų atgal. Sunku 
rasti kitą tokią asmenybę.”

Argi Smelštoi'iuš Jums ne
sakytų : “Vaktuokis, draugu
ži!”

Rašau pajuodusiomis ir pa- 
purtusiomis akimis, nes trečia
dienį N. Y. Universiteto Tu
mor klinika išpiovė man iš 
kairiosios akies kampo įtaria
mą kaip piktybinį (malig
nant) skauduliuką. Atrodo, 
jog darbą gerai atliko, ir už 
tokį mažą kaip* pensininko 
primokejimą—tik $7.50!

Viso labo!
C. Vidikas

Suprasite, jog rašau be jo
kio reikalo, tiktai su tokia 
nuovoka, jog kartais būna 
smagu pasidalinti gražiais 
įspūdžiais. C. V.

Praėjus kuriam laikui, 
Vidikas rašė mano žmonai 
taipgi asmeniniais reikaliu
kais.

Rašė jis ir d-rui A. Pet
rikai.

K. Vidikas dažnai susi
tikdavo (kafeterijoj) su 
su LDS sekretorium J. 
Siurba ir ilgai šnekėdavosi.

Lankęs bažnyčią
“Bažnyčią pradėjau lan

kyti bent nuo 1924 metų ir 
stengiausi, gal būt, regulia
riai sekmadienių mišių iš
klausyti iki 1939 m...”

Taip, anot pranciškonų, 
rašė K. Vidikas savo “išpa
žinty.”

Nieks paskui jį nevaikš
čiojo, nieks nesekė, kur 
sekmadieniais ar šiokiadie
niais K. Vidikas ėjo, todėl 
negalima kategoriškai ir 
užginčyti to, ką jis rašo. 
Bet kiekvienam, kuris anuo 
metu dalyvavo pažangiaja
me judėjime, žinoma, jog K. 
Vidikas per metų eilę vado
vavo marksistinėms savi
tarpio lavinimosi mokyklė
lėms, paskui lietuvių kalbos 
mokyklėlėms, kurios vykda
vo sekmadieniais; prasidė
davo apie 9 v. ryto ir tęs
davosi iki 1 v. popiet.

Apie tai, kad jis poteriau-Į 
ti eidavo s e k m adieniais į | 
bažnyčią, šitų eilučių auto
rius sužinojo^ tik prieš pat 
Vidiko mirtį;

1933 metais K. Vidikas 
būvb PagintiJ1 vykti dviem 
a^lritifsav^ėm į Detroi
tą v a $ 6 vauti marksistinei 
mokyklėlei; jis griežtai at
sisakė ir net supyko. Nie
kam nieko netaręs, pasi
traukė iš redakcijos. Dėjo
me pastangų jį susigrąžin
ti atgal, ir sugrįžo — rašė 
pasaulines žinias, ir “Įvai
rumų puslapį” iki 1954 me
tų, kai pagaliau jis pasi
traukė pensijon.
Kada jis rašė “išpažintį”?

Pažymėtina tai, kad K. 
Vidikas “išpažintį” pranciš
konams rašė 1962 m. birže
lio mėnesį, kai jis buvo jau 
kritiškai susirgęs, fiziniai 
ir protiniai visiškai susilp
nėjęs. Kunigai jį užgulė, 
vertė, matyt, gąsdino “pek
los kančiomis” (jei nepara
šys), tai jis, niekad netu
rėjęs tvirtos valios, dabar 
dar silpnesnis, ėmė ir pasi
davė jiems. Dėl to ir jo raš
tas — nei šioks nei toks, 
neatrodo, kad jį būtų rašęs 
mums žinomas draugas K. 
Vidikas.

(Vieną kartą, rašo pran
ciškonų laikraštis, K. Vidi
kas “spaviedojosi” airiui 
kunigui, pastarasis išpažin
ties nebaigė. Kodėl? To
dėl, kad jis, K. Vidikas, 
prakalbėjęs į kunigą loty
niškai: “La u dėtu r Jesus 
Christus!” Kunigas pama
nęs, jog su šiuo žmogum 
yra kas nors bloga. Žino
ma/ kad buvo bloga!)

Prie sunkiai sergančių 
kunigai visuomet • lenda ir 
siūlo “išpažintį.” Andai, kun. 
Prunskis, be jokios gėdos, 
tuo tikslu buvo atėjęs pas 
labai sergantį Leoną Prū- 
seiką į ligoninę, bet pasta
rasis jį nuo savęs nuvijo 
šalin.

Bet ne visi žmonės turi 
tokią valią, kaip L. Prūsei- 
ka!

Už ką priekaištaujame?
Kai kurie asmenys, pa

skaitę K. Vidiko “išpažin
tį,” stato klausimą: ar jis 
negalėjo daryti ir “ką nors 
daugiau” ?

Aš nemanau, netikiu ir 
netikėsiu, kad K. Vidikas 
būtų ką nors slapto, žalingo 
mūsų judėjimui daręs.

Kiti gal būt pasakys: Tai 
jūs ant Vidiko pykstate tik 
už tai, kad jis ėjo į bažny
čią ir pas kunigą išpažin
ties.

Mes vyriausiai priekaiš
taujame K. Vidikui ne už 
tai, kad jis ėjo į bažnyčią, 
ne už tai, kad jis nusitarė 
religiškai pasilaidoti, o už 
tai, kad jis tuo atžvilgiu ne
buvo atviras.

Yra žmonių, kurie senat
vėje pakeičia savo pasaulė
žiūrą: vieni tampa materia
listais ir ateistais, o yra 
materialistų, kurie tampa 
idealistais, ieško dievų. Bet 
jie tai daro viešai.

K. Vidikas, kaip jis pats 
sako, pradėjęs slapta lanky
ti bažnyčią 1924 metais. Jis 
tuomet dirbo “Laisvės” re
dakcijoje. Tiesa, pats anti
religinėmis temomis straips
nių jis nedaug rašė, bet tai
sė kitų antireliginius raš
tus.. Jis išvertė lietuvių kal- 
bon bedievišką vyskupo 
Wm. Browno knygą—“Ko
munizmas ir krikščionybė.” 
Ar jį kas vertė tai daryti?! 
No!

K. Vidikas “Laisvės” re
dakcijoje dirbo laisvai, kaip 
ir kiekvienas kitas asmuo; 
kada tik norėjo, jis galėjo iš 
darbo pasitraukti ir ieško
tis kito.

Mūsų algos visuomet 
buvo menkutės; didžiosios 
krizės metu per keletą sa
vaičių, algų visiškai negau
davome, nebuvo kasoje pi
nigų. Bet dirbome. Dirbo 
ir K. Vidikas, niekad nerū- 
gojo; O jis tuomet galėjo 
iš “Laisvės” pasitraukti ir 
eiti, sakysime, pas klerika
lus — ten pinigų juk už
tenka.

Bet jis dirbo. Dirbo išti
kimai. Ateidavo jis į darbą 
ankstokai — apie 7 vai. Mo
kėjo rašy'i greit, nes rašo
mąją mašinėlę valdė leng
vai; apie 2-rą vai. jis eida
vo namo.

Dėl kiekvienos svarbesnės 
politinės žinios tardavosi su 
kitais; ypatingai tardavosi 
dėl didžiųjų, antraščių su
darymo, kad jos būtų tiks
lios ir gražiai skambėtų. 
Dėl laikraščio turinio jis 
niekad nėra taręs mums 
kritiško žodžio; kai kada 
padarydavo pastabų jis tik 
dėl kai kurių bendradarbių 
rašinėlių, primindamas, kad 
tas ar kitas “neišlaiko 
marksistinės linijos.”

(Pabaiga kitam num.)

Pattenburg, N. J.
NIUJORKIEČIAI 

NIUDŽERZIEČIAI
Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 

pas mus rengiamas išvažia
vimas. Išvažiavimo suma
nyto j as yra brooklyn ietis 
Geo. Warrisonas. Philadel- 
phiečiai žadėjo masiniai da
lyvauti. Už išvažiavimą pa
sisakė ir eastonietis M. Ur
ba ir ketino pasidarbuoti.

Taigi, draugės ir draugai, 
visus ir visas širdingai kvie
čiame atsilankyti. Būsite 
pasitenkinę: oras čia geras, 
gamta graži, o gaspadinės 
pagamins skanius pietus. 
Pietūs bus duodami 1-mą 
vai, tai nesivėluokite. „

Deja kurie norėsite sode 
pasėdėti, tai atsivežkite kė
džių, o kas norėsite obuolių, 
tai atsivežkite “beskių.” 
Jeigu tą dieną ir lytų, tai 
sutūpsime pastogėje, nes 
turime gerą pastogę.

Kelrodis
Iš Brooklyno atvažiavus j 

New Jersey valstiją reikia 
važiuoti keliu No. 22 linkui 
Phillipsburg, N. J.—Easton, 
Pa., nes mūsų gyvenimo 
vieta yra netoli tų miestų. 
Pravažiavus Clintoną, už 
kelių mylių yra ir Patten- 
burgo miestelis. Čia veda
mas naujas kelias No. 78, 
tai juo nevažiuokite, bet 
laikykitės dešinėje senu ke
liu No. 22; kai pamatysite 
pažymė j imus P a 11 e nburg, 
sukite į kairę. Pervažiavę 
naująjį tiltą laikykitės deši
nės ir privažiuosite mūsų 
namą. Prie mūsų namo yra 
didelis beržas.

Na, tai iki pasimatymo.
K. H. Churliai

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII paskyrė dešimt 
kardinolų, kurie turės tvar
kyti šaukiamo Visuotinio 
bažnyčios susirinkimo rei
kalus. Jis šaukiamas spalio 
mėnesį. Mano, kad daly
vaus 2,500 katalikų bažny
čios vadų.

Kauno vanduo eis per 
ultravioletinius 
spindulius . y •V 

—Tikriausiai, čiuožykla 
tilps, — juokavo statybinin
kai, rodydami į didžiulį ap
valaus rezervuaro, kylančio 
naujojoje Vičiūnų vanden
tiekio stotyje, stogą. O nau
jasis rezervuaras — milži
niškas.

Kaune, Nemuno pakran
tėje, baluoja aštuoni nedi
deli nameliai. Kiekviename 
jų meistrai sumontavo 
siurblį, kuris ir traukia gai
vinančias žemės sultis iš 
čia pat, po namelio “grin
dimis,” esančių gręžinių. 
Tiesa, kol kas paleisti tik 
trys siurbliai, tačiau dar 
šiemet, galutinai užbaigus 
vandentiekio statybą, pra
dės veikti visi aštuoni.

Žemėje paslėptais vamz- 
džiais per kelias valandas 
vanduo ateina. į dezinfekta- 
vimo kamerą. Baltame, šva
rutėliame namelyje vienas 
paskui kitą išsirikiavo dido
ki metaliniai “puodai,” 
skleidžiantys keistai žalsvą 
šviesą. /

—Tai ne puodai, o bakte- 
riocitinės lempos.—didžiuo
damasis sako mašinistas 
Eugenijus Biliukas. — Pir
mosios Lietuvoje...

Iš jo mes ir sužinojome: 
bakteriocitinės lempos—ge
ri žmogaus bičiuliai. Ap- 
šviesdamos pratekantį van
denį ultravioletiniais spin
duliais, jos užmuša visas 
bakterijas. O vanduo nuo 
to nė kiek nepraranda ge
ro skonio, tuo tarpu kai 
dezinfektuojant chlorkalkė- 
mis gaunamas vanduo • ne 
toks sveikas: chlorkalkės 
turi neigiamos^ įtakos skil
viui ... . ’

Paliekame dezinfektavi- 4 
mo kamerą ir išeiname į 
kiemą, čia pat, šalia mi
nėtojo rezervuaro, stovi dar 
vienas miniatūrinis name
lis.

—Sklendžių kafnera, — 
aiškina Justinas Jurjonas, 
Van dentiekio - kanalizaci
jos tresto vyriausias inži
nierius. — Sakote, kam rei
kalingos? Štai ten tarp pu
šų yra dar vienas vandens 
rezervuaras. Taigi, ateinan
tį vandenį reikia paskirsty
ti arba į vieną, arba į kitą 
rezervuarą... Ir be speci
alios sklendžių sistemos ne
apsieisi.

Pasakojant apie naująją 
vandentiekio stotį, negali
ma pamiršti ir dar vieno, 
bene didžiausio, pastato. 
Jame bus įrengta elektros 
transformatorinė, centrinėm 
katilinė, cheminių-bakterio  ̂
loginių analizių laboratori- 
ja ir, kas įdomiausia, auto- 
matikos punktas. Speciali 
aparatūra automatiškai 
į j tinginės ir išjunginės 
siurblius, be. žmogaus ran
kų pagalbos paskirstys van
denį, pripildys rezervua
rus ... žodžiu, “vadovaus” 
stočiai...

Dviem kryptimis — per 
Nemuną į Aukštuosius Šan
čius ir į centrinę miesto da
lį — keliaus Vičiūnų šalti
nių vanduo. Metų pabaigo
je išsišakojusios vandentie
kio gyslos išnešios 20,000 
kubinių metrų vandens per 
parą.

R. čėsna
(“Kauno tiesa”)

Pekinas. — Kinijoje pra
dėjo daugiau gaminti že
mės ūkio įrankių.

*
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J. Grigiškis

v ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kodėl žmonija gali apsieiti be 

išnaudojimo ir išnaudotoje
Kaip Čilės respublikoje 
veikia liaudies frontas

■ ■ i

Žurnalistas Cedric Bel-Į 
frage, persikėlęs iš Argen
tinos į Čilės respubliką, jau 
parašė išsamų straipsnį apie 
Čilės darbo žmonių gyveni
mą ir veikimą.

Čilėje geriausia apmoka
mi darbininkai — vario ka
sėjai. Jie gauna apie $92 
į mėnesį. Santiago mieste 
statybos darbininkai gauna 
apie 75 centus į valandą. 
Daugumui darbininkų te
tenka po 25 centus ir dar 
mažiau į valandą.

Abelnas pragyvenimas ga
na aukštas. Už mažą kamba
riuką tenka mokėti nuo $9 
iki $12 mėnesiui. Maistas 
irgi gana brangus. Kaip 
vienas darbininkas pasakė: 
“Mes valgome daug duonos ; 
pieno nepajėgiame nei vai
kučiams įsigyti.”

šiuo metu šalies eksportas 
gerokai sumažėjo, o gyven
tojų skaičius pakilo 10 pro

centų. Peso vertė nupuolė 
^žemiau 50 procentų. Pusei 
milijono darbininkų stoka 
butų. Dauguma žmonių ne
turi namuose nei elektros, 
nei vandens.

Prezidentas Jorge Ales- 
sandri prieš rinkimus žadė
jo pravesti darbo žmonėms 
n a u d i n gas reformas, bet

Pastaruoju metu į partiją 
įstojo apie 4,000 žemdirbių, 

j Dabar kiekviename kaime 
s yra du ar trys komunistai.

Washingtono diriguojama 
antikomunistinė propaganda 
čia jaučiama ir taikoma su
daužyti liaudies frontą. So
cialistas Allende mano, kad 
Washingtonui nepavyks tai 
atsiekti, nes liaudies fron
tas yra tvirtai susietas su 
antiimperialistine kova, ku
ri sėkmingai šiuo metu ve
dama. Krikščionių demo
kratų programa taipgi ne
priimtina nei dešiniesiems, 
nei JAV propagandistams. 
Toje programoje įžiūrimos 
“socialistinės tendencijos,” 
kurios dešiniesiems nepri
imtinos. I

Allende mano, kad Čilė

rinkimus laimėjęs pasuko 
dešinėn. Jis taip pat pada
rė, kaip daugelis kitu Loty
nų Amerikos respublikų val
dovų yra padarę. Neveltui 
čia priimtas posakis: “Ima 
smuiką kaire ranka, griežia 
ją dešine.” Taip ir Alessan- 
dri padarė: iš kairės paėmė 
valdžią, iš dešinės jai diri
guoja.

Valdžiai, tačiau, tenka 
^rimtai skaitytis su vieningu 

A darbo žmonių frontu. Daly
vavęs jungtinės darbininkų 
ir valstiečių organizaci jos 
konferencijoje, žurnalistas 
Belfrage rašo, jog joje da
lyvavo 900 komunistų, 800 
socialistų, taipgi dalyvavo 
krikščionių demokratų ir 
radikalų atstovų. I naują 
nacionali komitetą buvo iš
rinkti 6 komunistai, 5 socia
list!, 3 krikščionys demo
kratai, vienas radikalas. 
Renkant pirmininką, visi 
sutiko balsuoti už socialistu 
kandidatą, nors komunistai 
galėjo tą vietą laimėti.

Socialistų vadovas Allen
de, kandidatavęs preziden
to vietai, pareiškė, kad so
cialistai, bekovodami komu
nistus, 1941 metais suardė 
bendrą liaudies frontą ir 
kėliau pamatė savo klaidą. 
Dabar socialistai ir komu- 

4 nistai gana sklandžiai bend
rai veikia. Komunistų re
miamas kandidatas 1958 m. 
vos tik nebuvo prezidentu 
išrinktas. Jeigu tais metais 
būtų liaudies frontas gyva
vęs, tai tikrai liaudies fron
to kandidatas būtų rinki
mus laimėjęs. Dabar mano
ma, kad 1964 metų rinki
muose liaudies fronto kan
didatas tikrai laimės prezi
dento vietą.

Senatorius Luis Corvalan, 
Komunistų partijos vado
vas, taipgi patvirtino, jog 
liaudies frontas gali laimė
ti sekamuose rinkimuose. 
Corvalan „nurodė, jog tarp 
komunistų ir socialistų ve
dama draugiška kritika ir 
ji abiem pusėm naudos su- 

u teikia. Kadangi Čilėje soci- 
alistai be komunistų pagal

bos mažai ką gali nuveikti, 
tai jie šiuo metu bando ko
operuoti su komunistais. Ko
munistų partija yra tvirta.

. Rašo, A. B
darni, didesnę ar mažesnę dalį 
to, ką pagamina darbininkas. 
Jei kapitalistas atiduotų dar
bininkui visit,‘ ■'ką - šis - pagami
na, tai išnaudojimo nebūtų. 
Bet tada nieko nebeliktų pa
čiam kapitalistui ir jisai tu
rėtų uždaryti savo bizni.”

Bet kaip tik taip atsitiko 
Tarybų Sąjungoje. Kapita
listų nebeliko: jie išėjo ar
ba buvo priversti išeiti iš 

Logiškai, marksis-

, , . .. i laikraštyje prirašė ištisaspataps socialistine, kai hau- ... ' 1 . .... /<<M „
dies frontas laimes rinki
mus. Todėl Čilei neteksią 
eiti Kubos revoliucijos ke
liu. Bet Čilės žemdirbiai 
daugiau simpatijos reiškia 
Kubos revoliucijai, kuomet 
dvarininkai turi pasisavinę 
72 procentus visos dirba
mos žemės, kuomet valstie
čiams vis statomos bažny
čios vietoje jiems verktinai 
reikalingų mokyklų. Iš 
šimto universitetą lankan
čių studentų tik 3 paeina iš 
darbininkų šeimų, nei vieno 
iš žemdirbių.

Čilei gresia pavojus ir iš 
lauko pusės. Bile dieną JAV 
imperialistai gali sukursty
ti Perų, Bolivijos ir Argen
tinos militaristus užpulti 
Čilę, kurių nuo senų laikų 
santykiai yra įtempti.

Kodėl Amerikos miestai 
biauriai atrodo

Tuo svarbiu klausimu te
levizijoje rugpiūčio 29 die
ną kalbėjo keli žymūs archi
tektai. Programai vadova
vo žinių komentatorius 
Howard K. Smith. Jis taip
gi padarė diskusijom įvadą.

Beveik visi kalbėjusieji 
pripažino, kad Amerikos 
miestai biauriai atrodo, ne
planingai pastatyti, namai 
statyti be jokio skonio, ar
chitektūra neturi tinkamos 
dailės. Europos miestų .sta
tyba kur kas aukštesniame 
laipsnyje.

Architektai taipgi paaiš
kino, kodėl pas mus taip 
yra. Mat, amerikiečiai la
biausiai brangina dolerį, o 
į meną nekreipia dėmesio. 
Jie žiūri, kaip pigiausiai na
mą pastatyti. Na, tokie na
mai po kelių metų jau pasi
daro biaurūs ir dar keliems 
metams praėjus lieka nebe
tinkami gyventi ar kitiems 
reikalams naudoti.

Aiškinta, kad daugelis 
geriau prižiūri savo auto
mobilius, negu savo namus. 
Jų automobiliai prie namų 
žiba, o namai biauriai atro
do.

Pripažintas miestams rei
kalingas planingumas, ku
ris gali pakelti amerikiečių 
architektūrą.

ŽMONIJOS AMŽIUS
Pirmieji žmonės Žemėje 

atsirado maždaug prieš mi
lijoną metu. Iš to milijono 
ne mažiau kaip devyni šim
tai devyniasdešimt tūks
tančių metų tenka priešis
toriniams laikam, laukiniš
kumo būklei, ikimokykli
niams metams.

Labai sąmojingai ir vaiz
džiai žmonijos vystymosi 
istoriją nupiešė žinomasis 
anglų mokslininkas ir ko
votojas už taiką profeso
rius Džonas Bernalas.

Aną dieną “Laisvoje” sa
vo krisluose pastebėjau, kad 
ateis laikas, kada “žmogus 
išmoks gyventi be išnaudo
jimo, te priespaudos, JĮie ka
rų,” ir kad “su palaidojimu 
kapitalizmo i š a u š nauja 
era.” Taip pat pabrėžiau, 
kad “ta idėja jau gyvena 
ketvirtadalis visos žmoni
jos.”

Nieko, rodosi, ta mano
pastabėlė neįžeidė, — bent! biznio, 
jau, man rodosi, niekas dėl tiškai kalbant, turėtų būti, 
jos neturėjo įsižeisti bei kad su tuomi ten pasinaiki- 
smarkiai supykti. Deja, ap-j no ir žmogus žmogaus iš- 
sirikau. Baisiai užsigavo ir 
ant manęs supyko Chicagos 
menševikų d i e n r a ščio re- 
d a k t o r i u s ? Dėl tu keliu 
trumpų sakinių jis savo

tris piktas skiltis (“N., 
rugp. 23 d.).

Mano, matyt, nusidėjimas 
jo akyse susideda iš to, kad 
aš išdrįsau pakartoti gal 
jau tūkstantąjį kartą tą 
seną marksistinę tiesą, tą 
seną visų marksistų tikėji
mą, j°g galima apsieiti be 
žmogus žmogaus išnaudoji
mo, jog ateis laikas, kai 
žmonės mokės gyventi be 
išnaudojimo, be karų, be 
priespaudos.

Prisiimu kaltę: Tvirtai 
tebetikiu, jog tai visa ateis,
turės ateiti. Jeigu menševi
ku laikraščio redaktorius 
tuo netikėjo, tai jis veid
mainiavo, kai skelbėsi mark
sistu. O jeigu kadaise ti
kėjo, bet nustojo tikėjęs po 
didžiosios socialistinės Spa
lio revoliucijos ir susikūri
mo socialistinės santvarkos, 
tai jis veidmainiauja, kai 
tebesimaskuoja marksizmu.

Jo “filosofija”
Iš minėtų trijų skilčių 

menševikiškos tirados susi
daro išvada, kad tam žmo
gui labiausiai nepatinka 
mano teigimas, jog ta pra
kilnia, šaunia idėja jau gy
vena apie vienas ketvirta
dalis ar vienas trečiadalis 
visos žmonijos. Tokio daly
ko visai nesą, tai yra jis ne
matąs. Priešingai, ten, ta
me žmonijos trečiadalyje ar 
ketvirtadalyje jis randa tik 
dar diesnį žmogus žmogaus 
išnaudojimą, negu ten, kur 
gyvuoja kapitalizmas. Tai 
kas, girdi, kad, pav., Tary
bų Sąjungoje, kurios sąsta
te randame ir mūsų mieląją 
Lietuvėlę, nebėra kapitalis
tų, kurie valdydavo viską. 
Dabar jų vietą esanti užė
musi valstybė. Ji viską val
danti, ir todėl išnaudojimas 
esąs nepasinankinęs, dar gi 
net gerokai padidėjęs!

Vadinasi, nuvertimas ka
pitalizmo nieko nereiškia. 
Tai kam prieš jį kovoti? 
Nebėra jokio reikalo...

Tokia to lietuviško men- 
ševizmo “filosofo” išvada. 
Ir todėl, matyt, jis dabar su 
tokiu ryžtu niekina ir plūs
ta socialistinį pasaulį, o gi
na ir garbina kapitalistinį 
pasaulį.

Tai visa mes jau seniai 
pastebėjome, bet vis tiek 
gerai, kad dabar jis pats tą 
savo gudrų “mokslą” viešai 
paskelbė.

Bet grįžkime prie jo 
“marksizmo.”

Išnaudojimo pagrindai
Kas gi yra žmogus žmo

gaus išnaudojimas? Iš ko 
susideda kapitalistinis iš
naudojimas? Prašau:

“Išnaudojimas—tai emimlas 
naudos iš ko nors. Kapitalis
tai daro sau naudą, pasisavin-

naudojimas. Bet Grigaitis 
surinka: “Bimba sako, kad 
tose šalyse, kur kapitaliz
mas palaidotas, žmonių iš
naudojimo nebėra. Kaip ji-1 
sai gali toki aiškų absurdą! 
skelbti?”

Truputis marksistines 
teorijos

Pažiūrėkime. Kapitalis
tas, turėdamas savo ranko
se darbo priemones, samdo 
darbininką ir moka jam tam 
tikrą algą. Jis turi tai da
ryti, nes be algos darbinin
kas neturėtų iš ko pragy
venti ir numirtu badu, bent 
jau nebegalėtų dirbti. Bet 
darbininkas juk pagamina 
daug daugiau, negu jis gau
na atgal algos formoje.

“O kaip Sovietu Rusijoje?,” 
užsirūstinęs klausia menševi
kų “filosofas.’’ “Ar tenai dar
bininkai nepagamina daugiau, 
negu reikia jų pragyvenimui? 
Kur tau hepagamins! Jie pa
gamina kur kas daugiau! Bet 
kur tas perviršis dingsta? Jį 
pasiima valstybe.”

Vadinasi, anot Grigaičio, 
pasikeitė šaudytojas — vie
toje privatinio kapitalisto 
atsirado valstybė. Ta vals
tybė viską suėda. Išnaudo
jimas toks, koks buvo...

Betgi kaip iš tikrųjų yra? 
Ar socialistinė valstybė yra 
tik kapitalistų klasės pava
duotojas? Nesąmonė!

Tik menševikiškas neiš
manėlis gali tvirtinti, kad 
socialistinė valstybė yra iš
naudotojas, pakeitęs kapi
talistus, užėmęs kapitalistų 
vietą.
Kapitalistine ir socialistine 

ekonomika
Bet grįžkime prie mark

sistinės ekonominės teori
jos. Kaip su tuo darbinin
ko pagamintu pervi r šių? 
Kas su juo atsitinka kapi
talistinėje ekonomikoje ir 
kas atsitinka socialistinėje 
ekonomikoje ?

Įdomus klausimas. Ar tie
sa, kad tas visas perviršis, 
kurio darbininkas nebegau
na atgal algos formoje, su
daro išnaudojimo pagrindą, 
patį išnaudojimą net ir ka
pitalistinėje santvar k o j e ? 
Ar tiesa, kad darbininkas, 
susidorojęs su kapitalistais, 
“palaidoj ęs” kapita 1 i z m ą, 
jau gali tiesiai pasiimti vis
ką, ką pagamina?

Toli gražu ne visas tas 
darbininko pagamintas per
viršis eina tiesiai į kapita
listo kišenę kaip pelnas. 
Geroka to perviršio dalis 
eina parūpinimui žaliavos, 
kita dalis pastatymui ir 
įrengimui įmonės, kita jos 
tolimesniam vystymui, plė
timui, tobulinimui, kita, ir 
geroka dalis, bendriems ko
munaliniams poreikiams — 
mokslo, mokyklos, apšvie- 
tos, sveikatos apsaugos rei
kalams ir tt. Visi šitie, ir, 
žinoma, dar gerokai padi
dėję poreikiai neišnyksta 
n u s i k r a č ius kapitalistus.

Jokia visuomenė be jų ap
sieiti negali. Ir juo geres
nė, aukštesnė, tobulesnė so
cialinė santvarka, tuo dau
giau tokių poreikių atsiran
da, tuo didesnės lėšos jiems 
reikalingos.

'Bet af ’įalinĮa šitą dalį 
arba dalis ihinėto perviršio 
vadinti išnaūWjiinti? Ne
galima; Tik nieko1 a*pie žmo
nijos ii' visuomenės porei
kius, apie ekonomiką nenu
simanantis žmogelis gali 
sakyti, kad tos visos lėšos 
pareina iš darbininko api
plėšimo.

Tai iš kur gi kapitalisti
nėje santvarkoje išnaudoji
mas atsiranda? Atsiranda 
iš to, kad, sudėjus į daik
tą visas minėtas perviršio 
dalis ir darbininkui sugrą
žinta dali užmokesčio for
mule, dar pasilieka geroka 
dalis, kuri jokiems reikalin
giems poreikiams nebeati- 
tenka ir eina tiesiai i fab
riku, geležinkeliu bei žemes 
savininkų - kapitalistu kiše
nę kaipo grvnas pelnas.

Štai kur išnaudojimo šal
tinis. Taip moko marksiz
mas.

Parazitija
Kaip didele ta perviršio 

dalis?
Priklauso nuo daugelio 

faktorių. Nemažai priklau
so nuo technikos išsivysty
mo, nuo darbo išnašumo, 
nuo ■ žaliavų gausumo, 
ir, žinoma, nemažai nuo to, 
kaip pajėgūs yra darbinin
kai laimėti sau didesnę da
lį, o sumažinti tą dalį, ku
ri tenka įmonės savininkui- 
kapitalistui.

Kaip skaitlinga, pavyz
džiui^ Jungtinių Amerikos 
Valstijų parazitija? Tikrų 
davinių nėra. Bet ji ^ra la
bai skaitlinga. Reikia žino
ti, kad tie kapitalistai-para- 
zitai ne tik patys prašmat
niausiai gyvena iš tų paja
mų, iš to pelno, bet priver
čia šimtus tūkstančiu darbi
ninkų jų aptarnavimu rū
pintis. Be puošnių palocių 
dar juose knibždėte knibž
da tarnai ir tarnaitės, šofe
riai, sargai ir tt.

Taigi, susidorojus su ka
pitalizmu, visa šita parazi
tija pasinaikina. Ta dalis 
“perviršio,” kuri tenka ka
pitalistui pelno formoje, jau 
eina aniems bendriesiems 
visuomenės poreikiams.

Ar galima socialistinės 
valstybės tarnautojus va
dinti kapitalistais, išnaudo
tojais, parazitais? Ne, ne
galima. Netgi kapitalistinės 
valstybės tarnautojų, kurių, 
beje, mūsų Amerikoje irgi 
randasi keletas milijonų, 
negalima vadinti parazitais, 
išnaudotojais. Jie irgi dir
ba už tam tikrą nustatytą 
atlyginimą. Jie irgi daugu
moje eina reikalingas, nau
dingas pareigas. '

O ką jau bekalbėti apie 
socialistinės valstybės tar
nai! to jus-pareigūnus. Jie tu
ri dirbti ir už darbą gauna 
nustatytą atlyginimą, tam 
tikrą algą, kaip darbininkai 
dirbtuvėje arba prie gele
žinkelio. Jie be darbo negali 
gyventi. Jie neturi kitų pa
jamų, apart pajamų už dar
bą. Ką gi jie gali išnaudo
ti, patys dirbdami už pra
gyvenimą?

Tiesa? atsiranda vienas 
kitas nenaudėlis ir savo 
pareigų neatlieka. Bet tai 
juk išimtis. Tokių nenaudė
lių juk nestinga ir mūsų 
fe de r alinių, valstijų ir 
miestų tarnautojų didžiulė
je armijoje.

Paimkime Tarybų Sąjun- 
———tumi   .n m  .........imu I.
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gą. Jau keturiasdešimt pen
kerius metus joje gyvuoja 
socialistinė valstybė — 
social istinė s a n t v a r k a. 
Ar nors vienas iš jos 
pareigūnų tapo kapitalistu, 
fabriko bei banko salinin
ku, stambiu dvarininku? 
Ne, negirdėjome nė-vieno.

Arba štai mūsų Lietuvoje 
jau keliolika metų ^ nebėrą’ ’ 
kapitalistų ir dvarininkų. 
Ar ten nors vienas tarnau
tojas bei pareigūnas jau 
gyvena be darbo, jau turi 
įsigijęs fabriką, dvarą, ban
ką ar ką nors panašaus? 
Nėra nė vieno.

Tai kur protas sakyti, 
kaip sako minėta lietuviško 
menševizmo galva, kad ši
tie pareigūnai, šitie tarnau
tojai, kurie atlieka būtinai 
reikalingus visuomeni n i u s 
darbus, tapo kapitalistų bei 
dvarininkų pavaduotojais, 
tapo išnaudotojais?

Ir tas, beje, nieko bend-| 
ra neturi su algomis. Soci
alistinėje santvarkoje darbo 
užmokestis priklauso nuo 
daugybės įvairių faktorių. 
Pirmoje vietoje nuo techni
kos išvystymo, nuo darbo 
našumo, nuo visos eilės pa
didėjusių poreikių. Nema
žai algų pakilimui trukdo 
ginklavimosi reikalas. Dar
bo žmonių priešai pamiršta, 
kad net per du kartu soci
alistiniai kraštai, ypač Ta
rybų Sąjunga, ypač mūsų 
Lietuva, buvo baisiai sunai
kinti. Pamiršta, kad socia
listinė santvarka gimė tech
niniai atsilikusiose šalyse. 
Labai daug to minėto “per
viršio” turėjo eiti sugriautų 
fabrikų atstatymui, o dabar 
eina naujų fabrikų staty
mui ir tt. Mums amerikie
čiams, nemačiusiems karo 
sugriautų kraštų, negalima 
nė įsivaizduoti, kiek energi
jos ir lėšų teko tų kraštų 
žmonėms paskirti šitiems 
būtiniausiems poreikiams!

Tik menševikiškas protas, 
atsižiūrint į tai visa, gali 
sakyti: žiūrėkite, tarybinis 
darbininkas dar vis mažiau 
teuždirba, arba turi gerokai 
ilgiau dirbti, kad tą ir tą 
gautų, negu mūsų Ameri
kos darbininkas.

Visa tai tik laiko klau
simas. Tegu tik nebūna ka
ro, tegu tik viešpatauja tai
ka, socialistinių kraštų dar
bo žmonės, pasiliuosavę nuo 
išnaudojimo, ne tik pasivys, 
bet toli gražu pralenks net 
mūsų Amerikos gyvenimo 
lygį, jeigu iki to laiko mū
sų darbo žmonės nesusi
pras ir tebeneš ant savo pe
čių kapitalizmą. Reikia ti
kėtis, kad ir čia kapitaliz
mas negyvuos per amžius 
be pabaigos.

Prie darbo aukšto našu
mo ir technikos pakilimo 
čionai, susidorojus su išnau
dotojais, darbo žmonėms 
pereiti į socializmą bus 
daug lengviau.

KAUNE BUS DEVYNIŲ 
AUKŠTŲ PASTATAS
Kaune, netoli Profesinių 

sąjungų kultūros rūmų, iš
kils devynių aukštų pasta
tas. Tai viešbutis, kurio 
projektą neseniai paruošė 
architektas Juozas Navic
kas. Viešbučio pirmojo 
aukšto patalpose įsikurs ad
ministracijos skyriai, o as
tuoniuose aukštuose kam
bariai svečiams.

Dalis pastato bus ant gelž
betoninių kolonų, kadangi 
po šia pastato dalimi nu
matyta įrengti erdvų gara
žą. Vasarą bus malonu pa
ilsėti priešais pastatą ža
liuojančiame skvere.

r., rugsėjo (Sept.) 11, 1962

Apie JAV kapitalistų 
įdėlius užsienyje

Washingtonas. — 1961 
metų pabaigoje Jungtinių 
Valstijų kapitalistų įdėliai 
užsienyje šie k ė $56,000,- 
000,000. Tik 1961 metais bu
vo įdėta virš penkių bilijo- 
litr ‘dolerių užsienyje.

1962 metais pirmame 
pusmetyje sumažėjo nauji 
įdėliai iki $1,500,000,000. 
Jie įdėti Europoje, dau
giausiai NATO šalyse.

Po įvykių Kuboje, tai 
JAV kapitalistai pareikala
vo, kad valdžia jų įdėlių 
užsienyje bent trečdalį ga
rantuotu, v

Ar galima matyti 
be lėliukių?

Evoliucijos eigoje kiek
vienas jutimo organas to
bulėjo, prisitaikydamas vie
nos kurios nors rūšies dir
gikliams priimti: akis-švie- 
sai, ausis — garso bangoms, 
ir t. t. Jutimo organai yra 
ryšininkai tarp aplinkos ir 
žmogaus sąmonės, jų per
duoti jutimai atspindi mate
rialaus pasaulio savybes.

Apie 4/5 visų gaunamų 
įspūdžių žmogus suvokia 
akimis. Akis, kaip ir kiti 
mūsų jutimo organai, yra 
tampriai susijusi su centri
ne nervų sistema — galvos 
smegenimis. Šviesos spin
duliai, perėję skaidriąsias 
akies tarpes, lūžta ir susi
kerta nervinio audinio plė
vėje — tinklainėje, išklojan
čioje akies vidų. Nervais 
šis dirginimas perduodamas 
į regėjimo centrus, kur gau
tas vaizdas įvertinamas — 
žmogus mato. Jeigu akys 
yra aklos ar žmogus yra 
netekęs akių, jos nebegali 
priimti šviesos dirgiklių, 
žmogus negali matyti jį su
pančios splinkos daiktų. Ta
čiau akių gydytojams nere
tai pasitaiko atvejų, kai li
gonis. kurio akys yra visiš
kai aklos, tvirtina, matąs 
savo pirštus. Gydytojo pirš
tų ar kokių kitų rodomų 
daiktų jis atskirti negali. 
Žmogus jaučia, kad jo pirš
tai tuo metu yra prieš akis, 
smegenys atgamina pirštų 
vaizdą, ir žmogui atrodo, 
kad jis juos mato. Toks 
žmogus gali sakyti matąs 
įvairius daiktus, vaizdus, 
bet ;tai jau bus jo vaizduo
tės padarinys, o ne realios 
tikrovės atspindys. Net ir 
labai didelis noras matyti 
regėjimo duoti negali.

Aklam žmogui regėjimo 
netekimą kompensuoja kiti 
jutimai — klauso, lytėjimas, 
uoslė. Jis jau gana gerai 
orientuojasi aplinkoje. Ak
liesiems į pagalbą ateina ir 
naujieji mokslo bei techni
kos pasiekimai. Tarybinis 
optikas technikos mokslų 
kandidatas N. Valius paga
mino “dirbtinę akį” — prie
taisą, kuris padės aklajam 
“matyti.” Tai degtukų dėžu
tės dydžio kamera su ob
jektyvu ir automatine dia
fragma. Objektyvo fokuse, 
išdėstyti fotoelementai bičių 
korio pavidalu. Jie šviesos, 
signalus paverčia elektros 
signalais. Krisdami į šviesai 
jautrią mozaiką, spinduliai 
iš jos. išmuša elektronus ir 
sukelia sroves, kurių stip
rumas priklauso nuo krin
tančios šviesos ryškumo. 
Kaktos odos nervais šie sig
nalai perduodami smege
nims. Pasinaudo damas 
“dirbtine akimi,” aklasis ga
lės gana tiksliai suvokti jį 
supančius daiktus, jų išsi
dėstymą erdvėje.

Gyd. A. Misiūnaitė
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Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!
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ruoštis ke- 
Druskinin- 
draugai 

mums pui- 
pusryčius. 

ir

(Tąsa)
Kas mano širdį didžiai 

graudeno, tai Marytės Mel- 
nikaitės paminklas gražia-, 
me parke. Skulpt. R. Ąufi-' 
nis. Kas mielas rytas ją 
aplankiau, ir mano akys 
visados apsirasodavo gai
liomis ašaromis, — kalbė
davau į ją: “Tu žuvai už 
Lietuvos laisvę, miela duk
raite. Liaudies kerštas at
mokės žudikams, kurie ta
vo jaunystę išplėšė. Tu no
rėjai gyventi ir turėjai gy
venti !”

Išvykstame Į Kauną
Liepos 26 dieną nuo pat 

ryto pradėjome 
lionei i Kauna, 
kų pareigūnai, 
Grigai, suruošė 
kius išleistuvių
Valgymo tarpais vyko 
atsisveikinimo prakalbėlės. 
Drg. Grigas pasakė šiltą 
prakalbėlę, su širdingais 
linkėjimais, ir pakvietė vėl 
aplankyti savo gimtąjį 
kraštą. Kai kurie iš mūsų 
grupės pareiškėme širdin
gą padėką už šiltą, malonų 
priėmimą.

Prie viešbučio susirinkęs 
didelis žmonių būrys. Žino
ma, daugumoj, giminės bei 
draugai atsisveikinti sa
vuosius. Čia pat švarus, 
gražiai paruoštas autobu
sas laukia mūsų. Publikoje 
vyksta atsisveikinimas: 
karšti pasibučiavimai, gai
lios ašaros ir širdingi linkė
jimai vėl pasimatyti.

Sulipę į autobusą, laukia
me, kada pradės važiuoti. 
Ir kaip tik tą pačią minutę 
sulipo vaikučiai, kiekvie
nam įteikė po rūtų šakelę I 
ir [ 
laimingos kelionės! Ne vie
nai iš mūsų nuriedėjo gai
lesčio ašara.

Taip mes atsisveikinome 
su gražiuoju Druskininkų 
miestu, jo žmonėmis, su 
puikiuoju Nemunu, jo ža
liuojančiais krantais ir ty
ru, sveiku Druskininkų 
oru! Iki laimingo pasimaty
mo!

Plentas gražus, lyg u s, 
tiesus, iš abiejų jo pusių iš
augę dideli medžiai: liepos, 
klevai, beržai, šermukšniai 
ir kiti. Kaip kur jų tarpais 
žydi gėlės. Autobusas bėga, 
pravažiuodamas pro Birš
toną, Prienus, Garliavą ir 
kitus kaimus bei bažnyt
kaimius, bet niekur 
stojome.

Turistų tarpe eina 
nūs pasikalbėjimai, 
girsta ir dainų. Aš sėdžiu 
prie lango ir stebiu gimto
sios tėvynės laukus. Prava
žiuojame kolūkius su dide
liais žemės plotais. Čia auk
sinių rugių gubos, čia ga
nyklos, kur šimtai gražių 
juodmargių karvių ganosi, 
čia didelis laukas apsodin
tas kelių rūšių daržovėmis. 
Dar matosi ir kaimo bakū
žėlių su šiaudiniais stogais 
ir pakrypusiais šonais. 
Taipgi matosi ir keletas se
nų kryžių pakelėje.

Pradedant su Birštonu ir 
arčiau prie Kauno, labai 
plačiai matėsi naujų namų 
statyba, tai kuriasi nauja 
Lietuva. O Lietuvos vasa
rotojai — išdidūs gandrai 
(gužučiai, starkai) irgi ma
tėsi “spacieruojant” po Lie
tuvos laukus.

Nei nepastebėjau, kad 
taip greit atvykome į Lie
tuvos pramonės miestą 
Kauną. Kauno miestas turi 
virš tris šimtus t ū k s- 
tančių gyventojų. Švarus.

pastatai gražūs, daug pra- 
mohėš’Įmonių. Apsistojome 
viešbutyje “Lietuva”.
, ' Kaupas —v ienas iš se- 

ir, pagal didumą ir 
antras Lietuvosi

miestas. Kaunas — senas 
miestas. Pagal duomenis, jo 
apylinkėse žmonių gyventa 
prieš tūkstančius metų. Pa
davimas apie Kauno įkūri
mą sako: jį įkūrė legenda- 
rinio Lietuvos kunigaikščio 
Palemono sūnus Kūnas. Is
toriniai mes žinome, kad 
Kauno pilis iki Žalgirio, mū
šio buvo kovų arena. Daug 
kartų kryžiuočiai jį plėšė, 
buvo užėmę ir degino. Kry
žiuočių palikuonys, — hitle- 
rininiai budeliai — antrojo 
pasaulinio karo metu, pasi
traukdami iš Kauno, su
sprogdino stambesnius fab
rikus, vandentiekį, elektri
nę, nutiestus per Nemuną 
ir Nerį tiltus, geležinkelio 
stotį.

Pasiaukojamu kauniečių 
darbu Kaunas ne tik greit 
užgydė karo padarytas 
žaizdas, bet padidėjo, pa
gražėjo. Jame išdygo nau
jos pramoninės įmonės, 
nauji darbininkų gyvena
mieji kvartalai. Tokį Kau
ną mes dabar matome — 
lankome, gėrimės jo įmonė
mis, statybomis ir grožiu.

Vykstame prie Kauno jū
ros. Užtvenkimas didžiojo 
Nemuno, pastatymas ant 
jo hidroelektrinės — dideli I 
pastatai, galingos mašinos, 
kurios gamina elektros 
energiją, stebuklingas dar
bas! Pavaikščioju tiltu, pa
sižiūriu į tą gražiai tyvu
liuojančią jūrą... Kiek ten 
reikėjo sunkaus darbo, kiek

pabučiavo, linkę d a m i j sumanumo, kiek lėšų! Sa-

žiai aprūpintas moderniš- 
: komis mašinomis ir audimo 

staklėmis. Jame audžiami 
aukščiausiu rūšies vilno
niai audiniai kostiumams, 
paltams.

“Drobes” fabriko produk
cija aukštai vertinama ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. 1958 metais pasauli
nėje Briuselio paro d o j e 
“Drobės” audiniai buvo 
įvertinti aukso medaliu. 
Mes visi jį matėme.

Panemunėje, ant Nemu
no kranto, “Drobės” fabri
ko darbininkams pastatyti 
|9 gyvenamieji namai bend
ro 5600 kv. metrų ploto, ke
turių aukštų klubas, 2 vai
kų lopšeliai su 160 vietų, 2 
vaikų darežliai — 120 vie
tų, medicinos punktas, ir 
dantų kabinetas, valgykla, 
biblioteka—skaitykla ir ki
ti. “Drobės” fabrike dirba 
apie keturi tūkstančiai dar
bininkų, trisdešimts inži
nierių, keturiasdešimt tech
nikų. Per metus pagamina 
vieną milijoną metrų audi
nių.

Kalbėjausi su fabriko dar
bininkais, teiravausi apie 
jų darbo sąlygas bei at
lyginimą. Jie sakė, kad pil
nai patenkinti darbo sąly
gomis ir atlyginimu. Ir 
džiaugiasi savo gražiu, lai
mingu gyvenimu.

Vykstame toliau. Drau
gas Bergas aiškina, kad vi- 
soje^ Tarybų. Sąjungoje 
griežtai uždrausta į parkus 
važiuoti mašinomis, girdi, 
jos teršia orą, kas kenkia 
žmonių sveikatai; ’

Aprodinėjo vietoves, kur 
poetas Adomas Mickevičius 
vaikščiodavo. Ant akmenio 
atsisėdęs kūrė savo puikius

)

PUSAN TRQ am ž i a u s 
prancūzų užsienio legionas 
garsėjo kaip ‘ tarptautinis 
įvairiausių nuskaltėlių, gal-, 
važųdžių . ip prievartautoju 
prieglobstis. Prancūzų ko 
lonijine valdžią, mielai pri
imdavo juos į užsienio legi
oną, kad įbaugintų ir pri-i 
verstų būti paklusniais Al
žyro, Tuniso, Maroko ir ki
tų Afrikos kolonijų gyven
tojus. Legionieriams viskas 
buvo leidžiama: Plėšti, žu
dyti, prievartauti, deginti 
ištisus kaimus. Už savo 
piktadarybes jie nebuvo at
sakingi.

Bet laikai pasikeitė.
Susidūrę akis į akį su al

žyriečių tauta, kovojančia 
už savo tėvynės išvadavi
mą, pajutę visą jos neapy
kantą ir didžiulę jėgą, dau
gelis užverbuotųjų į užsie
nio legioną suprato, kad jie 
ne kas kita, kaip patrankų 
mėsa. Ir prasidėjo masinis 
dezertyravimas iš plėšikiš
ko užsienio legiono.

Neseniai 67 vyrai ištrū
ko iš šio pragaro ir pasi
davė arabams. Tuniso vy- 
riąusybė neinternavo bėg
lių, neaptvėrė jų spygliuota 
viela koncentracijos „ sto
vykloje, o priėmė išmintin
gą ir kilnų nutarimą: grą
žinti į tėvynę kiekvieną, at
sisakiusį kariauti prieš 
laisvę mylinčius arabus. Šie 
vyrai buvo nugabenti į Ita
lijos Palermos uostą, o iš 
čia turėjo išsiskirstyti į 
namus. Jų tarpe buvo italų, 
belgų, olandų, vokiečių ir 
kitų tautybių žmonių nuo 
19 iki 25 metų amžiaus. i

Įvairių laik r a š č i ų ir 
agentūrų ’ ko respondent a i 
apibėrė bėglius įvairiais 
klausimais. Vieni tylėjo, bi
jodami prancūzų karo teis
mo. Bet kiti papasakojo,

nesu-

malo-
pasi-

vaime kyla klausimas: ar 
galėjo viena Lietuva, be ki
tų pagalbos, tą atsiekti? 
Atsakymas Ne! Lietuva bu
vo karo sugriauta, turėda
ma tik arti trijų milijonų 
gyventojų, tokio milžiniško 
darbo viena atlikti būtų ne
galėjusi. Reikėjo pagalbos, 
ir didelės pagalbos, ir ją 
gavo iš kitų Tarybinių so
cialistinių respublikų. Ben
drai su jų pagalba dabar 
Lietuvos liaudis džiaugiasi 
ir didžiuojasi atlikusi tokį 
stebėtinai didelį ir gražų 
darbą!

Buvo aiškinta, kad ten 
išdygs nauji darbininkų gy
venamųjų namų kvartalai. 
Čia atitinka poeto Mieže
laičio žodžiams “...Prie Ne
muno kaime dainas apie 
laimę dainuoja lietuviai gi
liai iš širdies”.

“Drobės” fabrikas

raštus ir piešė. Poetas A.! kaip juos apgavo verbuoto-
Mickevičius buvo lenkų 
kilmės, bet jį tiek pat myli 
ir lietuviai, nes jis gražiai 
apdainavo Kauną ir kitas 
Lietuvos gražias vietas. Be 
to, jis savo eilėraščiuose sa
vo tėvyne vadina Lietuvą. 
Ant akmens pats poetas iš
kalė savo vardą. Antro pa
saulinio karo metu vokie
čiai tą akmenį užkasė že
mėse. Tarybų valdžia tą 
akmenį atkasė, padarė pa
minklą. Dabar apsodintas 
gėlėmis ir gražiai. prižiūri
mas. Vietovė pavadinta 
“Adomo Mickevičiaus slė
niu.” Taip pasakojo vado
vas.

Truputį tolėliau didelis 
ąžuolynas, apimantis 80 
hektarų žemės plotą. Įek 
nant prie ąžuolyno pastebė
jau užrašą: “Sveiki atvykę 
į trijų šimtų metų ąžuoly
ną.” Kauniečiai džiaugiasi 
ir didžiuojasi šiuo ąžuoly-v. . , tz i i ir cnuziuoiasi šiuo ązuoiy-Vaduojant Kapsuko gat-inu Taį Kįuno žiba. I§

ve, daugumoje, dar senes-| 
nieji pastatai, darbininkų 
gyvenamieji namai, švariai, 
gražiai užlaikomi.

Štai ir “Drobės” fabri
kas. Viršum įeinamųjų du
rų užrašas: “Tegyvuoja ko
munizmas”. Šis fabrikas 
pastatytas dar buržuazinės 
Lietuvos laikais. Reikia pa
žymėti, kad antrojo pasau
linio karo metu vokiškieji 
okupantai “Drobės” fabri
ką buvo sunaikinę. Fabriko 
vietoje buvo tik griuvėsių 
krūva. Iš “Drobės” fabriko 
vokiečiai išgabeno daug 
mašinų į Vokietiją, o kurių 
nesuspėjo išgabenti, tas su
daužė. Atstatytas “Drobės” 
fabrikas 1949 metais pra
dėjo darbą su vienomis 
staklėmis. Nors fabrikas 
vadinasi “Drobė”, bet jame 
gominami vilnoniai audi
niai. Dabar fabrikas gra-

tikrųjų, tai puikus ąžuoly
nas, vargiai būtų galima 
rasti kitą tokį, kad prilyg
tų Kauno ąžuolynui!

IX Fortas
Lankome tą šiurpią vie

tą, kur smetoninė Lietuvos 
valdžia laikė politinius kali
nius. Toje pat vietoje hitle
riniai budeliai nužudė daug 
žmonių. Apžiūrime ten 
įrengtą muziejų ir mirties 
lauką. Pasibaisėjimą kelia 
ta vieta, tie urvai, kur bu
vo kalinami ir žudomi žmo
nės. ' •

Lankant šias žmonių žu
dymo vietas, negalima susi
laikyti nuo gailesčio, gilaus 
susijaudinimo, net šiurpas 
nukrečia visą, kad tiek su- 
žvėrėjęs XX amžiaus žmo
gus, jog tokius niekšingus 
nusikaltimus atlieka.

(Bus daugiau)

jai ir kad jie nebenori tęsti 
beviltiško karo. Šnekiausi 
buvo italai, pirmieji atsidū
rę gimtinėje.

Marčelo Blanko, nepajė
gęs nuslėpti džiaugsmo, su
sitikus tautiečius, nesigėdy
damas ašarų, kalbėjo: 
“Mes rizikavime ir vis dėl
to nutarėme bėgti, nors ir 
žinojome, kas mūsų laukia 
anapus prancūzų gynybos 
linijos. Mūsų vyresnybė 
tvirtino, kad arabai žiau
riai susidoroja su belais
viais. Bet net mirtis atrodė 
mums geriau, negu kančių 
kupinas gyvenimas užsie
nio batalione, vadovauja
mame prancūzų karininkų. 
Mes matėme, kaip baisiai 
jie elgdavosi su sugautais 
dezertyrais. Juos statydavo 
prie sienos, ir prancūzų pa
rašiutininkai šaltakraujiš
kai šaudydavo bėglius, o 
suvestinėse pažymėd a v o, 
jog jie žuvo kautynėse su 
tunisiečiais. Vienam italų 
legionieriui, sugautam už 
šimto metrų nuo apkasų, 
skustuvu nupiovė ausis, o 
paskui- jau perdavė para
šiutininkams sušaudyti”.

Bruno d’Aragona papa
sakojo: “Mes, aštuoni vy
rai, nutraukėme nuo galvų 
beretes, nusimetėme striu
kes, sviedėme šautuvus ir 
ėmėme bėgti arabų link. 
Mums pavymui šaudė, bet 
mes nesidairydami bėgome. 
Ne visi nubėgome. Pastebė
ję mus, arabai čiupo šautu
vus ir suriko: '/Rankas 
aukštyn, i legionieriai!”

—Mes ne legionieriai, 
mes italai! — šaukėme mes 
iš paskutiniųjų jėgų.

—Tris kartus aš ban
džiau bėgti, 
Džakomino Pac i e n c a. —- 
Pirmąjį kartą mane sulai
kė prie kareivinių vartų ■ ir

gavau mėnesį kalėti. Antrą 
sykį mėginant pabėgti 
gr^it ^etękau jėgų, ir šį 
kartą gavau dešimt mėne
sių tarnauti drausmės ba
talione. Tai pati baisiausia 
bausmė, kurios nelinkiu net 
didžiausiam priešui. Ir vis 
dėlto jaš ryžausi bėgti tre
čią kartą, žinodamas, kad, 
nepasisekus šį kartą, ma
nęs laukia kartuvės.

Hektoras Fuzis — 20 
metų vaikinas, iš profesijos 
stalius, irgi prieš dve
jus metus išvyko į Marselį, 
ieškoti darbo, bet netrukus 
pateko į Alžyrą, ir jį pri
vertė šaudyti alžyriečius, 
deginti jų gyvenvietes. Po 
ilgų dvasios kančių ryžosi 
bėgti.

Tomazo de Frančesko, iš 
profesijos suvirintojas, at
sidūrė Francūzijoje be dar
bo. Jis gėdijosi grįžti į gim
tinę tuščiomis rankomis ir 
nusivylęs stojo į užsienio 
legioną, išsiuntęs gautą 
avansą savo tėvams ir nu
slėpęs nuo jų, kokiu būdu 
įsigijo šiuos pinigus...

Dar daug vaikinų iš kitų 
šalių vargsta prancūzų pra
gare. Vokiečius, p a v y z- 
džiui, verbavo jų tėvynai
niai — samdomi galvažu
džiai, kovoję imperializmo 
pusėje Indokinijoje, Laose, 
Tunise, Alžyre.

Belgas Hubertas Moren- 
chu, kurio veide visam gy
venimui liko randai iš legi
ono laikų, papasakojo tokią 
istoriją. Kartą vakare savo 
gimtinėje jis ūžavo su 
dviem prancūzais. Sekantį 
rytą Hubertas nesupranta
mu būdu atsidūrė -anapus 
sienos kažkokiose triukš
mingose laidotuvėse. Kai 
jis galutinai atsipeikėjo, 
“draugai” jam pareiškė, 
kad grįžti namo jis negali 
ir vienintelė jam liekanti iš
eitis — stoti į užsienio le
gioną. Dabar jis papasakos 
Belgijoje, kokiu būdu pran
cūzų kolonistai priverčia 
apgautus jaunuolius 
žudikais, padegėjais, 
kraują už prancūzų 
nialistų interesus.

Visi šie faktai dvelkia be
galiniu viduramžišk u m u, 
kai tironai ir įvairūs perė
jūnai už pinigus samdyda
vo ištisus plėšikų ir žudikų 
legionus, kurie žūdavo sve
tur. Ar ne šią košmarišką 
tradiciją bando atgaivinti 
subankrutavę prancū z i š- 
kieji kolonizatoriai, mėš
lungiškai įsikibę paskuti
niųjų Afrikos žemės pėdų, 
kad išsaugotų supuvusios 
kolonijinės imperijos pres
tižą. I. ROBINAS

tapti 
lieti 

kolo-

- prisiminė

Popiežius ir kometa
1456 m. danguje pasirodė 

kometa su ilga lenkta uo
dega. Popiežius Kalikstas 
II, tuo metu ruošęsis pulti 
turkus, džiaugsmingai pa
skelbė:

—Kometa — kryžiaus 
pavidalo! Ji laimins krikš
čionių žygį, o netikintieji 
drebės!

Tuo pat metu ne mažesnį 
džiaugsmą pergyveno ir 
mahometonai: kometos for
moje jie. įžiūrėjo ištikimą 
savo ginklą — jataganą— 
rytietišką dviašmenį kreivą 
kalaviją. Tai sužinojęs, po
piežius pakartotinai apžiū
rėjo kometą ir priėjo išva
dos, jog tiesa Mahometo 
pasekėjų pusėje. Jis atšau
kė savo pranašavimus ir... 
kometą prakeikė.

Mūšyje prie Belgrado 
turkai buvo sumušti, ta
čiau Kalikstui II atšaukti 
savo prakeikimą jau buvo 
nepatogu. ' •

šis tas iš mūsų padanges
Turbūt nė vienos darbo 

unijos viršininkai nėra pa
rodę tokio savo eilinių žmo
nių nepaisymo, kaip anglies 
kasėjų UMWA unijos. Seni 
mainieriai, bekasdami anglį 
per daugelį metų ir nete
kę sveikatos, bėdavo j a, rū
pinasi ir nežino', ar gaus 
čekį iš mainierių gerovės ir 
sveikatos fondo, ar ne. Jau 
kiek laiko, kaip pensininkai 
mainieriai per savo komite
tus ieško būdų, kaip, kokiu 
keliu atgauti jiems nustaty
tą $100 į mėnesį pensijos, 
vietoje $30, bet dar nesą 
tikri, ar gaus.

Štai Glen Alden Co. pre
zidentas pareiškė, jog jo 
kompanija neima jokios at
sakomybės už Wyoming 
Valley Improvement kom
paniją, kuri skolinga mai
nierių gerovės ir sveikatos I 
fondui net $493,494. O kiek 
yra ir daugiau tokių kom
panijų, kurios skolingos 
šimtus tūkstančių dolerių 
minėtam fondui? Juk ne 
per seniai tas pats G. A. 
kompanijos galva pasakė, 
jog iš viso anglies kasyklų 
kompanijos yra skolingos 
minėtam fondui apie $12,- 
000,000. Betgi ponai unijos 
viršininkai mažai tuo besi
rūpina. Ir kam čia rūpintis 
kokiais ten pusiau gyvais 
lavonais? Bet tik jie patys 
apsirūpinę. Juk mainierių 
unijos prezidentas Thomas 
Kennedy žeriasi po $50,000 
metinės algos ir iš mainie
rių gerovės fondo $35,000. 
Tam sutvėrimui tai, tikrai 
gerovės fondas, ir kam jam 
rūpintis dusulių .hesikanki- 
nančiais mainieriais, jei 
jie neturi iš ko nusipirkti 
vaistų ir gydytojui užsimo
kėti ...

Atrodo keista, kad mūsų 
apskrities Tuberkuliozės ir 
Sveikatos Draugija, lyg ir 
besidžiaugdama, p a s i gyrė, 
kad mirtingumas nuo saus- 
ligės yra gana žemas, pa
lyginus su kitomis apylin
kėmis, — tik 36.8 procento 
iš šimto tūkstančių gyven
tojų su pirmesniais metais, 
su 36.1 proc. (Čia neaišku, 
ko nors trūksta. — Red.) 
Na, o žmonės miršta sausli- 
ge ne todėl, kad gerai gy
vena. • • • •

Pennsylvania Power & 
Light kompanija pasigyrė, 
jog už pereitus metus pa
sidarė pelno tik $21,908,483! 
Neveltui ponas W. Scran to
nas pritrioškia visokių 
kvailysčių, kad tik būtų iš
rinktas gubernatoriaus vie
tai, o už dvejų metų galėtų 
kandidatuoti į prezidentus. 
Juk jis niekad pirmiau taip 
nepasipelnijo iš savo Scran
ton Electric kompanijos. 
Kai susijungė su P. P. & L. 
Co., tai visai kitokia giesmė 
tam ponui.

Nuo praeito gruodžio mė
nesio dingo Anthony Szp- 
manski, Neskopec miestelio 
apylinkės,; Luzerne apskr., 
vienišas 77 metų gyvento
jas; dingo, ir niekas neži
no kur. Dingo, tai dingo, ir 
kas čia tokio. Bet jis pali
ko turto net $158,541. Jis 
buvo tik paprastas geležin
kelio darbininkas, tai kaip 
galėjo tiek susikrauti? \

• • 9 •

Jau buvo rašyta, kad ser
ga E. Geležauskienė ir A. 
Kondraška (kuris tapo iš
vežtas į karo veteranų li-
goninę, Wilkes-Barre, Pa.).

Bet štai jau antra savaitė 
sunkiai serga Antanas Gah-y 
nauskas ir randasi S ta th 
General Hospitalyj, Scran- 
tone.

Linkiu visiems greito pa
sveikimo ir grįžti į sveikų
jų tarpą.

Sveikinimas iš Vilniaus
Prieš kelias dienas šių 

žodžių rašė jas gavo sveiki
nimo atvirutę iš Vilniaus, 
kurioje sako: “Sveikinu iš 
Vilniaus. Čia gražu-ramu. 
Žmonės malonūs. Daug pa
sikeitimų nuo to. laiko, kai 
buvome 1960 m.” Ks. Ka- 
rosienė.

Labai didelis jai ačiū už 
tokį malonų sveikinimą iš 
gimtosios šalies sostinės 
Vilniaus.

I. Vienužis

Vilniaus cirkas - '
iki pasimatymo!

Penkiasdešimt penktas vai
dinimas. P e n k i a s d ešimt 
penktą kartą prie kasos iš
kabinta lentelė: “Visi bilie
tai parduoti.” Penkiasde-^ 
šimt penktą, bet dabar jau 
paskutinį kartą, vilniečiai 
ploja lietuviškam cirkui, 
baigiančiam savo pasirody
mus Tarybų Lietuvos sosti
nėje.

—Truputėlį graudu atsi
sveikinti, — pareiškė mūsų 
korespondentui cirko direk
torius V. šteinas. — Grau
du todėl, kad labai jau šil
tai mus sutiko žiūrovai, 
taip pat ir įvairios respub
likinės bei miesto organiza
cijos, visaip padėjusios 
mums. Nuo balandžio 23 
dienos, kai pirmą kartą šių 
gastrolių metu atsivėrė di
džioji cirko palapinė, vaidi
nimų žiūrėjo daugiau kaip 
80 tūkstančių žmonių. Da-’f 
bar lietuviškas cirkas iš- > 
vyksta į Kaliningradą, po 
to rengs vaidinimus Klai
pėdoje, o rudenį — Kaune. 
Žiemos atostogų dienomis 
numatome organizuoti Kau
no sporto halėje atsisveiki
nimo vaidinimus prie nau
jametinės eglutės.

Į Lietuvą “Vilniaus” cir
kas sugrįš tik... po 4-5 me
tų: mat, šitiek laiko teks 
ruošti naują programą, ug
dyti jaunus cirko artistus, 
kuriuos dabar, keliaudami 
po Lietuvą, ir parenkame. 
Tuo tikslu paskelbtas kon
kursas, be to, išvyksime į 
rajonus susipažinti su savi
veikliniais estrados ir cir
ko kolektyvais. Esame už
sibrėžę paruošti plėšrūnų 
dresiruotojus, raitelių gru
pę (žokėjus, grotesko atli*' 
kėjus ir pan.) ir kitų cirko 
žanrų artistus. - r

— Dvidešimt septynerius 
metus gyvenu ant ratų, — 
pareiškė Jūsų koresponden
tui lietuviško cirko vetera
nas Zigmas Černiauskas. — 
Keliauti su cirku pradėjau 
būdamas... 2^ • metų am
žiaus. Pažinau karčią ar
tisto dalią privačiuose 
“Aušros,” “Karado” klajo
jančiuose cirkuose. Tikra 
kūryba prasidėjo tarybinia
me cirke. Įžymūs pedago
gai, gabaus jaunimo ugdy
mas, puikūs prietaisai—vi
sa tai. leidžia augti, tobu
lėti lietuviškojo tarybinio 
cirko artistams. Niekad ne
pamiršiu dieno s, kai mu
du su žmona dalyvavome
TSKP XXII suvažiavimo 
delegatam s surengtame 
koncerte Kremliuje. A 

(“V. N.”) 
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Vertas, dėmesio laiškas 
iš Lietuvosv * Antras pasaulinis karas 

nutraukė mano ryšius su 
mano brolėnu Lietuvoje. Po 
karo pradėjau sumegsti ko
respondenciją su nekuriais 
karo išblaškytais mano šei
mos ir giminės nariais, ir 
tik šią vasarą netikėtai te
ko sužinoti, kad mano se
niai dingęs brolėnas — gy
vas. Parašiau jam laišką ir 
žemiau telpa jo atsakymas. 
Vardo neskelbiu, nes netu
riu iš jo tam leidimo. Tik 
tiek turiu pastebėti, kad 
jis, jo tėvai, broliai ir se
serys yra grynakraujai lie
tuviai, gyveno pasiturin
čiai, giliai religingi ir uolūs 
Lietuvos patriotai.

Arėjas

Mielas Zigmantai!
Gautas jūsų laiškas teikia 

man daug jaudinančių pri
siminimų. Norėtųsi žmogui, 
kuris daug kuo įdomaujasi, 
kuo daugiausia papasakoti, 
deja, ar daug ką vienu už
moju galima aprėpti? Aš 
.esu jau toks, kokiu jūs ma- 
\ne jau atspėjote. Esu pen
sininkas, gimęs 1894 me
tais, išmokyto j avęs 40 me
tų. Mokytojavau iki 1960 
metų. Savo pasirinktą dar
bą mylėjau, dirbau — sten
giausi dirbti kruopščiai vi
są laiką, visokiose sąlygo
se be jokios pertraukos. 
Gal todėl iš Lietuvos TSR 
aukščiausio prezidiumo 
1958 m. gavau aukštą savo 
ilgamečio darbo įvertinimą 
—buvo man suteiktas nusi
pelniusio mokytojo vardas.

Antrasis pasaulinis karas 
praūžė, norėtųsi, kad tai 
niekados nebesikartotų. A- 
pie karą prisiminsiu tik la
bai siauru mastu. Prieš pat 

.karą gyvenome Žemaitijos 
’miestelyje. Gyvenome lai- 
mingai, pasiturinčiai. Iš as
meniškų santaupų buvome 
pasistatydinę nuosavą na
muką. Bet štai ištiko skau
di pirmoji asmeniška nelai
mė — mirė mano žmonelė. 
Likau vienas su mažamete 
dukrele. Po pusmečio, anks
tyvą rytmetį, sugaudė hitle
rinė kanonada ir po valan
dos kitos miestelis skendėjo 
liepsnose. Beprotiškas pi
liečių sąmyšis. Dingo lieps
nose visas mano ekonomi
nis turtas. Tarp kitko sie
lojaus! dėl dingusios mano 
asmeniškai sukauptos lite
ratūros. Atsidūriau netikė
tinai sunkioje padėtyje, ku
rį laiką teko badauti.

Ir vėl ištiko naujas smū
gis— vyresnysis mano bro
lis, tik frontui praūžus, bal
taraiščių lietuviškų fašistų 
buvo suimtas ir po keletos 
dienų sušaudytas. Už ką? 
Būk už tai, kad jis buvęs 
tarybinis žmogus. Mačiau, 

. kaip baltaraiščiai savavališ
kai suiminėdavo visai nie
kuo nekaltus žmones ir jie 
sprendė suimtųjų likimą. 
Mačiau, kaip visus miesto 
žydų tautybės žmones (vy
rus, moteris, senius ir vai
kus) sugrūdo į jų maldos 
namus ir ten juos teroriza
vo. Girdėjau šūvius, kurie 
kirto nekaltų žmonių gyvy
bę.

Tokie ir panašūs fašisti
niai elgesiai kėlė begalinį 
padorių žmonių pasipiktini
mą, pasibjaurėjimą. Nenuo
stabu, kad vokiečiams fron
tu besitraukiant iš Lietu
vos, panikos apimti ir blaš

kėsi daugiausia tie, kurie 
f jautėsi daug piktadarysčių 
uTpridarę. Jie manė, kad su

grįžę tarybiniai panašiai 
turės pasielgti, kai kam at

keršyti. Taigi tiesiog ga
lima pasakyti, kad daugu
ma, kurie jautėsi šiuo bei 
tuo dvokią, šturmu pasida
vė į vakarus.

Manoma, kad daugelis bu
vo suklaidintų ir labai pa
dorių mūsų tautiečių ir ku
rie, patekę į JAV, yra ge
rai įsikūrę. Tik kažin ar 
visi?

Tik karui pasibaigus ne
lengva buvo gyventi. Daug 
ko trūko. Metai po metų1 
ekonominiai reikalai nuolat1 
gerėjo. Gyvenimas turėjo 
keistis ir keitėsi. Daugelis 
žmonių naujų ekonominių- 
kultūrinių pakitimų neiš
vengiamumo ir būtinumo 
nepajėgė arba nenorėjo įsi
savinti.

Apie tai, kokia pokarinio 
laikotarpio pažanga pas 
mus yra padaryta, manau, 
jūs tai labai gerai žinote. 
Žinoma, visa tai reikia ver
tinti objektyviai, bešališkai. 
Mes pasiklausome per radi
ją iš vakarų informacijų, 
bet ne viską galima priim
ti už gryną pinigą.

Šiandieną aš negyvenu 
vienišo gyvenimo — turiu 
šeimą: žmoną ir dukrelę iš 
antros žmonos, kuri jau 
šiandieną turi vidurinės 
mokyklos baigimo atestatą. 
Šiandien gyvenu kolūkinia
me kaime, netoli miestelio, 
nuosavame namelyje. Tvar
komos ūkiškai. Pragyvena
me, palyginti, gerai. Šiaip 
be darbo, rankas susidėjęs, 
prieš saulę nesišildau. Šį tą 
senu papratimu, darbuojuos 
visuomeninės veiklos plot
mėje. Nors tas mano vi
suomeninis darbas kuklus, 
nesudėtingas (Dr a u g iš k o 
teismo pirmininkas, Kolūkio 
revizijos komisijos pirmi
ninkas, Apylinkės tarybos1 
deputatas), tačiau jaučiu 
pasitenkinimą net tuo, kad 
tuo tarpu savo trigrašiu 
kai kur galiu prisidėti—su 
kolūkiečiais bendrauti, pa
sisekimais ir bendromis bė
domis pasidalinti, svarbiau
sia—jų pagarbą pelnyti.

Jus gerbiąs
Kazimieras

PS—Kita laiško dalis gry
nai asmeninio pobūdžio ir 
liečia grynai šeimos reika
lus. Arėjas

Iš Lietuvos
Svečiuose—Čekoslovakijos 

dailininkai
Visą savaitę Tarybų Lie

tuvoje viešėjo grupė Čeko
slovakijos dailininkų. Sve
čiai susitiko su savo kole
gomis lietuviais, lankėsi 
Vilniuje, Kaune, Pirčiupyje, 
Palangoje. Jie susipažino 
su lietuvių daile ir liaudies 
menu, aplankė kultūrinius 
ir istorinius paminklus, re
voliucines vietas.

TRUMPAI
Ateizmo namai atidaryti 

Šiauliuose. Numatyta kiek
vieną savaitę rengti miesto 
visuomenei ateistinius ket- 
tadinenius.

Greitaeigis laivas “Rake
ta” su povandeniniais spar
nais pradėjo reguliariai 
kursuoti tarp Kauno ir 
Birštono. Juo kelionė per 
Kauno marias trunka tri
gubai trumpiau, negu gar
laiviu.

Platų ekraną Šeduvoje 
savo jėgomis įrengė kinofi- 
kacijos darbuotojai F. Ba
ranauskas ir Z. Prėkeris. 
Dabar šeduviečiai vietos ki
no teatre gali žiūrėti ir pla- 
čiaekraninius filmus.

J. Šimaitis rašo 
iš ligoninės

Brocktono lietuvių veikė
jas ir mūsų laikraščio bend
radarbis, Georgę 'š'miiiafįtiį^ 
y ra B r o c k to no, ligonine j e. 
Šiomis dienomis gavome jo 
sekamą laiškutį:(f'.

Šiuomi pranęšu, ; kad nesu.) 
ligoninėje nuo š: m. rugpiŪL 
čio 24 dienos. Daktaras sa
kė, kad turėsiu • pabūti čia 
keletą savaičių — gal rei-1 
kės pasiduoti operacijai.

Man ligoninėje gerai. Tu
riu specialistą <— Dr. Fred 
Weiner, o slaugės (nursės) 
mane gerai prižiūri. Pasi
duodamas ligoninėn, pasi
sakiau, kad esu laisvama
nis, tai kunigai manęs ne
liečia. Tiesa, kai yra rei
kalas, nueinu ir į bažnyčią, 
Pav., andai gavau laišką iš 
negrų vado, kunigo Dr. Lu
ther King, pranešė, kad jis 
kalėjime. Tai aš su tuo laiš
ku nuėjau į negrų bažnyčią 
ir sakiau, kad reikia tam 
įžymiam vyrui padėti iš ka
lėjimo išeiti, reikia finansi
nės pagalbos. Aš pats tuo
met daviau $20; nežinau, 
kiek ten jie patys surinko.

Mano kambaryje vienas 
ligonis — jaunas negras. 
Pamatęs, kad aš skaitau iš 
Lietuvos žurnalą “Mokslas 
ir gyvenimas,” klausė ma
nęs, kas tai do žurnalas, aš 
jam paaiškinau ir paro
džiau naujo miesto, Elekt
rėnų, paveikslą. Jis supra
to.

Negrė laikraščių pardavi
nėtoja, Helen, pamačiusi 
žurnalą, klausia, kas tai do 
vienas. Pasakiau. Ji atsa
kė, kad ir ji pati moka bis- 
kį lietuviškai skaityti.

Apie tą žurnalą pasakiau 
ir savo daktarui ir paro
džiau jam Elektrėnuose sta
tomos didžiulės elektrinės 
nuotraukas. Jis paklausė, 
kaip toli Elektrėnai nuo 
Vilniaus. Pasakiau, kad 
netoli. Tada jis sakė, kad 
jo tėvai yra gimę Vilniuje.

Sakiau, kad pereitais me
tais aš buvau Lie t u v o j e. 
Daktaras klausė, gal suti
kau jo gimines. Sakiau, ne, 
nesutikau. Tai jis sakė: gal 
jau visus juos vokiškieji fa
šistai išžudė...

Dar galiu priminti, kad 
ligoninė švari, valgis geras.

•

Man pranešė, kad plėši
kai buvo įsilaužę į Lietuvių 
Taut. Namą, norėjo įeiti į 
National Cafe, pradėjo du
ris laužyt, bet tuojau pri
buvo policija, tai plėšikai 
pabėgo.

L. T. Namo ir Vyrų dai
nininkų grupės Darbo die
ną įvykęs piknikas buvo 
sėkmingas. Eilė žmonių pa
sigedo manęs.

Geo. Shimaitis
Redakcijos pastaba. Dė

kojame Jurgiui Šimaičiui 
už pranešimą apie save ii1 

žinutes. Jis taip ’ įpratęs 
apie viską parašyti; kad net 
ir ligoninėje būdamas neiš
kenčia nerašęs! Mes nuo
širdžiai linkime jam greit 
ir.’’sėkmingai pasveikti, kad 
jis11 ir' ‘ątmtyje galėtų dar- 
būdtjs ^faip5,' 'kaip darbavo
si; ,'liį'i ’šiol.' ’ ,’vifubų *1 šfeity- 
tojai, • ‘ ŠiniHi&o draikaiii*; 
bičiuliai ” t’ą’ip'' galį’ ’jam 
palinkheti;. jei ne! žodžiu,-‘tai 
laiškučiais, siunčiant tiesiai 
i ligoninę:

George Shimaitis 
Brockton Hospital 
680 Centre St.
Brockton, Mass.

Reading, Pa.
Svečiuose pas 
Zambusevičius

Su draugais Zambusevi- 
čiais, o per juos su Men- 

1 šinskais ir Ramikaitiene su
sipažinome plymouthi e č i ų 
piknikuose, kurie atvykę į 
mūsų piknikus gausiai pa
rėmė. Gi be jų atsilankymo 
mūsų piknikėliai nei perpus 
nebūtų pasekmingi. Zam
busevičiai jau nekartą mus 
kvietė aplankyti juos, tai 
rugpiūčio 18 d. patraukėme 
į Readingą. Readingas nuo 
mūs apie 90 mylių, bet pa
gal Zambusevičienės aiškų 
kelio nurodymą be jokios 
bėdos greit juos susirado
me. Apie 6 vai. vakare at
vykę, jau ir daugiau svečių 
radome; su kuriais Zambu- 
sevičiai mus supažindino, ir 
užsimezgė draugiški pokal
biai.

Zambusevičienė paprašė 
svečius vakarienės. Po ska
nios vakarienės ir draugiš
kų pokalbių susitarėme ry
tojaus dieną vykti į phila- 
delphiečių pikniką, kuris 
įvyko Ramanauskų farmo- 
je*

Rugpiūčio, .įį) , diena buvo 
labai graži, o philadelphie- 
čių piknikas buvo skaitlin
gas ir pavyzdingas. A. Ma
tulis, G. Waresonas, farmos 
savininkė Ramanausk i e n ė 
ir kitos pagalbininkės bal
tas prijuostes prisisegę rū
pestingai gamino piknikie- 
riams pietus. Merkis ir Va- 
lantienė darbavosi, kad sve
čiai būtų aprūpinti bilie
tais, kurių kaina buvo $3.- 
50, tačiau už tą patį ir va
karienę gavome.

Po pikniko, Zambusevičių 
kviečiami, dar grįžome pas 
juos nakvoti. Zambusevičiai 
savame namelyje yra gra
žiai įsikūrę su vėliausiais 
patogumais. Visi kambariai 
užpildyti tinkamais gražiais 
baldais.

Zambusevičiai yra “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jai ir jų stambūs rėmėjai. 
Jie yra labai draugiški, sve
tingi ir vaišingi žmonės.

Pirmadienio rytą, po pus
ryčių, atsisveikinę mielus 
draugus Zambusevičius grį
žome į Plymouthą.

Mes, V. ir O. Žilinskai, 
tariame širdingą ačiū jums, 
mieli draugai Zambusevi
čiai, už jūsų tokį šiltą drau
giškumą-, vaišes ir nakvy
nes!

V. Žilinskas

Miami, Fla.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 70 tilpo 
aprašymas pikniko. Ten 
įvyko klaida. Yra pasaky
tą, kad A. Paukštienė, grį
žus iš Brooklyn, N. Y., pra
nešė, kad ji parvežė 4 Še
rus, turėjo būti 5 Šerus.

J. W. Thomson

Saigonas. — Vietnamo 
partizanai nušovė du JAV 
malūnsparnius.

Boston, Mass.
Pasmaugė 6 moteris per 

tris mėnesius
Rugpiūčio 30 d. Jane Sul

livan, 67 metų, 435 Colum
bia Rd., Dorchester, atras
ta pasmaugta. į mau d y n ę 
įhiėsiA’ Bi?' vin'd'ėriiti. pusiau-.7

Kūnas p’dšndOš, pri- 
clėrigVaš'1; plo mlh ’apsiaustu, 
gulėjo maudynėje kniūps
čias.'”

Jane Sullivan buvo graži 
žilaplaukė moteris. Dirbo 
naktimis kaip slaugė (prac
tical nurse).

Gyveno viena trijų kam
barių bute. Ji dažnai ap
lankydavo savo seserį.

Per savaitę laiko sesuo 
jos nesulaukdama pradėjo 
jos ieškoti, ir surado ne
gyvą.

Štai vardai kitų moterų, 
kurios buvo pasmaugtos: 
Mrs. Irga, Mrs. Anna E. 
Slesers (35 metų), Mrs. Ni- 
nag, Michols (68 m.), Mrs. 
Helen E. Blake (65 m.) ir 
Mary Davis (60 m.).

Visas Bostono policijos 
štabas įsakytas surasti 
smaugiką. E. R.

Stoughton, Mass.
Kvietimas į susirinkimą
Čionai nuo seniai gyvuo

ja Lietuvių Moterų klubas. 
Senesniais laikais jis buvo 
veiklus. Veikime mes pra
lenkdavome daug ir dides
nių kolonijų. Dabar, kaip ir 
daugelyje kitų miestų, vei
kimas apsnūdęs.

Tiesa, žiemos metu mes 
laikome reguliariai susirin- 
kims, o vasaros — imame 
vakacijas.

Dabar po vakacijų pir
mas susirinkimas įvyks 
ke t v i r t a d i e n į, rugsė j o 
(Sept.) 13 dieną, 8 vai. va
kare, Lietuvių Tautiš k o 
Namo Svetainėje. Prašo
mos visos narės susirinkti.

M. S., klubo narė

Great Neck, N. Y.
Lietuvių Amerikos Pilie

čių klubas buvo suruošęs 
pikniką, kuris įvyko rug
sėjo 3 d., Kings Point par
ko girioje po gražiais me
džiais. Tai buvo paskutinis 
piknikas šią vasarą. Oras 
buvo gražus, saulutė karš
ta, tai pasislėpę nuo jos 
linksmai praleidome laiką. 
Apart skanių valgių ir gė
rimų dar turėjome kalbų ir 
dovanų.

J. Kupčinskas pakvietė 
nekurtuos dalyvius tarti 
žodį kitą. Buvo pareikšta 
geros mintys apie klubo 
veiklą ir laikraščio “Lais
vės” svarbą, rolę pažangia
me lietuvių veikime. Iškilo' 
sumanymas, kad reikia ją 
paremti. Šiame parengime 
dalyvavo svečiai iš tolimos 
Washingtono valstijos 
draugai K. Žukas ir jo 
žmona, jie paaukojo $10. 
Po $5 aukojo P. Beeis ir M. 
Adomonis. Po $1: S. Shulin, 
A. Raubas, F. Klaston, J. 
Jasilionis, M. Smaidžiun, A. 
šeškevich, H; Samanick, M. 
Hacinkevič, o J. Kupčins
kas $2. Viso $30.

Didelis ačiū gaspadinėms 
už pagaminimą maisto ir 
padavimą ant stalų. Tai 
taip gražiai ir naudin
gai baigėme šį parengimą.

P. B.

Maskva. — Per trumpą 
laiką TSRS pardavė kitoms 
šalims keturiasdešimt “IL-
18” didelių keleivinių lėk- ——————........... ......... .............. ......
tuvų. i 5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 11, 1962

Plymouth, Pa.
LLD ir LDS surengtas 

rugp. 26 dieną piknikutis 
spaudos naudai puikiai pa
vyko. Tiesa, nekaitlingas, 
bet vistiek pasekmingas, 
nes turėjom svečių ir iš to
liau. Iš Readingo buvo mū
sų geri draugai Zambuse- 
vičiai, o su jais draike 
Menčinskai, Ramikaįuenę, 
Zambusevičių svečias', f J^fą- 
naitis iš Camden, N. J. Jie 
atvyko į pikniką pilna ma
šina. Skrantoniečiai, pitts- 
toniečiai, plymouthečiai su 
wilkes-barriečiais paskuti
nį šios vasaros pikniką pra
leidome linksmai ir naudin
gai.

Beje, šiame piknike tapo 
paskelbta laikraščio “Lais
vės” vajaus pradžia. Pra
džią padarė draugai A. Glo- 
bičius, K. Zambusevičius, F. 
Mankauskas, V. Žilinskas, 
aukodami po $5, o E. Čereš- 
kienė $1.

Taigi, vajaus pradž i a 
jau padaryta, o nuo dabar 
visi turime susirūpinti, kad 
mūsų spaudos reikalai juo 
pasėkmingesni būtų.

Kad šio piknikučio pa
sekmės būtų geresnės, tai 
K. Zambusevičius padova
nojo bonką “Scotch” ir prie 
jos pridėję sūrį, šios dova
nos davė $12.50 pelno. Sū
ris atiteko skrantoniečiui 
(pavardės nežinau). O bon
ką gavusioji Menšinskienė 
pareiškė: “Nenoriu, kad ta 
bonka grįžtų atgal į Read
ingą, tai aš ją grąžinu pik
niko rengėjams. Vėliau 
bonka atiteko skrantonie
čiui K. Geniui, o rengėjams 
davė dar $9.25. Taigi šios 
dovanos davė $21.75 pelno.

Zambusevičienė ir Rami
kaitiene atsivežė valgomų 
dovanų, o J. Liutackas bon
ką brandės bizniui, tas irgi 
prisidėjo prie geresnių pa
sekmių; taip pat prisidėjo 
rengimo komisija, visi nuo
širdūs darbuotojai.

Tebūna nuoširdi padėka 
darbuotojams, aukotojams 
ir pikniko dalyviams!

Turėjome ir programą. 
Svečiai camdenietis A. Pra
naitis ir skrantonietis Ig. 
Klevinskas buvo pakviesti 
pakalbėti. Pranaitis pasakė 
labai gerą kalbą apie mūsų 
tautos kovingumą už geres
nį gyvenimą ir išsilaikymą 
kaip tautos. Gi Klevinskas 
kalbėjo apie LDS seimą, 
kuris neseniai atsibuvo De
troite. Abu kalbėtojai pri
siminė apie rėmimą mūsų 
spaudos ir organizacijų, be 
kurių progresyvis judėji
mas nebūtų įmanomas.

V. Žilinskas

GERIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

PORTABLE TYPEWRITER
(Nedidele Rašomoji Mašinėle)

Su rusiška klaviatūra. Pristatoma su apmokėtu muitu.

KAINA $89.60
Įeina Dėžė Nešiotis, Supakavimas, Pasiuntimas, 

Apdrauda ir Visi Muitai.

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

prisiųskite užsakymą ir teisingą antrašą.

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

Arba bet kuriame mūsų skyriuje

KRISLAI "
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

siąs suktis visas europinis pa
saulis.

Hitlėrio pamėgdžiojimas 
daugiau niekas. Hitleris bu
vo sukūręs “ašį” iš Vokietijos 
ir Italijos. Matote, kas su juo 
ir ta “ašimi” atsitiko.

De Gaulle yra aklas, jeigu 
jis nemato, kad tokio pat li- 
kiipo.turės susilaukti ir jo pik
ti.planai.

Smetonininku “Dirvoje” tū
las B. K. Naujokas pasimojo 
“teoretiškai” marksizmą ir ko
munizmą suvaryti į ožio ragą. 
Komunizmas esąs negalimas 
todėl, kad žmogaus prigimtis 
esanti pasiutusi. Jokiu būdu 
esą negalima žmogumi .pati
kėti ir pasitikėti. Sako: “Pa
kanka minimaliausio žmonių 
prigimties ir psichologijos pa
žinimo, kad nesijaustum galįs 
patikėti net ir švelniausių 
saldliežuvautojų pažadais bū
ti teisingais, išmintingais ir jo
kiu atveju nesavanaudiškais.”

Nelaimė bus tame, kad ši
tas smetoninis filosofas mus 
visus sprendžia pagal save. 
Jis, matyt, yra didelis sava
naudis. Nepasitiki jis niekuo. 
Jis nesuranda nė vieno gero, 
nuoširdaus, teisingo, protingo 
žmogaus.

Mes gi, žinoma, į žmones 
žiūrime kitaip. Mes manome 
ir matome, kad vagys, sukčiai 
ir savanaudžiai sudaro tik ma
žą dalį mūsų žmonijos. Mil
žiniška žmonių dauguma yra 
teisingi, padorūs. Jiems trūks
ta tik marksistinės apšvietos. 
Su laiku jis suras būdus su 
sukčiais ir savanaudžiais su
sidoroti.

žiūrėkite, kaip gražiai su 
jais susidoroja mūsų senoji tė
vynė Lietuva, žiūrėkite, kaip 
už tai ant jos spiaudo iš jos 
pasprukę visokie naujokiniai, 
čiuberkiniai, radiniai, prunski- 
niai savanaudžiai.

Philadelphia, Pa.
Pataisa

“Laisvėje” iš rugpiūčio 31 
dienos tilpo Piliečio aprašy
mas išvažiavimo pas Rama
nauskus. Ten įvyko klaidų 
sąraše kas ką aukojo.

Duoną ir “donacus” au
kojo L. Tilvikas, iš Easton, 
Pa.; gi dėžę ausiukių auko
jo Romikaitienė, iš Read
ing, Pa. Kita draugė iš 
Readingo aukojo gražų mez
ginį, bet jos vardo niekas 
nepaėmė. Dėkui jai už au
ką ir atsiprašome.

Tarp dirbančių praleistas 
vardas T. Beleskienės, kuri 
dirbo visą laiką.

P. Walantiene

Hongkongas. — Taifū
nas “Vanda” padarė labai 
daug žalos. Laike audros 
žuvo 127 žmonės ir 75,000 
liko benamiu.



ĮVAIRIOS žinios 
Siekė nužudyti vyrą
su danty šepetuku

San Diego, Calif. — Poli
cija areštavo Doris Sun
ders, 26 metų amžiaus, ku
ri buvo suplanavus nužu
dyti (elektrifikuoti) savo 
vyrą Larry, 42 metų am
žiaus su elektriniu dantų 
valymo šepetuku.

Pasirodė, kad ji vyrą bu
vo apdraudusi ant $50,000. 
Kada atvyko slaptosios po
licijos narys Ray Hoonler, 
moteris norėjus jį papirkti.

Doris ir Larry apsivedė 
pereitą gegužės mėnesį, bet 
jų meilė jau pasibaigė.

Pagamino kariams 
radijo įtaisus

New Yorkas. — Po ket- 
verių metų bandymų Radio 
Corporation of America 
pagamino kariams mažy
čius radijo imtuvus ir siųs
tuvus.

Klausovas yra pritaiko
mas prie kario metalinio 
šalmo, kuris yra tik kelių 
colių diametriniai, o siųstu
vas gali tilpti kišenėje.

Sakoma, kad šie radijo 
įrengimai žymiai pagerins, 
karo atsitikime, militarinių 
jėgų susisiekimą.

Maskva. — Prieš aplei
džiant Tarybų Sąjungą įžy
musis Amerikos poetas Ro
bert Frost turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su premjeru 
Chruščiovu. Pasikalbėjimas 
įvyko poeto miegrūmyje, 
nes tuo laiku jis iš nuo
vargio buvo sunegalavęs. 
Chruščiovas įdavęs poetui 
parvežti asmenišką prezi
dentui Kenedžiui laišką.

Alžy ras.—Į Alžyrijos sos
tine pribuvo net 4,000 alžy
riečių armija, kuri buvo 
laikoma Maroke kovai su 
francūzais. Šita armija 
esanti ištikima Ben Bello 
vadov a j a m a m politiniam 
biurui.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai ; r e e i k a lauja, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė suteiktų jiems daugiau 
aktyvios paramos nuver
timui Kubos vyriausybės. 
Jie didžiuoojasi aną dieną 
padarytu užpuolimu ant 
Havanos.

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Tautų Mokslinis ko
mitetas sako, kad atominių 
bombų sprogdinimai pavo
jingai teršia orą. Komite
tas siūlo tuojau visus ban
dymus sulaikyti.

Akrą, Gana. — Prie pre
zidento palociaus snrogo 2 
bombos ir užmušė du žmo
nes. Yra ir sužeistų. Ma
noma, kad tai buvo pasikė
sinimas ant pre z i o d e n t o 
Nkrumo gyvybės.

Londonas. — Prasidėjo 
Anglijos “tautų bendruo
menės” konferencija. Svar
biausias klausimas: Angli
jos ryšiai su “Bendrąja rin
ka,” kuri tapo sudaryta Va
karų Europoje.

Woods Hole, Mass.—čio
nai akvariume, tarp kitų 
jūrinių gyvūnų, yra vėžys 
beveik 30 colių ilgio. Tiek 
pat jis turi ir metų.

Paryžius. —Policija areš
tavo kelis asmenis, kurie 
kaltinami už kėsinimąsi ant 
De Gaulle gyvybės.

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

“Free Europe” padalinys 
šantažuoja

Ši istorija iš tikro prade
da nusibosti, bet turi būti 
kartojama, kai buvę gaulei
terio Rentelno ir Gestapo 
agentai ir talkininkai toliau 
bando Jungtinėse Amerikos 
Valstiose, prisidengę dabar 
jau ir “Free Europe” var
du, šantažuoti (blackmail) 
žmones, kurie galvoja ki
taip negu jie. Tai vis kaž
kieno Vašingtone globoja
mieji buvę lietuviai politi
kai. Jei atsimenate, krikde
mų ir žakevičininkų spau
doje buvo paskelbtas šanta
žas, kaltinant vieną lietuvį 
laikraštininką, kam jis drį
sęs rašyti savo asmenišką, 
kaip Amerikos piliečio, laiš
ką, Kongreso atstovui. Ta
me laiške jis pasisakė, ką 
jis galvoja dėl provokaci- 
nio-egoistinio pobūdžio pa
stangų tokio “respublikono- 
frontininko” Valiuko Los 
Angeles kiršinti beprasmiai 
JAV su TSRS dėl Lietuvos, 
vietoj kad kaip tik stengu
sis šiuo reikalu šias dvi ga
lybes taikinti, kad iš to pir
moj eilėj būtų nauda lietu
vių tautai, o ne kokiai reli
ginei ar politinei biznio or
ganizacijai.

Laiškas iš Kongreso 
pavogtas?

Dabar vienas kongresma- 
nas, kuriam laiškas buvo 
rašytas, duoda lyg suprasti, 
kad jis “nežinąs,” kaip tas 
laiškas atsiradęs pas tą 
“frontininką” Valiuką. Išei
tų, kad ateitininkas bus tą 
laišką pavogęs, kad galėtų 
šantažuoti kitaip nei jis 
galvojantį Amerikos pilietį.

Valiukas su Ko. “Darbi
ninke,” “Drauge” ir “Dir
voj” siekia pakenkti savo 
“aiškinimais” apie tą laišką 
nemokantiems angliškai iš
eiviams to veikėjo pragyve
nimui, geram jo ir jo šei
mos vardui. Šalia jau mi
nėtų talkininkų, Leonardas 
Valiukas susirado pagalbi
ninkus jau ir Junginių A- 
merikos Valstijų mokesčių 
mokėtojų (dalinai) pinigais 
išlaikomam “Free Europe” 
lietuvių kilmės valdininkuo
se. Vienas jų, apie kurio 
tarėjo veiklą nacinės oku
pacijos metais “Free Eu
rope” viešai nekalbama, 
siuntinėja iš Kongreso 
įstaigos pavogto laiško neva 
nuorašus su “C o m m i t t e e 
for a Free Lithuania” štam
pu įvairiems žmonėms. Jie 
“užtikrina,” kad jei “jau A- 
merikos įstaigos nesiims žy
gių,” tai jie patys “ekono
miškai sunaikinsią...”

“Idėjos, jei didžios...”— 
taip ir lietuvių tarpusavio 
ryšiai nežlugs, nepaisant ką 
kokia partija kur besuma
nys. Greičiau žlugs tos par
tijos su jų siauraprotiška 
politika.

Nedrįsta skelbti laiško 
viešai

Būdinga, kad nei vienuo
liai, nei čiuberkiški leidėjai 
gudriai nedrįsta šį vogtą 
laišką, pažymint, kam jis 
rašytas, kokia data, pilnai 
paskelbti savo spaudoj Jie 
žino, kad neužtektų visų jų 
turtų, jei iškiltų byla. Ne
seniai panaši klika, vardu 
“Aware, Inc.,” buvo nubaus
ta už vieno Amerikos žur
nalisto šantažavimą ir ap
šmeižimą sumokėti pasta
rajam nei mažiau nei dau
giau kaip $3,500,000. Tai 
jau suma, su kuria vienuo
liai turi skaitytis. Nei vi
sos mūsų mamytės, klebo

nėliams liepiant, nepajėgtų 
sunešti tiek aukso...

Šitie politiniai niekšai pa
sitenkina. tik skelbdami 
spaudoje iškreiptas mintis 
iš vogto laiško, skleisdami 
savo ateivišką, ateitininkiš- 
kai “respublikonišką” mo
ralę. Jei žurnalistas pasira
šė laišką, jog jis “speciali
zuojasi Pabaltijo reikaluo
se,” tai šie ateitininkai šan
tažistai išverčia “Pabaltijo 
ekspertas”... O tai jau vi
sai skirtingas dalykas.

Kitiems laiškas patiko
Kiti gi “laisvintojai,” gal 

patyrę tų pačių kongresma- 
nu ir senatorių nuomone c. C C
dėl panašaus turinio laiškų 
jiems, ėmėsi diametraliai 
priešingos veiklos — jie da
bar skelbia, ka, girdi, iš tik-! 
ro pirmoj eilėj svarbu lie- 
tuvių tautos valstybingumo ■ 
ir kaip tokio tarptautinio 
pripažinimo reikalas. Ne- Į 
svarbu, girdi, kokia partijai 
valdo, svarbių kad lietuvių | 
tauta turi savo respubliką: 
ir valstybę, ir svarbu, kad | 
ji būtų nedelsiant pripažin-į 
ta kaip valstybinis vienetas ' 
Jungtinėse Tautose, etc.... į 
Nors to šantažuojamo lie-į 
tuvio veikėjo laiške telie-; 
čiamas JAV lietuvių kultu-‘ 
rinio bendradarbiavimo 
reikalas, šitie “laisvintojai” 
eina kur kas toliau. Bet 
šantažuotojai jų neliečia...

Treti “viską žino”
Labiausiai stebina senste

lėjusios lietuviškos inteli
gentijos desperacija ir pyk
tis. Senatvei nebeleidžiant 
daugiau besivilti ateitim, 
jie tiesiog su degančiu pyk
čiu įžeidinėja tuos, kurie 
eventualiai grįžtų į tėviškę, 
įsijungtų į savo tautos kū
rybinį darbą. Štai citata iš 
buvusio Lietuvos Universi
teto profesoriaus laiško, 
kuriame viskas žinoma:
“Pakliuvai į okupanto 
pinkles. Įsteigta bendradar
biavimo draugija yra oku- 
anto planu ir lėšomis...

Ar tiki, kad studentai, 
kuriuos ten universitetuose 
sutinki, buvo visi lietuviai? 
Jie, be abejo, buvo paruošti 
šitaip kalbėti... nes jie ma
nė, kad atstovaujate gyve
nančius Amerikoj... Jūs 
ėjote tik ten, kur jus vedė... 
ir dėl to Jūsų filmas rodys 
tik panašiai kaip Narkeliū- 
naitės... ir susilauksi pa
našaus sprendimo iš visos 
lietuviškos visuomenės...”

Ta “visa visuomenė”
Šitai “visai visuomenei” 

nepadeda jokie faktai ir ar
gumentai. Jie žino vieną: 
jei jie nebeatgaus savo iliu
zijų Lietuvos, jiems jokios 
Lietuvos nereikia. Su jokia 
šiandienine Lietuva jie ne
bendraus, jiems jokios Lie
tuvos nereikia. Su jokia 
šiandienine Lietuva jie ne
bendraus, jokių amerikoniš
kų patogumų dėl kitaip nei 
katalikai galvojančios Lie
tuvos jie neatsisakys... 
Jiems “lietuviškai” tai tik 
katalikas. Visi kiti — “ko
munistai, cicilikai, išdavi
kai.” Jiems tik katalikai— 
“laisvi lietuviai,” 0 visi kiti 
“sovietams parsidavę lietu
viai.” (Žiūr. “Tėviškės žibu
riai,” VIII-28-62.) “V. Ta
lis” klausia: “Ar gali dar- 
kitaip būti aiškinamas lais
vų lietuvių bendradarbiavi
mas su sovietams parsida
vusiais lietuviais?” Kitaip 
sakant, jei tu parsidavei 
Vatikanui arba Berlynui, 
viskas “okei” ir tu esi “lais
vas,” bet jei tu žinai faktą,

MIRĖ
Praėjusį penktadienį, nu

vykęs į Goney Island į pa
jūrį/ staiga mirė senas 
“Laisvės” skaitytojas Jonas 
Valaitis. Pašarvotas Sha- 
linsko šermeninėje ant Ja
maica Ave., W o o d h a v en. 
Bus laidojamas trečiadienį, 
rugsėjo 12 d. Farmingdale 
kapinėse.

Velionis gyveno po nr. 
117 87th Ave., Richmond 
Hill.

Didelė vakarienė 
spaudos naudai

Didžiojo Niujorko Spau
dos Klubas ruošia puikią 
vakarienę labai prieinama 
kaina. Vakarienės pelnas 
eis angliško pažangaus lai
kraščio “The Worker” nau
dai. Įvyks Manhattane, 66 
Rivington St., prie pat De- 
lancey St., American Rus
sian Center salėje. Kaina 
tik $2.50 asmeniui. Bus gra
ži programa ir paskui šo
kiai prie geros . muzikos. 
Bilietus reikia iš anksto už
sisakyti. Vakarienė įvyks 
spalio 6 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakare.

Visi kviečiami. Lietuviai 
raginami gerai pasirodyti.

Daugiau policijos 
Niujorko gatvėse

Miesto policijos depart- 
mentas ne juokais skelbia 
kovą kriminalistams. Bū
sią paleista darban dar 50 
policijos vežimų patruliuoti 
“pavojingiausias” v i e tas 
naktimis. Kai kurie polici
jos automobiliai bus pana
šūs į civilinius, tuo būdu 
kriminalistams sunku juos 
bus atskirti nuo civilinių.

Milijonas su viršum 
Niujorke moksleivių

Pirmadienį atsidarė visos 
miesto mokyklos. Mieste 
randasi 886 mokyklos. Šie
met užsiregistravo net 1,- 
023,875 moksleiviai, tai 19,- 
618 daugiau negu buvo pra
ėjusiais metais. Neužtenka 
klasrūmių, tai 50,000 moks
leivių turės vėlai popiečiais 
mokyklą lankyti. Tai nedo
vanotinas miesto valdžios 
apsileidimas.; Per paskuti
nius ištisus metus pastaty
tos tik trys naujos mokyk
los.

Bolšoi baleto šokėjai 
vaišinti “twist” muzika 

pavaišinti “twist muzi”
Praėjusio sekmadienio 

popietė buvo tikrai nepa
prasta svečiams iš tolimos 
Tarybų Sąjungos. Visi Bol- 
šoj Baleto šokikai buvo per 
6 valandas “vaišinami” 
naujuoju Amerikos šokiu, 
“twist” vadinamu. Taip pat, 
žinoma, svečiai buvo smar
kiai pavaišinti įvairiais 
valgiais ir gėrimais.

Ši nepaprasta puota įvy
ko pas dr. ir Mrs. B. H. 
Kean, 15 East 69th Street, 
Manhattane. Be tarybinių 
svečių sueigoje dalyvavo 
daug Amerikos žymių šoki
kų bei aktorių. Paskui, va
kare svečiai nuvyko į Cent
ral Parką pasiklausyti mu
zikinių koncertų.

jog Tarybų Sąjungoj 42 me
tus išsilaikė tarybinė san
tvarka, Lietuvoj 22 metus, 
tai tu esi “sovietams par
sidavęs”. .. O ar negali bū
ti lietuvis doru žmogum ir 
būti niekam neparsidavusiu 
lietuvišku žmogum?

Turistes V eros Bunkienes 
laiškas iš Lietuvos

Štai aš vėl Vilniuje. Šiuos 
žodžinus rašau iš turistams 
skirto viešbučio “Neringa.”

Šiandien mes, Amerikos 
lietuvių delegacija, baigėme 
ilgą ir įdomią kelionę po sa
vo gimtąjį kraštą—Tarybų

Trumpai, paskubom aš no
riu pasidalinti su “Lais
vės” skaitytojais savo įgy
tais įspūdžiais mūsų viešna
gėje.

Kaip jums jau žinoma, 
mūsų grupė į Lietuvos sos
tinę laimingai lėktuvu at
skrido rugpjūčio 15 dieną. 
Mus sutiko mūsų senas pa
žįstamas ir mielas bičiulis 
Laurynas Kapočius, Kultū
rinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos darbuotojas 
Jonas Stasiulionis ir kiti.

Vilniuje viešėjome dvi 
dienas. Aplankėme įžymes
nes vietas, Karių kapines, 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
grožėjomės nepaprastu jos 
skulptūros menu, apžiūrėjo
me savo tragizmu pagarsė
jusius Panerius, Pirčiupį, 
stebėjome Vilniuje veikian
čią Gelžbetoninių konstruk
cijų gamyklą. Ypač mano 
dėmesį atkreipė pavyzdinga 
švara ne tik miesto gatvė
se, bet ir prie minėtosios 
gamyklos, prie jos vartų, 
jos kiemuose.

Nuo pat pirmos valandos 
mums atvykus, aš jaučiu 
didelį nuoširdumą, draugiš
kumą tarybinių žmonių. 
Man atrodo, kad aš esu sa
vo senų pažįstamų, geriau
sių bičiulių tarpe.

Sekmadienį, rugpjūčio 19, 
kaip iš kibiro pliaupiant lie
tui, mes susėdome į dvi 
liuksusines adtomašinas ir 
leidomės Druskininkų lin
kui. ' ' ■ " ’

Di-uskininkai mari labai 
patiko.’ Tai gražus, gėlėmis 
žydintis kurortinis miestas 
ant Nemuno kranto. Šiame 
mieste mačiau poilsiaujan
čius daugybę žmonių, kurie 
lygiomis teisėmis naudojasi 
puikiomis sanatorijomis, po
ilsio namais, balneopurvo 
gydyklomis, žavinga gamta.

Mano įspūdžiai Druski
ninkuose pasipildė dar 
dviem staigmenom. Kultū
ros namuose stebėjau Ro
jaus Mizaros veikalo “Pra
švilpta laimė” vaidinimą. Jo 
metu prisiminiau, kai prieš 
keletą metų šiame spektak
lyje teko vieną vaidmenį 
atlikti ir man pačiai. Vai
dinimui režisavo I. Blažins- 
kas.
Kitą dieną aš džiugiai žiū

rėjau gastrolėms atvykusio 
Valstybinio dainų ir šokių 
ansamblio, Jonui Švedui va
dovaujant, pasirodymą tuo
se pačiuose Kultūros na
muose.

Brooklyn, N. Y.
Turėkite mintyje, kad “Lais

vės” koncertas įvyks sekma
dienį, lapkričio 4 d., Schwaben 
Hjall, 474 Knickerbocker Ave. 
Pradžia 3-čią vai. popiet.

Įspūdingą programą atliks 
menininkai iš toli. Bus labai 
turininga ir nepaprastai įdomi 
programa.
“Laisvėje”

Greit paduosime 
ištisą programą.

“Laisvės” Ądm.

PARDAVIMAI
Parsiduoda drabužių krautuvė. 

Kostumeriško siuvimo ir (grabužių 
valymo biznis, taipgi stąkas viso
kių smulkesnių drabužių, batų bei 
čeverykų.

Geras biznis, išsilaikęs per 25 
metus, plačiai žinomas, turi daug 
nuolatinių kostumerių. Kreipkitės: 
M. Urbonas, 100 Steamboat Roąd, 
Great Neck, N* Y, (73-74)

(

Iš Druskininkų nuvyko
me į Kauną. Įdomu buvo 
aplankyti hidroelektrnę, ku
rios turbinas suka pažaboto 
Nemuno vandenys. Yra be
galė ir kitų įspūdžių. Visų 
čia neminėsiu. Tačiau ne
galiu neprasitarti apie IX 
fortą. Jo tragiška aplinka, 
jame išlikę baisūs įrodymai 
apie hitlerininkų ir lietuviš
kų fašistų žudynes, mane 
labai jaudino. .Aš visa tai 
negalėjau žiūrėti be ašarų, 
be pasipiktinimo.

Besilankant Kaune, aš bu
vau nuvykusi į Kapsuką. 
Ten gyvena mano brolis 
Antanas Misiųnas. Jis ma
ne nepaprastai širdingai 
priėmė. Pasikalbėjome, pa
sivaišinome. Beje, pas sa
vo gimines aš nuvykau vie
nui viena, be jokių palydo
vų. Mano brolio sūnus Eu
genijus dirba zootechniku 
Černiachovskio vardo kolū
kyje. Plačiau susipažinti su 
šiuo kolūkiu aš negalėjau, 
nes labai smarkiai lijo, kol
ūkiečiai ir pats pirmininkas 
buvo išsiskirstę.

Sekantis mūsų kelionės 
taškas — Klaipėda. Susipa
žinome su šio uostamiesčio 
įspūdingomis gamyklomis, 
su miesto meru, su gintaro 
išdirbinių dirbtuve. Iš Klai
pėdos buvome nuvykę į gra
žiąją Nidą, įkopėme į aukš
tas smėlio kopas. Kitą die
ną aplankėme kurortinį 
miestą Palangą. Labai ma
loniai mus priėmė ir pavai
šino Palangos meras Petras 
Mičiūnas. Jis maloniai pri
simena buvusius turistus iš 
Niujorko — Ventų šeimą. 
Palangoje lankėmės sana
torijose,, poilsio namuose, 
įlipome į Birutės kalną, rin
kame .gintaro kruopeles ža
viame Baltijos pajūryje.

Grįžome į Vilnių per Kau
ną. Pakeliui buvome užsu
kę į Elektrėnus.

Daugiau savo įspūdžių iš 
Lietuvos parašysiu vėliau.

Rytoj vykstu į Akmenės 
rajoną., Papilės kaimą, vyro 
tėviškę.

Širdingiausiai sveikinu vi
sus laisviečius^ visus mano 
draugus ir pažįstamus.

Vera Bunkienė 
Vilnius, 1962-VIII-31

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y.
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6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 11, 1962

Vienas Anglų-Lietuvių, Kalbų 
: • i .

Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

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

Filmų rodymas 
puikiai pavyko

Praėjusio šeštadienio 
kare, Schwaben saleje, 
Brooklyne, Jonas Grybas 
rodė Lietuvoje 1959 ir 1960 
metais gamintus filmus. 
Publikos prisirinko pilnutė
lė salė, apie 250 žiūrovų. 
Buvo nemažai ir naujųjų 
lietuvių (dipukų).

Rodymas puikiai pavyko. j 
Beveik visur kalba buvo ' 
aiški, suprantama. Paveiks- * 
lai visai aiškūs.

Filmai gaminti ne filmų 
studijose, o plačioje Lietu
vos teritorijoje. Juose ma
tėme kolūkius, miestuose 
statybą, fabrikus, meno; : 
darbus.

Ukrainiečių menininkų’ 
koncertavimas Lie t u v o j e 
buvo tiesiog žavėjantis. Ge
ri jie dainininkai, bet darv^ 
geresni šokėjai. Vargu kas' 
gali geriau padaryti, kaip 
ukrainiečiai išpildo progra
mą.

Dainų šventės Vilniuje 
1957 ir 1960 metais visus 
žiūrovus jaudino. Kiek ten 
dainų, šokių, kuriuose daly-v 
vau j a keli tūkstančiai jau-z 
nimo. Spalvingas filmas, 
kuriame gali matyti bent 
porą šimtų tūkstančių žmo
nių.

Dabar ruoškimės kitus 
Lietuvoje gamintus filmus 
matyti šeštadienio vakare, 
rugsėjo 29 d. Tai bus ro
domi tik iš Lietuvos gauti 
filmai, kurių mes dar ne
matėme. Rodymas bus Lie
tuvių Kultūriniame Cent
re, Ozone Park, N. Y. Pa
sižymėkime tą dieną, patys 
dalyvaukime ir kitiems pri
minkime. Rep.

Ford Motor( Co. pasiran- 
davojo Pasaulinėje parędp- 
j.e 1964—1965 m.m. septy
nių akrų plotą. Sako, r kad.^ 
■pastatui bus išleista apie^ 
pusė milijono dolerių. . 4

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks “Laisvės” salėje trečiadieni, 
rusgsėjo 12 d. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės pra
šomi dalyvauti. Ateikite i susi
rinkimą su geromis idėjomis ir 
naudingais sumanymais tiek kuopos, 
tiek visuomenės reikalais.

Valdyba

Daugiau Įvairių parengi
mų Laisvės naudai
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