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KRISLAI
Kaip šaukia, taip atsiliepia.
Izraelis ir Kuba.

t.JAV ARMIJA VEIKIA; YRA UŽMUŠTI), DAUG SUŽEISTU&

Laukiama viešnia.
Protas prieš tamsa.
Kunigėli, melagiau!
jjMoksleivis.”
Ta pati sena pasaka.
Nebenori būti beždžionėmis.

— Rašo A. Bimba —

Mūsų šalies Kongresas s
teikė p r e z i (tentui galia pa- Į pjetu Vietnamo 
šaukti tarnybon 150,000 •
zervistų.

Tarybų Sąjungos vyriausybė 
rAitarė sulaikyti mažinimą mo
kesčių nuo pajamų. Lėšų rei- nizavo ir sutvirtėjo, 
kia ginklavimuisi. i

Aiškus šaltojo karo pad a-į . . _ . _ . .
rinys. Didinimas ginklavimo-j nai veikė atskrais būriais— 
si Amerikoje negali praeiti be dažnai nedidelėmis 
atgarsių Tarybų Sąjungoje.

štai du pranešimai, 
liečia Kubą, kitas Izraelį.

Tarybų Sąjunga sutiko pa
skolinti Kubos vyriausybei 12,- 
000,000 pesų įruošimui žvejy
bos uosto. Rėkiama, kad Ku
ba neturinti teisės tokią pagal
bą priimti, o Tarybų Sąjunga 
neturinti teisės tokią pagalbą
Kubai teikti.

Bet mūsų vyriausybė paskel
bė, kad jinai sutinka Izraelį 
apginkluoti raketomis. Kaš
tuos daug milijonų dolerių.

Ir niekas neprotestuoja. Nie
kas nesako, kad JAV neturi 
teisės ginklų Izraeliui duoti, o 
Izraelis neturi teisės ginklus 
nriimti!

Kur čia tautų lygybė?!

Iš nepaprastai ilgos ir įvai
rios kelionės po Aziją ir Eu
ropą sugrįžta mūsų įžymioji 
veikėja kalifornietė Ksavera 
Karosienė. Jos pasitikįmui ir 
pranešimo išklausymui ruošia
mas didelis masinis lietuvių 
susirinkimas ateinantį šešta
dienį, spalio 6 d., Brooklyn© 
Schwaben salėje.

Padėkite viską į šalį. Daly
vaukite šiame mitinge.

Mūsų šalies Kongrese aukš
tai pakėlė galvą pavojingos, 
tamsybės jėgos. Jos darbuo
jasi pravesti įstatymą, kad 
paštui būtų įsakyta gaudyti ir 
deginti leidinius iš socialisti
nių kraštų.

Tegu protas nugali tamsą. 
Tegu Kongrese paima viršų 
žmonės, kurie nebijo leisti A- 
merikos žmonėms skaityti tai, 

jie nori.

.. Kunigas J. B. Končius yra 
<BALFo galva. Bet tai prasi-Į 
melavusi galva.

Jis sako, kad jis neseniai bu
vęs Lenkijoje viešnagėje pas 
lietuvius, kurie lengvai gauną 
pasus ir dažnai apsilanką Lie
tuvoje. Na, ir jie jam pasako
ję, kad “Lietuvoje ūkininkų ir 
visų gyventojų būklė esanti 
daug sunkesnė, negu Lenkijo
je,” kad '“jie per paskutinius 
2 metus net jokio atlyginimo 
už darbą negavę ir esą maiti
nami iš bendros virtuvės, ku
rios maistas esąs labai skur
dus ir daugelis gyvena pusba
džiai” (“Tėviškės žiburiai,” 
rugs. 20 d.).

Mielas kunigėli, šitaip bjau
riai meluoti juk didelis, tie
siog smertelnas griekas. Juk, 
ne vieną savo nelaimingą pa-j 
rapijoną už daug mažesnį me
lą esi pasiuntęs į pragarą.

Tik įsivaizduokite: Lietu
vos ūkininkai m i 1 ž i n i škoje 
daugumoje tebegyvena kai
muose, savo senose vietovėse, 
toli vienas nuo kito, bet jie 
“maitinami iš vienos virtu-

(Tąsa 5-tam pusi.) !

Tvirtėja Piety Vietnamo 
partizanų karo jėgos

Saigonas. — Jungtinių | tarpe automatiniais šautu- 
alstiiu komandieriai ir , vais ir mortyromis.

i armij o s i Pietų Vietnamo partiza- 
re"; vadas generolas Tran Van nai imasi taip veikti, kaip 

' Don’as mano, kad partiza- veikė Viet Minh’o partiza
nų kovinės jėgos persiorga-1 nai prieš Francūzijos jėgas 

' ’ J” . 'Šiaurės Vietname, kur galų 
-r, ., . , . ,. gale partizanai ir laimėjo.Pereitais metais partiza- Tra'vingaS- _ Pietų Viįt. 

namo partizanai nušovė izruDe-1 1, .. . ° 1 . I tris Jungtiniu Valstijų ma-mis. Dabar jie persiorgam- ]ūn j y * (helįkopte. 
zavo į batalionus, pulkus ir. .. {

V ienas siekia sudaryti divizijų vie-I_ , . i Pekinas. — čionai atvy-netus. Dabar jie yra ir ge- ko pįetu vietnamo t<_ 
riau ginkluoti, kaip buvo ; zf)nų> va]stiečių h. jai;nimo 
pirmiau. Į ių rankas pate- (delegacijos. Kinijos vyriau- 
ko keli traukiniai su Jung- ’ sybė suruošė jiems pasiti- 
tinių Valstijų ginklais, jų kimo banketų.

Tarybų Sąjungos spauda 
apie Kubos respubliką

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija? rašo, kad Jung
tinių Valstijų komercinės 
spaudos triukšmas prieš 
Kuboje ' įrengiamą žvejų 
bazę rodo imperialistų is
teriją.

“Pravda” rašo: “JAV 
imperialistai labai nusigan
dę, kad kitų Lotynų Ame
rikos šalių gyventojai ne
pasektų Kubos pavyzdį... 
Todėl jiems viskas kitaip 
atrodo: žvejų bazė jiems 
atrodo submarinų baze”.

Dienraštis rašo, kad 
Jungtinės Valstijos sau pa
sivėlina įrengti užsienyje 
šimtus karo bazių prieš Ta
rybų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis. Ten laiko 
apie milijono žmonių jėgą, 
tūkstančius lėktuvų, įrengė 
atominių bombų sandėlius, 
bet pakėlė triukšmą prieš

Paskelbė Jameno 
respubliką

Adenas. — Smulkmenų 
stoka apie revoliucinį per
versmą Jameno karalystė
je. Iš šalies sostinės per ra
diją buvo pranešta, kad su
kilėliai iš kanuolių bom
bardavo karališką palocių.

Yra teiginių, kad palo- 
cius sugriautas ir kad po jo 
griuvėsiais žuvo karalius 
Imam Ahmadas, kuris rug
sėjo 19 d. užėmė sostą po jo 
tėvo mirties. Taipgi Jame
no radijas paskelbė, kad 
panaikino monarchiją ir 
šalyje įvedė respublikinę 
santvarką.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Carl Vinsonas, 
iš Georgia valstijos, reika
lauja skirti $3,400,000,000 
naujų karo laivų statybai. 
Jis sako, kad būk iš 860 
esamų karo laivų jau 594 
“paseno”.

TSRS techpikinių įrengimų 
ir specialistų pasiuntimą į 

Kubą.
New Yoikas. — JAV 

valstybės sekretorius Dean 
Ruskas tarėsi su NATO ir 
Lotynų Amerikos šalių at
stovais iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos. Jis kvietė juos 
sekti JAV politiką Kubos 
reikalais. Ruskas perdavė 
Washingtono nusistatymą: 
kad tos šalys, kurios nesi
laikys JAV politikos linkui 
Kubos, tai neturi “teisės 
laukti iš JAV pagalbos”.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Turkijos užsienio ministras 
Feridum C. Erkina pareiš
kė, kad jo šalis išpildys 
Jungtinių Valstijų reikala
vimą ir turkų laivai nega
bens prekių į Kubą ir iš 
Kubos.

Kinija stoja už 
vietnamiečius

Pekinas. — Įvyko su
sirinkimas pagarbai Pietų 
Vietnamo liaudies delegaci
jos, kuri lankosi Kinijoje. 
Susirinkime dalyvavo Kini
jos užsienio ministras mar
šalas Chen Yi. Kalbėjo Kuo Į 
Mo-jo, Kinijos taikos komi
teto pirmininkas. Jis, tarpe 
kitko, sakė:

“Imperialistai yra impe
rialistai, taip, kaip cholera 
yra cholera... Daiktus ga
lima vadi n t i skirtingais 
vardais, bet jie pasilieka 
tie patys daiktai... Kinija 
buvo ir bus su Pietų Viet
namo liaudimi. Jungtinių • 
Valstijų intervencija mūsų 
vienybę dar daugiau su
tvirtino.”

Topeka, Kansas. — Susi
daužė JAV didelis bombo
nešis ir žuvo keturi lakū
nai.

Pietiečiai rasistai ir 
JAV vyriausybė

Panama protestuoja prieš J. 
Valstijas kanalo reikalais

Washingtonas. — šimtas 
metų po to, kai, laike Pilie
čių karo, prezidentas Lin- 
colnas paskelbė negrų rasei 
lygias teises su baltaisiais 
žmonėmis, pietų rasistai 
vėl grasina ginklais.

Mississippi valstijos gu
bernatorius R. R. Barnet
tas, neįleisdamas negro 
James Mereditho į valstijos 
universitetą, paneigė Jung
tinių Valstijų konstituciją 
ir išstojo prieš federalinės 
vyriausybės teises. Jis mo
bilizavo šimtus valstijos 
milicininkų, pasik v i e t ė į 
pagalbą reakcinių organi
zacijų narius ir įsakė jėga 
pastoti kelią, jeigu JAV fe- 

1 deralinės valdžios maršalai I
lydės negrą studentą į uni
versitetą.

JAV federalinė vyriausy
bė pasiuntė į Mississippi 
valstiją virš > 700 maršalų 
(specialių policininkų) ir 
tuo pat kartu jau koncent- 
ruo j a armij os dalinius 
Memphis’© mieste.

Oxford, Miss. — Šimtai 
Mississippi valstijos polici
ninkų ir milicininkų, ap
ginkluotų nuo galvos iki 
kojų, buvo pasirengę jėga 
pastoti kelią negrui studen
tui į universitetą. Tuo pat 
kartu jiems į pagalbą buvo 
susirinkę apie 3,000 baltųjų 
šovinistų, daugumoje jau
nų vyrų.

Montgomery, Ala. —Ala- 
bamos valstijos gubernato
rius John Pattersonas pa
sisakė už Mississippi rasis
tus. Jis sako, kad jeigu 
JAV federalinė vald ž i a 
vartos jėgą, tai bus “dikta
tūra, prieš kurią pietie
čiams pats dievas liepia ko
voti”.

Bir m i n g h a m, Ala. — 
Mieste išklijuota plakatai, 
raginanti baltuosius kovoti 
prieš negrus.

Dallas, Texas. — Genero
las Edwin A. Walkeris, ku
ris 1957 metais komandavo 
JAV kariuomenę Little 
Rock mieste prieš baltuo
sius šovinistus, dabar sako, 
kad tada jis buvo “klaidin
goje pusėje, o dabar bus 
teisingoje”, tai yra, jis eis 
su rasistais. Pereitais me
tais JAV vyriausybė pava
rė jį iš divizijos komandos 
Vakarų Vokietijoje, kur 
Walkeris kareivius kurstė 
į karą prieš socialistines 
šalis.

New Orleans. — Federa
linis teismas rado kaltu 
gubernatorių R. R. Bar
netta laužyme JAV konsti
tucijos. Patvarkė, kad jis 
turi pildyti teismo patvar
kymą arba bus areštuotas 
ir už kiekvieną nepildymo 
dieną baudžiamas po $10,- 
000. Taip pat teismas rado 

kaltu ir Mississippi valsti
jos gubernatoriaus pava
duotoją leitenantą gene
rolą P. B. Johnsoną ir pa
tvarkė, kad už nepildymą 
konstitucijos jis bus areš
tuotas ir baudžiamas no
$5,000 už kiekvieną užvilk
ta diena. L. O

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė kalbą 
per radijo ir televizijos 
tinklus. Jis pareiškė, kad 
JAV federalinė vvriausy- 
bė vartos armiją Mississip
pi valstijoįe apgynimui 
Konstitucijos. Pirm to jis 
įsakė Miss, valstijos Nacio- 
nalei gvardijai tuojau pasi
duoti federalinės valdžios 
armijos komandai.

Jackson, Miss. — Miss, 
gubernatorius R. R. Bar
nettas sakė, kad jis JAV 
federalinės “valdžios jėgų 
verčiamas pasiduoda” ir 
neprieštaraus negro stu
dento Mereditho priėmimui 
į universitetą.

Bet sekamą dieną guber
natorius pareiškė, kad jis 
segregacijos klausime nesi
traukia nei “vieno colio”.

Gubernatoriaus paloc i ų 
sausio virš 2.000 baltųjų šo
vinistų. Jie iškėlė buvusio 
Pilietinio karo vėliavas ir 
pasirengę priešintis JAV 
jėgoms, jeigu bus bandoma 
areštuoti gubernatorių.

Oxford, Miss. — Prie 
Miss, universiteto atvyko 
virš 700 JAV maršalų. Apie 
3.000 baltųjų šovinistu puo
lė juos akmenimis. Lanko
mis ir pagaliais. Įvyko su
sišaudymas. Sakoma, kad 
trys žmones užmušti, du iš 
jų laikraščiu koresponden
tai, ir apie 20 sužeisti.

Pribuvo 2,600 JAV fede
ralinės valdžios kareivių, 
kurie dujų bombomis iš
blaškė baltųjų gaują ir 
“atsteigė tvarką”

Ekstra
Maskva. — TSRS prem

jeras Chruščiovas pasiuntė 
JAV prezidentui Kenedžiui 
kvietimą atvykti į Maskvą 
ir tartis vakarinio Berlyno 
reikalais.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika ir TSRS jau 
pripažino naują Jemeno 
respublikinę vyriausybę.

Washington as. — JAV 
gynybos sekretorius R Mc
Namara grasino vartoti 
atomines bombas vakarinio 
Berlyno klausime.

New Yorkas. — 75,000 
tūkstančiai laivakrovių pa
skelbė streiką, o New Yor- 
ko apylinkėje sustreikavo 
sunkvežimių vairuot o j ai.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Panamos respublikos užsie
nio ministras Dr. Galileo 
Solis aštriai išstojo prieš 
Jungtinių Valstijų politiką 
Panamos kanalo klausime.

Jungtinių Valstijų sutar
tį su Panama Dr. Solis iš
vadino: pažeminančia Pa
namą, kenkiančia tos res- 

I publikos reikalams, netei- 
i singa ir prieštaraujančia 
tarptautiniams valsty b i ų 
susitarimams. Jis kritikavo 
Jungtines Valstijas, kad 
jos Panamos kanalo terito
riją laiko kaip savo, tartum

Dideles yra JAV išlaidos
erdvių užkariavimui

Washingtonas. — Dr. E. 
C. Welsh, National Aero
nautics & Space Council 
sekretorius,, paskelbė, kad 
nuo pabaigos 1957 metų 
Jungtinės ' Valstijos erdvių 
užkariavimo reikalams jau 
išleido $11,300,000,000.

Dr. Welsh sako, kad šie
met Jungtinės Valstijos pa
skyrė sekamas pinigų su
mas įvairių raketų, satelitų 
ir kitokių įrengimų gamini
mui :

Bilijoną ir 500 milijonų 
dolerių gaminimui šnipiškų 
įrengimų (“Spy from the 
Sky”): “Midas”, “Samos” 
ir kitokių.

$500,000,000 yra paskyrę 
tobulinimui “X15” lėktuvo, 
kuris galėtų skristi- po 
2,000 mylių per valandą ir 
taip aukštai, kad jį nebūtų 
galima nušauti.

Yra paskirta 500 milijo-

Lietuvoje suėmė 
baisy žmoniy žudiką
Suimto žmogžudžio pa

vardė Jonas Palubinskas. 
Bet tai ne žmogus. Tai nuo 
galvos iki kojų kruvinas 
budelis iš imperialistų tar
no Antano Impulevičiaus 
gaujos. Jis su savo sėbrais 
šiomis dienomis sės į kalti
namųjų suolą ir turės atsa
kyti liaudžiai už šiurpius 
nusikaltimus hitlerinės 
okupacijos metais.

Palubinskas kartu su sa
vo bendrais Matiuku, Rai- 
žiu, Mecium, B e n z i u m, 
Skabicku, Kopūstu, hitleri
ninkams okupavus Lietuvą, 
išdavė Tėvynę ir savo noru 
įstojo į Impulevičiaus - Šim
kaus banitinę gaują.

11941 metų vasarą jie su- 
kitais budeliais šaudė tary
binius piliečius Kauno VII 
forte, kur tuo laiku buvo 
nužudyta 2,000 žmonių. Tą 
pačią vasarą Palubinskas 

tie plotai nėra Panamos 
respublikos dalimi.

Šio šimtmečio pradžioje 
JAV išnuomojo nuo Pana
mos penkių mylių pločio te
ritorijos juostą nuo Atlan
to iki Ramiojo vandenyno 
už $430,000 metams.

1914 metų pabaigoje Pa
namos kanalas buvo atida
lytas. Dabar per metus 
laiko JAV, už kitų šalių 
laivų praleidimą kanalu, 
gauna apie $60,000,000. Iš 
tos sumos Panamai duoda 
tik po porą milijonų dole
rių.

nų dolerių gaminimui ir to
bulinimui satelitų: “Van
guard”, “E x p 1 o r e r” ir 
“Discoverer” rūšies.

Skiriama 400 milijonų 
dolerių gaminimui satelitų 
“Advent”, “Courier” ir 
“Transit”.

175 milijonai dolerių yra 
skiriama gaminimui “Spa- 
das” ir kitokių prietaisų, 
kurių pagalba galima būtų 
sekti Tarybų Sąjinungos 
satelitus ir išaiškinti jų pa
skirtį.

Dar 500 milijonų dolerių 
yra paskirta gaminimui ir- 
tobulinimui kitokių erdvių 
užkariavimo įrengimų.

Apart šių išlaidų dar yra 
specialus planas pasiekimui 
Mėnulio, kurio įvykinimui 
per penkerius metus numa
to išleisti net 20 bilijonų 
dolerių.

ir jo bendrai Kauno IV for
te nukankino 500 žmonių. 
Rugpiučio mėnesį jis išvy
ko į Garliavos miestelį, kur 
netoliese esančiame Rinkū- 
nų kaime nužudė 250 tary
binių žmonių. Vėliau Palu
binskas žudė žmones Kau
no IX forte, prie Petrašiū
nų, dalyvavo nuo hitleri
ninkų besislapstančių tary
binių žmonių gaudynėse. 
1942 metais su 13-ojo “ap
saugos” bataliono žudikais 
tęsė savo budelišką darbą 
Pskovo srities Dedovičiu 
rajone.

Kruvinasis budelis iki 
suėmimo gyveno Kaune...

Kraujas stingsta gyslose, 
vien pagalvojus apie tas 
baisias piktadarybes, tuos 
šiurpius nusikaltimus. Pra
lietas kraujas, tūkstančių 
žuvusių atminimas reika
lauja budeliams pelnyto at
pildo.
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Rosa Thaelmanniene
ŠIŲ METŲ RUGSĖJO 22 d. Rytiniame Berlyne 

mirė Rosa Thaelmanniene, našlė žymaus Vokietijos dar
bininkų judėjimo vadovo, komunisto, Ernesto Thael- 
manno. Ji buvo 72 metų amžiaus.

Kai Hitleris pakrobė valstybės vairą Vokietijoje, 
Ernestas Thaelmannas buvo suimtas, kankintas ir pas
kui patalpintas į Buchenwaldo koncentracijos stovyklą; 
ten naciškieji budeliai jį nužudė 1944 metais.

Rosa Thaelmanniene taipgi buvo koncentracijos 
stovlykloje, bet naciai jos nespėjo nužudyti; ji išliko 
gyva, ir, įsikūrus Vokietijos Demokratinei respublikai, 
buvo jos parlamento deputatė ir visuomenės veikėja. Ji 
kovojo už taiką, — už tai, kad niekad daugiau nepasi
kartotų tai, kas Vokietijoje yra buvę Hitlerio laikais. Ji 
smerkė Vakarų Vokietijos revanšistus, kurie, su uVa
karų pagalba”, ruošiasi naujam karui.

Rosa Thaelmanniene buvo tauri, šviesi asmenybė, 
kovotoja už taikos pasaulyje išlaikymą, ir ji savo dar
bais įamžino savo vardą vokiečių tautos atmintyje.

arsus ra-
Oxfordo

dėmesio Į

Koks padūkimas!
MISSISSIPPI VALSTIJOJE iškilo rasinis skanda- 

las: valstijos gubernatorius Ross R. Barnett, 
sistas, neįleidžia į tos valstijos universitetą, 
miestely, negro studento James H. Meredith.

Gubernatorius tai daro, nekreipdamas
federalinio teismo nuosprendį, sulyg kuriuo James Me
redith turįs būti priimtas į universitetą. Nepriima stu
dento tik dėl to, kad jo oda yra juoda! Ar tai nebaisu?

Kas dabar liekasi daryti Kenedžio valdžiai? Ji juk 
turi vykdyti gyveniman teismo sprendimą. Ji turi pri
versti gubernatorių ir universiteto vadovybę, kad Me- 
redithą priimtų.

Na, tai kas bus? Kai šie žodžiai rašomi, žinios iš 
Washingtono skelbia, jog federalinė vyriausybė pasiųs 
į Jackson, Miss., kariuomenės dalinius, kad su jų pagal
ba James Meredithas būtų įleistas į universitetą moky
tis. . .. ’ /

Kadaise prezidentas Eisenhoweris federalinę ka
riuomenę siuntė į Little Rock, Arkansas, kad apsaugo
tų penkis negrus moksleivius, ėjusius į to miesto viduri
nę mokyklą. Ar dabar visa tai pasikartos ir Oxford, 
Miss.?

Rasistas gubernatorius skelbia: geriau jis eis į kalė
jimą, bet negro į universitetą nepriimsiąs! Koks nu
žmogėjimas!

Nesmagu, žinoma, ir prezidentui Kenedžiui. Tokie 
dalykai juk vyksta rinkiminiais metais. Rasistai nau
dos viską, kad Kenedžio vardą sukompromituotų savo 
pasekėjų akyse.

Kaip į tai pažiūrės pasaulis, ypatingai Afrikos tau
tos? Jei Kenedžio valdžia rasistui gubernatoriui nusi
leis, jos vardas žmonių akyse labai nukris. Juk JAV 
propagandistai skelbia, kad ši šalis yra laisviausia, kad 
čia visiems yra lygios progos. Jeigu taip, tai kodėl rei
kia siųsti kariuomenę j Jackson, Miss., kad priverstų 
universiteto vadovybę įsileisti * vieną negrą studentą?!

“Išrinktieji”
JAV JUSTICIJOS DEPARTAMENTAS, vado vau- 

jamas Roberto Kenedžio, įteikė SACB-ui eilės žmonių 
vardus ir pavardes, kurie turį būti priversti užsiregist
ruoti komunistais.

Kas yra SACB? Oficialiai, pilnai, šis komitetas va
dinasi Subversive Activities Control Board. Jis spren
džia, kokios organizacijos ir pavieniai piliečiai turį re
gistruotis kaip “subversyviai,” pavojingi šaliai.

Visa tai daroma einant pragaištingu McCarrano 
įstatymu.

Kas tie “išrinktieji?” J
Štai jie: William Albertson, Miss Miriam Friedlan

der, Louis Weinstock, Arnold Johnson, Betty Gannett 
Tormey,—visi iš Niujorko.; Dorothy Healy, iš Los An
geles; Albert Lima ir Roscoe Proctor, iš Bay 4 Area, 
Oal.; Burt Nelson, iš Seattle, Wash.

Pirmiausiai buvo pašauktas į Washingtoną Wil
liam Albertsonas. Jo “tyrinėjimas” tęsėsi tris dienas. 
Prieš jį buvo išstatyti ir “liudininkai”—visi FBI agen
tai. Jį gynė adv. John Abt.

Pasirodo, kad visi “liudininkai”, išstoję prieš Al- 
bertsoną, gauna gerus pinigus už šnipinėjimą ir “liudi
jimą”, ir sakė, kad matę Albertsoną komunistų mitin
guose. Baisus tai daiktas!

Sekama sąraše stovi jauna, energinga veikėja Miss 
Miriam Friedlander. Gal būt, kai šiuos žodžius skaity
tojai skaitys, ji jau bus pašaukta inkvizicijai. Po jos 
bus šaukiami kiti suminėtieji, ant kurių Justicijos de- 

■ partamentas “turi akį”.
Albertsonas pareiškė, kad jis nesiregistruos, nežiū

rint, ką šis komitetas nutars.
Aiškus daiktas, ši byla atsidurs aukščiausiame ša

lies teisme. O persekiojamiems žmonėms bylinėjimasis 
daug kaštuoja’

Kas ką rašo ir sako
studentai, moksleiviai labai 
pasigenda vadovėlių ir kitų 
matematikos IčlHHiių. Niekia
mas bent šiek tiek Šios litera 
tūros trūkumą užpildyti, para
šiau keletą knygų. .

Prieš kelerius metus man 
pavyko rasti ryšius tarp dvie
jų matematikos šakų— tiki
mybių teorijos ir skaičių teo
rijos. Pirmoji jų nagrinėja 
masinius atsitiktinius reiški
nius, antroji — skaičių savy
bes. Iš pirmo žvilgsnio atro
do, kad tarp skaičių ir atsitik
tinių reiškinių maža kas bend
ra tegali būti. Pasirodė, kad 
kai kurie tų teorijų klausimai 
yra analogiški ir gali būti 
nagrinėjami tų pačių aksiomų 
pagrindu. Pavyko sukurti sis
temingą tikimybinę skaičių te
oriją ir gauti naujų rezultatų. 
Tie darbai buvo apibendrinti 
1959 m. išleistoje k n y g o j e 
“Tikimybiniai metodai skaičių 
teorijoje.” Artimiausiu laiku 
išeis žymiai pertvarkytas ir 
papildytas naujais rezultatais 
antras šios knygos leidimas. 
Be autoriaus duomenų, čia bus 
remiamasi ir kitų matematikų 
rezultatais, gautais paskuti
niaisiais metais.

Prieš vienuolika metų Lietu
voje buvo surengta pirmoji 
respublikinė vidurinių mokyk
lų m a t e m a tikos olimpiada. 
Dabar tokios olimpiados vilto 
tradicija ir sutraukia po kele
tą tūkstančių dalyvių, žymiai 
p a g e r i n d amos matematinį 
moksleivių lavinimą. Tačiau 
olimpiadoms pasiruošti litera
tūros lietuvių kalba dar nėra. 
Tiesa, prieš koletą metų kartu 
su kitais Vilniaus universiteto 
matematikais buvom išleidę 
pora knygučių. Bet jų apimtis 
ir tiražai buvo labai menki, ir 
šiandien jos—jau bibliografi
nė retenybę. Šiais metais Vals
tybinė pedagoginės literatūros 
leidykla išleidžia gana didelį 
matematikos uždavinyną; kurį 
paruošiu kartu su kitais aukš
tųjų mokyklų darbuotojais ir 
vidurinių .mokyklų dęstytojais.

Ruošiu dar; ,kelfetįą( leidinių. 
Tai—“Matematikos žodynas/’ 
skildamas piokytojamš/ stu
dentams, 1 moksleiviams’, inži
nieriams Iir k't., klišiems prak
tinėje ar mokslinėje veikloje 
tenka susidurti su matemati
ka, ir “Lietuviškas / matemati
kos terminų žodynas,” kurį 
rengiu su LTSU(,MA matema
tikais. Artimiausiais metais 
manau paruošti realaus kinta
mojo funkcijų teorijos ir skai
čių teorijos vadovėlius.

ANGLIAKASIŲ 
ORGANAS APIE JAV 
DARBO UNIJAS

JAV angliakasių unija 
leidžia mėnesinį laikraštį 
“Journal,” kurio redakto
rius pagaliau garsiai prabi
lo. Rugsėjo mėnesio “The 
United Mine Workers Jour
nal” išspausdino kritiką 
JAV darbo unijų vado
vams už tai, kad jie nesi
rūpina šios šalies darbo uni
jų reikalais. Po kritika- 
editorialu pasirašo redakto- 
Justin McCarthy.

“Jeigu Amerikos organi
zuotas darbininkų judėji
mas nori gyvuoti, tai jis tu
ri augti,” sako angliakasių 
laikraštis. Ir nurodo, kad 
po to laiko, kai John L. 
Lewis pradėjo organizuoti 
CIO, niekad tvirtesnio, rū- 
pestingesnio organizaci n i o 
darbo unijų veikėjai nepa
rodė.

Šiandien, sako laikraštis, 
JAV-ose už algas dirba arti 
70,000,000 žmonių; apie pen
ki milijonai darbininkų yra 
nedarbo lauke. Na, o į dar
bo unijas organizuotų dar
bininkų JAV tėra tik apie 
17 milijonų. Vadinasi, or
ganizuoti JAV darbininkai 
tegali šiandien kalbėti tik 
17 milijonų amerikiečių var
du.

JAV unijinis darbininkų 
judėjimas apsalo, apmirė; 
nerodoma jokių pastangų 
darbo uni j as praplėsti, 
įtraukiant į jas naujus mi
lijonus neorganizuotų, bet 
skaudžiai išnaudojamų dar
bininkų. Ypatingai pietinė
se valstijose organizacinis 
darbas apleistas. , ’J 

Užuot rūpinęsi oęganizą- 
vimu neorganizuotų, sako 
angliakasių laikraštis, čia 
pat, Amerikoje, musų dūrbb 
unijų vadovai rūpinasi Ber-' 
lyno siena, siunčia pinigus 
į Afriką, kad ten palaikytų 
“savo vardą.” 1

Be abejonės, visa tai, ką 
angliakasių organas sako, 
yra šventa tiesa. Bet ar 
Meany ir Ko. jo klausys, 
ar jie “pasiprovys”? Abe
jojame. Meany pirmiausia 
rūpi šaltasis karas, jo lai
mėjimas. Jis kalba tik apie 
“didžiulę politiką”; jam tik 
rūpi “nugalėti komunizmą.”

Tai unijinio darbininkų 
judėjimo Amerikoje didelė 
nelaimė!

MOKSLININKAS 
A. UGINČIUS 
LIETUVOJE

Š. m. rugsėjo 18 d. Vil
niaus “Tiesoje” skaitome:

Dar vienas įdomus susitiki
mas įvyko Vilniaus aerostoty- 
je. Lietuvos Hidrotechnikos ir 
melioravimo mokslinio - tiria
mojo instituto bei Kauno Poli
technikos instituto kvietimu iš 
Charkovo į Tarybų Lietuvą at
vyko lietuvis profesorius A- 
leksandras Uginčius. Jis — 
technikos mokslų d a k t a ras, 
Charkovo mokslinio-tiriamojo 
instituto direktorius.

Svečią aerouoste sutiko 
Kauno Politechnikos instituto 
dėstytojai — V. Kudirka, J. 
Žilevičius, K. Blažys ir kiti, 
Vilniaus Vandens 
jektavimo instituto 
jai. ,.

—Seniai rengiausi
savo Senelių gimtąjį kraštą, — 
pasakojo Aleksandras Ugin- 
čius. — Tačiau darbas, reika
lai priversdavo atidėlioti.

Šypsodamasis svečias pridu
ria :

—Tiesa, būdamas penkerių 
metų, kaip pasakojo tėvai, 
lankiausi Lietuvoje. Deja, nie
ko iš šios kelionės nebeprisi
menu.

Mokslininko senelis buvo ki
lęs iš buvusios Raseinių ap
skrities, Gorainių kaimo. Jis 
dalyvavo 1863 m. sukilime ir 
už tai caro valdžios buvo iš
tremtas į Sibirą.

Pfofesotius A. Uginčius Ta
rybų Lietuvoje viešės apie sa
vaitę. Numatoma, kad jis 
Skaitys keletą mokslinių pra
nešimų vandens ūkio klausi- 

’ . Be to, mokslininkas su-

ūkio pro- 
darbuoto-

aplankyti

LIETUVOS 
MOKSLININKAS APIE 
SAVO KŪRYBĄ

Jaunas, įžymus Tarybų 
Lietuvos mokslininkas - ma
tematikas prof. dr. J. Kubi
lius išspausdino žurnale 
“Naujosios knygos” (už šių 

' metų' gegužės - birželio mė
nesius) raštą apie tai, ką 
jis dirba, ką rašo. Prof. J. 
Kubilius, reikia žinoti, yra 
ir Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
rektorius.

Apie bū s imąsi as savo 
mokslines knygas prof. J. 
Kubilius pasakoja:

Pastaruoju metu matemati
kos reikšmė be paliovos didė
ja. Be klasikinių matemati
kos taikymo sričių — fizikos, 
astronomijos, chemijos — ji 
vis labiau braunasi į biologiją, 
mediciną, ekonomiką ir net 
kalbotyrą, pad ėdama šiems 
mokslams iš aprašomųjų virsti 
tiksliaisiais. Dar visai nese
niai Lietuvoje matematika 
maža kas tesidomėjo, o šian
dien jau pasiekta stambių 
mokslo laimėjimų šioje srity
je; Ją studijuoja šimtai stu
dentų. Matematikos mokslas 
vystosi tokiais tempais, kad/mais. 
nebespėjamą parengti ir leisti sipažins sti žymesnėmis Lietu- 
literatūros šiuo klausimu, - to- vos vietomis ir aplankys savo • V • « • •• 1 J • • _ • t • • 1 • . ■i n ž i h i c r i a i, mokyto j ai, siūlelių gimtinę..

Ultrapatriotų malda
(Arba Tarybų Lietuvos priešų himnas)

Visagali! Išgirski maldavimą karštą,
• Leięk sugrįžt išsvajotoji gimtinėn,

g BOttf.prieš leidęs, paversk visą kraštą 
Tyrųįiaįsji^dagais ir dykynėm.

j , ^u. nu mesk i bent šimtą atominių bombų 
Ir sugriauk ir sudegink, kad nieko neliktų, 
^eį( sodybų, nei miestų, nei skverų, nei kliombų, 
Nei miškų, nei laukų, net menkiausių relikvijų.

Tu sudrutnski Tėvynės padangės mėlį
Ir niiranklok lapus sužaliavusiem gojam,
Radijoaktyvų smėlį
Išbarstyk po gyventojų kojom.

maldaujam tik vieno, tik vieno tetrokštam, 
nulūžtų bažnyčių, aukštų televizijų, naftos 

verslovių ir radijų bokštai, 
išnyktų gamyklos ir miestai su rūmais,

Mes
Kad

Kad
Visas kraštas nurūktų dūmais.

Kad tautiečiai išniekintų darbą
Ir apšmeižtų surištą pėdą, 
Kiekivena išauginta varpa 
Sudarytų artojui gėdą.

Su aukščiausiąja tavo pagalba 
Belzebubai sodybas, sodus tegu ima.
Te lietuviai pamiršta lietuvišką kalbą 
Ir pamėgdžioja vilko staugimą.

Pasistenk, kad sausra nukamuotų Tė\„aę, 
Kad jos žemė pamirštų gaivinantį lietų, 
Kad gaisrai .pragariniai ištvinę
Ją ugnim lyg koks tvanas aplietų...

'Ką ten ją?! Visą žemę te liepsnos aplaisto, 
Kad po tokio pasaulinio gaisro 
Jau minėtų tik pasakos Lietuvą.

Teprimintų ją graudžios mūs sakmės, 
Mūsų raudos, pralietos už dolerius 
Ir kapų apgruzdėję akmenys, 
Ir miražai, užgulę tolius.

Po to viso ugninio tvano
Te numirę žvaigždynai vien kabo
Ir džiovėja išsekę gimtinės paversmiai...
O tada parsigausim iš už okeano
Protėvių žemėn
Ir, ant šalto tėvynės kapo 
Atsiklaupę, paverksime...
Amen.

Žymi sveikatos 
laboratorija

Taip galima pavadinti 
Bukarešto Hematolo gijos 
centrą, kuriam vadovauja 
prof. Nikolau, čia tiriamas 
kraujo paslaptys, ieškoma 
būtų, kaip išgydyti ligas, 
kylančias dėl kraujo nepa
kankamumo.

Sutrikus pagri n d i n i a m 
kraują gaminančiam orga
nui — kaulų čiulpams, išsi
vysto pavojingos ligos — ’ 
anemija ir kt. Anemija 
dažnai susergama po vėžio 
gydymo radioaktyviaisiais • 
spinduliais. Kaip šito iš
vengti ?

Po ilgų ieškojimų rumu- ' 
nų gydytojams pavyko su-” 
kurti metodą kaulų čiul- • 
pams u ž k o n s e r vuoti iki 
pusantro mėnesio.' Prieš 
pradedant apšvitinimą ra-^ 
dioaktyviaisiais spinduliais, 
gydytojai siūlo paimti iš Ii- į 
gonio dalį kaulų čiulpų ir ’ 
juos užkonservuoti, o po • 
gydymo kurso šiuos čiul
pus vėl grąžinti tam pačiam ' 
pacientui. Tokiu būdu pa
šalinamas pavojus susirgtik? 
anemija. :

Bukarešto hematologai 
padarė ir daugiau atradi- ' 
mų. Jie, pavyzdžiui, yra11 
sukūrę soldeksteriną — sin
tetinį kraujo plazmos pa
kaitalą, pudrą, gaunamą iš- 
raudonųjų kraujo kūnelių,“ 
kuri naudojama žaizdoms - 
gydyti ir kt.

b

Alb. Žukauskas

Nauja A. Venclovos knyga
skaitytojas ras apie juos ; 
tai, kas pirmiau nebuvo pa- 
sakyta. .

Autorius kai kuriems pa- 
daro iv pastabų, subtilios: 
jkritikos, .bet ji draugiška,: 
ir gal’būt net ne visiems at-^ 
rodys, jog tai kritika,: ka-r 
dangi pasakoma draugis- % 
kai, patariančiai, be užgau
liojimų. Knygos gale auto- ’, 
rius pasisako ir apie save, *• 
kaip jis dirba ir kaip stebi,.', 
supranta ir aiškina epochą, ■ 
kurioje jis gyvena. Ateina 
juk ir kita epocha, dar įdo
mesnė, ir rašytojas taria: ••

“Savo jauniesiems drau
gams, pradedantiems rašy
tojams, aš norėčiau palin-. 
keti pirmiausia kiekviena 
eilute, kiekvienų žodžiu bū
ti nuoširdiems. Be nuošir
dumo nėra meno...

Ateina epocha, kuriai bus, 
reikalingas daug aukštes
nis, didesnis, tauresnis me- , 
nas, negu jis išaugo mūsų 
laikotarpyje iš mūsų šir
džių, karo apdegintų, laiko , 
daužytų, bet niekad neniį- 
galėtų, širdžių, kurios vrn 
jėga mylėjo nūdieną ir visa, 
aistra svajojo apie rytojaus? 
laikus. Bet argi nėra laimė , 
tiesti Kelius ateičiai?...”

Būtų gerai, kad “Epochos* 
vėjo” kuo didesnis skaičius 
egzempliorių pasiektu ir 
JAV lietuvius.

Knygą, beje, išleido Lietu-' 
vos Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla Vilniuje. 
Jos kaina—80 kapeikų.

Rojus Mizara

Antanas Venclova pateikė 
mums naują knygą—“Epo
chos vejasi” Tai daugiau 
kaip keturių šimtų puslapiu 
veikalas, straipsnių rinki
nys. 1 Tdi ir“Laikaš ik 
rašytojai,”’knygos, k u rti'ą 
autorius išlęidd' 1958 me
tais, antrasis tomas, nors 
tokiuo rašytojas jos neva
dina.

Kas gi Antanas Venclo
va? Tai plataus diapozo- 
no rašytojas. Jis ir poetas, 
ir romanistas, ir literatūros 
kritikas, ir didaktikas. Jis 
— literatūros mokslininkas. 
Nėra tokio literatūroje žan
ro, kurio jis nesuprastų, ne- 
pajaustų, kuriuo nesidomė
tų, ir kurio vardan negalėtų 
tarti savo svaraus, reikš
mingo žodžio.

Dar buržuazijai valdant 
Lietuvą, sekiau kai kurių 
pažangesnių jaunų lietuvių 
rašytojų “vystymąsi” ir 
darbus, jų kūrybą. Apie A. 
Venclovą man pasakojo ir 
kai kurie atvykę į JAV bu
vę jo gimnazijos mokiniai. 
Kai kurte jb kūriniai jau 
tuomet mane žavėjo. Juo 
labiau šį vyrą pamėgau tuo
met, kai jis drąsiai nuplėšė 
melo - šmeižtų kaukę nuo 
melagių veido.

Tarybų Sąjungos gilumą,, 
raštu ir žodžiu kovojęs 
prieš vokiškuosius nacius. 
Grįžęs į dšlaisvintą i Lietuvą, 
stojo naujam darban —t .šą- 
lies atstatymui j Jis daūgssų- 
'kūrė, daug j. j pąr ase; .daug 
■keliavo' po įyairias šalis ir 
‘iš ten grįžęs pateikė įdo
mius, brandžius savo įspū
džius. Jis turi daug pažin
čių su pačiais žymiausiais 
rašytojais — tarybiniais ir 
užsienio.

A. Venclova “iš panagių” 
pažįsta kiekvieną Lietuvos 
—senesnio ir jaunesnio am
žiaus—rašytoją; puikiai ži
no jo charakterį ir kūrybą. 
Kitais žodžiais: tai gilios 
erudicijos, plačių pažinčių, 
didelio talento vyras.

Kodėl aš visa tai sakau? 
Todėl, kad visi tie “elemen
tai” gyvai atsispindi jo raš
tuose, — apsakymuose, ei
lėraščiuose, romane “Gimi
mo diena” ir straipsniuose, 
padaro juos giliais ir reika
lingais skaityti kiekivenam, 
kuris nori pasisemti apšvie- 
tos.

Į “Epochos Vėjas” knygą 
autorius sudėjo arti ketu
riasdešimt ilgesnių ir trum
pesnių straipsnių, čia telpa 

Atsimename, kai 1939 me- pasisakymų apie . Lietuvos 
tais Tarybų Sąjunga grąži
no Lietuvai Vilnių. Lietu
vos buržuazija, užuot dėko
jusi Tarybų Sąjungai, erš- 
tingai pradėjo ją niekinti, 
šmeižti, net vaginti. Kauno 
spauda ėmė rašyti, būk ta
rybiniai žmonės, prieš per
vesdami Lietuvai jos sosti
nę, viską iš ten išplėšė, iš
graibstė — net iš gyvena
mųjų namų durų rahke- 
nas!..

A. Venclova nuvyko į Vil- 
riių, apžiūrinėjo, susipažino 
su visa padėtimi, na, ir pa
rašė žurnale “Kultūroje” sa
vo įspūdžius, drąsiai atmu
šančius melagių pasakas, 
parodydamas jų nedorybes.

A. Venclova — buvęs Lie
tuvos švietimo ministras. 
Karo metu pasitraukęs į 
t >. ęr* 7 b •<»

rašytojus — mirusius ir gy
vus, na, ir apie jų kūrybą,- 
ir apie kitų šalių tarybinių 
ir netarybinių literatūros 
gigantų: apie L. Tolstojų, 
K. Fediną, P. Tyčiną, M. 
Rylskį; apie Gėtę, Šilerį, 
Tomą Manną, Rabindrana- 
tą Tagorę. Svarbus, gilus 
straipsnis hpie dailininką 
M. K. Čiurlionį ir jo kūry-

Vieną perskaitai — įdo
mus, kitą — dar įdomesnis, 
ir taip knyga skaitytoją 
traukte traukia.

Apie kai kuriuos Lietuvos 
rašytojus — pav., apie Salo
mėją Nėrį, Petrą Cvirką ir 
kt. — A. Venclova yra kito
mis progomis rašęs, bet čia

ITALIJA STATOSI 
PLIENO FABRIKĄ

Taranto^ Italija. — Eina; 
darbai plieno fabriko sta-’ 
tybos, kuris statomas 1,500 
akrų plote. Jo pastatymui- 
bus išleista $400,000,000.* 
Fabrikas bus gatavas 196t>- 
metais ir jau galės paga-^f 
minti 2,000^000 tonų plieno, V 
o vėliau per metus iki 
000,000 tonu.

i

i
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J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
Streikai ir neramumai 
tebesiautčja Ispanijoje
J. Alvarez del Vayo, žur

nalistas, buvęs užsienio mi
nistru Ispanijos respubliki
nėje valdžioje, aktyviai ko
vojęs prieš fašistus civili
niame kare, šiuo metu gy
vena Francūzijoje ir seka 
Ispanijos padėtį.

Šiomis dienomis jis lankė
si viename miestelyje, esan
čiame prie pat Ispanijos ru- 
bežiaus. Jam ten teko su
sitikti ir pasikalbėti su tū
lais ispanais, gerai nusima
nančiais apie dabartinę Is
panijos padėtį.

Tie ispanai pasakojo, kad 
streikai ir neramumai kraš
te tebesiautčja. Visur gali 
matyti ir jausti žmonių ne
pasitenkinimą. Visur lau
kiama naujų įvykių, kurie 
galėtų visą kraštą sukrėsti 
ir diktatoriaus sostą su- 
sugriauti.

Turtingesnieji ispanai 
pradeda daugiau ir dau
giau Franko vadovybe nusi
vilti. Neveltui daugelis jų 
savo sutaupąs perkelia iš Is
panijos į Šveicarijos ban
kus.

Paskirdamas gen. Munoz 
Grandes savo sosto pava
duotoju, jei kas nors su 
Franko atsitiktų, diktato
rius bando fašistinį režimą 
išlaikyti ir po savo mirties. 
Bet tuo jis fašistinio reži
mo nesutvirtino. Gen. 
Grandes gerai žinomas kaip 
griežtas hitlerininkas, vado
vavęs fašistams civiliniame 
kare, komandavęs mėlynąją 
ispanų diviziją Hitlerio 
fronte Tarybų Sąjungoje. 
Ispanijos liaudis jį gerai 
pažįsta ir jo neapkenčia.
4 Don Juan, buvusio Ispa

nijos karaliaus sūnus, taip
gi norėtų grąžinti sostą 
Burbonų šeimai. Poipežius 
Jonas XXIII linkęs Don Ju- 
ano pusę palaikyti. Popie
žius yra Franko režimu nu
sivylęs. Jis šiuo metu pa
sakęs, kad Franko rėmi
mas jau nebetarnautų baž
nyčios reikalams. Mat, 
streikuo j ančių darbin inkų 
reikalavimus šiuo metu net 
katalikų bažnyčios vadovy
bė parėmė. Dešiniųjų va
das Gil Robles, ištikimai rė
męs Franko, dabar išvyko 
užsienin ir užsienyje gy
venančių ispanų susirinki
me taipgi pasmerkė Fran
ko. Nemažai Franko šali
ninkų jau atsidūrė užsienyje 
ir ten labai prastai atsilie
pia apie diktatorių.
jPasirodo, kad fašistiniam 

laivui pradedant skęsti ir 
^įo žiurkės bėga, kur tik gali.

Apie sunkią darbininkų 
padėtį net dejuoja fašisti
nių unijų organas “El Pu
eblo.” Jis rašo, kad darbi
ninkų algos per mažos, ir 
todėl priverčia darbininkus 
streikuoti.

Ispanijos darbininkai 
smerkia Adlai Stevensono 
apsilankymą Madride ir pa
sitarimą su užsienio minist
ru Castiella. Jie skaito to
kį elgesį siūbuojančio Fran
ko sosto tvirtinimu. Jie ste
bisi, kaip prez. Kenedis lei
do Adlai Stevensonui tai da
ryti.

Finansinė ir diplomatinė 
Amerikos parama, aišku, 
labai naudinga fašistinei 
diktatūrai išsilaikyti. Da- 
.bar nei vienas Ispanijos li- 
uberalas nebetiki prez. Ke
nedžio gera valia.

•
Įdomūs kanadietės Įspūdžiai 

iš dabartinės Kubos
Montrealietė slaugė Clara 

Buhay praėjusią vasarą tris 
savaites išbuvo Kuboje. 
Kaip turistė, ji keliavo vi
sur, kur tik norėjo. Grįžu
si parašė savaitraščiui “Na
tional Guardian” įspūdžius.

Kur tik lankais, visur ma
tai milžinišką statybą.

Naujame žuvininkų mies
telyje Manzanillo pastatyti 
500 naujų namų, įtaisyti 
juose nauji rakandai. Žuvi
ninkų šeimos dabar juose 
gyvena ir jokios nuomos 
nemoka. Miestelis ant upės 
kranto. Nauja mokykla, li
goninė, krautuvės. Statoma 
laivų statybai dirbtuvė ir 
žuvims apdirbti dirbtuvė.

Kiekviename mieste ir 
miestelyje veikia darbinin
kų- klubai, kuriuose galima 
nebrangiai pasivalgyti ir j 
kitaip pasivaišinti, taipgi ir' 
muzikos pasiklausyti.

Visur vaikams įtaisytos 
pasilinksminimo aikštės, 
maudytis prūdai, sportui 
įrengimai. Nieko panašaus 
pirmiau čia nebuvo.
Santa Clara universitetas 

perpildytos studentais. Jie, 
dabar jaučiasi laisvi, niekas 
jų nepersekioia, ne taip, i 
kaip buvo Batistos laikais. [

Lankydamiesi dirbtuvėse, 
turistai matė, kad darbinin
kai dirba tik šešias valan
das ir dvi valandas dirbtu
vių mokyklose mokosi. Jie 
gauna mokėti už 8 valandų 
darbo dieną. Visi Kuboje 
mokosi įvairių amatų ir 
profesijų. Mokslas jiems 
nemokamas.

Ligoninėse ligoniai nemo
kamai laikomi ir gydomi. 
Gydytojai taipgi turi savo 
kambarius, kur gali savo 
profesiją praktikuoti.'

Kur tik kanadiečiai tu
ristai keliavo, visur juos 
kubiečiai sveikino: “Kana
da yra mūsų draugas.” Jie 
nori su visais draugiškai 
sugyventi.

Gaila, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia neleidžia turis
tams lankytis Kuboje. Bet 
iš kitų kraštų, kurie su Ku
ba palaiko diplomatinius ry
šius, turistai lankosi.

•

Raportas apie rūkymą
Rugsėjo 19 d. televizijoje 

buvo paruoštas įdomus ra
portas apie vaikų-jaunuolių 
rūkymą ir jo žalingumą. 
Raportui vadovavo televizi
jos komentatorius Harry 
Reasoner.

Buvo klausinėjami tėvai, 
vaikai, gydytojai, tabako 
trusto žmonės. Iš to suda
rytas raportas rodo, kad 
rūkymas yra žalingas žmo
nių sveikatai, kad jis pažei
džia plaučius, kraujagysles, 
širdį.

Anglijoje buvo tyrinėti 
250,000 plaučių ir širdies li- 
g o m i s sergančių žmonių. 
Pasirodo, kad tarp rūkan
čių yra daug didesnis mir
tingumo procentas.

Vaikai sakė, kad jie iš
moko rūkyti iš savo tėvų, 
taipgi mokyklą lankyami 
nuo kitų vaikų. Jie sako, 
rūkydami jaučiasi esą lygūs 
su tėvais, gali tą natį pada
ryti, ką ir tėvai daro. Anie 
pavojų sveikatai jie labai 
mažai tenusimano. Radijas 
ir televizija daugiausia vai
kus-jaunuolius veikia.

Tabakas vaikams-jaunuo- 
liams daugiau žalos padaro, 
negu suaugusiems^

Dabar yra sudarytas pla
tus nacionalis komitetas rū
kymui tyrinėti. Jis dirbsiąs 
6 mėnesius ir po to patieks 
platų raportą. Lauksime, ką 
šis mums duos.

Šen ir ten pasidairius
Mes negalime paneigti so

cialistinės Tarybų > Lietuvos 
mokslininkų, lietuvių kalbos 
žinovų, kurie gerina ir dai
lina senąją lietuviškąją kal
bą. Beskaitant .'kai kurių 
Lietuvos rašytojų kūrinius, 
tenka net gėrėtis ir diždiuo- 
tis taip aukštai ištobulinta 
kalba, kurią mes taip bran
giname. Jau kitu požiūriu 
mes patys savo ausimis gir
dime, kai mūsų kalba žy
miai pasikeitė, kai kurie 
nauji žodžiai ir žodžių gru
pės įgavo tartum pilietybės 
teises mūsų kalboje. Mūsų 
išeivių tarpe gimtoji kalba 
pergyveno savotiškus pasi
keitimus. Bet gražinime 
kalbos pastebime ir sužalo
jimų bei užteršimu. Kai ku
rie rašytojai naudoja per 
daug tarptautinių žodžių ir 
anglosaksų žargonų. Pav.,' 
“edukaciia,” “radusas,” “bu
feris,” “fanfaramas,” “gus- 
tis,” “aisbergas”, ir t. t.

Manau, kad originalios 
lietuvių kalbos grynumą iki 
šiol išlaikė senieji Lietuvos 
kaimiečiai užsienyje — emi
grantai. 

•
Lietuvių tautosakoj para

šyta: Pelėda visuomet gi
riasi, kad josios vaikai gra
žiausi. Taip pat giriasi ir 
kapitalistinės sistemos pa
laikytojai, sakydami, kad 
kapitalistinė santvarka yra 
geriausia. Komercinė spau
da dažnai būbnija apie ge
ruosius laikus, būk tai be
darbių šalyje randasi tiktai 
normalus kiekis... Tai ko
dėl federalinė valdžia atgai
vino velionio pre z i d e n t o 
Roosevelto Conservation 
works?. . Sakoma, kad su- 
verbuota apie 150,000 jau
nuolių viešiesiems darbams 
dirbti...

•

29 šalys jau naudoja pui
kius Tarybų Sąjungos lėk
tuvus. Nors kapitalistinių 
šalių stambūs orlaivių iš
dirbėjai siunta iš pykčio, 
bet piktumas nieko negelbs
ti: Tarybų Sąjungos lėktu
vų prekyba vis plinta užsie
nių šalyse.

——

Virginijos valstijoje per 
kokį laiką buvo legalizuota 
Amerikos naciųpartija. Bet 
šiemet atsisakė išduoti nau
ja naciams čarteri. Tuo at
sisakymu buvo užduotas ne
mažas smūgis naciams. Ta
čiau naciu šefas George 
Rockwell dėl to nenusiminė. 
Jisai sako, gausias čarterį 
kitokiu vardu, ir jo partija 
klestės.

Ar žinote, kad JAV fede- 
ralės valdžios įstaigose dir
ba 5,844,968 tarnaut o j a i ? 
Sudėjus visus į krūvą, pa
sidarytų nemaža valstybė.

Pentagono aukštoji karo 
vadovybė pabūgo Tarybų 
Sąjungos technikos mokslo 
pasiekimu užkariavimui 
erdvės. Kai kurie militaris- 
tai tarpe savęs ginčijasi ir 
barasi. Vieni sako, kad Ta
rybų Sąjungos Žemės paly
dovai neturi jokios karinės 
reikšmės. O kiti net persi
gandę įtikinėja, kad TS turi 
labai galinga karini ginklą 
erdvele. Sako, kad kosmo
nautai. kaip Popovičius ir 
Nikolajevas, skraidydami 
erdvele, gali iš savo rankų 
mestais akmenimis arba 
kitkuo sudaužyti Amerikos 
visus paleistus erdvėje ka
rinio pobūdžio satelitus, ne
išskiriant nei karinio šnipo 
“King Midas,” kuris skrai
dydamas viską ant Žemės 
nufotografuoja. Bet erdvės

technikos (mqkslo direkto
rius James Webb ramina 
amerikiečius, kad jie pir
mutiniai nuskris į Mėnulį. 
Tačiau kiti J. Webbą pajuo
kia; sako, kai amerikiečiai 
nuskris į Mėnulį, tai rusai 

įjuos pasitiks ir priims kaip 
[svečius. 

' •
JAV grūmoja sunaikini

mu Pietinio Vietnamo par
tizanams. Karo provokato
riai ketina padvigubinti 
savo intervencijos karines 
jėgas, kol liaudies kovotojai 
bus nugalėti... Tik šaltai 
pagalvokime: Ar ir Pieti
nio Vietnamo partizanai 
grasina JAV saugumui?..

Pregresas

LLD. reikalai
Padarykim LLD VI rajono 

konferencija pasekminga!
Veikiantysis rajono ko

mitetas šaukia konferenci
ją. Ji įvyks sekmadienį, 
spalio 14 d.. Lietuviu klubo 
svetainėje. 339 E. 4th St.. 
Chester. Pa. Pradžia lygiai 
12 vai. dieną.

Svarbu, kad konferencija 
būtu pasekminga, o ji bus 
tokia, nes kuopos iš anksto 
prie jos rengiasi: nariai 
svarsto, kokius įnešimus 
veikia naduot konferenci
jai, renka delegatus, visi 
rūpinasi, kad konferencija 
gerai pavyktų.

Po konferencijos ivyks 
banketas. Konferencija ir 
banketas rengiama ne tik 
dėl vietiniu, bet delegatu ir 
svečiu turėsime ir iš toliau. 
Todėl, būkime geri ir drau
giški tolimesnių kolonijų 
delegatams ir svečiams ir 
pradėkime • - konfere n c i j ą 
paskirtu laiku, kaip garsi
nama, — lygiai 12 valandą.

Visi atsimename pereitų 
metų konferencija ir ban
ketą, kaip gerai viskas pa
vyko. Pagal kuopų rengi
mąsi šiemet, atrodo, kad 
konferencija ir banketas 
navvks dar geriau, negu 
pereitais metais. Kodėl? 
Matosi pas narius daugiau 
entuziazmo, daugiau paki
lęs ūpas. Daug svečiu ren
giasi dalyvauti ne tik iš 
Camdeno,. Filadeln h i j o s, 
Baltimorės ir Ghesterio, 
yra užtikrinama, kad 2 au
tomobiliai atvažiuoja iš 
Reading’o. Nejaugi Tilvi
kas, Katinis, Zavis ir kiti 
eastoniečiai apsileis? Mes 
jų lauksime!

J. A. Bekampis

JAPONIJOS PREKYBA 
SU LIAUDIES ŠALIMIS
Tokio. — Japonijos pre

kyba didėja su liaudies ša
limis. 1959 m. TSRS ir Ja
ponijos prekyba siekė 62 
milijonus dolerių vertės, o 
1961 jau $210,000,000.

Tarybų Lietuvos darbo žmonių nuoširdumas lydėjo pa
žangių Amerikos lietuvių grupę po visą kelionę. įdomus po
kalbis tarp vilniečio pensininko S. Balčiūno ir J. Jaskevičiaus, 
kaip matome, netruko užsimegsti.

Žinios iš
^BROLIŠKŲJŲ 
RESPUBLIKŲ 

KALBOMIS
Baltarusijos TSR Valsty

binė leidykla bal tarusių 
kalba išleido J. Baltušio ro
maną “Parduotos vasaros.” 
Iš lietuvių kalbos, kūrinį iš
vertė O. Glovackienė ir A. 
Astreiko.

Moldavijos TSR knygy
nuose moldavų kalba pasi
rodė Valstybinės leidyklos 
“Kartia Moldavianske” iš
leista Salomėjos Nėries 
“Rinktinė.” Knygos pra
džioje patalpintas L Balca- 
no įžanginis straipsnis.

S. Kurliandcikas

Ukrainos TSR Vaikų li
teratūros leidykla neseniai 
išleido nauja lietuvių lite
ratūros vertima ukrainie
čių kalba — Mykolo Sluc- 
kio apsakymu rinkinį 
“Šviesk žiburėli.” Jaunes
niojo ir vidurinio mokykli
nio amžiaus vaikams skir
toje knygoje išspausdinti 
“Sigitos jūra,” “Viržu me
dus,” “Laiškanešė,” “Tele
vizorius ant laiptų” ir kiti 
apsakymai. Kūrinius į uk
rainiečių kalbą išvertė jau 
ne kartą vertęs ir populia
rinęs lietuviu literatūrą 
Ukrainoje V. Petrovskis. 
Leidinio tekstą skoningai 
papildo dailininkės D. Ta- 
rabildienės iliustracijos.

Tai jau nebe pirmoji M. 
Sluckio knyga, pateikta 
Ukrainos skaitvtojui gim
tąją kalba. 1953 m. buvo 
išleista rašytojo apsakymų 
rinkinys “Didžioji vaga.”

Vis didėja mūsų literatū
ros populiarumas saulėtoje 
Gruzijoje. Dar tik neseniai 
Tbilisi buvo išleistas H. 
Korsakienės apsakymų rin
kinys “Klasės garbė,” o 
štai dabar mažieji Gruzijos 
skaitytojai gavo gražiai iš
leista, dailininkės A. Makū
naitės iliustraci jomis pa
puošta lietuvių liaudies pa
saka “Saulės vaduotojas.” 
Vaikams pasaką pasekė A. 
Liobvtė, o i gruzinu kalbą 
ją išvertė M. Mrevlišvili.

Knvgą išleido literatūros 
leidykla “Nakadulė” 10,000 
egzempliorių tiražu. 

• • •
T ntvijos TSR Stendės 

liaudies teatras pastatė K. 
Sajos komediją “šeškai.” 
Komedija pastatyta trimis 
saviveiklos aktorių sąsta
tais: vasario mėnesį numa
tyta suvaidinti septyniolika 
i o spektaklių Talsiu bei 
kaimyninių rajonų kultūros 
namų scenose.

15-asis filmas
Dar neseniai Vingio par

ko estradoje lankytojai žiū
rėjo parodos eksponatus. 
Dabar čia vaizdas pasikei
tė: vienoje patalpoje išri
ki to je įrengta kavinė. Ne-

Lietuvos 
trukus atsiras bokso ringas. 
Pasikeitė ir šeimininkai: 
šiandien čia pradėjo darbą 
naujo lietuviško filmo “Liu
dininkas” statytojai. '

Dabar mūsų respublikos, 
šalies ir užsienio ekranuose 
galima išvysti vis ' naujus 
lietuviškus filmus. u0Kartū 
su šiuo metu statomu kūri
niu “Žingsniai nakti” “Liu
dininkas” bus penkioliktas 
lietuviškas meninis filmas.

LIETUVOS GEOLOGINIS 
CENTRAS

VILNIUS. — Konarskio 
gatvėje išaugo erdvūs, švie
sūs rūmai. Čia po vienu 
stogu įsikūrė keliu organi
zacijų — geologinio žval
gymo ir hidrogeoloignės 
ekspedicijos, Geologijos ir 
gelmių apsaugos valdybos 
prie respublikos Ministrų 
Tarybos geologai.

Visas pirmasis aukštas 
skirtas chemijos, petrogra
fijos ir kitoms laboratori
nėms. Jos aprūpinamos 
šiuolaikiniais prietaisais 
bei įrengimais. Vienoje pa
talpų bus sumont uotas 
spektroskopas, veikiantis 
naudojant izotopus. įreng
ta stambiausio Pabalti i vje 
geologinio fondo saugykla, 
vra mokslinė-techninė bib
lioteka. * Geologu paslau
goms — erdvi, švęsi skai
tykla. Atskira salė skirta 
geo]ogijos muziejui.

Geologiios centrui pri
klauso prie Vilniaus-Kauno 
plento priešais Garūnus iš
augės pastatų kompleksas. 
Čia įrengtos mechaninės ir 
remonto dirbtuvės, gara
žai, stambi kernų saugyk
la.

NAMUKAI ANT RATŲ
VILNIUS. — Vilnietis 

inžinierius Pranas Vainu- 
tis. lankydamasis pernai 
io nedideliais, jaukiais miš
ku darbininku namukais 
ant ratu — su miegamai
siais, virtuvėmis, patogiais 

i baldais.
Inžinieriaus nrašvmu, iš 

Čekoslovakijos Vilniaus re
monto - mechaninės ga
myklos adresu buvo atsiųs
ti kilnoiamuiu namukų pa
vyzdžiai. Dabar šios įmo
nės eksperimentiniame ce
che gaminami nirmieii to
kie namukai. Jie skirti Lie
tuvos miško pramonės dar
bininkams.

LIETUVIŠKAS 
ABRIKOSAS

KAUNAS. — Šiuo Bota
nikos sodo augintiniu buvo 
ypatingai rūpinamasi... Kai 
neaukštas, slyvą prime
nantis medelis pražydo, o 
vėliau užmezgė vais i u s, 
džiaugėsi visas . kolektyvas. 
Dabar jau galhna drąsiai 
tvirtinti, kad lietuviškas 
abrikosas yra! Jo “auto
rius” — sodo vyresnysis 
mokslinis bendradarbis Al
binas Urbonas — naująiį 
vaismedi pavadino “Aidu”.

Selekcininkas jau nebe 
pirmus metus steng i a s i 
aklimatizuoti šį pietų kraš
to augalą. Jam tai pavyko, 
iskiepinus abrikosą į vėlai 
žydinčią, amerik i e t i š k ą 
slyvą.

Šiemet bus nuimtas. pir
masis lietuviškų abrikosų 
derlius.

KOMJAUNUOLIO 
ŽYGDARBIS

ŠIAULIAI. — Tai atsiti
ko Šiaulių geležinkelio sto
tyje. Po kelių minučių tu
rėjo ateiti keleivinis trau
kinys. Laiko dar užteko 
kai ką nusipirkti perone 
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esančiame kioske. Ir kol 
Janina Bielskienė mokėjo 
už pirkinius, jos pustrečių 
metų dukrelė Žita pasi
traukė nuo motinos, atsidū
rė ant bėgių priešais atrie
danti traukini. «. «-

Motina puolė prie vaiko, 
spėjo nutverti mergytę, ta
čiau paslydo ir pargriuvo 
ant bėgių. Padėtis atrodė 
beviltiška. Staiga priešais 
garvežį pasirodė jaunuolis., 
Rizikuodamas gyvybe, pas
kutinę akimirką jis šoko 
ant bėgiu ir išgelbėjo mo
terį su dukrele.

Kol Belskienė atsipeikėjo 
ir pradėjo ieškoti gelbėtojo, 
tasai jau buvo dingęs mU 
nioie. Tik vėliau pavyko 
sužinoti šio narsaus ir kuk
laus jaunuolio pavarde. Tai 
buvo miesto vykdomojo ko
miteto techninio projekta
vimo kontoros inžinierius 
komjaunuolis Vytautas 
Dargi s.

“17 AU&RTT KOSMOSE” 
LIETUVIŲ KALBA

VILNIUS. — Knygynuo
se ir • kioskuose pasirodė 
gražiai įrišta knyga su vai
vorykšte viršelyje. Tai — į 
lietuvių kalbą išversta au
tobiografinė antrojo tary
binio kosmonauto, Tarybų 
Sąjungos Didvyrio Germa
no Titovo apysaka “17 auš
rų kosmose”.

Knvgą 10 tūkstančiu eg
zempliorių tiražu išleido 
Lietuvos TSR Valstybinė 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla.

GAMYBININKAI 
MOKOSI

ROKIŠKIS. — Panemu
nėlio vidurinės mokyklos 
moksleivės Valė Buckutė 
ir Laima Naujokaitė, ga-' 
vusios brandos atestatus, 
atėjo dirbti i Panemunėlio 
linų fabriką. Jos tapo gero- ‘ 
mis darbininkėmis. Fabri
ko administracija jaunas' 
gamybininkes nutarė pa
siųsti mokytis. Joms abiem 
paskirtos stinendi j o s iš 
imonės lėšų. Valė jau tre
čius metus mokysis Vil
niaus Valstybinio universi
teto Ekonomikos mokslų 
fakultete, o jos draugė Lai
ma — Vilniaus lengvosios 
pramonės technikume.

Daug fabriko darbinin
kų ir tarnautojų mokosi 
neatsitraukdami nuo ga
mybos. Aloyzas Bagdonavi
čius studijuoja Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje, 
Emilija Kamins kaitė — 
Lengvosios pramonės tech
nikume, Genė Bunvtė — 
Salų žemės ūkio techniku
me.

Aukštosiose bei specia
liose vidurinėse, o taip pat 
vakarinėse ir neakivaizdi
nėse darbininkų jaunimo 
mokyklose mokosi daugiau 
kaip 500 rajono darbinin
ku. tarnautoju bei žemės 
ūkio darbuotojų.

KAUNAS. — Politechni
kos Instituto elektros siste
mų katedroje galima išvys- 
tvti nauja didžiuli elektros 
sistemų nuolatinės srovės 
statinį įrenginį.

Jis pagamintas Visasa- 
iuneinio komunalinio ūkio 
instituto prašymu. Mask
viečiai konstruktoriai juo 

; naudosis, ruošdami mies
tų elektros tinklų projek
tus.

Jau baigiamos montuoti 
j modelio elektroninės “sme
genys”. Jose — šimtai 
tūkstančių detaliu.

Kartu su modeliu i Mask
vą vyks ir jo autoriai, ku
rie vietoje sumontuos savo 
sukonstruotą įrenginį.



GYVENIMO ŠMĖKLOS
Tamsi jau gerai įpusėju- 

sios vasaros naktis gaubė 
mane Naujosios Anglijos 
kalnyne. Čia, lyg negirdė
damas atominiu bombų V V
bandymo griausmingų, že
mės rutuli drebinančiu 
riaumojimų, snūdu r i u o j a 
M a s s a c h u s etts valstijos 
t a r p k a 1 n ė j e H a r dwick 
miestelis. Jau netoli pusė 
šimtmečio kai aš su juo pir
mą kartą susipažinau. Nie
kas, rodos, jame nepasikei
tė. Čia ta pati generalinė 
būtinų gyvenimui reikmenų 
krautuvėlė; viena pradinė 
mokykla; viena protestan
tu baltu savo smailiu bokš
teliu, iš žaliuojančių kašta
nų kyšančiu, baž n y t ė 1 ė ; 
mažas p a r k u t i s priešais 
generalinę krautuvėlę; ma
žas turčiaus Page Įsteigtas 
knygynėlis. Tai ir viskas.

Dar pradžioje šio šimtme
čio, kuomet iš Europos 
plaukė vargdieniai į šią už
burtą laimės šalį, ieškoda
mi geresnių gyvenimo sąly
gų, šis miestelis buvo gana 
gyvesnis. Jame buvo net 
apie 300 dūšių. Dabar gal 
nė pusės tiek nėra. Čia at
klydo daug ir lietuvių. Tar
pe jų, dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, ir mano sesutė 
Marijona apsigyveno. Ji iš
tekėjo, ji kūrė savo šeimy
nišką gyvenimą.

Ateiviai čia dirbo pas 
ūkininkus jankius už labai 
mažas algas. Turtingieji 
jankiai išmokslino savo vai
kus. Jie paseno, jų vaikai 
išsklido po Amerikos did
miesčius. Taip ir išslydo iš 
jų rankų seniau buvusieji 
pelningi ūkiai. Didžiuma 
tų ūkių teko darbštiesiems 
lietuviams. Bet ir jų eilė 
atėjo. Per antrąjį pasauli
nį karą ir jų vaikai išsklido 
po plačiąją Ameriką; ir jie 
patys paseno. Taip ir iš jų 
rankų tie ūkiai slysta, ir 
didžiuma jau išslydo.

Marijonos ūkelis irgi bu
vo beveik per visas vaikys
tės ir jaunystės dienas ma
no namai ir jaukiausia už
eiga, kadangi dar vaikiščių 
būdamas aš palikau savo 
gimtinę šalį Lietuvą, ma
mytę (tėvelis mirė dar man 
mažai jį prisimenant) ir 
du mažus broliukus.

Mano sesutė ištekėjo už 
starkaus, darbštaus rasei
niškio kumečio sūnaus. Dar 
1917 metais jis paliko did
miesčio W o r c e s t erio dū
mais peršvankusią dirbtu
vę ir už 300 dolerių (savų 
teturėjo tik 50) nusipirko 
apleistą lūšnelę ir pusę 
hektaro žemės. Čia jis, už 
kvortą pieno ir dar mažą 
piniginį atlyginimą į dieną, 
dirbdavo pas turtingesnius 
ūkininkus dienomis. Vaka
rais, naktimis ir sekmadie
niais lipdė savo gūštą. Jo 
ta lūšnelė buvo statyta dar 
prieš Jurgio Washingtono 
laikus. Ji buvo subudavo- 
ta kumetinė, iš dar kirviu 
tašytų rąstelių ir sukali
nėta naminio kalvio nukal
tomis vinimis. Su trejų 
metelių dukrele ir keturių 
mėnesių sūneliu Marijona 
atsikėlė į tą lūšnelę, pro 
kurios išdaužytus langus 
Naujosios Anglijos kovo 
mėnesio žiaurūs vėjai švil
pė ir pro išpuvusias grin
dis švanki drėgmė dvelkė. 
Čia jos vyrui Petrui ir se
sutei Marijonai buvo daug 
vargo ir darbo, iki tą lūš
nelę šiek tiek apsitvarkė, 
kad joje būtų įmanoma 
šiaip taip gyventi ir savo 
mažyčius auginti.

Bet jiedu buvo darbštūs, 
taupūs, tvarkingi ir pilni 
trykštančios jaunatvi š k o s 
energijos. . Už poros metų 

jau ir karvutę įsigijo. Tuo
met ir daugiau nei kartą į 
dieną savo pienelio turėjo 
ir užsiauginę paršelį ir ke
letą vištų pradėjo sau ir 
valgį pasigaminti. Jau pir
majam pasauliniam karui 
einant ir Petro uždarbis 
padidėjo.

Stambus ūkininkas New
comb, kuriam ir dabartinė 
kumetinė Petro lūšnelė 
priklausė, pradėjo pasenti. 
Petras nuo jo nupirko dar 
keletą hektarų žemės. Nors 
žemė buvo pati prasčiau
sia — krūmais apžėlusi 
akmenynė, bet darbštusis 
Petras krūmus kirto, ak
menis vertė ir tą žemelę 
kaip kurmis rausė. Pasek
mės— dar keletas hektarų 
žemės. Petras įsigijo dar 
keletą karvučių ir pradėjo 
jau savo pieną statyti į 
rinką. Jau tada pradėjo 
ant savęs dirbti. Tik ret
karčiais, padieniui, pas ki
tus dasidirbdavo reikalin
giausių pajamų.

Už desėtko metų Petro ir 
Marijonos lūšnelė išaugo į 
pusėtinai modernišką na
melį. Dasilipdė prie jos 
daržinę ir karvidę. Darbas 
buvo sunkus ir laužantis 
nugarkaulį. Bet Petras ir 
Marijona buvo darbštūs ir 
ištvermingi. Senis New
comb jau visai paseno ir, 
jo vaikams į miestą išva 
žiavus, jis visą savo new- 
combynę, apie 100 hektarų, 
pardavė Petrui. Žinoma, 
Petras turėjo didelį mor- 
gičių. Bet šiaip taip vertė
si ir Newcombui mokėjo. 
Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą, kai tik Hitlerio legio
nai savo šarvuotais batais' 
jau trempė Europos mažą
sias šalis, Petras ir Mari
jona pradėjo prasigyventi. 
Jau turėjo apie 30 melžia
mųjų karvučių. Sūnų ir 
dukrą leido į aukštesnį 
mokslą, gyvenimas giedrė
jo. Bet ūkio darbininkų 
buvo trūkumas. Petrui ir 
Marijonai darbo našta bu
vo slegianti ir sveikatą 
čiulpianti.

Jų sūnus jau buvo ka
riuomenėje. Dukra ištekė
jus. Petras pasisamdė 
žmogelį, kuris per daug už 
lūpos paimdavo. Jis todėl 
negalėjo dirbtuvėj darbo 
palaikyti. Su žmona buvo 
persiskyrę ir jis augino dar 
tik dešimtametį sūnelį.

Marijona savo mažų vai
kučių jau neturėjo ir tą 
vaikutį paėmė auginti, 
siuntė į mokyklą. Vaikučio 
tėvas buvo neblogas darbi
ninkas blaiviais protarpiais. 
Šiaip taip Petrai bandė ūki
ninkauti. Bet vieną popie
tę, kuomet Marijona, Pet
ras ir jų samdinys dirbo 
laukuose, vaikutis žaisda
mas degtukais sudegino 
Petrų namą ir visus kitus 
ūkio pastatus.

Žemė ir gyvuliai liko, 
bet jau Petrams nebuvo 
įmanoma ūkininkauti be 
trobų ir padarinės.

Petras susilipdė kitą tri
jų kambarių namelį New- 
kombynėj ir bandė mažes
niu mastu ūkininkauti. Bet 
jau nesisekė. Jiedu persi
kėlė ir vėl į Worcester!o 
miestą. Marijona jau ne
galavo. Turėjo aukštą 
kraujospūdį, ir po keleto 
metų mirė. Petrui sunkaus 
darbo ištampytos gyslos ir 
išlankstyti kaulai irgi nėjo 
į sveikatą. Jis dar tebegy
vena, bet jau ligos kamuo-, 
jamas: nervai genda. Net 
ir stiklą vandens turi jau 
abiem rankom laikyti. Var
giai per kambarį bepereina 
lazda pasiramstydamas. 
Tokios ir yra pasekmės jo 

viso amžiaus sunkaus dar
bo ir privačios iniciatyvos.

Jo gražūs derlingi laukai 
ir vėl krūmais apžėlė. Ten, 
kur buvo jo sodyba, nuo
dėgulių krūva stūkso, apde
gę medeliai piktžolėse kerp- 
šo ir apdžiūvę vaismedžiai 
byloja liūdnas pasekmes 
Petrų sunkaus darbo.

Žemės negalėjo parduo
ti, kadangi apie Hardwicko 
miestelį ūkininkystė nuslū
go ir ji niekam nebereika
linga. Trijų kambarių na
melis, ant 32-ro kelio, apie 
pusę mylios į pietus nuo 
Hardwicko, irgi stovi tuš
čias.

Marijona tą namelį buvo 
gražiai aptvarkiusi. Neku- 
rie baldai dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą pirkti iš 
Čirvinsko baldų krautuvės 
ir šiandien dar gerai atro
do. Marijonos dukra kar
tais vasaromis atvažiuoja 
savaitei kitai atostogų. Ji 
prižiūri namelį ir jame li
kusius daiktelius, kaip sun
kiu triūsu tėvų įgytas lie
kanas. Brangūs atsimini
mai gentkartės, gyvenusios 
laikotarpyje tarp dviejų 
pasaulinių karų.

Šiemet ir aš su šeima 
atvykau į tą prisiminimų 
lopšį praleisti keletą dienų. 
Pasitaikė lietingas oras. 
Sutema. Tamsu, nors pirš
tu į akį durk ir tai ne
matysi. Lietaus lašai į lan
gus barbena. Kaštanų me
delynas dusliai ošia. Atsi
sėdau į seną supamą kėdę 
(rocking chair). Mintys iš 
praėjusios gentkartės gy
venimo atsiminimų, lyg ku
rapkos, pradėjo skrajoti.' 
Pradėjau regsti prisimini
mų rezginį.

Jau pusiau snausdamas 
pradėjau filosofuoti apie 
žmogaus individualių ir ko
lektyvių pastangų pasek
mes. Jei žmogus beria pa
sėlio grūdą į prastą žemę, 
be mokslinių patarimų, jis 
gauna dešimt arpenkioliką 
liaus grūdus. Bet jei jis 
sėja į tinkamą dirvą, pagal 
agronomo nurodymus, jis 
gauna dešimt ar penkioliką 
derliaus grūdų. Taip ir 
žmogaus darbo prakaito 
lašai: jei jie krenta į moks
lu paremtą pro d u k c i j o s 
dirvą aprūpintą tinkamais 
m o d e r n i š k ais įrankiais, 
darbas našesnis ir pasek
mės didelės. Bet jei žmo
gelis neturi moksliškai pa
tvarkytos produkcijai pro
gramos, neturi moderniškų 
įrankių, nežiūrint kiek jis 
turėtų individualios inicia
tyvos ir darbštumo, jo pro
dukcija bus. mįzerna.

Taip ir Petrų individuali 
iniciatyva, sunkus darbas 
ir upeliai prakaito, neatne
šė tų darbo vaisių, kurie 
būtų buvę pasiekti dirbant 
kolektyviai.

Lietaus lašai lyg lėčiau 
pradėjo į stiklą barbenti. 
O gal aš pradėjau daugiau 
snausti, bet visgi, rodos, 
nemiegu. Toliau miniyse 
pinasi gyvenimo juosta.

Ve ten ant kalnelio ma
tau Petrą ariant dirvą. 
Saulė jau buvo pusryčiuo
se. Palši debesėliai žaidžia 
vienas su kitu, Iš jo ba
kūžės kamino dūmai rūks
ta. Artojas toks didelis, 
kad jo galva kartais net1 
kai kurį debesėlį pasiekia. 
Jo ilgos kojos, pašiurę gel
toni plaukai, atlapa krūti
nė, paraudęs veidas, nuo 
kurio prakaito čiurkšlės bė
ga. duoda jam išvaizdą mil
žino. Jis stipriai laiko 
rankose plūgą,, kurį du mil
žiniško dydžio bėri arkliai 
traukia.

Ten iš rytų atskrenda 

pulkas baltų balandžių. 
Kiekvienas jų neša didžiulę 
iškabą: “Prezidentas Wil- 
sonas sako, šis karas—visų 
karų pabaiga Visiems am
žiams. Jis paskutinis žmo
nijos istorijoj.”

Petras skaito iškabas ir 
džiaugiasi: “Dabar tai 
dirbsiu ir gyvensiu.”

Bet pirm nei Petras už
baigė dirvą arti, iš vakarų 
kyla didelis juodas debesis. 
Išskrenda iš jo juodi vana
gai. Pirmas jų pulkas su 
snapuose iškabomis: “Vo
kietija virš visko,” “Šian-
dien valdom Vokietiją, ry
toj pasaulį.” Sekantieji gi 
vanagų pulkai meta juodus 
didelius kiaušinius. T i e 
kiaušiniai sprogsta perkū
nišku trenksmu. Visą ža
liąjį žemės paviršių husvi- 
lina iki juodžiausio nuodė
gulio. Vienas iš tų kiau
šinių pataiko ir į Petro na
mus. Viskas paskęsta dū
muose ir liepsnoje.

Liepsna išblėsta. Dūmai 
išsisklaido. Bet tyro mėly
no dangaus su būriu baltų 
balandžių nesimato. Saulę 
dengė pilki šalti rūkai.

Ten kažkur Ramiojo van
denyno horizontuose su
dundėjo pekliškas, žemės 
rutulį drebinantis trenks
mas, tuk s t a n č i u s kartų 
garsesnis už perkūną. Pek
lišku juodų dūmų grybas 
pakilo virš pilkojo rūko. 
Jis įvyniojo į savo verpetus 
Žemę ir visas Saulinės sis
temos planetas, nepalikda
mas nei saulės.

Tas pekliškas trenksmas 
net ir mane iš supamosios 
kėdės išmetė. Kažką su
murmėjau.’., Juntu, ■■ žmona 
baksena’ į kuprą. Girdžiu: 
“Na, kąs gi ? Sapnu o j i, ar 
ką? Eik gult!”

Bevardis
Hardwick, Mass. 
1962-VIH-lO

t

Apie nykstančius 
gyvūnus

New Yorko Bronx parko 
zoologijos darže bus nyks
tančių gyvūnų prieglauda 
ir jų auklėtuvė.

Afrikos nykstanti gyvu
liai ir pusžvėriai bus čia 
auginami ir siunčiami at
gal. Finansinės pagalbos 
prašo iš miesto iždo ir pa 
šalinių žmonių. Tai toli sie
kiąs planas apsaugoti tūlus 
gyvūnus nuo išnykimo: jie 
nyksta nuo besiplečiančios 
civilizacijos.

William G. Conway, di
rektorius Bronx z6o, sakė:

“Politinės revoliu c i j o s 
Afrikoje pakeitė afrikonų 
medžiojimą ir mes gal tuo
jau grąžinsime Afrikon jos 
gyvulius”.

Baltieji nosaragiai
Bronx zoo tuojau gaus 

iš pietinės Afrikos siunti
nį baltųjų nosaragių, retai 
matytų. Jų yra likę ne dau
giau 600, sakė Mr. Conway.

’ J. N.

Nuotraukoje: Amerikos lietuviai Kauno IX forto mu
ziejuje.
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LAWRENCE, MASS.
“Už dievą ir tėvynę”

Po. tokiu šūkiu buvo su
rengtai paoda rugsėjo 23 d. 
rengtas 'paradas rugsėjo 23. 
Tai atgarsiai 1911-1912 m. 
didžiulio, * ilgo ir žiauraus 
streiko. Senesnio amžiaus 
žmonės dar! prisimena to 
streiko- priežastį: Massa
chusetts valstijos seimelis 
(Legislatūra) išleido įstaty
mą dėl sutrumpinimo dar
bo savaitės, visose industri
jose, o fabrikantai, pildyda
mi tą įstatymą, pasiryžo su
mažini darbininkams algas.

Gerai prisimenu, koks už
darbis buvo tame fabrike, 
kuriame dirbau: $5.50, $6.50 
ir $7.50. Tad, pagal fabrikan
tų pasinio j imą, visi darbi
ninkai turėjo “atsisveikint” 
mažiausiai po vieną dolerį 
savaitėje.

Todėl darbininkai, be iš
imties tautų, tam pasiprie
šino ir paskelbė generalinį 
streiką 1911 m. pabaigoje 
(lapkričio mėnesį), kuris 
tęsėsi apie 4 mėnesius.

Pirmą streiko dieną buvo 
laikytas masinis susirinki
mas miesto auditorijoje — 
City Hali, kur galėjo su
tilpti apie 2,000 žmonių. Ta
me susirinkime kalbėjo tuo
metinis miesto majoras Mi
chael Scanlon, kuris nuo
širdžiai simpatizavo strei- 
kieriams.

Buvo ir daugiau tokių su
sirinkimų toje svetainėje. 
Bet kuomet pribuvo IWW 
organizatoriai (Joseph Et- 
tor, o vėliau ir Artūro Gi- 
ovanitti), dalykai pakrypo 
kiton pusėn. Miesto svetai
nės durys buvo uždarytos, o 
susirinkimai persikėlė į 
miesto sodą. Mat, tų laikų 
miesto “tėvai” kun. O’Reilly 
ir protestantų ministeris 
Lovejoy, stambūs biznieriai, 
ir vietinis angliškas laikraš
tis nustatė streiki e r i a m s 
teises.

Lietuviai streikieriai lai
kydavo savo susirinkimus 
p o b a ž n y tinę j e svetainė j e, 
bet to jėzuito (O’Reilly) il
ga ranka pasiekė ir juos, 
kuomet į vieną susirinkimą 
pribuvo Bill Haywood. Nuo 
to laiko kun. Jasaitis nelei
do pobažnytinės svetainės 
streikieriams.

Pirmomis streiko dieno
mis buvo visa reguliari po
licija pastatyta ant kojų. O 
vėliau suverbuota speciali 
(galite įsivaizduot, koki ti
pai buvo) Metropolitan 
Park Police (iš Bostono) ir 
gaisragesiak Dar vėliau 
buvo užtraukta valstijos 
milicija.

Darbininkai laikėsi vieny
bėje už savo reikalavimus— 
už tokias pat algas, kokios 
buvo prieš streiką, išski
riant airių tautybės darbi
ninkus, kuriuos kun. O’Reil
ly laimino rytais savo baž
nyčioje dėl strėiklaužiavi- 
mo.

Kaip minėta, prieš strei- 
kierius buvo pastatyta 
skaitlinga policija su ilgo
mis lazdomis ir milicija su 
durtuvais ir įvairūs provo
katoriai. Streiko vadus 
areštavus, streikieriai sykį 
buvo surengę didelę de- 
delę demonstraciją prieš 
tuos žiaurumus maždaug su 
tokiu šūkiu: “Jeigu dievas 
būtų, tai neleistų tokių 
žiaurumų!”

O reakcionieriai tą šūkį 
pavertė “No God—No Mas
ter.”

Po sunkios kovos darbi
ninkai streiką laimėjo—se
nomis algomis.

•
1912 metais kunigas O’

Reilly, su pagalba miesto 
valdybos, biznierių ir fab
rikantų, suruošė savo de
monstraciją prieš streikie- 
rius su šūkiu: “For God 
and Country.”

Prabėgus 50 metų, dabar 
vėl surengta panašus para
das su ano meto šūkiu ir 
dar su pridėčku—prieš ko
munizmą ir Kubą.

Šiam paradui daugiausia 
dirba mieseto majoras 
Buckley, kūrins praėjusiais 
metais buvo nuvažiavęs į 
Vakarų Berlyną nusispiaut 
ant naujos sienos, skirian
čios Rytų-Vakarų Berlyną.

Darbininkas

New Haven, Conn. . t 
Padėka

Lietuvių Lit e r a t ū r o s 
draugijos 32, kuopos mū
riai taria širdingą padėką
Hartfordo “Laisvės” cho
rui ir jo mokytojai Wilmai 
Hollis už suteikimą gražios 
dainų programos, rugsėjo 
9 dieną.

/Parengimas buvo suruoš
tas spaudos naudai. Choro 
dalyvumas padarė jį skait- 
lingesniu ir gražesnių. Di
delis ačiū!

B. Medley 
ir

J. Kunca, 
rengėjai

Worcester, Mass.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 76 ko ko
respondencijoje iš L. S. ir 
D. draugijos susirinkimo 
buvo pasakyta, kad įvyko 
14 rugsėjo, o turėjo būti 4 
dieną.

Apie Bakšienę
Taipgi per klaidą nepa

rašiau apie Paulinos Bak- 
šienės (Senkevičiūtės) mir
tį. Paulina mirė rugsėjo. 2 
d. ir palaidota rugs. 5 d. 
Hope kapinėse.

Buvo 66 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime savo gy
venimo draugą — Juozą 
Bakšį, dukrą Irene, vedu
sią su George Rutherford, 
iš Westville, N. ,Y.,.ir.trįs 
anūkus; dvi seseris: Mika
liną Grinkevičienę, gyve
nančią .. Worcesteryje, ir 
Marę Tarauskas, Lietuvo
je, taipgi Lietuvoje brolį 
Valentą.

Atsisveikinant Pauliną M. 
Sukackienė pasakė atitin
kamą kalbą.

Banketas
L.S. ir D. Draugija ren

gia - banketą, šeštadienį, 
spalio 13 d., Olympia Par
ke. Po banketo bus ir šo
kiai. Draugija kviečia vi
sus ir visąs atsilankyti.

K. Kasulis

Washington's. —D. Rus
kas mano, kad Kinija spar
čiai eina prie pasigąminimo 
atominės bombos.

STATEMENT REQUIRED BY THE 
ACT OF AUGUST 24, 1912L^ 

AMENDED BY THE ACTS OF 

MARCH 3, 1988, AND JULY 2, 
1946 (Title 89, United States Code, 

Section 238) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION
OF LAISVE, Lithuanian Semi
Weekly, published Tuesdays and 
Fridays, except in case of Holidays, 
at Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1962.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 102,02 Li
berty Ave., Ozone Park 17, N. Y.

Editor Roy Mizara, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Park 17, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
102-02 Liberty Ave., Ozone Park 17, 
N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
102-02 Liberty Ave.. Ozone Park 17, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and addrata 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park 17, N. Y.

George Wares, Pres., 104 No. 8th 
St., Brooklyn, N. Y. /

Frank P. Buck, Business Man
ager, 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

Wm. Chapels, Secretary, 1049 
Glenmore Ave., Brooklyn, N, Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities are.:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

Wm. Chapels, 1049 Glenmore 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Rainis, 88 Miller Avenue, 
Brooklyn, N. Y. i ,

Bernice Kershulis, 292, Bincoin 
Ave a Brooklyn, N. Y-

William Baltrušaitis, 13 Logan 
St., Brooklyn, N. Y.
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Hills, N. Y.

, Joseph Kairis, 411 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

Michael Stakoff, 460 DeWitt 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Sophie Petkus, 393 South 3r$ 
St-, Brooklyn, N. Y. ' ■

I Vera Bunkus, 139-51—86th Road, 
Jamaica, N. Y.

Geo. Wares, 104 No. 8th Stret, 
Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 2883 W. 12th 
St., Brooklyn, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

i 5. Thp average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation ir required by the Act of 
June 11, 1960, to be included in 
statements regardless of frequen 
of issue.) 5,090.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgrv 
Sworn to and subscribed before me. 
this 25th day of September, 1962.

(SEAL)
LILLIAN BELTE

Notary Public, State of New York. 
No. 41-0235050 Queens County 
Term Expires March 30, 1963

BULGARŲ PREKYBOS 
LAIVYNAS

Bulgarijos jūrų prekybos 
laivyno tonažas 1961 metais 
pasiekė 115,000 tonų. Šiais 
metais laivyną papildys dar 
keliolika laivų bendro tona
žo daugiau kaip 77,000 t.

šiuo metu 89% importinių 
ir eksportinių prekių perve
žama jūros laivais. Ypač 
didelį vaidmenį vaidina Juo
dosios jūros linijos, jun
giančios Bulgariją su Tary^ 
bų Sąjunga ir Rumuniją.^ 
Bulgarija palaiko laivybą v 
taip pat su Artimųjų Ryt ik 
šalimis — Sirija, Libanu, 
J AR, Izraeliu ir su Vakarų 
šalimis -— Anglija, Olandi
ja, Belgija, VFR ir kit. • *
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Ten, kur augome
/ Jau daug metų, kai mes 

teito buvome, bet mūsų tė
vynę Lietuvą gerai prisi
mename. Prisimename ir 
tuos ypatingus laikus, net 
ir dainas, kurios buvo pri
taikytos kas dieniniams 
darbams: daina artojėlio, 
linų rovėjėlės, šieno grėbė
jų, net ir durpių kasėjų. O 
tai vis sunkaus duonpelnio 
darbas.

Atmenu, kvepiantį šieną 
grėbiant, grėbliu kabinant 
ir traukiant, pūslės ant 
rankų, šieną nešant į kū
gius, jį kvėpuoji, jį valgai, 
jis drabužiuose, plaukuose, 
bet jis maloniai kvepia — 
kaip tikra gamtos dovana. 
Kas gi Lietuvoj nėra gu
lėjęs ant šieno?

Begrėbiant šieną, pakyla 
debesis, sužaibuoja, o šei
mininkas nori gauti šieną 
sausą. Kas daroma? Visi, 
kaip to žaibo užgauti, kabi- 
nam tą šieną, nešam, bė
gam, ir bematant jau vieną 
kūgį, antrą, ir jau trečią 
pradėjom įpusėti, bet tai ir 
viskas, kiek mes pakrau
tam, tiek vėjas nuneša, lie
tus jau į akis kerta... na, 
ir visi į šieno kūgį. Dar 
šeimininkas dairosi, o mes 
—kitas jau ir knarkti pra
dėjo... sunkiai dirbus ma
lonu pailsėti, ypatingai jau
niems, nes dar vakarais 
tenka ir kur išbėgti.

Užvis linksmiausias dar
bas, nors nepalyginamai 
sunkus, tai rugių kirtimas. 
Čia galima net ir įsimylėti, 
nes kiekvienas kirtėjas turi 
ir grėbėją, — žinoma, dar 
ir parinkti į poras.

Įsivaizduokim: kirtėjas ir 
grėbėja — jie, rodos, čia ir 
tveria savo pasaulį, koope
ruoja, nes nuo jų dviejų 
priklauso darbo našumas, 
j/ienas iš> jų nedės pastan
gų, kitas nors ir su gerais 

> norais, jau vienas nieko ne
įveiks. O kartu dirbant ir 
kooperuojant pradeda vie
nas kitą gerbti, įvertinti.

O betgi visi labai laukia 
tos malonios dienos, tai ru
gių kirtimo pabaigtuvių. 
Šeimininkas nerimauja, ir 
jau, žiūrėk, tariasi su šei
mininke: “Turime ką nors 
pasiruošti.” Na, ir daug 
sykių pasiruošia gana ge
rai. Didžiulis laukas nuva
lytas: vietoje rugių jau tik 
gubos sustatytos, jau ir vi
sai arti iki gojelio, o čia 
jau ir baigiasi “duonos pa
žadai ...” Paskutinis zui
kelis šoka iš pradalgės ir, 
kiek tik išgalėdamas, lei
džiasi link žaliuojančio dir
vožemio, kur gražiai žydi 
dobilai.

Na, tai ir pabaigtuvės, 
tikrai tai šauniausia diena, 

l'kokią kas norėtų turėti, net 
ir nuvargusi siela šiuo mo
mentu negali užsidaryti tik 
savyje.

Prasideda dainos, kurios 
jungia kartu nuovargį ir 
linksmumą, draugiškumą ir 
širdies jausmą, nes štai, vi
si kartu dirbo, visi skubėjo 
ir vis tik žingsnis po žings
nio, daug kartų be žodžių, 
bet mintis visų ta pati. Sau
lės kaitroje prakaituotas 
kūnas, į žemę slegiantis 
nuovargis, bet štai jie visi 
su kūdikiška šypsena ant 
jų veidų, rodosi, viliote vi- 
liuoja, ir, rodosi, visi vie
nu žodžiu taria: Ot gi ir 
įveikėme! Šia proga ge
riausias kirtėjas ir jo grė
bėja, kuri ėmė, rišo ir vis 
rito pėdą po pėdo į šalį, 

^.apvainikuojama rugių var- 
Tįpų vainikais ir visi eina na- 
"Ynų link.

Šeimininkė laukia, priima 
kaip svečius; skaniai pa
ruoštas stalas... Vainikai 

atiduodami šeimininkei, o 
ši, padėkojus, visus sodina 
už stalo. Ir kas tokiu mo- Į
mentu norėtų būti išsiblaš
kęs? Bet ar ilgam tas bus? 
Ne. Greitai skirsis samdi
nys ir samdininkas. Dvar
poniui ir stambiam buožei, 
reiškia, bus aruodas pilnas 
ir perviršius. Mažažemiui 
nuolatinis trūkumas, o be
žemiui, samdiniui ir kume
čiui, kaip buvo, taip ir bus, 
ryt ir poryt badas.

Būdavo mūsų kaime rug
sėjo mėnesį vyrai ima kul
ti rugius sėklai. Pakluonė
mis spragilų garsai gan su
tartinai (kuliamųjų mašinų 
nebuvo) bupsi. Užvis gra
žiausiai nusiklauso tai ke
turių kūlėjų sutartinė ta, 
ta, ta, ta, kaip lietuvišką 
polkutė... Aš esu kūlęs 
tokioje (keturių grupėje), 
rodos, tau rankas tik ir ke
lia į viršų, tik reikia jas 
gerai paspausti, leidžiant 
žemyn, nes, jei pavėluosi, 
tai iššoksi iš takto ir jau 
kas nors gaus buožę para
gauti, o gal tu pats. Visi 
keturi kūlėjai turi pataiky
ti mušti arti vienas kito į 
rugių varpas, kurios paklo
tos ant grendimo, nes ki
taip jos neišsikultų. Kiek 
toks spragilas sveria, kurį 
reikia kilnoti prie darbo vi
są dieną? Gal nuo 8 iki 12 
svarų. Vyrui, tai rodos, tik 
mažmožis, bet laikas įvei
kia.

Dzūkelis

Cleveland, Ohio
Pramogų kalendorius

Po įvykusios spa ūdos 
naudai pramogos, kuri bu
vo rugs. 8 dieną, kaip tai 
netikėtai net per penkias 
savaites pasiliko tuštuma— 
niekas nieko nerengė.

Dabar sekanti pramoga 
įvyks spalio 13 dieną. Tai 
bus banketas pagerbti 
bei pavaišinti mūsų Meno 
choristus. Jie visi yra už
kviesti ir pakvietimą priė
mė, tai reiškia, ir vėl turė
sime gražią ir linksmą su 
eigą. Kaip žinoma, choras 
turi nemažai rėmėjų, ku
rie, aišku, skaitlingai ban
kete dalyvaus. Jiems kaina 
už pietus bus $1.25 ypatai.

Banketas įvyks L.DJS. 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Brandžia 6-tą 
vai. vakare. Po vakarienės 
tęsis šokiai iki vėlumos.

Vėliau, toje pačioje sve
tainėje, rengia pramogas 
sekančios draugijos:

Spalio 27 dieną LLD 122 
kuopa.

Lapkričio 10 dieną LLD 
190-ta kuopa.

Gruodžio 1—mą dieną 
L.D. Pašalpinė Draugija.

Be abejonės, kiek smul
kiau apie šias pramogas 
praneš patys rengėjai

J. žebrys

Paieškojimai
Ieškau savo brolių Mykolo ir Ka

zio (Jurgio) Varanavičių. Iki 1914■ 
m. gyveno čigagoje. Mykolas apie 
90 m., o Kazimieras apie 85 m. am
žiaus. Prašau jų gimines arba apie 
juos žinančius man pranešti. Būsiu 
dėkingas. Petras Varanavičius, Ra
seinių rajonas, Gylių paštas, Lith
uania, USSR.

Jau kelinti metai kai ieškau savo 
giminaičio V. Brizgio. Jis vyra vys
kupas; manau, kad ir šiuo metu ga
li būti tose pačiose pareigose. Ma
no maloningiausias prašymas padė
ti ji surasti. Su aukšta pagarba, 
Tautvilius [Kavaliauskas, Vilnius 7, 
Malūnų g-vė, Nr. 6, bt. 19, Lithua
nia, USSR.

IŠNUOMAVIMAI
Glen Cove. School ir Glen St. 

Pačiame viduryje biznio distrikto. 
100% ideališka vieta. Randasi krau
tuvių išnuomojimui, visokio dydžio. 
Skambinkite dėl brošiūros. KAL- 
MON DOLGIN CO., INC. EV. 6- 
7700. AX. 7-770.

Philadelphia, Pa.
Rūpestis del Antano 

Impulevičiaus
Kauniečių atsišaukimas į 

Philadelphijos gyvento j u s 
dėl čia gyvenančio kadaise 
buvusio nacių antrojo ir 
dvyliktojo baudžiamojo ba- 
talijono Vadu Aritano Impu- 
levičiaūs čia kelia nerimą 
padoresniems lietu v i a m s. 
Kaip tai gali būti? Kiek 
metų praėjo nuo nacių oku
pacijos, o čia šalia mūs, 309 
Cross St.j gyvena sutvėri
mas, kaltinamas išžudyme 
apie 50,000 paprastų žmo
nių!

Susidomėjimas didėja nuo 
pasklidimo žinios anglų ir 
lietuvių spaudoje. Įdomu 
tai, kad daugelis susirūpinę. 
Kažin, kaip jis (A. Impule- 
vičius) dabat jaučiasi?

Kai kurie dipukai, jį ži
nanti, nuo seniai pasakoja, 
kad A. Impulevičius patsai 
siekėsi tos “tarnybos” ir 
džiaugėsi ją gavęs. Kaune 
visuomenin i a m e susirinki
me, kuriame buvo priim
tas ir daugelio žymių vi
suomenininkų pasirašytas 
atsišaukimas į philadelphie- 
čius, kalbėjo iš Praveniškių 
mokyklos mokytojas Anta
nas Stalauskas. Jis gerai 
pažįstąs A. Impulevičių, nes 
kartu mokęsi Kaune pėsti
ninkų karo mokykloje. Sta
lauskas sako: “Tai buvo 
žmogus, kuris nesiskaitė su 
priemonėmis, kad tik iškil
tų; padarytų karjerą.”

Laikraščių reporteriams, 
atvykusioms pas Impulevi
čių, jis visai nesigynė. Tai 
buvusi tokia jo tarnyba. Sa
koma, kad valdžios saugu
mo agentai Impulevičių ap- 
klausinėjo, ir jis jiems pa
sakęs, kad būdamas “tarny
boje jis naikino-žudė komu
nistus.” Ir kuomet ateisiąs 
kitas karas, ir jei jis nebū
siąs per senas, eisiąs ir vėl j 
žudyti komunistų, nes jų 
esą per daug!

A. Impulevičius vengia 
pasisakyti, kad jis to darbe
lio pats ieškojo, prašėsi, ir 
kad jį gavęs buvęs labai pa
tenkintas ...

Yra labai daug žmonių, 
kurie negali naminio gyvu
lėlio pasipiauti, bet mėsinin
kai piauna visokius galvijus 
ir dėl to nesijaudina; Todėl 
negalima sus i j a u d i n i m o 
laukti nei iš hitlerinių riez- 
ninkų. Bet labai svarbu pa
sikalbėti su kitais dipukais, 
arba visokiais “vaduoto
jais.” Kodėl gi jie laiko to
kius skerdikus saviškių tar
pe, kodėl nepasmerkia jų? 
Kodėl lietuviškieji “socia
listai” nekalba apie tokius 
“karžygius”?

Argi tai negėda sakyti, 
kad čia tik r'audona propa
ganda, kuomet nacių archy
vuose surasti dokumentai 
liudija, kokius pagyrimus ir 
kreditus jie prirašė A. Im- 
pulevičiui?

Gali jis jaustis gerai, gali 
siūlytis būsim a j a m e kare 
vėl gauti tokia “tarnybą,” 
čia ne Argentina, saugu! 
Bet tarp padorių žmonių 
sparčiai plinta žinios apie 
tokius “karžygius.” Ne tik 
lietuviai biaurisi jais, bet ir 
žydų tauta, ir anglų, ir daug 
amerikiečių jaučia gėdą už 
taip šiltą prieglaudą to
kiems. Jie sako, kad šaudė 
komunistus. Tai iš kur jų 
tiek milijonų atsirado, kad 
ir tiek nužudžius dar Užte
ko, kad nacius išvytų? /

Diena po dienos žmonės 
praregės, pasmerks ir su
ras, atpažins tuos žudikus 
ir jų užtarėjus. Tai tokie 
tipai žada Lietuvą “išlais
vinti.”

* Jiižintiškis

Gyvulininkystes institutas 
buvusiame Komaro dvare

Žemei reikalinga ne tik 
technika, mašinos, bet ir 
mokslas. Tai galingas gink
las žemdirbio rankose. Jis 
padeda gausiu derliumi pri
pildyti aruodus.

Lietuvoje dirba didelis 
žemės ūkio mokslininkų bū
rys. šešiuose žemės ūkio 
mokslinio tyrimo institu
tuose gvildenamos svarbios 
ir sudėtingos problemos.

Kokie tie institutai? Nė 
vienas, kuris prieš daugelį 
metų gyveno Lietuvoje, jų 
neprisimins, nes jie įsteig
ti tik po karo. Tai Žemdir
bystės institutas Dotnuvoje, 
Žemės ūkio mechanizacijos 
ir elektrifikacijos institu
tas, kuriame kuriamos nau
jos mašinos. Hidrotechni
kos ir melioracijos institu
tas, ieškąs būdų, kaip ge
riau pelkes paversti derlin
gomis dirvomis ir pievomis. 
Veterinarijos institutas. Že
mės ūkio ekonomikos insti
tutas. Ir Gyvuilininkystės 
institutas Baisogaloje. A- 
pie šį institutą, vieną iš še
šių, ir noriu kiek papasako
ti.

Didelis tiems laikams bu
vo Komaro dvaras. Dvaras, 
spirito varykla, bažnyčia ir 
kumetynai — pačios svar
biausios Baisogalos “įžymy
bės,” kurias prisimena seni 
gyventojai.

Tame buvusiame dvare ir 
įsikūrė Gyvulininkystės 
mokslinio tyrimo institutas. 
Tik atsirado — ir tuoj jo 
marškinėliai pasidarė jam 
per maži. Dvaro rūmuose, 
kurie saugomi kaip archi
tektūros paminklas, telpa 
tik kelios laboratorijos. O 
šalia per paskiruosius tre
jus metus smarkiai išaugo 
instituto miestelis su nau
jais moderniais rūmais, gy
venamaisiais namais, bend
rabučiu. O buvę kumety
nai — nugriaunami. Tuoj 
ir paskutinis bus nuverstas, 
nebegadins vaizdo.

Bus suprantamiau, kam 
reikia institutui tiek naujų 
namų, jeigu pasakysiu, kad 
šiuo metu jame dirba 60 
moksliniu bendradarbiu. O 
apskritai darbuotojų jame 
triūsia net 130.

Institute yra trylika sky
rių ir savarankiškų labora
torijų, kur atliekami bandy
mai, o taip pat didelis ban
domasis ūkis.

Čia, pasišnekėjęs su kiek
vienu mokslo darbuotoju, 
gali prirašyti daugybę la
pų. Ką jau kalbėti, jeigu 
imsi gilintis iki smulkmenų 
į skyrių ar labo r a t o r i j ų 
darbus. Jokiame laikrašty
je vietos nepakaks. Knygos 
prireiks. O trumpai galiu 
pasakyti, kad pagrindinis 
instituto darbas — iešįKoti 
būdų, kaip Lietuvos kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se gaminti vis daugiau ir 
daugiau pieno ir mėsos..

Štai Lietuvos baltosios— 
pripažintą, gera kiaulių 
veislė. Bet jų produktyvu
mas' daug priklauso nuo to, 
kaip mokėsi jas auginti ir 
užlaikyti. Vienas dalykas 
turėti ir prižiūrėti vieną- 
dvi kiaules. Kitas dalykas— 
didžiulės fermos, čia jau 
visai kitais būdais tenka 
ūkininkauti.

Yra tokia paršelių liga, 
kuri moksliškai vadinasi 
atrofinis rinitas. Tai kiau
lininkų rykštė. Kiek teko 
skaityti specialioje spaudo
je ■— ir Amerikos kiaulinin
kams ji padarė daug nuo
stolių. O Baisogaloje jau
nas mokslo darbuotojas J.

Švelstys rado būdą, kaip su 
ta liga kovoti.

Kaip padidinti pieno rie
bumą? Štai klausimas, kurį 
sprendė R. Žebenka su savo 
bendradarbiais. Instituto 
direktoriui Romanui Žeben- 
kai, kai jis baigė skaityti 
savo pranešimą, smarkiai 
plojo tarptautinės moksli
nės konferencijos, įvykusios 
Maskvoje, dalyviai. Danams 
per 50 metų pavyko kar
vių pieno riebumą padidin
ti 0.9 procento. Lietuvos 
mokslininkai per šešerius 
metus juodmargių pieno 
riebumą padidino nuo 3.42 
iki 4.04 procento. Daugiau 
kaip pusę procento. Ir tik 
per šešerius metus! Svarbu, 
kad visose karvių fermose 
didėtų karvių pieningumas 
ir pieno riebumas. Todėl 
institutas visoje Lietuvoje 
kontroliuoja apie 150,000 
karvių, stebi jas. O paskui, 
veislinės atrankos būdu, 
karvių, kokybė nuolatos ge
rinama.

Stasys Danta jau nebe 
pirmus metus tyrinėja avi
ninkystės problemas. Lie
tuvos juodgalvės — geros 
avys. Bet jų veislės gerini
mu rimtai susirūpinta tik 
pokario m.etais. Tiriama, 
kaip jas reikia šerti. Pasi
rodo, daugiau baltymų pa
šare, kuriuo avys nuolat še
riamos, duoda gerus rezul
tatus. Duodant avims ko
balto — avys tapo atspares- 
nės ligoms. Tiriant naujau
siais būdais ir tyrimams 
naudojant radioaktyvią sie
rą — ieškoma, kaip užau
ginti kuo daugiau ir kuo 
geresnės vilnos.

Dabartinės paukščių fer
mos — tai ne buvusios pa
skirų ūkininkų vištidės. Da
bar vienam žmogui tenka 
prižiūrėti 6,000-10,000 vištų. 
Vystant tokį masinį paukš
čių ūkį — irgi reikia moks
lininkų žodžo. Todėl insti
tute ir į tai kreipiama daug 
dėmesio. Ir nenuostabu— 
juk tai labai svarbi, daug 
pajamų duodanti ūkio šaka.

Paprastai užauginti ver
šeliui tekdavo sunaudoti iki 
500 litrų gorb karvės pieno. 
Dabar instituto darbuotojai 
surado pieno pakaitalą. Ir 
užauginti veršeliui tereikia 
100 litrų karvės pieno. Pra
šau, kiek jau galima su
taupyti pieno ir suvartoti jį 
kaip vertingą maisto pro
duktą.

Vien gyvulių fiziologijos 
laboratorijoje, kuriai vado
vauja talentingas jaunas 
mokslininkas Zigmas Vago
ms, dirbama “šimtas dar
bų.” Čia tiriamas gyvulių 
kraujas, nustatomos jo gru
pės, siekiant išvengti gimi
ningo veisimo ir tuo pačiu 
pagerinti gyvulių, ypač ra
guočių, veislę. Čia ieškoma 
gyvulių šėrimo ir laikymo 
naujų būdų.

O viskas, kas naujo ir ver
tingo padaroma institute— 
rėk o m e n d u o j a m a kolū
kiams, tarybiniams ūkiams, 
visoms gyvulininkystės fer
moms. Mokslo laimėjimai 
pas mus netampa atskirų 
firmų nuosavybe ir paslap
timi. Jie atiduodatni visiems 
ir padeda vystyti visą res
publikos liaudies ūkį.

R. Rupeika

Japonijos firmų bankrotas
Japonijoje 1961 metais 

subankrutavo 1,102 įmonės. 
Tai žymiai daugiau negu 
1954 metais, kai bankrotų 
skaičius būvo rekordinis.

Amerikos lietuviai susipažįsta su Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo universiteto Lelevelio sale.

KRISLAI
(Tąsa iš Ujo pusi.)

vės.”” Juk tokių prajovų nė
ra matęs nė vienas amerikie
tis, kuris paskutiniais laikais 
lankėsi Lietuvoje. O jų jau 

.yra keletas šimtų.
| Ne, punskiečiai tokios bc- 
i protybės negalėjo iškepti. Tai 
darbas visiškai sugedusių ku
nigo Končiaus smegenų.

Gaunu ir skaitau Tarybų 
Lietuvoje leidžiamą “Mokslei
vį.” Tai labai gražiai techniš
kai apdirbtas, rūpestingai, ga
biai, įdomiai vedamas didžiu
lis žurnalas.

Be informacijos ir pamoki
nančių straipsnelių “Mokslei
vyje” randame daug grožinės 
literatūros kūrinėlių. Dauge
lis jų labai geri. Jame ypač 
gausu jaunų poetų kūrybos.

“Moksleivį” užpildo beveik 
vien moksleiviai. Bet šių metų 
8-tame numeryje telpa įdomus 
Jono Ragausko straipsnis “Cla
ra Facta” (“Aįškūs faktai”). 
Tai ištrauka iš jo naujės kny
gos. Formoje pasikalbėjimo 
su kunigu Algiu buvęs kuni
gas Jonas Ragauskas disku
tuoja religiją ir materializmą.

Lai kiekvienas Lietuvos 
moksleivis šį straipsnį perskai
to 1

Ir vėl keliomis ilgomis špal- 
tomis “Naujienų” redaktorius 
kartoja savo jau nudėvėtą, se
ną pasaką. Tiesa, girdi, Ta
rybų Sąjungoje nebėra kapita
listų ir kapitalizmo, taip pat, 
žinoma, nebėra dvarininkų, 
bet darbininkas esąs dar la- 
b i a u išnaudojamas. Kas jį 
taip baisiai skriaudžia? Ogi 
valstybe.

Kad socialistinė valstybė 
susideda iš žmonių, dirbančių 
už atlyginimą, neturinčių nei 
fabrikų, nei bankų, nei dvarų, 
tai lietuviško menševizmo gal
vai nieko nereiškia. Jie ly

Chester, Pa.
Su gerų draugų pagalba rengiame vakarienę 

ir kviečiame visus atsilankyti pas mus iš visos 
apylinkės. Užtikriname, jog atsilankiusieji bū
site pilnai pasitenkinę mūsų gaspadinių gamin
tais valgiais. Įvyks Spalio-October 14 d., V. L. 
Klubo salėje, 339 E. 4th St. Pradžia 5-tą vai. 
vakare.

Kviečia Apskrities Valdyba

Lawrence - Methuen, Mass.

S p.-Laisvė (Liberty}— Antrad., spalio (Oct.) 2, 1962

SPAUDOS BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

SPALIO 7 OCTOBER
MAPLE PARKE

Pradžia 1-mą Valandą Dieną

Kviečiame lawrenciecius ir apylinkiečius da
lyvauti šiame bankete. Parengimas yra svar
biam tikslui, nes spaudos išlaikymas mums yra 
svarbiausias dalykas. Šis rudeninis parengimas 
bus “Laisvės” ir “Vilnies” naudai. Tai spaudos 
vajaus pradžia. • s

Bus skanūs valgiai, naudingi sveikatai. Pra
šome atsilankyti nuskirtu laiku, kad visi kartu 
galėtume pradėti pietus.

LLD 37 Kp. ir LDS 125 Kp. Komitetai

giai tokie pat išnaudotojai, 
kaip mūsų fabrikų savininkai, 
bankų savininkai, geležinkelių 
savininkai, etc.

Su taip galvojančiu “mark
sistu” daug sunkiau debatuoti 
negu su plikiumi peštis.

Amerikos Lietuvių Taryboje 
dar nėra “tvarkos.” Ji dar 
neturi valdybos. Du susirinki
mai nieko nedavė.

Viskas rodo, kad praplėsto
je taryboje atsirado žmonių, 
kurie nebenori būti Grigaičio 
ir šimučio ant virvutės šoki
namomis beždžionėmis.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos susirinkimas įvyks 
Spalio-October 5 d., 7:30 vai. vaka
re, 9305 St. Clair Ave.

Gerbiami nariai, esate kviečiami 
dalyvauti būsimame susirinkime, nes 
reikės išsirinkti komisiją būsimam 
parengimui, kuris atsibus spalio 27 
d. Mes neturime komisijos išrinkę, 
o be komisijos negali būti parengi
mo. Komitetas (79-80)

BALTIMORE, MD.

Nuo 1-mos dienos Spalio-October 
pakeičiau savo antrašą, taigi visus 
laiškus prašau siųsti man nauju 
antrašu—Jonas Snialenskas, 243 S. 
W. 2nd St., Miami 86, Fla.

Senu antrašu — 728 Brookwood 
Rd., Md. — prašau nerašyti, nes aš 
apleidžiu Baltimore.

Jonas Smalenskas (79-80)

• SO. BOSTON, MASS.
S. P. Klubo susirinkimas jvyks 

Šeštadieni, Spalio-Oct. 6 d., pradžia 
6 vai. vakare, 318 W. Broadway. 
Jis turėjo įvykti Spalio-Oct. 7 d., bet 
tą dieną Lawrencuj jvyks spaudos 
naudai pietūs, o daug bostoniečių 
norės vykti j Lawrencu, todėl klubo 
susirinkimą perkeliame iš sekmadie
nio į šeštadienį. Prašome visus na
rius dalyvauti šiame susirinkime. 
Per ištisą vasarą nelaikėme susirin
kimų, tad susikaupė daug svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi išgirsite 
pikniko raportą.

Turėsime pasitarti dėl šio sezono 
veiklos. Kurie dar nepriklausote 
Klubui, ateikite ir įstokite.

J. Skliutas, pirm. )77-79)



I litlerio krikštasūnis Įvairios Žarnos

I

į

Netolimam nuo Skrantono 
Clarks Green miestelyje yra 
gana šiltai įsikūrę veltėdžių 
misijonierių grupė, kurie yra 
siuntinėjami i Azijos,. Afri
kos ir Pietų Amerikos šalis 
skleisti katalikybe tarp at
silikusiu tamsiaodžiu ir bal
tųjų pavergtu tautu. Tie 
nevedę “tėveliai” išleidžia 
ir kišeninio formato maga
ziną, kurį jie siuntinėja ti
kintiesiems tikslu gauti pi
niginės paramos ju “šven
tam” darbui. Magazino var
das “Marvknoll.” Dzūkiš
kai tariant, “marės skam
baliukas.”

Neperseniai teko užeiti i 
plaukų kirpyklą, kur kita
dos pats dirbau. Tėvas su 
sūnum operuoja kirpyklą ir 
abu yra geri katalikybės rė
mėjai. tad iiems ir atsiun
čia net po du numerius mi
nėto šlamšto. Kad nenuo- 
bodžiauti, pasiėmęs viena 
pradėjau vartyti, ir štai at
siverčiu nuslani su svasti
ka. Nagi kas čia tokio? — 
•nagaivo iau. O kada nradė- 
ian skaityti, tai anrašymas. 
kaip Hitlerio krikštasūnis 
patapo “tėveliu” - misiionie- 
rium ir, matyti, ištikimai 
tnrnairia Konge Belgijos 
imnerialistams, tai ii’ matė 
reikalą plačiau anie ii pa
rašyti, kaip apie Hitlerio 
krikštasūni ir jo nirmaran- 
kio leitenanto - žudiko Mar
tino Bormanno sūnų. c

“Tėvelis” Bormannas gi
mė 1930 metais, kada Hit
leris dar tik vadovavo ru- 
damarškiniams, bet dar ne
buvo “fiureriu,” tad nauja
gimį ir pakrikštijo pagal 
protestantiškas apeigas. O 
kada jis paaugėjo ir Hitle
ris įsigalėjęs pradėjo antrą
jį pasaulinį karą, tai jau
nuolis Martinas Bormannas 
buvo atiduotas auklėjimui į 
hitlerinę stovyklą, kad iš
auklėtų gerą žmonių žudi- 
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ką, kaip ir jo tėvas ir krikš
tatėvis. Bet kada hitleriz- 
mas tapo sužlugdytas, tai. 
jaunuolių stovykla buvo už-; 
daryta, o jaunuoliai paleisti > 
kiekvienas savais keliais. •• 
Jaunasis Martinas Borman-j 
nas pasileido Alpiu kalnais 
susirasti prieglauda ir pa
sislėpti, nes gerai žinojo tė
vo atliktus darbus, tai bi-l 
jojosi į namus grįžti. Jis. 
pataikė sustoti pas turtingą į 
ūkininką ir, žinoma, pas ge-' 
ra kataliką, kuris jaunuolį 
priėmė ir paslėpė. Kartą at
ėjus katalikų kunigui, abu 
ilgai kalbėjosi, o po to jau
nuolis ėmė skaityti bibliją 
ir’evangelijas, kas jį atve
dė į gerą kelią, — persi
krikštijo į kataliką ir įsto
jo į kunigų seminariją, nes 
įsitikino, jog, pastojęs dva
sišku tėveliu, jis galės “at- 
pakutavoti” už visus jo tė
vo griekus, o ypatingai ka-i 
da jis pasimatė su popie-' 
žium Pijum XH-tuoju, ku-' 
ris jam patarė važiuoti į, 
Afriką, Kongo šalį ir atves- į 
ti prie “teisingo krikščioniš-! 
ko” kelio daug juodos rasės 
žmonių. Kadangi jie už sa-; 
vo kančias ant šios ašarų 
pakalnės tikisi gauti atlygi
nimą po mirties danguje, ■ 
tai jie nereikalauja raska-' 
žiu ant šios griešnos žeme-; 
lės ir nekovoja prieš savo 
išnaudotojus, Belgų ir kitų 
šalių imperialistus.

Tai taip tasai Hitlerio 
krikštasūnis dabar “paku- 
tavoja” tarp juodųjų Kon
go žmonių už savo tėvo ir 
krikštatėvio atliktus žmoni
jai prasižengimus ir neat
leidžiamus griekus ir “sten
giasi atpirkti” jų dūšeles iš 

velnio nagų ir įtaisyti šiltą 
vietelę danguje, po dešinei 
“dievo tėvo”. Tai ot kokiais 
gaivalais didžiuojasi tasai 
marijonų šlamštelis ir kau
lija pinigus iš lengvatikių 
tų parazitų ir imperialistų 
agentų užlaikymui.

I. Vienužis

Redakcijos Atsakymai
J. N. Gavome jūsų rašinį; 

apie mirusį architektą Vla
sova, bet negalėsimo pasi-i 
naudoti. Žiniose apie tai i 
jau buvo.

Hartford, Conn.
LLD 68 kp. narių dėmesiui

Draugai 
darbymetė

dos knygų, brošiūrų ir laik- mis. Laikraštis šaukia:
raščių. “žiūrėkite, kaip TSRS pri-

Prieš kiek laiko prez. K.e- stato Kubai militarinius
nedis, spaudos konferenci- 

... _ joje, sakė, kad iš JAV dau-prasideda musų 'T 
“Laisvės” vajus 
Mes pri valome 

smarkiai s u k rusti, gauti 
naujų skaitytojų. Lietuvos 
žmonės myli mūsų laikraš
čius.

Amerikoje, mūsų šalyje, 
tik mūsų laikraščiai paduo-į Vyriausybė suplanavo ] 
da teisingas žinias. Lietu-' tiesti du naujus vieškelius, 
vių Literatūros Draugijos' Šiaurėje jie prasidės nuo 
III apskrities konferencija, ■ Bolognos miesto ir viena 
ivyks spalio 28 d. Waterbu- į šaka eis Adrijos jūros pa- 
ryje. Tad, Hartfordo LLD ■ k> aščiu iki Bari miesto, o 
68 kp. narių susirinkimas 
įvyksta spalio 8 d., 7:30 v: 
vakare, 
tainėje. 
dalyvaukite. Privalome ap
kalbėti ateinančius įvykius.

žemaitis

kita per Romą, Naples 
--- --------pJ miestus į pietinį Italijos ga- 

Laisvės choro sve-j1^ Vieškeliai sudarys virš 
Būtinai visi nariai I W myliu ilgio kelia. Jie

Bethlehem, Pa.
Po ilgos ir sunkios ligos 

sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
mirė Adelė Zavis (Petkevi
čiūtė). Pašarvota Katinio 
šermeninėje, 2100 North
ampton St., Easton, Pa. 
Bus laidojama trečiadienį, 
spalio 3 dieną.

Muzikas J. Dirvebs

Jis dabar rūpestingai dar
buojasi priruošimui vaidinimo 
operetės “Lietuvaitė,” kurią 
Worcesterio Aido choras jo 
vadovybėje suvaidins Brookly- 
ne lapkričio 4 d.

Dėl platesnių informacijų 
prašome pasiskaityti žemiau 
paduotą pastatymo skelbimą.

OPERETĖ
“Lietuvaitė”

Rengia
“Laisves” Bendrove

f Įvyks

Lapkr. 4 Nov.
Pradžia 3 vai. popiet

J; Suvaidins

Aido Choras
f Iš Worcester, Mass.

■į vadovybėje Jono Dirvelio

Schwaben Hall
i; 474 Knickerbocker Ave.
Į Brooklyn, N. Y.

į Įėjimas $1.50 Asmeniui

HAVAJAI NUKENTĖTO 
NUO SAUSRC7

Honolulu. — Šiemet Ha
vajų salų gyventojai turėjo 
už milijonus dolerių nuo
stolių iš priežasties saus
ros ir vulkanu veiklos. Nu
matoma, kad sausra sunai
kino už $2,500,000 vertės 
cukraus nendrių.

VĖL SKANDALINA vusilJ vardais~

Washingtonas. — Reak-; New Yorkas. — Hearsto 
ciniai kongresmanai skan- laikraštyje išspausdino 
dalina pasakodami, būk iš i TSRS laivo “Kislovodsk” 
socialistinių šalių per me- paveikslą Kubos, prieplau- 
tus į Jungtines Valstijas, koje, kuriame matomas įs
iveža 15,000,000 propagan- keliamas iš laivo sunkveži-

sunkvežimius”. Taipgi jis 
jau rašo, būk Kuboje yra 

giau propagandos išveža-' net 10,000 tarybinių techni- 
l ma i kitas šalis, negu jos ' kų.
; įvežama i JAV. I-----------------
I <■ 4-

ITALIJA NUTIES DU. 1
DIDELIUS VIEŠKELIUS tvirtina, kad'Kuboje
Roma. —Italija kenčia nuo I jų bazė “galėtų būti panau- 

stokos susisiekimo keliu, dota ir militarizmo tiks-
c I

nu- j lams”.

taip, kad į abu galus bus po 
dvi važiuotos linijas.

T. SĄJUNGOS MOTERIS 
RADO AUKSO GABALĄ

Maskva. — Barnaule,, Si
bire, viena moteris kasinė- 
dama darže rado aukso 
grynuolį (gabalą), kuris 
sveria virš 11 svarų, vertas 
virš $4,500. Aukso didelių 
grynuolių retai pasitaiko 
rasti.

Maskva. — Dienraštis
“Krasnaja Z vėzdą” rašo, 
kad TSRS iki dabar dirbo 
erdvių užkariavimo srityje 
tikslu pasitarnauti moks
lui, bet kada JAV toje sri
tyje veikia militariniais su
metimais, tai gal ir TSRS 
turės keisti veiklą.

Belgradas. — TSRS pre
zidentas Brežnevas sakė: 
“Jeigu Jungtinės Valstijos 
užpuls Kuba, tai bus pasau
linis karas.”

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai skleidžia gandus, 
būk Kuboje susekė jų pase
kėjų gaują areštavo šimtus 
ir 75 sušaudė.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje spauda rašo, kad vo
kiečiai turės praplėsti pre
kybą su socialistinėmis ša
limis.

Washingtonas. — Sena
tas 72 balsais prieš 3 nuta
rė pakelti pašto persiunti
mo kainas.

Amerikos lietuviai lankydamiesi Vilniaus V. Kapsuko 
vardo universiteto skaityklose žiūri Jungtinėse Amerikos Vals
tijose leidžiamus lietuviškus laikraščius.

IŠKONEVEIKĖ TSRS 
KARIŲ KAPUS

G ražas, Austrija. — Ka
pinėse, kur palaidoti Tary
bų Sąjungos kariai, kritę 
kovoje prieš hitlerininkus, 
chuliganai iškoneveikė ka
pus ir sudarkė paminklą. 
Jie numušė nuo paminklo 
penkiakampę žvaigždę ir 
nulupo vario lentelę su žu-

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų militaristai 

s žve-

Maskva. —TSRS ir Suo
mija pasirašė sutartį Saimo 
kanalo reikalais. Pagal su
tartį .suomiai naudosis ir 
TSRS kanalo dalimi, kurio 
21 mylia yra TSRS terito
rijoje.

Sofija. — Bulgarija pasi
gamino Dvidešimties metų 
planą.

Akrą. — Ganos armijos 
daliniai sunaikino banditų 
gaują. Kovoje 15 banditų 
užmušė ir 250 suėmė.

Maskva. — čia1 buvo pa
garbiai priimtash muzikas 
Igoras StraHnskis, kuris 
lankosi savo gimtinėje.

T. SĄJUNGOS ŽMONĖS 
YRA JAUNESNI Už JAV

New Yorkas. —Lee Hills, 
kuris su kitais amerikie
čiais redaktoriais lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, rašo 
dienraštyje “Long Island 
Press”, kad TSRS žmonės 
proporcionaliai yra jaunes
ni už JAV.

Žemiau 30 metų' amžiaus 
yra 56 procentai TSRS gy
ventojų, arba iš 220,000,000, 
tai 123,000,000. Jungtinėse 
Valstijose žemiau 30 metų 
amžiaus yra 51 procentas 
gyventojų.

Dovanos “Laisvei”
Sekami Lietuvių Namo 

Bendrovės šėrininkai dova
nojo “Laisvei” savo serus:

Vladas Daniel (jau da
bar miręs), Easton, Pa., 4 
Šerus.

D. ir M. Binkauskas, Eli
zabeth, N. J., 4 šėrus.

Peter Vaichionis, Cran
ford, N. J., 1 šėrą

Širdingai ačiū už dova- 
nas. .

Viešnia, kurios pranešimą girdėsime 
spalio 6-tos vakarą, Schwaben salėj

Ksavera B. Karosiene

Be pranešimų iš to suvažiavimo, kalbėtoja turės 
daug ko kito įdomaus papasakoti iš apkeliauto apie 
pusės pasaulio. Po suvažiavimo, taikos delegatė Karo
sienė lankėsi Havajų salose ir viešėjo Indijos didmies
čiuose. Grįždama pabuvojo Lietuvoje ir Vak. Europos 
miestuose. Dabar keletą dienų ji viešės mūsų apylinkėj. 
Ši yra vienintelė proga ją susitikti, jos raportą girdėti.

įdomu bus Karosienės svarbius pranešimus išgirs
ti. Taip pat svarbu ir ją, ryžtingą už taiką kovotoją pa
gerbti skaitlingu atsilankymu į šį susirinkimą-pobūvį.

Prakalbos jvyk&spalio 6-tą, 7:30 vakaro, Schwaben 
salėj, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus. Įėjimas nemokamas. — Rengėjai

Pagerbsime poetą Maironį
Lietuvių Literatūros D- 

jos 1-oji kuopa savo rudeni
nį kultūrinio darbo sezoną 
pradės spalio 21 d.

Tai bus žymaus lietuvių 
poeto Maironio šimtųjų gi
mimo metinių paminėjimas, 
jo nuveiktų darbų įvertini
mas.

Pataria saugotis 
žvėriųįįgps

Tularemia jungiasi su me
džiojimu ir nulupimu odų 
laukinių gyvulių, ypač lau
kinių trušių ir kiškių. Me
džiotojai turi būti atsargūs. 
Mėsininkai, virėjai ir namų 
šeimininkės privalo dėvėti 
gumines pirštines kilnojant 
ar čiupinėjant kiškius bei 
kralikus.

Tularemia yra liga lauki
nių gyvūnų: voverų, kur
mių, lapių, zuikių ir krali
kų. Žmogus gauna tą ligą 
čiupinėjant nuodingą dvėse
lieną, naudojant užterštą 
mėsą ar per įkandimą mu
sių ar erkių.

Žmogaus užkrėtimas tu- 
leramia įvyksta įvairiomis 
formomis, priklausant nuo 
metų laiko, kuriame liga 
vystosi. 60 procentų visų 
susirgimų yra votimis, žaiz
domis ir tt.

Vėliau liga persimeta į 
pirštus ar rankas, ypač žie
mą, kuomet susiduriame su 
apnuodintais gyvuliais. A-, 
kys gali būti užgautos nuo 
rankų — plaunant nuodin
gus gyvulius.

Mūsų patarimas medžio
tojams: Nekilnokite ser
gančių ar pastipusių lauki
nių gyvulių ir susilaikykite 

I šaudę pamažu slenkančius 
■ keturkojus. Toki kralikai 
|ar kiškiai gali būti užsikrė
tę tularemija.

Tokią pasargą duoda me
džiotojams dr. T. R. Van1 
Dellen. Tai praeitų metų 
pasargos kopija, kurią pa
rašė medžiotojams prade
dant šaudymo sezoną. Jei 
jau naudosite kralikų bei 
kiškių mėsą, žiūrėkite, kad 
būtų gerai išvirta.

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį mirė dr. Hugs J.’ 
Morgan, kuris surado efek- 
tyvišką antibiotiką prieš 
kralikų karštligę. J. N.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje ji

Vienas Anghj-LietiiviŲ Kalbą
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvią-Anglą Kalbą
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne ■
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 p.—Laisvi (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 2, 1962

Jūs jau skaitėte spaudo
je, kad Japonijoje įvyko ne
paprastas Pasaulinis suva
žiavimas už taiką. Jame 
dalyvavo Amerikos lietu
vių veikėja, uoli kovotoja 
už taiką Ksavera B. Karo
siene. Į tą suvažiavimą Ka- 
rosienę pasiuntė įžymi 
Amerikos moterų už taiką 
organizacija. Tai atsakinga] 
buvo pareiga. Karo šalinin-' 
kai konferenciją puolė. Mū-Į 
sų d. Karosienė garbingai 
stovėjo priešakinėse kovos 
gretose. Taikos priešams 
prieš pat jos akis siautė
jant, ji konferencijai pasa
kė kalbą už taiką.

Kartu ten pat bus ir ki
to lietuvių p o e t o,Vaciaus 
Žalionio - Pranskaus, 60 - o j o 
gimtadienio proga, veiklos 
ir kūrybos aptarimas. 
irkūrybos aptarimas.

Poetas Maironis sukūrė 
daug dainų, kurias visa eilė 
kompozitorių apvilko muzi
ka. Jo dainas dainuoja ir 
mūsų Aido choras ir solis
tai. Tad tikimasi, kad ir šia
me pobūvyje aidiečiai neat
sisakys. padąinuoti. ,

Bus deklamacijų. Neuž
ilgo rengėjai paskelbs dek
lamatorių vardus.'

Apie tai,, kas darys pra
nešimą apie Maironį, kas 
apie Vaci Žąlionį - Pranskų, 
kol kas neskelbiame, bet už
tikriname visus, kurie į šį 
kultūrinį pobūvį atvyksite, 
kad praneš imai-referatai 
bus kiekvienam labai įdo
mūs, ir visas pobūvis bus 
aukštame kultūriniame ly
gyje.

Visa tai įvyks “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke.

Galvokite apie tai visi.
Ns. .

Dėl karštų pietų 
į miškus

LLD 185 kp. rengia karš
tus pietus ir vakarienę gra
žiam parke. Įvyks šį sek
madienį, spalio 7-tą d. Iš
važiuosime nuo “Laisvės” 
salės 10-tą valandą iš ryto.

Bet, svarbiausia, turime 
žinoti, kiek dalyvių turėsi
me. Todėl, kurie manot da
lyvauti, greitai paskambin
kit bile vieną iš čia paduo
tų numerių: MI.7-5958; 
VI. 9-5428, arba MI. 1-6887. 
Rengėjai norim pasiruošti 
taip, kad visiems visko pil
nai būtų. Kviečiam visus 
būti su mumis, ir smagiai 
laika praleisime.

LLD 185 kp.

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė 9—tą “Kos
moso” satelitą.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Spalio 8 Oct., 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius dalyvauti; 
turėsime daug svarbių reikalų ap>- 
kalbėti, tai yra mūsų spaudos —i 
“Laisvės” ir “Vilnies” — vajus ijr 
penų daiktų išpardavimas. Kas tu
rite nereikalingų daiktų — auksinių, 
deimantinių ar apnešiotų drabužių, 
mes juos mielu noru paimsime, arba 
ir patys galite atvežti 29 Endicott 
St. arba pas L. Ausiejienę, 99 Pro
vidence St.

Jaskevičius, Sckr. (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalio 10 d., 7:30 
vai. vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Prašome visus narius da
lyvauti. Atsiveskite naujų narių ir 
pasirūpinkite naudingų sumanymų.

Valdyba

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai 

Spalio-Octobcr 7 d., 408 pourt St.
LDP Klubo susirinkimas prasidės 

2-rą valandą. .
LDS 33 kuopos ir LLD 54 kp. 

susirinkimai seks vėliau.
Prašome visus minėtų organizaci

ją narius atsilankyti,,, nes (yraf daug 
svarbiu dalykų aptarimui. Vasara 

I pasibaigė,' lurjme ;prdėti žieminę orš. 
ganizacijų veiklą. A- S. (-79-80)'?

OZONE PARK, N. Y. , 
Teatrininkams

New Yorko Lietuvių Liaudies Te
atro nariai ir aktoriai prašomi su
sirinkti šio pirmadienio vakarą, 
Spalio-October 8, 7:30, į “Laisvės" 
salę, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

| Turėsime perrinkti valdybą ir pa
sitarti veiklos reikalais.

I Valdyba 79-80)

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

trečiadienį, spalio 3 d., 7:30 vai. va
kare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai prašomi dalyvauti. Pa
tikrinkite mokesčių knygelę, gal jau 
reikia užsimokėti.

Prot. sek r. (78-79)

į




