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KRISLAI
Apie dvikojus žvėris. 
Tikslas pasiektas. 
Kur jų protas? 
Bendromis pastangomis. 
Turėtų būti galas. 
Ačiū, draugai rašytojai.

— Rašo A. Bimba —

Pateko į rankas ir perskai
čiau VI. Jasinsko nedidelę 
knygutę “Šūviai saulėteky.” 
Joje kalbama apie man gerai 
pažįstamą Lietuvoje vietovę į 
Kupiški. Pasakojama apie tai, | 
kaip karo i 
rpūsų senosios tėvynės kampe
lyje siautėjo hitlerininkai ir jų 
lietuviškieji sėbrai Jaučius, 
Kulikauskas, Liovė, Kaulakis, 
Sabaliauskas, Pelkauskas, Ma
žylis, Alasevičius ir kiti.

Kiek jie ten nekaltų žmone- j 
lių išžudė, kiek jie ten ašarų 1 
ir nekalto kraujo sugėrė ' 
Kaip, o kaip toji lituviškoji 
šventa žemė tokius žvėris ga
lėjo panešti’

Kur tie dvikojai žvėrys 
šiandien ?

Autorius sako, kad vienas ki- į 
tas jų tapo po karo sučiupti ir klas, sūnus seniau buvusio 
tinkamai nubausti. Bet, aišku, Anglijos socialistų premje

ro. MacDonaldas Kinijoje 
buvo virš keturias savaites, 

j tarėsi su jos vadais, techni
kos specialistais, darbinin
kais ir žemdirbiais. Jis išva
žinėjo virš 7,000,000 mylių.

MacDonaldas ’ sako, kad 
Kinijos ekonominė padėtis 
žymiai gerėja. Nors per 
dvejus pastaruosius metus 
ten javų derlius buvo nu
kentėjęs iš priežasties saus
ros ir klaidų, bet Kinijoje 
nuo bado ne’i vienas žmogus 
nemirė. Prie senos tvarkos, 
tai būtų mirę šimtai tūks
tančių, o gal ir milijonai 
žmonių. Dabartinė Kinijos

Tarybą Sąjunga, Atomų bombos ir karo bazės Vėliausi įvykiai

Jungtinės Tautos, N. Y.— ;nių runkelių suima apie 30,- 
Jungtinių Tautų ekonomi-į 000,000 tonų, gi baigus Sep-j 

I nių reikalų Biuletenis rašo, į tynerių metų planą, 1965 
kad 11961 metais Tarybų Są
jungoje 70 fabrikų perdir
binėjo iš Kubos gautą nen
drių medžiagą į cukrų.

1962 metais Tarybų Są- 
j junga iš cukrinių runkelių, 

metu tam garsiam | kurių auginimo kiekis nuo
latos didėja, ir iš gautos mažai pastatė fabrikų ža- 
nendrių žalios medžiagos iš liosios medžiagos perdirbi- 
Kubos pasigamins iki 9,-imui į cukrų—jie žaliąjąme- 
000,000 tonų cukraus. įdžiagą gabeno 

Tarybų Sąjungoje cukri- Valstijas.

metais, jų bus suimta iki 
51,000,000 tonu. 7 ' u

Kuba 
pirmąją 
minime, 
tacijas 
Valstijų kapitalistai, tai jie

užima pasaulyje 
vietą cukraus ga- 
bet kada ten plan- 
valdė Jungtinių

į Jungtines

Kinijos ekonominė 
padėtis gerėja

Honkongas. — Iš Kinijos 
■sugrįžo Malcolm MacDonal- 
lt _ . • t •

kiti jų paspruko į užsienį il
gai kur nors šiandien mūsų ša
lyje po Dėdės Šamo skvernu 
pasislėpę maišėsi su gerais, pa- | 
(toriais žmonėmis.

Perskaičius šią knygutę, pri- 
«iminė man tūlų dviejų mote- 
_ elių viešas pasididžiavimas, 

-kad jos turinčios pilną teisę 
sveikintis bei draugauti su to
kiais impulevičiais, kulikaus- 
akis, jančiais, paškevičiais.

Turite teisę, sesutės, turite. 
Turite teisę su žmogėdromis 
ne tik sveikintis, bet ir bu- 
čiuots. Nieks jums tos “gar
bės” nepavydi.

Bet kaip su sąžine, su žmo
niškumu... imti ir spausti

ranką tam, kuris, žinai, ta liaudies vyriausybė sugebė- 
ranka paskerdė šimtus nekal- jo įvesti teisingą maisto pa-
tų vyrų, moterų, vaikų, sene
lių, tavo ir mano gimtosios že
mės sūnų ir dukrų ... Ar pa
galvojate apie tai ?!

Viskas jau buvo paruošta 
Kubą užpulti. Tai dabar vi
siems aišku ir žinoma.

Bet dabar nors laikinai ta 
šalis išgelbėta. Ir jeigu gink
lai, kurie buvo į Kubą nuga
benti, tai pasiekė, tai jie sa
ve pateisino. Ir už tai kre
ditas tenka Tarybų Sąjungai. M

šitaip aną dieną man smar
kiai bardamasis išdėstė vienas 

iki gyvojo kaulo konservaty
vus amerikietis. Jam esą bai
siai, baisiai pikta, kad per 
mūsų diplomatijos žioplumą 
“vėl mūsų priešai laimėjo di
delį moralinį mūšį.’’

PORTUGALIJA PRIEŠ 
INDIJĄ

Lisabonas. — Portugali
jos vyriausybė pareiškė, 
kad ji nesutinka, 
JAV vartotų karo bazę! 
A,zorų i 
ginklų į Indiją. Mat, prieš 
kiek laiko Indija jėga išva
rė portugalus iš jų kolonijų 
Indijoje.

idant

Kaip, nekalbėsite, bet da
bartinis indusų ir kinų karas 
istorijon įeis vienu iš bepro
tiškiausių karų. Juo greičiau 
bus baigtas, tuo lengviau bus 
kvėpuoti.

Indijos premjero Nehru at
sisakymas derėtis dėl baigimo 
šio pragaištingo konflikto yra 
nepateisinamas.

a, kad visaGaila, labai 
eilė mūsų šauniųjų vajininkų 
šiemet tapo lig parblokšti ir 
negali aktyviškai dalyvauti.

Kaip tik tas uždeda dides
nę atsakomybę ant tų, kurie 
dar pajėgiame krutėti. Taip 
turėtų jaustis kiekvienas lais- 

4rietis,. kiekvienas mūsų laik
raščio “Laisvės” ir visos dar
bininkiškos spaudos patriotas.

Vajus tuoj jau bus įpusėjęs. 
Ar jau esame pasiekę pusę 
pasibrėžto tikslo? Na, o juk

dalinimą ir krizę pergyve
no. Šiemet daug daugiau 
grūdų suėmė, kaip per tre- 
jis pirmesnius metus, ypa
tingai buvo geras rudeninis 
derlius.

Gerėja ir gamyba. Shan- 
gajaus mieste 1961 m. pir
mais šešiais mėnesiais buvo 
pagaminta. .400,00£L ..p o.r ų 
avalynės iš plastmasės, o

jau pagamino 2,400,000 po
rų. 1961 m. per šešis mėne
sius buvo pagaminta 9,490,- 
000 porų iš gumos avaly
nės, o šiemet per tiek pat 
laiko jau pagamino 22,630,- 
000 porų. 1961 m. per šešis 
mėnesius Šanghajaus in
dustrija pagamino 160,000 
dviračių, o 1962 m. jau 360,- 
000.

Vandalai padaro 
daug žalos

Islip, N. Y. —Vandalai 
baisiai daug žalos padarė

lt UULLi IYCV1 V ' 1 • 1 v v * • j

salose gabenimui i f1 V1???, bažnyčioms jų tarpe

mes galvojame apie tikslo pa
siekimą su geroku kaupu.

Kam pinigus dar vis tebe- 
renka kun. Končiaus RAL
FAS”? Kur tos aukos eina?

Juk aiškinama, kad Vaka
rų Vokietijoje viešpatauja di
džiausia gerovė, toli pralen
kusi socialistiniuose kraštuose 
gyvenimą. Tai kam bereika
lingas neva šelpimas ten už- 
kliuvsių lietuvių?

Per akis apgaudinėja žmo
nes tie, kurie sako, kad jie iš 
“BALFO” šelpia lietuvius Lie
tuvoje, arba kur nors Tarybų 
Sąjungos gilumoje.

katalikų Šv. Jono bažnyčiai, 
o dar daugiau mokyklai.

Tik rugsėjo mėnesį baigė 
statyti ir įrengti Mulligan 
Junior High mokyklą, ku
rios pastatymui ir įrengi
mui buvo išleista $2,700,000.

Vandalai ją taip sukone- 
veikė, kad tapo nutrauktas 
mokymas, kol mokykla bus 
sutaisyta. Mokyklos virši
ninkai skiria $100 tam, kas 
pagelbės suimti vandalus.

Prieš kiek laiko buvau ga
vęs rašytojo M. Sluckio auto
grafuotą novelių rinkinį “Ge
riau mums nesusitikti,” o šio
mis dienomis savo naują kū
rinį “Ryt bus gražu” prisiuntė 
rašytojas Jonas Šimkus. Ačiū 
jums, draugai. Stengsiuosi su
sirasti laiko perskaitymui. Bė
da su mumis ta, kad mes ne
beturime nei laiko, nei ener
gijos perskaityti viską, ką jūs 
ten toje mūsų mieloje Lietuvo
je parašote-sukuriate.

VEIKĖJA REIKALAUJA 
GRĄŽINTI PASPORTĄ
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Komunistų 
partijos pirmininkė Eliza
beth Gurley Flynn teismo 
keliu reikalauja, kad jai 
grąžintų pasportą. Pereitą
jį sausio mėnesį JAV vals
tybės departamentas atėmė 
jos pasportą, nes ji komu
nistė.

Kubos reikaluose
; Washingtonas. — Kuboje (vo”. Kartu išvyksta ir 400 

Tarybų : nutraukti paveikslai rodo, | tarybinių specialistų.
j įrengimai j Kuba griežtai atsisakė 

visas j jau sugriauti ir raketos su-'leisti išvežti “IL-28” lėktu- 
- ------L,--------------- _ —įkrautos į Tarybų Sąjungos vus, nes tai būtų Kubos nu- 

atominių bombų, tol pašau-, JAy militaristai aiški laivus išvežimui/ ‘ .ginklavimas, idant ji nega- 
"" ”------------------------------------------------------------------ TSRS pasižadėjo bendra-!^ J°kl0S invaz*J°s atrem-

Sofija. — Bulgarijos Ko
munistų partijos suvažiavi
me kinų broliškas delega
tas Wu Hsiu-čanas kritika-

sudarė taikai pavojų
Maskva. — Tarybinė Sąjunga, tai ir tos bazės 

spauda rašo, kad kol eis ap- yra arti iš TSRS. ’ 
siginklavimo varžybos, už- Sąjungos vidutinio dydžio j kad visi raketų 
sienyje bus Jugtinių Valsti- raketos gali pasiekti 
jų karo bazės,' prikimštos ’ tas bazes, 

lyje nebus ramumo, 
žmonija negalės laisviau at
sikvėpti.

Washingtonas. — Čionai 
militaristai aiškina, k a d 
Jungtinėms Valstijoms ka
ro bazės kitose šalyse yra 
“daugiau reikalingos poli- 

itiniai, kaip militariniai”.
Dabar jau raketomis ga

lima pasiekti Tarybų Są
jungą iš eįAV. JAV “B-52” 
ir “ 
tolimo siekimo—jie gali pa
siekti TSRS centrus, prie 
to, JAV turi devynis “Pola
ris” submarinus, kurie ve
žasi 144 atomines raketas. 
Gi bazės, kurių kitose šaly
se randasi apie 500, yra ži
nomos ir Tatybų Sąjungos 
militarinėms jėgoms. Jeigu 
iš tų bazių yra arti Tarybų

bombonešiai yra

° kad JAV bazės kitose šaly
se, karo atsitikime, galėtų i darbiauti su Jungt. Valst 
patarnauti tik artimesnio |J A V karo laivai galės jų 
siekio bombonešiams, papil- išvežimą patikrinti jūroje, 
dymui kuru ir bombomis i tai yra, ant TSRS laivų, 
tolimi siekio bombonešių ir 
kitiems taktikiniams veiks-' 
mams.

JAV politiniai vadai sa
ko, kad jos dar reikalingos 
ir palaikymui JAV talkinin
kų ūpo. Išėmimas karo ba
zių iš kitų šalių vestų prie 
pakrikimo karo sąjungų.

Londonas. — Anglijos i 
premjeras Macmillanas rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos tartųsi su Anglija 
pirm vartos atomines bom
bas ne tik iš tų bazių, ku
rios randasi Anglijoje, bet 
ir iš kitų.bazių užsienyje.

Havana. — šešias rake-,vo Tarybų Sąjungą Kubos 
Į tas patalpino ant TSRS lai-1 klausimais. Jis sakė, kad 
vo “F. Kurčąrovo” denio, o negalima imperialistų paža- 
aštuonias ant laivo “Anošo-dais pasitikėti.

Ui giusigioklavint^

Karo veteranai L (Tarybų Lietuvoje 
rado skystos naftos

VILNIUS, lapkr. 3 (EL- 
TA). — Puikią dovaną pa
ruošė Didžiojo Spalio 45-o- 
sioms metinėms Lietuvos 
geologai. Beveik ketverius 
metus jų vykdomos naftos 
paieškos atnešė laimėjimą. 
Trijuose struktūrini u o s e 
gręžiniuose res pu b Ii k o s 
pietvakarinėje dalyje, gauti 
skystos naftos pavyzdžiai.

Tolesni gręžimo darbai 
bus išplėsti vakarinėje res
publikos dalyje, kad būtų 
atskleista pagrindinė struk- 
tūrų prigimtis ir surasti 
Baltijos žemumos rytinio 
šlaito naftingi kontūrai.

parduoda akis
New Yorkas. — Dienraš

tis “The Long Island Daily 
Press” paskelbė^ kad Antro
jo pasaulinio karo vetera
nas, gyvenąs Lynbrooke, 
parduoda savo akį už $60,- 
000, nes jį prie to verčia fi
nansiniai reikalai.

Kitą dieną J. K. Williams, 
taip pat to karo veteranas, 
gyvenąs S. Ozone Parke, 
paskelbė, kad jis parduoda 
savo akį už $40,000. Sako, 
kad jam kitos išeities nėra, 
nes žmona serga džiova, jie 
turi penkis vaikus, namo 
“morgičiai” nemokėti, o dar 
yra ir kitokių skolų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungt. Tautų politinis ko
mitetas 85 balsais, prieš 25 
susilaikiusių, priėmė 37-ių 
neutrališkų valstybių rezo
liuciją, kurioje reikalauja
ma nuo li963 m. sausio 1 d. 
nebedaryti atominių bombų 
bandymų. Kitą rezoliuciją 
buvo pateikę JAV ir Angli
ja, kurią komitetas 50 balsų 
(prieš 12 balsų) taip pat 
priėmė.

Diskusijų metu V. Zori
nas, Tarybų Sąjungos dele
gatas, tarp kitko, sakė: 
“Kubos klausime Jungtinės 
Valstijos buvo pristumę 
pasaulį prie atominio karo 
kranto... Nuo jo pasaulį iš
gelbėjo tik Tarybų Sąjun
gos vyriausybės pasielgi
mas... Tas įvykis dar dau-

giau reikalauja, kad prie 
nusiginklavimo reikia sku
biau eiti”.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Arthuras H. Dean sa
kė: “Iš savo pusės galiu pa
reikšti, kad Jungtinės Vals
tijos pasižada pilniausiai 
remti kiekvieną siekį, kuris 
vestų prie nusiginklavimo 
ir taikos pasaulyje”.

“Pravda” irMaskva.
kiti TSRS dienračiai iš
spausdino Jungtinių Valsti
jų prezidento Kenedžio pa
sveikinimą. Tarp kitko, Ke
nedis sakė: “Tarybų Sąjun
gos nacionalės šventės pro
ga, aš varde Jungtinių 
Valstijų žmonių, siunčiu ge
riausius linkėjimus Tarybų 
Sąjungai”.

Kaune mirė akad 
Antanas Purenąs

Lapkričio 5 d. Kaune mi
rė įžymus mokslininkas— 
Kauno Politechnikos insti
tuto profesorius, Lietuvos 
Mokslų akademijos narys 
Antanas Purenąs. Jis buvo 
82 metų amžiaus. Gimė 1881 
m. vasario 16 d. Jatkonių 
kaime, dabartiniame Kupiš
kio rajone.

Daugiau apie jį paduosi
me žinių sekamuose “L.” 
numeriuose.

Tuščios kalbos ir 
apsiginklavimas

Londonas. — Vakarų mi
litaristai ir “specialistai” 
skaičiuoja, kiek kuri šalis 
turi raketų, armijose, lai
vynuose, orlaivynuose žmo
nių, ir kitokių militarinių 
įrengimų.

Tie “specialistai” sako, 
būk TSRS toli siekiančių 
raketų turi tiktai 75, o Va
karai net iki 500.

Rimtesni žmonės sako, 
kad tai yra žmonių apgavi
mas ir ruošimas atominiam 
karui. Jų tvirtinimai yra 
tam, kad įtikintų Vakarų 
žmones, būk jiems nebūtų

Baltasis Namas 
ruošia planus

Washingtonas. — Dar tik 
tapo išrinktas JAV 88-as 
Kongresas, o jau Baltasis 
Namas duošia Kongresui 
pasiūlymus. Yra planuoja
mi nauji pasiūlymai dar di
desni a m apsiginklavimui, 
paramai JAV talkininkių 
užsienyje ir kiti.

Naujasis Kongresas su
sirinks 1963 m. sausio 9 die
ną. Jame demokratai turės 
68 senatorius ir 257 kon- 
gresmanus, o respublikonai 
32 senatorius ir 176 kon- 
gresmanus.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — R. L. 

Gilpatric, JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas, 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
jau išvežė iš Kubos 42 ra
ketas.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika ir Jemeno 
respublika pasirašė penke- 
rių metų militarinę sutar
tį. Egiptas ginkluos ir la
vins Jemeno gynybos jėgas.

Vientiane. —Sakoma, kad; 
princas S. Phouma pasi
trauks iš Laoso premjero 
vietos, o premjeru bus pa
vaduotojas princas Soupha- 
nouvongas.

PAGERBĖ MIRUSIĄ 
ROOSEVELTIENĘ 

Jungtines Tautos, N. Y.—
Jungtinių Tautų asamblėjos karas pavojingas. Supran- 
nariai atsistojimu pagerbė 
mirusią Eleanorą Roosevel- 
tienę. Kai kurie iš dalyvių 
ją asmeniniai pažino, nes 
vienu kartu ji buvo JAV 
delegacijos nare Jungtinėse 
Tautose.

tama, kad “specialistų” tie 
skaičiai yra tik iš piršto iš
laužti, nes nei viena valsty
bė savo apsiginklavimo vie
šai nepaskelbia.

KINIJOJE PAMINĖJO 
TSRS SUKAKTI

^Pekinas. — Kinijoje buvo 
paminėta Tarybų Sąjungos 
45-ių metų revoliucijos su
kaktis. Pekine kalbėjo Ki
nijos Komunistų partijos 
centralinio ko m i t e t o ir 
TSRS—Kinijos Draugišku- 
Mo Sąjungos pirmininkas. 
Laikraščiai daug rašė apie 
TSRS suteiktą pagalbą ki
nu liaudžiai, v

Washingtonas. — Pirma
dienį, lapkričio 12 d., prezi
dentas Kenedis šaukė į pa
sitarimų asmenis, kurie ve
dė derybas su TSRS ir 
Jungtinių Tautų vadovybe 
Kubos reikalais.

E. Meadow, N. Y. La
kūnas D. Federis, iš Jersey 
City, su savo privatiniu 
lėktuvu, nukrito ant namo. 
Jis pats užsimušė, užmušė 
17-kos mėnesių kūdikį ir 
tris asmenis sužeidė.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos socialistai kritikuo j a 
Adenauerio užsienio politi

Damaskas. — Saudi Ara
bijos valdžia sako, kad 
Jungtinės Arabų Respubli
kos karo laivai iš Raudonų
jų jūrų bombardavo du 
Arabijos kaimus.

Barcelona, Ispanija. — 
Nuo didelių lietų upės išsi
liejo iš krantų ir padarė 
daug nuostolių. Apie 5,000 
žmonių liko benamiais.

Lockport, N. Y. — Mirė 
abudu tėvai, bet jų sūnus 
Theodore Rooseveltas neži
nos to iki Kalėdų, nes jis 
išplaukęs ant atominio “Po
laris” submarine į slaptą 
misiją.
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Mire šviesi moteris
SU MIRTIMI ELEANOROS ROOSEVELTIENĖS 

pasaulis neteko įžymios visuomenininkės, didžios huma
nistės, rašytojos, žurnalistės, kalbėtojos. Ji mirė lapkri
čio 7 d. savo namuose Niujorke. Sirgo mažakraujyste 
apie šešias savaites. Ji buvo sulaukusi 78 metų amžiaus. 
Jos palaikai palaidoti greta josios vyro, buvusio prezi
dento Franklin D. Roosevelto, Hyde Parke, N. Y.

Visas pažangusis pasaulis lenkia galvą prieš miru- 
siąją Eleanora Rooseveltienę dėl to, kad ji visą savo su
brendusį gyvenimą, kiek mokėdama ir pajėgdama, dir
bo josios, pažangiosios žmonijos naudai.

Kai velionis Franklin Delano Rooseveltas buvo ša
lies prezidentas, o Eleanora—First Lady of the Land 
(Pirmoji šalies moteris), jinai visiškai savystoviai dar
bavosi, plačiai važinėdama po mūsų šalį ir net po pasau
lį, kovodama prieš reakciją. Prezidentui Rooseveltui mi
rus (1945 m. bal. 12 d.), jinai tebetęsė savo darbą. Ji ko
vojo prieš visokius raudonbaubius, prieš inkvizitorius, 
prieš tuos, kurie puola pažangesnį žodį, pažangesnį žmo
nių judėjimą. Dėl to ją pažangioji visuomene visuomet 
gerbė, o reakcionieriai—makartistai ir kitokie ameriki
niai fašistai visaip biauriojo taip lygiai, kaip ir josios 
buvusįjį vyrą prezidentą F. D. Roooseveltą.

Tai priminę, nesakome, kad Eleanora Rooseveltienė 
čia ir ten nepadarė klaidų—ji, kaip ir kiekvienas žmo
gus, nebuvo neklaidinga. O vis tik jos gerieji darbai toli 
nusveria silpnuosius.

Gimusi turtingoje šeimoje, augusi ištaigingai, ji vi
suomet suprato, kad žodžiu ir raštu reikia kovoti už 
progresą, už žodžio ir susirinkimų laisvę, už taiką.

Eleanora Rooseveltienė—reta tokia amerikietė, ir 
JAV ir pasaulio žmonės visuomet ja prisimins su pagar
ba!

Po rinkimu • i

KONGRESINIAI RINKIMAI praėjo. Praėjo mela- 
vimosi, šmeižimosi 'vajus, kuris JAV žmonėms., labai 
įgriso, nes kandidatai lindtuį spaudą, ir į radiją, ir į te
leviziją. Ir jų melagingų pagyrų ir kitų šmeižtų žmones 
turėjo klausyti.

JAV 88-asis Kongresas ir vėl turės daugumą De
mokratų partijos narių, bet prezidentas Kenedis nėra 
tikras, kad Kongresas parems visą jo programą, kurią 
jis jam patieks. Dalykas tas: daug jo partijos narių-de- 
mokratų jo programos neremia!

Rinkimai parodė, kad kai kuriose pietinėse valstijo
se—pav. Oklahomoje ir kt., jau pradeda įsivyruoti res
publikonai. Tai gal būt neblogai, kadangi per ilgus me
tus ten viešpatavo tik demokratai-rasistai. Floridoje 
kongresmanu išrinktas Claude Pepper, kadaise buvęs 
gan pažangus senatorius. Ar jis ir dabar laikysim tų 
principų, kurių kadaise laikėsi, nieks negali tikrai pa
sakyti.

— o —
SVARBU TAI, KAD Kalifornijoje prakišo Richard 

Niksonas (Nixon). Jis, kaip žinia, buvo pasišovęs būti 
tos valstijos gubernatorium, o vėliau ir vėl kandidatuoti 
į JAV prezidento postą. Bet Kalifornijos balsuotojai 
jį atmetė!

Turime atsiminti, kad Niksonas pradėjo lipti į vir
šų makartistiniais laiptais. Jis—aršus raudonbaubis. 
Tai parodė jo veikla Kongrese, ir vėliau būvant vice 
prezidento poste. Jei jis būtų anti-komunistiniu arkliu
ku įjojęs į Kalifornijos gubernatoriaus palocių, būtų 
buvę blogai. Dabar Niksonas jau sugiedojo paskutinę 
savo dainelę—jis jau nebus tas, kas buvo. Jis labai pyks
ta, siunta, bet nieko nebegali padaryti!

Svarbu ir tai, kad Indiana valstijoje prakišo rinki
mus į senatą Homer E. Capehart; jis taipgi buvo išmes
tas į politinį šiukšlyną, šis asmuo—labai didelis revo
liucinės Kubos priešas. Kiek jis prirėkė už tai, kad JAV 
darytų Kubon invaziją!..

— o —
88-A J AME, KAIP IR 87-ajame Kongrese viešpataus 

kapitalas. Darbininkai jame draugų turės ne daug. Nė
ra į Kongresą išrinkta jokio įžymesnio unijisto darbi
ninko. Nėra mokslininkų, nėra menininkų, nėra rašyto
jų. Renkami buvo politikieriai-politikieriukai, kurie že
mai galvas lenkė kapitalistų partijoms—Demokratų ir 
Respublikonų. Tai vis daugiausiai advokatų profesijos 
žmonės.

• Bendrai, papstaruoju laiku turčiai pradėjo patys 
lysti į Kongresą ir į valdvietes. Niujorko valstijos gu
bernatorius Nelsonas Rockefelleris—multimilijonierius. 
Michigano valstijos gubernatorium dabar bus automo
bilių magnatas-milijonierius Romney. Pennsylvanijos 
valstijos gubernatorius—turčius respublikonas Scran
ton.

Kapitalistai kaž kaip pradėjo nepasitikėti visokiais 
poHtikieriukais, prieš juos šliaužiojančiais; patys kapi
talistai lenda į valdvietes.

Seniau to nebūdavo.
Viso to išvada aiški: jei darbo žmonės nori, kad
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DAR DĖL LIETUVOS 
GYVENTOJŲ SKAIČIAUS

Įžymus Lietuvos žurnalis
tas J. Paliukonis rašo (ima
me ištraukas iš “Vilnies”) 
apie tūlo Audėno sapalioji
mus dėl Lietuvos gyventojų. 
J. Paliukonio žodžiais:

Pateko į rankas gana sena 
žinia apie vieną buvusio že
mės ūkio ministro liaudininko 
Audėno pranešimą. Jame na
grinėti Tarybų Sąjungos gy
ventojų surašymo duomenys 
apie Tarybų Lietuvą. Surašy
mas parodė, kad 1959 metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 
2,711,445 gyventojai, jų tarpe 
lietuvių 79.3.2 procento. Pa
gal Audėno išvedžiojimus iš
eina, kad, esą, “trūksta” apie 
150,000 gyventojų. Ir buvęs 
smetoninės vyriaus y b ė s mi
nistras tuoj daro išvadą:'gir
di, tiek gyventojų esą ‘‘išnai
kinę bolševikai.” žinoma, to
kią išvadą Audėnas daro ne 
kokiais nors rimtais duomeni
mis ar faktais pasiremdamas, 

i bet iš piršto išlaužęs, į lubas 
pasižiūrėjęs, vadovaudamasis 
vien tuo, kad tai patiks jo 
reakciniams sėbrams. .
Ką gi dėl to gali pasakyti 

galvojąs žmogus? J. Pa
liukonis atsako:

Išaiškinus hitlerininkų ir 
buržuazinių nacionalistų žvė
riškumų duomenis visoje Lie
tuvos teritorijoje, pasirodė, 
kad tie budeliai išnaikino apie 
500,000 taikių gyventojų ir 
apie 200,000 karo belaisvių 
bei iš kitų kraštų atgabentų 
žmonių. Taigi, viso Lietuvos 
žemėje Vokiški ir lietuviški fa
šistai suguldė apie 700,000 
žmonių. Tiesiog šiurpu ir pa
galvoti apie tokią baisenybę. 
Bet kada dabar ką tik pasi
baigusiuose dviejuose Impule- 
vičiaus ir jo sėbrų procesuose 
kaltinamųjų suole, sėdėję bu
deliai ramiai pasakojo, kaip 
jie šaudę stiguldytus į duobes 
žmones, vaikus, ‘senius, vyrus 
ir moteris, įietbhka’ ’stebėtis. 
Arba pask laidžius (specialioj ę 
parodoje išstatytų^ i., albumus 
su pokarinių Lukšos'' ir pana
šių tipo banditų nužudytųjų 
beginklių valstiečių nuotrau
komis, gali patikėti, kad ligi 
tokio žvėriškumo gali nuslysti 
žmogaus vardo neverti niek
šai.'

J. Paliukonis prideda dar 
tai:

Lietuvos reikalų “žinovu” 
besidedąs, ponas Audėnas tu
rėtų žinoti, kad į Lietuvos gy
ventojų skaičių atsiliepė ir ne
mažo skaičiaus lenkų išvykimas 
iš Vilniaus krašto. O iš Klai
pėdos krašto hitlerininkai pa
traukė su savim beveik visus 
gyventojus. Daug Lietuvos 
žmonių yra išsikėlę į gretimą 
Kaliningrado sritį, buvusius 
Rytprūsius, kur senieji gyven
tojai! taip pat išsiblaškė su 
hitlerininkais.

Štai, visos tos priežastys-, 
dėl kurių Lietuvos gyvento
jų skaičius 1959 metais bu
vo mažesnis, negu turėjo ir 
galėjo būti! Bet ar akli au- 
dėnai tai supras? O jei su
pras, ar jie turės drąsos pa
sakyti, kad pirmesniuose 
savo plepėjimuose jie ųiela- 
vo?!

APIE V. KUDIRKĄ, 
“VEIKSNIUS” IR 
SUSKILUSĮ VARPĄ

žurnalistas R. Karuža ra
šo “Tėvynės balse” (š. m. 
num. 85) apie tokį dalyką:

Simbolika -— geras daly
kas. Simbolika *— kartais bū
na prasminga ir labai daug 
pasako. Kad ir .fiuo atveju.

Tik paklausykit.
Jungtinėse Amerikos Vals

tijose einančio “Sėjos” žurna
lo š. m. 2^me numeryje iš
spausdintas Jurgio Kate ivos 
straipsnio “Paminklas Dr. V. 
K u d i rkai pagerbti” tęsinys. 

Kongresas, kad valstijiniai seimeliai, kad gubernatoriai 
tarnautų jų naudai, jis privalo suorganizuoti savo par
tiją, statyti savo kandidatus, ir juos išrinkti.

Netenka nė sakyti, kad tokia gadyne ateis, kad’ 
taip bus. '"'t"
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Tas straipsnis spausdinamas 
jau keturiuose numeriuose — 
ir tai dar nesibaigia. “Veiks
niai“ ginčijasi if* bhraši." "Jiau 
seniai žinoma , kad jie ir dėl 
rastos ar pąrąestos vinies ga
li savaites “seimuose“ šnekėti 
ir laikraščiuose viens kitam 
pakaušius pešioti. Bet šį kar
tą reikalas nepalyginti “svar
besnis.” Ginčas kilo dėl “var
po”.. . kapinėse.

Taigi, Čikagos “tautinėse 
I kapinėse“ sumanyta pastatyti 
Vincui Kudirkai paminklą. 
Tokia simbolika visiškai nerek 
kalinga. žinojimo lietuvių ra
šytojo ir puikaus publicisto 
paminklai tvirtai stovi Lietu
vos žemėje. Lietuvių tautos 
kultūros lobyne jam skirta 
garbinga vieta. > Todėl be rei
kalo “veiksniai” jį bando įsi
traukti ir palaidoti savo kapi
nyne. Be to, Vincas Kudirka 
buvo tikrai atsidavęs idėjai 
savo laiko Visuomenės veikė
jas. Tad “veiksniams,“ jau 
seniai žiūrintiems tik “trupi
nio aukso, g a ę.d aus valgio 
šaukšto,” tiesiog šventvagystė, 
kad ir iš tolo liesti rašytojo 
atminimą. Bet kur jiems tai 
suprasti, jeigu jie net “tautos 
vardu” bando kai ką rėkaloti.

O ginčas tai kilo ne dėl ko 
kito, kaip dėl “varpo” Kudir
kos paminkle. Mat, jame—

“. . .iškaltas įtrūkusis Ame
rikos Laisvės varpaš (gerai 
dar, kad ne pati ‘įtrūkusi’ lais
vė—R. K.). Iš pradžių ma
nyta, kad tat paminklo auto
riaus—kitataučio klaida.“

Tačiau paaiškėjo, kad tai. 
jokia klaida. Mat, “kapinių 
direktoriai” ilgai galvojo.

“Buvo kilusi mintis prie pa
minklo pakabinti tikrą var
pą... ir ko gero už atitinkamą 
smulkią piniginę auką (koks 
elgetavimas! J—R. K.) leisti 
Liet. Tautinių . Kapinių lanky
tojams, šiuo varpeliu paskam
binti. ...” ,

Tikrai gailą, kad toks šau
nus projektas'nčbuvo įgyven
dintas. Kiek būtų1 džiaugsmo 
snobam s f iri kiek “smulkių” 
“veiksniams?:! T a č4 a u visa 
kompanija ,vi3 nutarė iš
kalti pamink^, kitokį • varpą.

O sti-'dipshW .atrttfriąus ei- 
tuojamas'1 “‘kAphitiį’’vičėprezi- 
dentas”'. (<!):< Pa Daubaras ši
taip porina . .. .

“Viehas mandrapypkis, pa
sibaigus paminklo atidarymo 
iškilmėms, priėjo prie manęs 
ir išmet i n ė d a m ą s pasakė : 
‘Kam Kudirkai pakabinote su
skilusį Amerikos Varpą? Ku
dirkos varpas nebuvo suski
lęs’.“

Nors vienas atsirado protin
gesnis už kitus ir riktelėjo 
kvailių minioj; “žiūrėkite, 
karalius nuogas!”. Visai kaip 
Andersono pasakoj. Tačiau vi
sai ne kaip toj pasakoj pasiel
gė “tautinių kapinių veikėjai.” 
Užuot susigėdę,; jie puolė ka
poti vargšą “mandrapypkį” 
kaip varnai. Anot to paties P. 
Daubaro—

“Mums rūpi, kad lietuviams 
skambintų ne bet koks var
pas, bet Amerikos... Vai’-' 

1 pas.“
Tęsdamas “kapinių vicepre

zidento” pradėtą mintį, galiu 
ją ir užbaigti: “Kad ne bet 
koks, o Amerikos varpas 
skambintų ‘veiksnių’ rengia
miems ‘lietu v y b ė s ’ šerme
nims.” Pagirtinas uolumas 
tarnaujant M a m o n ai. Tik 
vargiai ar pats Vincas Kudir
ka būtų bent iš tolo pakėntęs 
tokio skambalo skambalavi- 
mą, kaip ir pačią “Sėją,” kuri 
sėja tik piktžoles.

1,220,000,000 knygų
V. Lenino vardo bibliote

kai neseniai sukako 100 me
tų. Bibliotekoje yra įvairių 
knygų 173. kalbomis, iš jų 
89 Tarybų Sąjungos tautų 
kalbomis. 1913 metais bib
liotekoje buvo i50 etatinių 
darbuotojų. Dabar čia dir
ba 2454 žmones, iš jų 62 
mokslo kandidatai. Vien 
1961 metais biblioteka su
teikė 136,606 bibliografines 
informacijas.

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Prezidentas ir Pentagonas

Dabaįį jau žinoma, jog 
Kubos krizė buvo paruošta 
ne prezidento Kenedžio ka
binete, bet Pentagone. Ne 
civiliai vyriausybes žmonės 
Kubos krizei ;planą sudarė, 
bet generolai i Ir admirolai^ 
visokie militariniai specia
listai. Jie tik laukė prezi
dento žodžio “pradėti Veik
ti.”

Paskutiniais Eisenhowe- 
rio prezidentavimo metais 
Pentagono generolai ir ad
mirolai sudarė planą, kaip 
nuversti Kastro valdžią. 
Buvo paruošta invazija, bet 
ji nusitraukė iki 1961 me
tų balandžio mėn. Eisen- 
howeris dabar sako, kad 
prez. Kenedis kaltas dėl ne
pavykusios pirmosios inva
zijos, nes planas nebuvęs 
pilnai pravestas, nesuteikta 
pilna kubiečiams pabėgė
liams militarinė parama. 
Kenedis sulaikęs Pentagono 
užmojį visomis jėgomis pul
ti Kubą.

New Yorko “World-Tele
gram!1 rašo, kad šiai Kubos 
krizeį Pentagnoas pilnai va
dovauja. Jis esąs nuo se
niai pasiruošęs blokadai ir 
invazijai. Jis tik laukė pa
togaus laiko ir Kenedžio žo
džio. Tam buvo paruošta 14 
militarinių bazių, kurios 
paskiausiomis dienomis žy
miai sutvirtintos ir žygiui 
paruoštos. Pentagonas ir 
r e s p u b 1 i k o nų vadovybė, 
taipgi monopolistinis kapi
talas vertė prez. Kenedį tik 
duoti sutikimą invazijai.

Kubos vyriausybė, maty
dama Pentagono besiruoši- 
mą naujai invazijai, supran
tamą, ruošėsi kaip reikiant 
ją pasitikti: tvirtinu .gyny
bos jėgąs. Kad sėkmingiau 
apsiginti, ji gavo Tarybų 
Tarybų Sąjungos ginklų.?

Pentagonui to ir pakako 
savo planą vykinti. Prez. 
Kenedžiui sutinkant, tuoj 
buvo paskelbta blokada ir 
nustatyta laikas invazijai. 
Tereikėjo dar vienos ki
birkštėlės, ir pasaulis jau 
degtų atominėse liepsnose.

Gerai, kad premjeras 
Chruščiovas sutiko likvi
duoti Kuboje raketų bazę, o 
prez. Kenedis sutiko invazi
jos nevykinti, tai šiuo metu 
karo pavojus laikinai atito
lintas. Tuo galima pasi
džiaugti.

Pentagono generolai ir 
admirolai, tačiau, nenu
rimsta. Jie dar vis invazi
jos neatsižada. Eisenhowe- 
ris. ir sen. Goldwater taipgi 
bara Kenedį, kam jis dabar 
atsisako vykinti invaziją.

Tai kas jiems, kad invazi
ja Kubon gali būti pradžia 
pasaulinio karo. Pentago
nas jaučiasi galingas. Jis 
turi apjuosęs Tarybų Są
jungą ir kitus socialistinius 
kratus 177 militar i n ė mi s 
bazėmis.

Pentagonas, taigi, yra ga-' 
lingiausia jėga, traukianti 
pasaulį į atominį karą. Ge
rai, kad jis, be prezidento 
.sutikimo, neturi teisės pra
dėti kur nors atominį už- 
puplimą. Baisu ir pagalvo
ti, kas atsitiktų, jei Penta
gonas nusverlamąją galią 
tūrėtų.

Attiko j i “Mata Hari”
• f.v

Antrojo pasaulinio karo 
metu dainininkė Sirena pa
garsėjo kaip antroji “Mąta 
Hari.” Pirmoji Matą Hari 
išgarsėjo Pirmojo pasauli
nio karo metu kaip sąjun
gininkams tarnaujanti šni
pė.

Dainininkes Sirenos tra
giškas gyvenimas prasidėjo 

Napolio mieste, Italijoje. 
Vokiečių hitlerininkai jau 
siautėjo Italijoje. Bomba 
ištaškė Sirenos namą. Ro
moje gyvenančią jos moti
ną pasiekia baisi žinia, kad 
jos duktė yra bombos su
draskyta. Bet Sirena išli
ko gyva ir ieškojo būdų pa
siekti motiną Romoje.

Vokiečiai suėmė ją su ke
liais amerikiečiais vykstant 
Romos link, paskaitė ją 
amerikiečiams tarnaujančia 
šnipe ir pasiuntė sunkiųjų 
darbų kalėjiman. •

Sirenai pavyko iš kalėji
mo pabėgti. O kad pėdas 
sumėtyti, tai laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad ši gar
sioji dainininkė yra mirusi. 
Tuo pačiu metu kitu vardu 
jinai nacių viršininkų klu
buose ir kitose sueigose 
dainuoja ir renka žinias 
apie jų militarinį veikimą. 
Amerikiečiams ji labai daug 
pasitarnavo.

Po Italijos išlaisvinimo Si
rena vėl savo vardu pasi
rodė Europoje ir Pietų A- 
merikoje, kaip paskilbusi 
dainininkė.

Vėliau ištekėjousi už Long 
Islando realesteitininko An
thony Panara, jinai pasto
viai apsigyveno North Bell
more, N. Y., ir dabar užsi
ima paišyba, kuri jai labai 
gerai vyksta. Savo piešinių 
jinai yra pardavusi virš 
200. Paišybos jinai, taipgi, 
mokina ir savo jaunutę duk
rytę.

♦
Du, skirtingi keliai

Nigerija yra didžiausia 
respublika Afrikoje, turinti 
apie 40 milijonų gyvėntojų. 
Jos premjeras Balewa vėdh, 
šią respubliką feodą' lipiai 
buržuaziniu keliu, daryda
mas mažyčius žingsnius pir
myn. • - '

Amerikiečių spaudos ko
respondentai Nigerijos sos
tinėje Lagos matė moderni
nių namų pastatyta, bet tuo 
pačiu metu 365,000 gyven
tojų miestas tebėra pasken
dęs lūšnynuose, purvyne. 
Mažai tesimato progreso. O 
ką jau bekalbėti apie atsili
kusią provinciją, kur tebe
gyvuoja feodalizmas ir dar 
primityvus žmonių gyveni
mas.

Tie patys korespondentai, 
nuvykę į kaimyninės Gha- 
nos sostinę Accrą, turinčią 
apie 388,000 gyventojų, jau 
ten matė didesnį progresą.

Mat, Ghanos prezidentas 
Nkrumah parinko savo jau
nai 7 milijonų gyventojų 
respublikai kitą kelią, revo
liucinį kelią. Jis paskelbė . 
parlamentui, kad Ghana, 
laimėjusi politinę revoliuci
ją, dabar turi laimėti eko
nominę ir socialinę revoliu
ciją, sudaryti liaudiškos de
mokratijos parlamentą ir 
smarkiai maršuoti į socia
listinę santvarką.

Nigerija ir Ghana, pana
šiai Indijai ir Kinijai, eina 
savais, keliais link to paties 
siekio. Bet pirmoji vos ko
jas velka, o antroji šuoliais 
pirmyn maršuoja.

Red. atsakymai
Ksaverai.—Straipsnį apie 

Vilnių gavome; tilps tru
putį vėliau. Ačiū!

Saigdnas. — Kambodžos 
valdžia kaltina Pietų Viet
namą už įsiveržimus į jos 
teritoriją ir grasina nu
traukti diplomatinius ry
šius*
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Philadelphia, Pa.
Visi renkimės prie puikaus 

parengimo
Kartais mūsų gyvenimek 

pasitaiko tokių svarbių įvy
kių, kurių mes negalime 
praleisti nepastebėję. Štai 
į mūsų miestą atvažiuoja 
Jonas Grybais-Brooklyno. ’ 
Jis parodys mums ekrane 
brangią, gražią Lietuvą. 
Mes matysime mūsų Tėvy
nę, kokia ji iš tikrųjų yra . 
šiandien. Mes matysime ; 
Vilnių, Kauną, Palangą, 
Klaipėdą ir kitus miestus. 
Mes matysime tūktsančius 
choristų, šokėjų, muzikan- 

i tų, akrobatų ir kitokių ak
torių.

Mes girdėsime jaudinau- ' 
čias lietuviškų dainų melo-' 
dijas.

Mes matysime ne tik mies
tiečių gyvenimą, bet ir kai
miečių, kaip jie prižiūri/ 
ir apdirba savo laukus. Čia z‘ 
mes matysime savo Tėvynę 
kaip veidrody. ;

Kviečiu visus, kam tik rū- ‘ 
pi mūsų brangi Lietuva ir 
jos reikalai, dalyvauti šia
me parengime.

Tas viskas įvyks lapkri- • 
čio 23 dieną, penktadienį/ 
Lietuvių Respublikonų Klu- 
!bo svetainėje, 2530 N. 4th 
St. Pradžia 7:30 vakare. .

J. A. Bekampis *•

Gilberton, N. H.
Padėkų diena

New Hampshire lietuviai . 
ūkininkai nesilaiko ameri- , 
koniškų tradicijų. Jie Šven
čia padėkų dieną tada, ką- > 
da ,nuo laukų suima derlių. 
Spalio 27 d.t draugai. Kos- , 
tautas ir Marijona Šlaitai j 
•sukvietė.^rtimas,savo gimi- , 
nes ir kaimynus,ir pąruųsė / 
škąnią yakąrienę tik iš savoj x 
derliaus/.f. .

Turiu prisipa^intį, jpg^ 
per penkiasdešimt metų gy- \ 
venant Jungtinėse Valstijų- / 
se pirmą kartą man pasitai- • 
kė taip apvaikščioti padėkų , 
dieną ir skaniai pasivaišin- > 
ti. ;

Šlaitai tuoj aus peržengs . 
80 metų savo gyvenimo ; 
slenkstį. Jie išaugino ir iš- . 
auklėjo gražią šeimą. Tai . 
seni Amerikos ūkininkai, • 
bet dabar jau sėja-sodina ; 
tik dėl savęs. Kaip ūkiniu- • 
kai, jie gauna mažą senatvės . 
pensiją, bet reikalui esant 
šeima ateina į pagalbą. Iš 
laikraščių, Šlaitai geriau- * 
šiai myli skaityti “Laisvę.” 
Pirmiau jie buvo “Laisvės” 
prenumeratoriai, o dabar : 
juos aprūpina Gricienė.

Pokylyj dalyvavo ir Pet- • 
ronė Šidlauskienė, kuri kas 
metai gausiai aukoja “Lais- . 
vės” piknikams. ' . 1^-

Gilbertonas randasi pačia- . 
ne valstijos viduryje, ir > 
ižiugu, kad ten randasi gra-' 
ms būrelis “Laisvės” prita
rėjų.

Ačiū jums, draugai, už ’ 
vaišes, aš niekad jų nepa
miršiu.

Jaunutis

TSRS YRA VIRŠ
2,500, IŠRADĖJŲ

Tarybų Sąjungoje dabar
tiniu metu yra 2 ir pusė mi ' 
Ii jono išradėjų ir racionali- , 
zatorių. Įdiegus gamyboje ‘ 
išradimus ir racionalizato- 
rinius pasiūlymus, 1961 me- ’ 
tais liaudies ūkis gavo virš * 
pusantro milijardo rublių 
ekonomijos. Stei g i a m a s 
centrinis mokslinis-tiriama- 
sis patentų informacijos ir ! 
techninių-ekonominių tyri-r 
nė j imu institutas, kurio?!
tikslas rūpintis išradimais/ 
ir jų patentavimu. -T



MIKROMEGAS

a Žiūrint pro mano akinius
MŪSŲ PREZDENTŲ 

PORTRETAI
Mūsų krašto prezidentas 

John F. Kennedy yra 34-ta- 
sai asmuo, užimąs to aukš
čiausiojo tribūno vietą (Gr. 
Clevelandas tarnavo dviem 
atvejais, tad Kennedy būtų 
jau 35-tasai prezidentas). 
Kaip jo režimą įvertins is
torija, kol kas negalima 
spręsti; tai dar peranksti. 
Tačiau 31 jo pirmtakų jau 
susilaukė “teismo dienos.” 
75 istorikai, daugiausia is
torijos profesoriai pirmau
jamuose universitetuose k. 
t. Harvard, Princeton, Yale, 
Stanford, Columbia ir kt. 
(du jų dėsto Amerikos isto
riją Anglijos universitetuo

se) — tarė savo žodį. Šis 
vertinimas neliečia tik dvie- 
tų buvusiųjų prez i d e n t ų, 
būtent: W. Harrisono, ku
ris mirė neišbuvęs savo pos
te nė mėnesio, ir J. Gar- 
fieldo, prezidentavusio tik 
pusę metų.

Vertindami mūsų buvu
sius prezidentus, istorikai 
padalijo juos į kelias kate-1 
gorijas: “didžiausius,” “ar-; 
ti didžiųjų,” “vidutiniokus,” J 
“žemiau vidutini okų” ir 
“nevykėlius.” “Didžiųjų”

mo metu (1848 m.) buvo pa
sisavinta pusė Meksikos že
mių, iš kurių pasidaryta 
net penkios valstijos. Pa
tys istorikai pripažįsta, kad 
Polkas ir jo administracija, 
savo grobuonišku darbu, 
nusidėjo “tarptautiniam 
etikos kodeksui,” tačiau į 
tai neatsižvelgta. Trumanas 
išaukštintas dėl to, kad jis 
“išgelbėjo Turkiją ir Grai
kiją iš Rusijos kėslų,” su
kūrė “Marshall© planą” ir 
“sutvirtino Vakarų Euro
pą.” O kad Trumanas ir 
Eisenhoweris palai p s n i u i 
likvidavo kone visas F. D. 
Roosevelto įvestas refor
mas, apie tai neužsimena
ma. Prie W i 1 s o n o irgi 
krašte siautėjo žiauri poli
tinė reakcija, kai federali- 
niai ir kitokie policininkai 
žmones iš lovų lupo ir į ka
lėjimus tempė...

“Vidutiniokų” grupėje yra 
daugiausia, net 12 eksprezi- 
dentų, tarp kurių matome 
H. Hooverį, W. Taftą, J. Q. 
Adamsą ir D. Eisenhoweri.

i Pastarasis net “vidutinio- 
ikų” tarpe yra pačioje uo- 
'degoje. “Žemiau vidutinio
kų” skaičiuje yra 6, tarp 

i kurių randasi ir Cal. Coo-

Į vogė šalies turtą/ir jįsdali- 
josi. O Hardingas buVo ne
tikęs prezidehta&i nd»* todėl, 
kad nemokėjo š’alį valdyti. 
Jis sąmoningai ir • tiksliai 
susidėjo su vadinama Cleve- 
lando vagių šaika, kuri plė
šė visuomenės turtą kiek 
įmanydama. Korupcija, va
gystės ir apgaulė žydėjo vi
suose jo adminis t r a c i j o s 
vartuose. Valdžioje viešpa- 

I tavo pilnutinis mo r a 1 i n i s 
bankrotas. Net trys jo ka
bineto ministrai buvo tei
siami dėl korupcijos ir va
gystės. Už tai. nemažas 
skaičius aukštų valdininkų 
pateko net į kalėjimą. Jei 
gen. Grantui galima atleis
ti už nemokėjimą valdyti, 
tai tos malonės nenus.ipel- 
no Hardingas, palaikąs ko
rupciją sąmoningai, dėl pel
no.

Tai va kokia mūsų buvu
siųjų prezidentų galerija.

PANERIŲ MILŽINAS
Vilniuje pradėta naudotis 

dar vienu didžiuliu šaldytu
vu, kuris yra Paneriuose.

kategorijon įdėta tik penki: kc^eo fizionomija.
A. Lincolnas, Geo. Washing- Po šių, seka “nevykėliai,” 

žemiausia kategorija.tonas, F. D. Rooseveltas, W. tai žemiausia kategorija. 
Wilsonas ir Th. Jeffe r s o -1 Jai atstovauja U. Grantas 
nas. Pirmojon “didžiųjų” h’ W. Hardi ngas. Gen. 
vieton jie pastatė Lincolną,'Grantas buvo geras karo 
o ne Washingtoną, kuris iš- 'vadas, jis sumušė pietinių 
vadavo mūsų kratšą iš An-; konfederatų kariuomenę ir 
glijos despotizmo, Jie (is
torikai) mano, jog išgelbė
jimas JAV nuo vidinio sui
rimo bei vergijos panaiki
nimas — yra didesnis nuo
pelnas, negu nusikratymas t

laimėjo Šiaurei pilietinį ka
rą. Bet kaip prezidentas— 
jis buvo tikras nevykėlis, 
neturėjo nei reikiamo pasi
ruošimo, nei gabumų. Prie 

.... !jo įsigalėjo visokie sukti 
Anglijos jungu. F. d/Roo- ' politikieriai, aferistai ir 
seveltas stovi trečias “di- sukčiai - apgavikai, kurieseveltas stovi trečias “di
džiųjų” tarpe, nes 1932 m. 
jis išvedė mus iš ekonomi
nio kracho, kai šalyje buvo 
18 milijomj bedarbių; lai
mingai išvedė—kiek tai lie
čia JAV — antrojo pasau
linio karo eigą, padėdamas 
sutriuškinti nacių- fašistų 
ašį, ir įvedė dideles politi
nes bei ekonomines vidaus 
reformas. Jis daug prisidė
jo ir prie Jungtinių Tautų 
organizacijos įkūrimo. Už 
jį iš 75 istorikų balsavo 55. 
Tai žymėtinas faktas. Kai 
kurie istorikai, ypatingai 
respublikonai, kuriuos Roo- 
seveltas vadindavo “ekono
miniais rojalistais,” dar ne
gali jam atleisti už įkūrimą 
“Naujosios dalybos” ir kitų 
“radikalių” reformų. Wil- 
sonas, su savo 14 “liberalių- 
jŲ punktų,” buvo pirmojo 
pasaulinio karo metu ame- 

<rikiečių vadas ir sukūrė 
Tautų Lygą. Gi Jefferso- 
nas žymiai pralpėtė ir su
stiprino JAV t e r i t o riją į 
vakarus nuo Mississippi 
upės iki Rocky kalnų. Iš 
172 respublikos gyvavimo 
metų — 40 metų prezidenta
vo “penki didieji.”

Tolygus istorikų vertini
mas mūsų prezidentų buvo 
paskelbtas ir 194 8 m. Jo 
rezultatai buvo tokie pat, 
kaip ir šiemet paskelbtieji. 
Sprendimas daryta remian
tis asmenų darbais, atlik
tais tik prezidentaujant, o 
ne prieš ar po to.

Į “arti didžiųjų” katego
riją istorikai pastatė. šešis 
buvusius šefus, tarp kurių 
matome A. Jacksoną, T.

o o s e v e 1 tą, J. Polką, H. 
'Vrumaną, J. Adamsą ir Gr. 
Clevelandą. Kai kurie į šią 
klasifikaciją pateko dėl kiek 
keistoko istorikų samprota
vimo. Pvz., Polkas įdėta 
dėl to, kad jo prezidentavi-

Laiškas iš Sočių kurorto
, Tęįa! sveikiname jus nuo 

Juodosios,;', jūros kr a n t ų. 
Šiai metais gamta pasišykš- 
tėjo mūsų tėviškėlei Lietu
vai gero oro. Nebuvo pas 
mus gero oro nei pavasarį, 
nei vasarą, prie tokių aplin
kybių be abejo sunku buvo 
tikėtis jo susilaukt 
ni. v

Tam, kad būtų 
prailginti vasarą,
tinti saulės spinduliuose, 
pasinarstyti po jūros ban
gas, nepriklausomai nuo 
mūsų gamtos kaprizų, mu
du su Regina nutarėme 
praleisti šių metų savo ato
stogas ne prie gintarinės 
Baltijos krantų, o saulėta
me mūsų Tėvynės 
gražiame kampelyje,

Pereito mėnesio 9 
Vilniaus išsileidome
nėn. Kadangi norėjosi pa
matyti nors ir per trauki-' 
nio langą tas vietas, kurio
se teko būti prieš karą ir 
karo pabaigoje, kuomet iš 
čia buvo išvytos hitlerinės 
ordos. Į pelenų ir griuvėsių 
krūvas fašistai buvo paver
tę žydinčius kaimus

ir r u de

galima 
pasikai-

tytas geležinkelis Tuapse- 
Soči, surišo Juodosios jūros 
pakrantę su plačia Tarybų 
šalimi. Prasidėjo naujų di
delių sanatorijų, poilsio na
mų statyba. Buvo išplėstas 
kurorte mokslinis -tiriama
sis darbas. Išgręžta visa ei
lė naujų gydomojo vandens 
versmių. •?.<

Nuo 1933 metų-prasidėjo 
pagrindinė kurorto rekon
strukcija. Buvo sudarytas 
20 metų kurorto vystymo 
planas. Šio plano tikslas pa
verst Soči miestu-kurortu, 
didžiuliu pavyzdin i u ku
rortinio gydymo ir poilsio 
centru. Tam tikslui Tarybi
nė vyriausybė paskyrė 1 
milijardą ir 400 milijonų 
rublių. Pagrindiniai darbai

Soči.
d. iš 
kelio-

dabartinį Minską sunk u 
bepatikėti, kad prieš kelioli
ka metų čia buvo pelenų ir 
griuvėsių krūvos, kad jų 
vietoje taip greitai išaugo 
toks didžiulis miestas, pra
monės centras su plačiomis 
moderniško m i s gatvėmis, 
žydinčiais parkais, gausia 
augmenija.

Ir taip visu keliu nuo Vil
niaus iki Juodosios jūros 
krantų matėsi kaip visas 
mūsų didžiulis kraštas dir
ba taikų kūrybinį darbą.

Už poros dienų, rugsėjo 
11 d., mūsų traukinys, susi
dedantis iš daugelio vago
nų, su Pabaltijo ir Bielaru- 
sijos poilsiautojais pribuvo buvo atlikti per pirmuosius 
prie Juodosios jūros kran- 3 metus, per tą laika pasi- 
tų. Išvažiuojant iš Vilniaus keįtė kurorto veidas. Su 
jau buvo šaltoka, artėjant nuostabiu greičiu išaugo 
į pietus oras darėsi vis šil- naujos sanatorijos, poilsio 
tesnis, o atvyykę į Soči mes’namajt teatrai ir kiti kuror- 
radome is karto puikią sau- jtiniai įrengimai.
lėtą vasarą. Nuo Tuapse iki j prasidėjęs didysis Tėvy- 
Soči mūsų traukinys ėjo ngs karas sutrukdė kurorto 
Juodosios jūros pakraščiu. augimą. Tačiau tuoj po ka- 
Iš vienos pusės matėsi jūra, ...
iš kitos — Kaukazo kalnai, augti, plėstis.
apaugę želmenija. Tai nepa- metu gydyklos kasmet at
prastai gražus vaizdas!

ro kurortas vėl pradėjo 
. Dabartiniu

lieka virš 2 milijonų įvairių
ir miestus. Po išlaisvinimo i SoSi kurortas’ k«ris R.vdymo procedūrų. Tai yra

Jame telpa 3,000 tonų sker- “ bu siasi 140 kilometr0 Juosta 100 kartų daugiau,dieno, bei mė.os gamini,. Į “ ^Xn, 'm,n?m. rSt ............~ ".......“ .........................
nrzQQ iHArmn oafiinni t-x 1 1 •l sveiką namą. Dabar ten jau 

1 viskas ne tik seniai atsta-i 
rtyta, bet ir neatpažystamai 
pagražėjo; išaugo nauji kai
mai ir miestai.

Šia proga pakelyje keletą 
valandų mes buvome apsi
stoję mūsų kaimyninės res
publikos sostinėje Minske. 
Matėme šį miestą prieš ka
rą, 11944 metais tuoj po to, 
kai Tarybinė armija išvijo 
iš jo fašistus. Baltarusijos 
sostinę fąšistai buvo suly
ginę su žemė, nepaliko ten 
nei vieno sveiko,namo, fab
riko. Dabar pasižiūrėjus į

užšaldymo kameras aštuoni ■ 
kompresoriai kas valandą i 
“įvaro’” 640,000 kilokalori- 
jų “šalčio” ir leidžia užšal
dyti 120 tonų mėsos per pa-

Temperatūrą užšaldymo 
kamerose registruoja auto
matiniai registratoriai, ne
leisdami nukrypti nuo tech
nologinio režimo. Visi mė
sos pakrovimo-išk rovimo 
darbai visiškai mechanizuo
ti, susisiekimui bei mėsai 
keltį tarp aukštų veikia oro 
traiišporteriai ir trijų tonų 
keliamosios galios liftas.

Gražinos SIdiutaites 
eilėraščiai

Gražina Skliutaitė, jauna, talentinga lie
tuvaitė. Ji tarnauja Lietuvos TSR paviljone 
Visasąjunginėje ūkio parodoje Maskvoje. 
Susitikusi su mūsų turiste V. Bunkiene, Gra
žina įteikė jai keletą savo eilėraštukų ir fo- 
tonuotraukėlę, prašydama perduoti “Lais
vės” redakcijai. Čia visa tai spausdiname.

Redakcija

VAReNA

(Skiriu Rožei Samulionienei)
Aš ir vėlei gatvelėm siaurutėm žengiu.
Daugel metų praėjo...
Atpažinti tave man sunku.
NejūČiom ašara nuriedėjo.
Stiepias mūrai balti išdidžiai.
Net klevai jiems, atrodo, pavydi.
Iškeroję alyvos plačiai,
Smalsiu žvilgsniu ilgai mane lydi.
O kai sutemos brenda laukais
Ir žvaigždelės DerėžnyČioj skęsta, 
Nušvinti tu visa žiburiais.
Artimesnės kaip tu nesurast man.

AUDRA

Barasi pušyne šakos, 
Bangos šėlsta, plakas, 
Verkia jūra žaliaakė, 
Verkia smėlio kopos.

Gintarais pakrantę barsto, 
Viesulai kvatojas,
Maurais puošia gilų karstą, 
Laižo kranto kojas.

PAVASARIS

Jau pakalnės žibuoklėse skendi, 
Išsiliejus Nėris iš krantų,
Linksmas gandas palaukėmis skrenda: 
—Duokit kelią ! Tai aš ateinu !
Atsiduso Vilnelė nuo vėjo
Ir pasuko kažkur tekina.— 
Ji pasveikint laukų nuskubėjo 
Su atbundančios saulės diena.
Jau pakalnės žibuoklėse skendi, 
Išsiliejus Nėris iš krantų,— 
Tai pavasaris kloniais jau brenda, 
Skuba nešinas puokštėm žiedų.

SUGRĮŽTU

Iš už beribio okeano
Kur staugia vėjai alkani,
Sugrįžtu pas tave, brangi tėvyne mano.— 
Ar savo sūnus dar meni?

Bučiuoti noris tavo baltą smėlį, 
Šakelę rūtos glausti prie širdies— 
O ašara sūri jau skrustuos žėri. 
Kas gi jos mįslę beatspės?

O Lietuva! žemele išsvajota!
Man noris išbučiuot kartu
Ir tavo veidą, amžiaus išvagotą, 
Ir mėlynas akis žydrųjų ežerų.

VEJAS
Vėjas, vėjas! Vėjas skrieja! 
Pasitikt skubėkit vėją!

Kas ten dreba susirietęs?— 
Gal praskris jis nepalietęs? 
Vėjas niršta, šėlsta, kaukia 
Ir nuo veido dulkes braukia, 
kaukia — ir dainuoja, 
plaukus —• ir šukuoja, 
rauna — vėjas sėja, 
plaka — glamonėja, 
laužo, lenkia, tiesia,

Vėjas
Taršo
Vėjas
V ėj as
Vėjas
Tempia iš tamsos į šviesą.

Duoki, duoki vėjui ranką!—
Nosim žemę raust pakanka!

What kind of present to give you, my dear?— 
The azure of the evening sky, 
The sunbeams playing on the water, 
A black-winged birdy and his treatful cry.

A trėatful cry. A treatful cry . . . 
Why is the fate so cruel? Why? 
Why does it make us meet and part, 
And leave alone with broken heart?

ne gu
pakraščiu buvo iki revoliucijos.

Nuo 1932 iki 1954 metų
Juodosios jūros 
pagal poilsiautojų skaičių 
yra pats didžiausias visoje naujų sanatorijų statybai ir 
Tar. Sąjungoj. Kurorto gy
domosios savybės, jo pui
kios, gerai įrengtos sanato
rijos, geras susisiekimas 
padarė Soči pasaulinio gar
so kurortu. 1959 metais čia 
ilsėjosi apie 20 tūkstančių 
žmonių iš 63 valstybių.

Iki revoliucijos Soči buvo 
paprastas provincijos mies
telis su 13 tūkstančių gy
ventojų, 55 parduotuvėmis, bar sudaromas Soči kurorto 
8 lovų ligonine, nakvynės pertvarkymo generalinis 
namais, kalėjimu ir cerkve, planas. Statomos 7 naujos 
Tai buvo vieta, kur susi- sanatorijos su 1,800 vietų, 
rinkdavo palėbaut veltė- nauja vonių gydykla. Ple- 
džiai, aukšti caro vyriausy-■ čiamas augmenijos plotas. I « „ ii**! * 1 • • 1 • v • • ♦

kurorto išplėtimui išleista 2 
su puse milijardo rublių, 
kurorto teritorija išplėsta 
iki kilom et r ų. Kasmet 
Soči poilsiauja apie 500.000 
dirbančiųjų, iš jų apie 40% 
sanatorijose ir poilsio 
muose, kiti poilsiauja ku
rorte.

Artiniausiais metais 
kurortas dar pagražės. Da-

na-

Soči

bės valdininkai, dvarininkai 
ir kapitalistai, kurie turėjo 
čia savo vasarnamius ir vi
las. Viliojo juos čia šiltas 
oras, saulė, puikūs gamto
vaizdžiai.

Tik tarybų valdžios me
tais Soči tapo plataus mas
to modernišku miestu-ku- 
r o r t u. šimtų tūkstančių 
darbo žmonių poilsio vieta. 
Pagal 1959 metų gyventojų 
surašymo davinius Soči bu
vo 89 tūkstančiai nuolatinių 
gyventojų, miesto teritorija 
padidėjo 10 kartų, kasmet 
vis didėja čia atvykstančių 
gydytis ir ilsėtis žmonių 
skaičius.

11919 metų balandžio 4 d. 
Leninas parašė dek retą 
“Apie bendros valstybinės 
reikšmės gydomąsias 
tas”. Šiuo dekretu buvo 
tik nacionalizuoti visi 
rortai, bet ir nustatyta 
grindiniai mūsų krašto 
rortų principai. Šio dekreto 
pagrindu buvo principas: 
kurortai — liaudies gero
vei.

1920 metais likvidavus 
generolo Denikino armiją 
buvo išlaisvintos Juodosios 
jūros pakrantės. Tarybų 
valdžia tuoj po išlaisvinimo 
ėmėsi žygių atstatymo ir 
pritaikymo buvusių priva
čių vilų sanatorijų, poilsio 
namų,.. gydymo įstaigų iš
plėtimui. Nuo to laiko pra
sidėjo kurorto augimas ir 
jo panaudojimas dirbančių
jų gydymui ir poilsiui.

1922 metais kurorte gy
dėsi 4,385 žmonės, buvo 
suteiktos 9,595 gydymo 
procedūros. 1926 metais li
gonių skaičius išaugo iki 
12,610 žmonių, gydymo 
procedūrų skaičius išaugo 
iki 186,902.

1928 metais buvo pasta-

vie- 
ne- 
ku- 
pa- 
ku-

Soči mes jau ne pirmą 
karta poilsiaujame, 1953 
metais mes čia buvome at
sivežę ir Delytę, ji tuomet 
buvo dar maža. Atvykti čia 
nedidelė problema į sanato
rijas ir poilsio namus, čia 
vyksta su kelialapiais, gau
tais iš darboviečių, o tie, 
kurie nori apsigyventi vieš
bučiuose arba privačiai, sė
da į traukinį, lėktuvą arba 
nuosavą auto mašiną ir 
spaudžia į Soči.

Mes apsigyvenome sana
torijoje, kuri vadinasi Bie- 
lorusija, jos vaizdelį įdedu.

Dovanokit, kad šį kart 
rašau ne mašinėle, o ranka, 
nėra tam čia sąlygų.

Perduokit linkėjimus Mi- 
zarams nuo manęs ir Regi
nos.

Lawrence, Mass.
' Pavykęs banketas

...»

Nors pavėluotai, bet rei
kia aprašyti banketą, kuris 
įvyko spalio 7 d. “Laisvės” 
paramai. Pasitaikė lietinga 
diena. Buvome nusiminę, 
bet ruošėmės ir laukėme 
saulės pasirodymo.

Apie vidudienį atvyko au
tomobilis iš New Yorko, Iš; 
jo išlipo S. Večkys, J. Gry-’ 
bas, B. Keršulienė ir tolima 
viešnia K. B. Karosienė. O 
po jų pradėjo ir daugiau at
vykti darbininkiškos spau
dos rėmėjų. Susirinko gra
žus skaičius. Gaspadinės, 
kurios sunkiai dirbo maistą 
ruošdamos, jau pralinksmė
jo, kad yra tiek svečių ir 
viešnių. Pateikė skanaus 
valgio ant stalų.

Kada svečiai pavalgė, tai 
pirmininkas S. Penkauskas 
pakvietė kalbėti Karosienę, 
kuri tik grįžus iš Japonijos,’ 
kur įvyko kongresas už tai
kos išlaikymą, lankėsi Indi
joje, Londone ir Tarybų 
Lietuvoje.

Jai būnant Lietuvoje ten 
įvyko lietuvių nacionalistų- 
hitlerininkų teismas, kurie 
buvo teisiami už šaudymą 
Lietuvos žmonių: moterų, 
vyrų, vaikų ir senelių. Net 
baisu klausytis apie tų kri
minalistų prasikaltimus, ku
rie, kad lengviau įsigyti žie
dą, tai savo aukai nukirs
davo pirštą.

Po Karosienės trumpai pa
kalbėjo: D. Jusius, J. Gry
bas, S. Večkys, D r. J. Rep
šys, B. Keršulienė ir M. Su
kackienė. Kalbėtojai tarp 
kitko, gyrė gaspadinės už 
skaniai pagamintą maistą, 
o rengėjai joms taria dide
lį ačiū. Gaspadinėmis bu
vo: M. Kazlauskienė, J. 
Šleinienė, R. Čuladienė, E. ‘ 
Kralikauskienė, A. Kodienė 
ir S. Penkauskienė. M. Kaz
lauskienė aukojo 7 pyragus. 
A. Kazlauskas savo auto- • 
automobiliu suvežė haver- 
hilliečius. Iš vyrų dirbo: P. 
Milius, F. Zula, J. Kodis, 
Ig. Čulada, V. Kralikauskas 
ir S. Penkauskas.. Visiems 
tariu didelį ačiū! Dėkui ir 
visiems ir visoms už atsi
lankymą.

Lawrence mieste padau
gėjo bedarbių. Dabar jau 
yra virš 5,000 ir tai neskai
tant tų, kuriems nedarbo 
apdrauda jau pasibaigus.

Justinas
Soči, TSRS

(Laiškas buvo rašytas K 
ir J. Rušinskams. — Red.)

Nauju vieškeliu 
apjuosė Maskvą

Maskva. — Išvakarėse 
Tarybų Sąjungos 45-ių me
tinių sukaktuvių aplinkui 
Maskvą atidarytas naujas 
vieškelis. Naujasis vieškelis 
yra 68-ių mylių ilgio, ir jis 
lanku eina per 15-ką vieš
kelių, kurie veda į Maskvą.

Naujas kelias suteiks 
progą sunkvežimiams ir au
tomobiliams, kuriems nėra 
reikalo važiuoti į miestą, jį 
apvažiuoti ir be susitrukdy- 
mo patekti į kitus kelius.

Aplinkui Maskvą dar yra 
tiesiamas ir naujas geležin
kelis, kuris tam. pačiam 
tikslui pasitarnaus.

Buvusiame JAV Kongre
se nuo Lawrence miesto 
kongresmanu buvo Thomas 
Lane. Lietuviai reakcinin
kai jį rėmė, jis juos rami
no, kad “išvaduos Lietu- . 
vvą.” Bet laike dabartinių 
rinkimų T. Lane pralaimė- 
*o. Pralaimėjo jis, kaip ir 

’ dsa eilė kitų liaudies prie- 
ų mūsų šalyje.

S. Penkauskas

Mažėja įdėjimai 
į Lotynų Ameriką

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų kapitalistų 
įdėjimai kapitalo į Lotynų 
Amerikos šalis sumažėjo. 
1962 metais kapitalo ten , 
buvo įdėta tik $5,000,000, o 
per tą pat laiką iš ten pasi
traukė $300,000,000 įdėji
mų; nes savininkai savo 
įmones pardavė.

Numatoma, kad to prie
žastis yra ta, kad ne vien 
Kuboje JAV kapitalistų 
įmonės buvo paimtos į 
valstybės nuosavybę, bet ir 
Brazilijos vienoje provinci- • • joje.
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J. Jaskevičius

MANO VIEŠNAGE LIETUVOJE
Bėgyje pastarųjų trejų įvairiais valgiais ir gėri- 

metų trys šimtai Amerikos mais — alum ir “krūmine.” 
lietuvių turistų aplankė sa- Valstybinė biskį per brangi, 
vo gimtąją tėviškę Lietuvą, tai žmbnės pasidaro nami- 

šiemet ir man teko, proga 
aplankyti Lietuvą, kurią; 
palikau 1912 m., būdamas 
jaunas piemenėlis.

Mūsų mieste Worcestery 
randasi fašistine liga ser
gantis J. Krasinskas, kuris 
per “Keleivį” šmeižia tuos 
vietos lietuvius, kurie ap
lankė savo gimtąjį kraštą 
Lietuvą. Bėgyje trejų me
tu visus lankančius Lietu
vą apskelbė sergančiais 
“komunistine cholera.” Bet 
vieną “ligonį,” kuris, lankė
si Lietuvoje kartu su “ser
gančiais” worcesterieciais, 
t. y. sandariečių kuopos pir
mininką, prie kurios ir J. 
Krasinskas priklauso, jis 
ignoravo, apie jį nieko ne
rašė.

Aš patarčiau, k a d j ū s, 
Juozeli, nuvažiuotumėt į Is
paniją pas Prancišką Fran
ką pasisvečiuoti, tai gal su- 
gįžtumėt pasveikęs nuo tos 
baisios fašistinės ligos.

Man ruošiantis kelionei, 
buvo paleista daug šmeižtų, 
ir ką tik sutinki, vis sako: 
Jokūbai, tu taip matysi Lie
tuvą, kaip matai savo ausis. 
Aš gi, nekreipdamas dėme
sio į tas pastabas, leidausi 
kelionėn. Ir štai rugpiūčio 
15 d. pasiekėm Vilnių. Mus 
pasitiko Kultūrinių ryšių
draugijos su užsienio šali
mis pirmininkas L. Kapo
čius, Vilniaus “Tiesos” ir 
radijo stoties koresponden
tai, taipgi pulkas mano gi
minių, kurie gyvena Vil
niuje, pasitiko mane su i 
pluoštu gėlių ir -pilmmaį§4 Neturėjome karvės, turėjo- 
akimis džiaugsmo ašarų, me tik dvi užkas ir vieną 
kad po penkiasdešimt me-; kiaulę, o šeima buvo nema
tą vėl pasimatėm. ža. Mėsos paragauti gau-

Kadangi mūsų, amerikie- davome tik per šventes. Da-
čių, buvome tik penki—ke
turios moterys ir aš, Vil
niaus radijo stoties vedėjas 
pribėgo prie manęs su re
kordine mašina ir prašo 
mane, kad tarčiau nors ke
letą žodžių. Sunku buvo 
man kalbėti, akys pilnos 
džiaugsmo ašarų, tai nors 
ašarodamas pasveikinau vi
sų pažangiųjų lietuvių ir 
Amerikos Lietuvių literatū
ros draugijos vardu, linkė- • 
damas Tarybų Lietuvos 
Respublikai statyti naują 
draugiją — komunizmą.

Pabuvus Vilniuj dvi die
nas, gavau žinią, kad ma
no žmonos mylima sesutė 
kovoja su mirtimi nauju
tėlėje Daugų ligoninėje. Su
sitaręs su pusbroliu Petru 
Valiu, pasisamdžiau taksį, 
sumokėdamas 16 rublių už 
90 kilometrų iš Vilniaus į 
Daugus. Už dviejų valan
dų pasiekėm Daugus ir nu
skubėjome į ligoninę.

Pas ligonę praleidau va
landą laiko. Išsikalbėjus su 
ligone, ji prašė, kad šian
dien aplankyčiau jos brolį 
Gūdžių kaime. Jos prašy
mą išpildžiau.

Grįžome Vilniun vėlai va
kare. Parvažiavome auto
busu, sumokėdami po 80 
kapeikų. Lietuvoje važia
vimas pigus.

Rugpiūčio 31 d., aplankę 
Klaipėdą, grįžome į Vilnių. 
Randu telegramą, kad ma
no žmonos brangi sesutė 
M a r ijona Aleksandravičie
ne mirė. Pasiimu pusbro
lį, pasisamdome taksį ir sku
bame į šermenis. Kai pa
siekėm Daugus, buvo jau 
po laidotuvių. Giminės ir 
kaimynai susirinkę pas ve
lionės sūnų į namus užkan
džiauja. Stalas apkrautas 

nes, kurią vadina “krūmi
ne.” Nors valdžia ir bau
džia ūži -varymą degtinės, 
bet žmonės ją daro ir geria. 
Užkandus, mano žmonos 
brolis ir sesutė kviečia va
žiuoti pas juos nakvynei. 
Kadangi pas brolį buvau, 
tai pasirinkau sesutę, kuri 
gyvena Meškučių kaime, 
priklausančiame prie “Dai
navos” kolūkio. Šis kolūkis 
skaitosi milijonieriumi, nes 
ten žemė derlinga ir turi 
gerą kolūkio vedėją - agro
nomą.

Kalbėjausi su agronomu. 
Jis ir kolūkiečiai džiaugiasi 
kolūkio turtingumu. Visi 
dirba nuoširdžiai.

Išsikalbėjus su giminėmis 
ir papietavus, kolūkio pir
mininkas atsiuntė savo 
lengvąją mašiną su šoferiu, 
kuris mus nuvežė į Varėnos 
stotį.

Varėnos stoty sėdau į 
traukinį ir leidaus į Mar
cinkonių apylinkę pas savo 
seseris į svečius.

Išlipus iš traukinio Mar
cinkonyse, mano seserys ir 
pulkas kaimynų manęs lau
kė. Tai ir vėl visi daug aša
rų išliejome, sveikindamiesi 
po penkiasdešimt metų ne
simatymo.

Pas seseris išbuvau dvi 
dienas. Išsikalbėjome apie 
viską, ką jos turėjo pergy
venti per du karus, būda
mos jaunos našlaites. Da
bar gyvenimu džiaugiasi. 
Sako: broleli, pameni tuos 
laikus, kai mes gyvenome.

bar kas kita: kas sekma
dienis — Velykos. Mėsos ir 
pieno netrūksta. Turime 
gražią karvutę ir dvi kiau
les. Mums dviems užtenka 
visko. Turime 60 arų že
mės, prisiauginame visokių 
daržovių, bet daugi a u s i a 
bulvių sodiname, nes reikia 
šerti kiaules, ir joms dar

Nerimastinga buvo tomis dienomis Baltija... 
Po audros išplautų gintarų ieškotoją!.

Palangos Visasąjunginių Dailininkų kūrybos nąipų .di
rektorius Pranas Grėbįiūnas — talentingas gintaro dirbinių ’ 
meistras. Gintarinės mozaikos, pagamintos P. Grėbliūno 
rankomis, puošia Indonezijos prezidento daktaro Sukamo rū-' 
mus, daugelio šalių muziejų sąl,es. Nemaža P. Grėblitmo dar-i 
bų įsigijo ir Amerikos lietuviai.

Nuotraukoje: dailininkas P. Grėbįiūnas ((pirmas iš ,de-f 
sines) su grupe Amerikos lietuvių Palangos gintaro muziejuj,ea 

B. Bučclio (ELTOS) nuotrauka

jdaperkame duonos. (Mat, 
Lietuvoje duona labai pigi, 
tai šeria kiaules duona.)

Daugelis mane klausia, 
kaip dabar kaimas atrodo. 
Buvau keturiuose kaimuo
se. Jie man atrodo tokiais, 
kokiais palikau. Tik žmo
nės pasikeitę, gražiau apsi
rengę. Dabar kaimo mote
rys neverpia, nei neaudžia, nei 
duonos nekepa,—viską per
ka krautuvėse. Kaimo jauni
mas atrodo gražiai apsiren
gęs ir kultūriškai elgiasi— 
nematysi girtų kultūriniuo
se susirinkimuose bei šo
kiuose.

Man ruošiantis kelionei į 
Lietuvą, buvau gązdina- 
mas visokiais būdais: Jokū
bai, tu parvažiavęs į Lietu
vą negalėsi nė žingsnio 
žengti laisvai — visur už 
pečių stovės policijantas su 
pistoletu ir saugos tave, 
kad tu su niekuo nekalbė
tai. Pasirodė, kad tie gąz- 
dinimai neturėjo jokio pa
grindo. Aš laisvai vienas 
apvažinėjau keturis kai
mus ir vieną miestelį—Dau
gus, ir niekur nemačiau jo
kios policijos mane sekio
jau t. Kalbėjausi, su kuo 
norėjau, ir turėjau daug 
kartų, Kaune būdamas, su
siginčyti.

Kaunuiečiai klausė, kada 
jūsų Kenedis pradės karą 
prieš Tarybų šalį. Aš jiems 
atsakiau, ,kąd mūsų pręzi- 
dentas Kenedis yra puikus, 
protingas vyras, kaip ir jū
sų Chruščiovas, —• jis-karo 
nepradės. Bet, žinoma, pas 
mus, Amerikoje, randasi 
sau j elė žmonių — bankierių, 
fabrikantų, kurie nori karo, 
bet ‘ Amerikos liaudis karo 
nenori.

Trejų metų bėgiu buvo 
rašyta daug įspūdžių iš tu
ristų kelionių.

Kurie Lietuvą aplankė 
1959 metais, šiandien nuva
žiavę Lietuvon jos nepažin
tų. Kaune ir Vilniuj visais 
garais eina statyba—fabri
kų ir prie jų penkiaaukščių 
apartmentinių namų dirb-į 
tuvių darbininkams.

Važiuojant iš Vilniaus į 
Druskininkus matosi bai

giama# statyti fabrikas, ku
riame gamins radijo ir tele
vizijos imtuvus. Jis pradės 
dirbti anksti ateinančiais 
metais; jame dirbs keturi 
tūkstančiai darbininkų. Prie 
šio fabriko stato naujus 
moderniškus namus, krau
tuves ir kultūros namus, ir 
šie namai skiriami to fab
riko darbininkams.
Lietuvos pramone šiandien 

ir rytoj
Graži Lietuva savo svy

ruokliais berželiais ir mėly
nais ežerais. Bet keliauda
mas po kraštą, įsitikini, kad 
šiandien jo didžiausias pa
puošalas — nąuji, stambūs 
fabrikai, milžiniškos įmo
nes ir gamyklos. Jas visur 
sutiksi — ir tarp Ąušktaiti- 
jos kalvų, ir vidurio Lietu
vos lygumose, ir Dzūkijos 
smėlynuose, o ypač jų daug 
Vilniuje ir Kaune.

Neatpažįstamai Tarybų 
valdžios metais pasikeitė 
Lietuvos veidas. Iš agra
rinio, atsilikusio už
kampio ji pavirto industri
ne respublika. Labai didelė 
pramonė kuriama šiame 
septynmetyje — tarp 1958- 
1965 metų. Per tą laikotar
pį bendrosios produkcijos 
gamyba turi išaugti 1.8 kar
to. Dabar septynmetis tik 
įpusėtas, o jąu galima drą
siai tvirtinti, kad šie dide
li planai bus ne tik įvykdy
ti, bet ir viršyti. Juk jau 
šiemet respublikos pramo
nė gamina tiek, kiek buvo 
numatyta gaminti 1964 me. 
tais.

Dirbiniai su Lietuvos įmo
nių ženklu,: žinomi -• ivisųos.e 
kontinentuose. 'Jie ėkspor- 
tuojami į 54 ipasąulio šalis. 
Įdomu ^pažymėti, 'kad lietu
viškas skaičiavimo mašinas 

'perka tokios į techniškai iš
vystytos šalys, t kaip Čeko
slovakija ir Vokietijos De
mokratinė Respublika. Ir 
šių šalių specialistai sako, 
kad tai tikrhi puikiai pa
daryta technika. Aukštai 
vertinami lietuviški elekt
ros skaitikliai Indijoje, su
virinimo įrengimai —Jung
tinėje Arabų Respublikoje, 
dviračiai — Suomijoje, Is
landijoje. Lietuva pramo
nės srityje šiandien drąsiai 
lenktyiniauja su labiausiai 
išsivysčiuosiomįs paša ų 1 i o 
šalimis.

Daug kas dar prisimena, 
kaip 1930 metais inžinie
rius J. Smilgevičius projek
tavo pastatyti ties Nemunu 
hidroelektrinę. Bet jo pro
jektas anais laikais buvo 
svajonė. Tik Tarybų val
džios metais liaudis pažabo
jo žiląjį Nemuną. Šiandien 
jis varo Kaųn<o HES agre
gatus. .0 praeis kuris lai
kas — išaugš Jurbąrko, 
Druskininkų, Birštono elek
trinės. Nemunas kanalais 
susijungs su- garsiąja Uk
rainos upe Dniepru. Vilnius' 
taps dideliu Tąrybų Sąjun-: 
gos uostu...

O netoli Vievio statoma 
labai svariu šijumįnė elek
trinė, kuri bus vieną s,tam-, 
biausių Pabaltijyje. .Ji ga
mins tiek elektros energi-; 
jos, kiek ją# gamina visos 
Lietuvos ejĮekftrinės dabar,: 
kartu paėmus. Čia išaugo* 
visiškai' naujas energetikų 
miestelis — Elektreiiai.

Energetinius resursą# 
smarkiai papildo gamtinės i 
dujos, kurias respublika, 
pradėjo gauti iš nutiesto. 
Dašavos - Minsko-Vilniaus- 
Rygos dujotiekio. Netru-i 
kus jų Lietuva gaus maž-! 
daug 3 kartus daugiau, ne- 
gu šiuo metų gąųpą Vokie
tijos Fedęrąttyviųė Respub
lika. , , ’

(Bus dąąg^ų)

Ks. Karosienė pasakė 
gerą kalbą

Lapkričio 4 d. Finų sve
tainėje, :!Berkeley, Gal., įvy
ko Oąklandb, San Leandro 
ir Sari Francisco lietuvių 
rengtos Ęarpsienei prakal
bos. Ji tik „ neseniai grįžo į 
namus, apkeliavus aplink 
pasaulį. Jinai vyko kąipA- 
merikos moterų delegate į 
Japonijoj šaukimaą už taį- 
ką suvažiavimą. Karosienė 
buvo Honolulu, Hawaii, Ja
ponijoje, Indijoje, Lietuvo
je ir LonJone.

Jos kalba buvo labai įdo
mi, ypatingai apie įvykusį 
Japonijoj taikos kongresą. 
Ji pareiškė, kad Japonijoje 

jšiuo metu yra žmonių nu- 
* sistatymas prieš karą milži- 
! niškas. Šiandien Japonijoj 
randasi 25,000,000 žmonių, 
kovojančių už taiką. Visi 
žinome, kad jokia kita šalis 
pasaulyje nenukentėjo to
kių baisių žaizdų, kaip Ja
ponijos Hirošima ir Naga
saki miestai.

Indijoje Karosienė daly
vavo taikos suvažiavime. 
Ją^abai nustebino Indijoj 
Kalkutos miesto nešvara. 
Karvės ir žmonės gulinę ja 
gatvėse. Žmonių biednu- 
mas tiesiog baisus.

Lietuvoje Karosienė šiuo 
tarpu išbuvo 7 savaites. Ji 
matė didelę dvejų metų lai
kotarpio pažangą. Kadangi 
jai teko būti Lietuvoje 1960 
m., tai sakė, kad Lietuvoje 
per tuos dvejus metus sta
tyba žymiai paaugo. O. tas 
gražuolis Vilnius; dar’. > pa
gražėjo,1 nes didžiuma Vil
niaus pastatų šiandien da
žoma baltai, šviesiai, kaip 
pas mus Kalifornijoj. Dvi 
paskutines savaites j inąi bu
vo Kauno ligoninėje sveika
tą pataisyti.

Mano manymu, kiekviena 
lietuvių kolonija būtinai tu
rėtų išgirsti Karosienės kal
bą. Jinai, turi tiek daug 
įdomybių, tiek daug faktų 
pasakyti.

Prakalbų proga buvę pa- 
ruošti užkandžiai, kuriuos 
veik visus draugės moterys 
suaukojo. Dėkui visoms!

Sėkmingas pokylis
Spalio 14 d. įvyko Los Al

tos, Cal., pas gerus drau
gus R. ir M. Mijat, jų 
gėlių pilnoje sodyboje po
kylis. Šiems draugams pri
klauso tūkstantis ačiū. Jau 
ne vieną kartą naudojomės 
jų žavejančia vieta. Prie 
to, kad šie draugai sutei
kia naudoti visus jų pato
gumus be jokio atlyginimo, 
jie dar priruošia, sutvarko 
stalus pokyliams. Užsibaį- 
gus pramogai, jiems lįeka 
vėl sutvarkyti, apvąlyti ir t. 
t. Tąi matome, kokių gerų 
Žmonių pasaulyje yra.

■ Džiugu, kad mūsų tarpe 
apsigyveno geri draugai 
Jonas ir Marytė Ginaičiai. 
•Nors jie gyvena Santa da
rus mieste, apie 50 mylių 
nuo San Francisco, tačiau 
jie nepraleidžia parengimų 
ir juose daug darbuojasi 
abu. Ypatingai draugė Ma
rytė turi daug patyrimo pa
rengimų ruošoje ir bendrai 
veikime. Jie Detroite gy
vendami dirbo didesnei pub- 
lįkąi bei parengimams.

O y a mūsų Agota Nor
kienė amžiumi nejauną, bėt 
energinga ir puiki moteris. 
Jinai vis ateina į talką, iš
kepdama skanų pyragą bei 
tortą. Ir bendroje ruošoje 
ji visur tiųka.

Tildą King ir Valerija 
Sufkįenė taipgi nepavaduo- 
j,aplos ^ile ruošoje, bile Jkųy.

Jopąs Bekeraitis-Baker,

San Francisco, Cai.
nors nearti gyvena nuo mū
sų, tačiau dažnai atvyksta 
į parengimus ir atveža do
vanų. Virš minėtame po
kylyje jis atžymėjo savo 
gimtadienį, pavaišindamas 
visas moteris.

Lietus su šturmu
San Francisco ir jo apy- 

linkę lietus su šturmu gerai 
pavaišino. Lijo per tris die
nas veik be sustojimo. Ne
kurtose miesto dalyse bei 
priemiesčiuose pastatai, na
mai pradėjo žemyn slinkti, 
šis šturmingas lietus pada
rė daug žalos gyventojams. 
Tačiau lietuvių, rodos, nie
kas nenukentėjo.

Ligoniai
Ligonių visur girdisi, tas 

pat ir pas mus. Sunkiai 
serga Edwardas Daivis. Al
bertas Sobalis turėjo sun
kią operaciją ant nugaros. 
Jis randasi Oaklando Vete
ranų ligoninėje. F. ir D. 
Mačiulių sūnus Ray buvo 
susirgęs, bet jau mačiau, 
kad ir jis buvo atvykęs pa
siklausyti Karosienės kal
bos.

Laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” vaj įninkąs yra 
Benis Sutkus, tad kuriems 
reikia atsinaujinti laikraštį 
arba užsiprenumeruoti, tai 
kreipkitės pas jį. M.

Philadelphia, Pa.
Ligoniai ir mirimai

Spalio 30 d. staigiai mirė 
Jonas Sinkevičius, o lap
kričio 1 d. — Albina Deks- 
nienė.; Abiejų laidotuvėmis 
rūpinosi graborius J. Kava
liauskas, 1601 S. 2nd St. Pa
laidoti Šv. Kryžiaus kapinė
se.

Spalio 16 d. mirė Marė 
Schmeltz (Pušins k i e n ė). 
Velionė buvo progresyvi, 
tai laisvai palaidota Laurel 
Hill kapinėse, laidojo gra- 
bdrius Charles Roman, 1113 
Mt. Vernon St.

Sunkiai ąergą S. Skirvai- 
pis. Jau Kelintą savaitė gu
li lovoje.

Serga: Elena Tureikienė, 
kuri krisdama susilaužė 
panką; Anna Zalner, kuri 
krisdama į skiepą buvo 
skaudžiai užgavus koją, ir 
Pauliną Kaspariunienė, ku
rį krito valydama langą ir 
buvo sužeidus ranką. Visos 
jos laipsniškai sveiksta, lin
kių joms greįtai pasveikti..

Filmai iš Lietuvos
Penktadienį, lapkričio 23 

d,, Liet. Respublikonų Klu
bą svetainėje, 2530 N. 4 th 
Št., bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Filmus rodys Jo
nas Grybas iš New Yorko. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Ateikite pamatykite Lietu
vą filmuose, išgirskite gra
žių dainų. Bus ir geras kal
bėtojas.

P. Walantiene

Lawrence, Mass.
Operete “I^etųvaite^

Šeštadienį, lapkričio 17 
d., Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 41 Berkley St., 
bus suvąidįnta operetė “Lie
tuvaitė”. Pradžia 5 vai. va
kare. .Suvąidiųs Aido cho
ras iš Worcesterip, vadovy
bėje Jono Dirgelio.

Maloniai prašome vieti
nius ir iŠ apylinkės atsilan
kyti. Operetė labai graži, iš
girsite daug gražių dąinų.

Rengėjai

Hąvąna. —Kubos vyriau
sybė paleido dalį milicinin
kų įš. tarnybos.
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Rochester, N. Y.
Jau buvau rašius, kadm^ 

rė Ona Balzarienė. Ji mii-e 
1962 m. rugsėjo 23 d., o jos 
vyras Petkas Balzaris mi
ręs jau 18 metų, 1944 m. 
lapkričio 9-tą.

Petras iš Lietuvos paėjo 
iš Joniškio, o jo žmona Ona 
(Kiršai tė) iš Biliūniškių 
kaimo, Papilės valsčiaus, 
Šiaulių apskrities. Abudu 
buvo laisvų pažiūrų, skaitė 
“Laisvę”, prigulėjo Gede- 
mino Draugijai ir LLD kuo
pai, visur veikliai dalyvavo 
ir aukojo darbo klasės rei
kalams.

Paliko dideliam liūdesy 
dukrelę Onutę Balzarytę. 
Duktė pagerbimui savo tė
velių paaukojo spaudai: 
“Laisvei” ir “Vilniai” po 40 
dol., “Liaudies Balsui” $10 
ir apsigynimui $10. Tai la?.t 
bai gražų darbą atliko. Mes 
rochesteriečiai labai dėkin
gi Onutei Balzarytei, kad, 
pagerbdama tėvelius, sykiu 
pagerbė ir parėmė tėvelių 
brangintinas įstaigas.

L. Bekis

St. Petersburg, Fla.'
Iš LLD 45 kuopos veikimo

Lapkričio 4 d. įvyko LLD 
45 kuopos susirinkimas. Bu
vo skaitlingas, gavome vie
ną naują narį, o vienas per
sikėlė iš kitos kuopos. Nors 
mirtis išrovė porą narių, 
bet mūsų kuopa nariais ne
mažėja, o daugėja.

Kuopos komitetas išdavė 
raportą iš mėnesio veiklos. 
Pasirodo, kad kuopa gerai 

i stovi nariais ir finansiniai. 
Parengimų komisija rapor
tavo, jog turėjo tris paren
gimus ir pasekmės geros, li
ko gražaus pelno.

Mūsų kuopa visuomet 
geriems tikslams gausiai 
aukoja, taip ir šį kartą pa> 
aukojo po $100 Pietų Arne-; 
rikos lietuvių laikraščiui 
“Darbui”, kanadiečių “Liau
dies Balsui” ir sveturgimių 
teisių gynimo komitetui. 
Reiškia, mes paremiame ir 
kitose šalyse pažangiųjų 
lietuvių spaudą.

Verutė Grigienė pranešė, 
kad prieš pusę metų mirė 
jos vyras Juozas. Širdinga 
jai užuojauta.

Girdėjau, kad sunkiai sir
go Jurgis Bernotas, porą 
savaičių buvo ligoninėje, 
bet dabar jau randasi na
mie ir laipsniškai sveiksta. 
Telefonu pasikalbėjau su 
Onute Greblikiene, kuri per 
du mėnesius sirgo, bet da
bar jau sveiksta. Linkiu 
jiems greitai pasveikti.

Adelė Tasholienė išvyko 
iš Floridos gyventi pas sa
vo dukrą į Michigano vals
tiją. Ji čionai išgyveno 18 
metų, buvo viena iš 45 kuo-' 
pos tvėrėjų, mylėjo Flori
doje gyventi, bet taip susi
dėjo reikalai, kad turėjo iš
važiuoti. Linkiu jai daug 
laimės naujoje vietoje.

LLD 45 kuopa turėjo pa
rengimą spalio 20 dieną. 
Buvo daug svečių, jų tarpe 
ir iš Miami miesto. Kančiai 
atvežė dovaną, kuri davė 
pelno. Didelis ačiū miamie- 
čiams.

Padėkų dieną, lapkričio 
22 d., mūsų kuopa rengia 
pramogą, kuri įvyks toje 
pat vietoje. Kviečia visus ir 
visas atsilankyti Turėsime 
skanaus maisto, jo tarpe ir 
kalakutienos.

Natalie.

Baįboa. — Panamos ka
nalu daūg plaukia Jungti
nių Vajstįjų karo laivų, tai 
jų judėjimą# sutrukdo pre
kybos laivų praleidimą.
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Tarybiniai svečiai pas Amerikos farmerius
^Visą mėnesi Jungtinėse Ame- 

Valstijose viešėjo tary
binė žemės ūkio delegacija, 
kurią sudarė TSRS žemės ūkio 
ministras K. Pysinas, TSKP 
CK skyriaus vedėjas ir laik
raščio “Selskaja žizni” vyriau
sias redaktorius V. Poliako
vas, TSRS Žemės ūkio akade
mijos prezidentas M. Olšans- 
kis, akademikas A. Ševčenko 
ir Altajaus mokslinio tyrimo 
instituto direktorius G. Nali- 
vaiko. Kartu su šia delegacija 
keliavo ir žurnalistas Alber
tas Laurinčiukas. Čia jo ke
lionės pastabos pateiktos Vil
niaus “Tiesai.”—Redakcija.

• *
JAV žemės ūkio moksli

nio tyrimo centre Beltsvi- 
lyje, kuris yra Maryland© 
valstijoje, vienų rūmų sie
noje yra iškalti Įžymaus 
amerikiečių žemės ūkio 
enokslininko Nepso žodžiai: 
Aleigu žmogus tik klauso, 
jis gali abejoti, jeigu žmo
gus tik mato, taip pat gali 
abejoti, bet jeigu žmogus 
padaro ką nors savo ranko
mis, jis daugiau neabejoja.” 
Šie teisingi ir gilios pras
mės žodžiai yra ypač reikš
mingi tiems, kurie siekia, 
kad, įdėjus kuo mažiausia 
darbo, būtų gautas kuo di
desnis maisto produktų kie
kis.

— Ir mes turime taip 
elgtis, — šios kelionės metu 
pasakė kažkuris delegacijos, 
narys mus lydintiems ame
rikiečiams iš Žemės ūkio 
ministerijos ir Valstybės de
partamento.

— Okei! — sutiko miste
ris Jorkas, bet netrukus su
plojo rankomis.

Tai reiškė, kad mes tu
rime sėsti į mašinas ir va
žiuoti toliau. Ir mes važia
vome. Tokia buvo progra
ma. Per 30 dienų turėjome 
susipažinti su JAV Žemės 
įkio ministerijos darbu Va
šingtone ir aplankyti Ma
ryland©, Wisconsino, lowos, 
Kansaso, Nebraskos, Šiau
rės Dakotos, Montanos ir 
Kalifornijos valstijas, pąbū- 
ti daugelyje universitetų ir 
farmerių laukuose, susitikti 
su dešimtimis farmerių, pro
fesorių ir valdžios žmonių. 
Mūsų laukė 10 tūkstančių 
kilometrų kelio lėktuvais ir 
4 tūkstančiai kilometrų — 
automobiliais.

Kelionė vyko sklandžiai. 
Amerikiečiai sutiko drau
giškai. Gerą pradžią davė 
pats JAV žemės ūkio mi
nistras Freemanas, sutikęs 
delegaciją aerodrome ir vi
są dieną lydėjęs ją Mary
land© valstijoje. Farmeriai 
atverdavo širdį. Jie mielai 
rodydavo savo laimėjimus 
ir papasakodavo, kaip juos 
paniekė. Jie didžiavosi, kad 
gali priimti tarybinius žmo
nes, ir vaišindavo mus tra
diciniu kavos puodeliu. O 
daugelis, prieš mums at
vykstant, nusukdavo kala
kutui galvą, ir kambariai 

'pakvipdavo grynu, šaldytu
vuose neužsigulėjusiu mais
tu. Sėdint prie tokio stalo, 
nejučiomis prisimeni mais
tą, kurį valgo žmonės di
deliuose JAV miestuose, — 
neiloninę duoną, chemika
luose išplautus obuolius ir 
agurkusf nežinia kiek metų 
šaldytuvuose išg u 1 ė j u s i ą 
mėsą ir kiaušinius. Tiesa, 
ne visi ir miestų žmonės 
valgo tokį maistą. Kas turi 
daug pinigų, perkasi kitokį. 
Ne visi ir farmeriai ant sa
vo stalo turi šviežią mais
tą. Smulkieji ir vidutiniokai 
paprastai produktus perka
li iš tų pačių rankų ir to
kius pat, kaip ir dauguma
Riesto gyventojų.

Amerikiečiai — praktiški 
žmonės. Patarlės “Laikas— 
pinigai” jie neužmiršta ne

tik darbe, bet ir priimdami 
svečius. Daugelis jų neso
dina už stalo, o siūlo eiti į 
virtuvę ir ten patiems pri
sidėti į savo lėkštes paruoš
to maisto tiek, kiek širdis 
geidžia. O kai suvalgei, ne- 
sižvalgyk į šeimininkę, ne
trukdyk jai valgyti, eik dar 
kartą į virtuvę prie stalelio, 
ant kurio dar gausu ir mė
sos, ir salotų, ir stikliniame 
ąsotyje vandens su plau
kiančio ledo gabaliukais. 
Nors amerikiečiai pietus 
pradeda, išgerdami ledinio 
vandens stiklinę, tačiau mū
sų susitikimo atm o s f e r a 
nuo to nė kiek neatšalda
vo.

—Jeigu mus jungia bend
ra kova už duoną, kodėl ne
gali jungti bendra kova už 
taiką?—pasakė Wisconsino 
valstijoje turtingas farme- 
ris Rankas, žiūrėdamas į 
p a k v i ėstuosius kaimynus. 
Visi jam ėmė ploti.

Amerikiečių gyvenimo bū
das daugelį žmonių įprati
no gerbti tik galingas mo
nopolijas, pasitikėti tik 
stipriais bankais, remtis tik 
tvirtomis akcijomis. Ir jei
gu daugelis turtingų biznie
rių vis labiau gerbia tary
binius žmones, tai čia, kaip 
aš pastebėjau, labai dažnai 
to priežastimi būna įprotis 
gerbti tvirtą ir galingą. Ži
noma, tūkstančiai ir milijo
nai amerikiečių gerbia Ta
rybų šalį- ne dėl tos priežas
ties, o todėl, kad Tarybų 
Sąjungoje klesti tikrojo hu
manizmo ir socializmo idė
jos.

Visose šalyse yra dviejų 
rūšių mokslininkų. Ir JAV 
yra tokių, kurių mintys ne
išeina toliau už kabineto, 
kuriame jie dirba, sienų. Ir 
savo darbus jie skiria ne 
žmogui ir gyvenimui, o tik 
kabinetui — dievui. Tačiau 
Wisconsino valstijos univer
siteto profesorius Nilas yra 
garsus faustinio darbo sti
liaus priešas.

—Aš turiu gerą kabinetą. 
Jis yra dvidešimties akrų 
dydžio ir todėl neturi sto
go, — juokavo jis, sodinda
mas draugus Ševčenką ir 
Poliakovą į savo mašiną. — 
Mes greitai jį pamatysime.

Šis profesorius, nenorėda
mas blaškyti savo energi
jos, dirba tik praktišką ku
kurūzų hibridų selekcijos 
darbą. Jis neskaito ne pa
skaitų universitete. Su stu
dentais jis dirba tik savo 
bandomajame sklype.

Važiavome per rudenė
jančius plotus. Nors buvo 
rugsėjo vidurys, bet lauke 
šilta. Wisconsino valstija 
pagal vidutinę temperatū
rą ir kritulius turi maždaug 
tokias pat klimatines sąly
gas, kaip Charkovo sritis. 
Ši valstija—stambus žemės 
ūkio produktų aruodas. Čia 
vyrauja kukurūzai. Jeigu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose per metus iš viso pa
ruošiama 65 milijonai tonų 
siloso, dešimt milijonų to
nų tenka Wisconsino far- 
meriams. Kukurūzai šioje 
valstijoje palyginti nesenas 
augalas. Nors Kolumbas 
atrado ir Ameriką,’ ir kuku
rūzus kartu, tačiau tuomet 
jie augo tik tropikų ir sub
tropikų zonose. Į šiaurę 
juos perkėlė stebuklus da
rančios žmonių rankos.

Automobilį profes orius 
sustabdė kukurūzų lauke, 
prie mažos trobelės, bet jis 
durų neatvėrė—nuvedė tie
siai prie linguojnačių auga
lų. Kukurūzų stiebai paru
dę, bet lapai dar žali. Akys 
ieško auksinių burbuolių, 
bet jų nesimato. Jos apriš

tos baltais popieriniais 
maišiukai, ant kurių skai
čiai ir raidės. j j

Kas pasirenka .selekcinin
ko kelią, tas turi ^įgink
luoti kantrybė įr tikėjimu, 
žmogaus rankų ir.proįo ga
lia. Profesorius selekcinin
ko darbą be pertraukos dir
ba 32 metus. Jis pasakoja, 
kad, kol gavo norimą dvi
gubą kukurūzų hibridą, tu
rėjo sukryžminti net 179 
kitus hibridus. Siekdamas 
gauti kitą norimų savybių 
augalą, jis pasiryžęs su
kryžminti dar 600 hibridų. 
Jo tikslas — išauginti ku
kurūzus su vegetacijos lai
kotarpiu iki 90 dienų, su 
atspariais stiebais ir bur
buolėmis, augančiomis ta
me pat aukštyje.

Profesorius parodė plote
lį, kur burbuolės visos, kaip 
viena, buvo vienodame 
aukštyje.

—Tai labai palengvina 
kukurūzų puėmimą kom
bainais,—sako profesorius.

JAV žemės ūkyje, mecha
nizuojant ir tobulinant dar
bo ir derliaus nuėmimo pro
cesus, einama dviem krypti
mis. Technikai siekia su
kurti tobulas mašinas, o į 
pagalbą jiems ateina selek
cininkai, kurie išveda to
kias augalų atmainas, ku
rios supaprastina kombainų 
darbą. Antai, pavyzdžiui, 
Berklio universitete mes 
matėme baigiamą konstruo
ti pomidorų nuėmimo kom
bainą. Devynerius metus 
dirba prie šios mašinos gru
pė žmonių. Tuo pačiu metu 
selekcininkai siekia išvesti 
atmainas, kad pomidorai 
subręstų beveik tuo pačiu 
laiku ir kad stiebai gulėtų 
lengvai ant žemės-

Wisconsin© valstijoje, Ma- 
disono miesto muziejuje 
mačiau nežinomo dailininko 
paveikslą, vaizduojantį in
dėnę moterį, kuri kartu su 
kukurūzų grūdais į žemę 
užkasa žuvį. Pūdama žuvis 
patręšia augalą. Šiandien 
amerikiečiai su kukurūzų 
grūdais kartu beria trąšas, 
keliančias kukurūzus, ir 
herbricidus, sunaikinančius 
piktžoles.

Mokslas daro stebuklus. 
Bet gyvenimas turi savo 
dėsnius. Profesorius Nilas 
dirba, kad žmonėms būtų 
lengviau gyventi, be t j o ran
komis sukurti “gerieji ait
varai” ne į visų svirnus ne
ša gėrybes. Kapitalistinėje 
visuomenėje tik tas, kas tu-' 
ri pinigų, gali pajungti 
mokslo žinias tarnauti sau. 
Nilo išvesti nauji kukurūzų 
hibridai padarė turtingus 
farme rius dar turtinges
nius, bet nė truputį nepa
lengvino skurdžios vargin
gųjų farmerių dalios.

Grįždami iš band o m o j o 
lauko į universitetą, papra
šėme, kad profesorius su^ 
stąbdytų pakelėje mašiną: 
norėjome šnektelėti su vyru 
ir moterim, kurie silosavo 
liucerną. Tai buvo Frida ir 
Robertas Mejeriai. Jie tu
ri tris karves, du šimtus 
paukščių ir peni mėsai 30 
veršelių. Visą ūkį prižiūri 
patys. Turi traktorių, o ki
tą techniką skolinasi iš 
savo sūnaus. Dabar jiems 
jau daugiau kaip 60 metų, 
bet nustoti dirbti jie dar 
nežada. Jų rankos sugrubu
sios, rūbai suplyšę, veidai 
išsekę.

—Jeigu nedirbsime, pra
rasime žemę,—sako vyras.

— Pailsėsim, kai numir- 
sim, — toks moters požiūris 
į gyvenimą. '

— Dirbti reikia daug, o 
turėti mažai, kad neišpuik-
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tume, — aiškina ji biblijos 
žodžius.

Apie naujausių mokslo ir 
technikos laimėjimų panau
dojimą nedrąsu juos ir 
klausti. -Apgriuvusi troba, 
apšepęs siloso bokštas ir iš
blėsęs nuo nuovargio Ro
berto Mejerio žvilgsnis ga
na išraiškingai kalba apie 
padėtį. Atsisve i k i n a m e, 
linkime sėkmės, sveikatos ir 
neprarasti žemės. Farmerio 
žmona atsisveikindama 
spaudžia ranką ir prašo:

—Nerūstinkite dievo, ne
siųskite žmogaus į Mėnulį. 
Aš žinau, kodėl jūsų šalis 
pirmoji pasiuntė žmogų į 
kosmosą: pasižvalgyti, kur 
yra dievas, kad galėtų jį 
nukauti.

—Ogi mūsų, biblijos aiš* 
kintojas. Jis viską žino...

Nėra abejonės? kad bibli
jos aiškintojas nekvailas. 
Jis žino, kad ten, kur skur
das ir tamsa, lengviau 
skleisti ir prietarus, ir mis
tiką. Prisiminiau sienoje iš
kaltus Nekso žodžius: “Jei 
žmogus tik klauso, jis gali 
abejoti, jei žmogus tik ma
to, jis gali abejoti...” Šiuo 
atveju jie aiškiai netiko. 
Matydamas prigesusį Meje- 
rių žvilgsnį ir girdėdamas 
jų “filosofiją,” visiškai ne
abejoju, kad tokius juos pa
darė negailestingas kapita
listinio gyvenimo būdas.

A. Laurinčiukas

Bayonne, N. J.
Mirė Juozas Jurkevičius, 

67 m. amžiaus. Mirė lapkr. 
12-ą d. Kūnas pašarvotas 
Dworzansko koplyčioj, 20 
East 22nd St. Laidotuvės 
įvyks lapkr. 15* d.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą, tris dukte
ris ir anūkų.

Šią žinią pranešė A. Lu
kai tis. Vėliau>bųs pranešta 
daugiau irifornįtcijų apie 
velionį. ' , ”

Special 
Waterburiui, Conn.

Šiuo pranešu, kad filmų 
prožektorius jau pataisytas 
ir pinai teikia aiškų balsą. 
Todėl ALDLD 28 kuopa 
galite surengti filmų rody
mą, ir aš jums šį kartą pa
rodysiu Tarybų Lietuvos 
filmus pilname gražume. 
Pakartosiu tuos filmus, ku
riuos rodžiau be balso, ir 
pridėsiu vieną filmą, kurio 
Waterbury dar nerodžiau. 
Todėl filmų programa bus 
apie tris valandas.

Lauksiu jūsų pranešimo, 
kada turiu atvažiuoti.

Jonas Grybas
«

A. Žmuidzinavičiaus 
atvirukas

Buvo pasiųstas jam trum
pas laiškelis’ jo 86-to gimta
dienio proga. ’ Dabar jis 
man davė atsakymą:
“Mielas Bičiuli,'

Iš visos širdies dėkoju už 
gerus linkėjimus mano įsi- 
pusėjusios trečiosios jau
nystės sukakties proga.

Taip smagu yra gauti ge
rą žodį nuo tikro lietuvio iš 
anos pusės vandenyno!

Jūsų
A. Žmuidzinavičius 

1962. X. 30”
Atvirukas yra jo paties 

pieštos reprodukcijos “Ryt- 
metis.”

J. Gaidys 
Maynard, Mass.

Kairas. — Pablogėjo san
tykiai tarp Jungtinės Ara
bų Respublikos ir Saudi 
Arabijos.

Žinios iš Lietuvos
ATEISTINIS BŪRELIS 

KOLŪKYJE
Nemažai respublikos ko

lūkiuose padirbėjo šią va
sarą Vilniaus Valstybinio 
univ e r s i t e t o studentai* 
Dirbdami darbo ir poilsio 
stovyklose, istorijos - filolo
gijos fakulteto ateistai ak
tyviai išnaudojo laisvalaikį 
mokslinio ateizmo pagrin
dams propaguoti kolūkie
čių bei kaimo jaunimo tar
pe.

Per vasarą filologai per
skaitė daugiau kaip 40 pa
skaitų, suruošė eilę klausi
mų-atsakymų vakarų. IV 
kurso istorikai J. Jarmala
vičius, A. Matulevičius, S. 
Šileka, dirbdami Kėdainių 
rajono “Rytų aušros” kolū
kyje, suruošė mokslinę-ate- 
istinę konferenciją, tema: 
“Reakcinė dvasinink i i j o s 
veikla Lietuvoje”. Kolūkio 
brigadose, fermose, poilsio 
vakaruose buvo perskaityta 
12 pranešimų. Drauge su 
kolūkio komjaunuoliais stu
dentai organizavo ateistiinę 
tarybą. Sudarytas ateistinis 
būrelis. Į jį įstojo 20 kalū- 
kiečių. Kolūkio ateistai va
dovaus masiniam bei indivi
dualiam auklėjamajam dar
bui, ruoš ateistinius vaka
rus.

Universiteto stude n t a i 
padės savo draugams orga
nizuoti kolūkyje ateistinį 
muziejų, ruošti vakarus, 
aprūpins naujausia ateisti
ne literatūra.

B. NARUŠYTĖ 
Universiteto studente

ETERYJE—DRAUGŲ 
BALSAI

Lenkijos kultūros dekada 
per Vilniaus radiją

Neseniai Lenkijos liau-. 
dies respublikos darbo žmo
nės per Varšuvos radiją 
dešimt dienų klausėsi pasa
kojimų apie Lietuvą, apie 
mūsų respublikos laimėji
mus, girdėjo Nemuno kraš
to dainas, muziką. Lenki
joje vyko Tarybų Lietuvos 
kultūros dekada per Varšu
vos radiją.

Šiomis dienomis per pir
mąją ir antrąją Vilniaus 
radijo programą klausyto
jai labai dažnai girdi laidas 
apie Lenkiją. Per Vilniaus 
radiją, vyksta Lenkijos kul
tūros dekada.

Apie didžią tautų drau
gystės reikšmę plačiai per 
Vilniaus radiją kalbėjo Len
kijos Liaudies Respublikos 
laikinasis reikalų patikėti
nis Tarybų Sąjungoje, įga
liotas ministras Vlodzimie- 
žas Paškovskis. Jis pažy
mėjo, kad sena lietuvių ir 
lenkų tautų draugystė, už
sigrūdinusi kovose prieš 
bendrus priešus, šiandien 
tapo dar tvirtesnė. V. Paš- 
kovsiks Išreiškė viltį, kad 
Lenkijos kultūros dekada 
per Vilniaus radiją padės 
dar labiau sustiprinti tautų 
bendradarbiavimą ir broliš
kus jausmus.

Lenkijos kultūros dekada 
tęsėsi iki spalio 10 dienos. 
Per tą laiką Tarybų Lietu
vos darbo žmonės girdėjo 
daug reportažų, pasakoji
mų, kompozicijų apie Len
kijos darbo žmonių gyveni
mą, pakeliavo po žymiau
sius šalies miestus — Var
šuvą, Krokuvą, Vroclavą, 
Nova Hutą.

Muzikos mėgėjai turėjo 
progos pasiklausyti F. Šo
peno, S. Moniuškos ir kitų 
žymių kompozitorių kūri
nių, populiarių lenkų liau
dies dainų, lengvosios muzi
kos.

Teatro mylėtojams buvo 
skirtos laidos su Moniuškos 

operos “Halka,” G. Zapols- 
kos pjesės “Ponios Dulškos 
moralė,” A. Mickevičiaus 
veikalo “Konradas Valenro
das” ir kitais įrašąis.

Laidas paruošė Varšuvos 
radijo darbuotojai.

Diplomai Tarybų Lietuvos 
dailininkams

VILNIUS. — Džiugi ži
nia atėjo iš Kijevo į Lietu
vos TSR Dailininkų sąjun
gą. Pirmojo ir antrojo 
laipsnio diplomais apdova
noti trys Tarybų Lietuvos 
dailininkai.

Ukrainos sostinėje vy
ko antroji visasąjunginė 
estampo paroda. Joje buvo 
eksponuojama 44 mūsų res
publikos dailininkų darbai. 
Geriausiai įvertinti V. Jur
kūno, A. Makūnaitės bei A. 
Skirutytės kūriniai. Jiems 
ir atiteko parodos diplomai.

č. Gerulaitis

Kalbamės angliškai
VILNIUS. — Įeinate į de

vintą S. Nėries vardo vidu
rinės mokyklos klasę ir iš
girstate angliškai dėstomą 
TSRS Istoriją, užsukate pas 
dešimtokus — čia angliškai 
skamba geografijos pamo
kos. Žinoma, taip bus tik 
po dvejų-trejų metų, kai su
stiprintas anglų kalbos dės
tymas įleis gilesnes šaknis. 
O dabar, ir tik nuo pernai, 
ji tėra įvesta tik pirmose— 
aštuntose klasėse. Todėl kol 
kas pamokų metu vyrauja 
tik pasikalbėjimai, įspūdžių, 
vaizdelių atpasakojimai ir 
panašios temos.

Sustiprindami anglų kal
bos dėstymą, pedagogaisu- 
skirstė kiekvieną klasę į 

Lawrence, Mass.
Būtinai Pamatykite

Operetę “Lietuvaitę”
Bus suvaidinta šeštadienį

Lakričio 17 November
Pradžia 5 valandą popiet

Lietuvių Piliečių Klube
41 Berkeley St., Lawrence,

SUVAIDINS WORCESTERIO AIDO CHORAS
Vadovaujant Jonui Dirveliui

Bilietas 90 c. asmeniui
Nepaprastai įdomi operetė. Worcesterio Ai

do choras suvaidino ją Brooklyne. Iš skaitlin
gos publikos gavo gausių aplodismentų. Pama
tykite ir išgirskite ją.

■■ I. ■■■ ■■ '■ ■" ■■11 *  ■ ‘ I" i—ĮI III I r rnrTf

Hartford, Conn.
Jurgio ir Onos Šilkų 

25 Metų Vedybinio Gyvenimo Sukakčiai Paminėti

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 18 November 
Pradžia 1-mą valandą dieną 

Salėje 157 Hungerford St.
Pietūs bus duodami lygiai pažymėtu laiku, nes yra 
taikoma, kad būtų daugiau laiko pasikalbėjimams.

Dainų programą atliks garsusis duetas: 
ONA DIRVELlfcNE ir JONAS SABALIAUSKAS 

Kviečiame visus atsilankyti geriems veikėjams 
pagerbti jų sidabrine sukaktimi.

Rengėjai

H .............. ...........................................................................................

p.-Laisvfc (Liberty)—An trad*, lapkr. (Nov.) 13, 1962

2-3 grupes. Užsienio kalbų 
mokytojų kolektyvas papil
dytas naujais specialistais. 
Į S. Nėries vardo vidurinę 
mokyklą atėjo dirbti uni
versiteto auklėtiniai St. Iva
nauskas, L. Valaika, G. Kir
vaitis, mokytojos I. Virbic- 
kienė, B r. Lukšienė.

Mokymo dalies vedėja K. 
Rajeckai te ne kartą lankėsi 
panašaus tipo Maskvos, Ki
jevo vidurinėse mokyklose, 
kiti mokytojai—Minske.

—Patirtį mūsų pedagogai 
perėmė gana greitai, — pa
sakoja K. Rajeckaitė. — 
Mokytojos E. Kuzminskai- 
tė, E. Purienė, V. Sikorskie- 
nė, K. Nazarienė ir kiti dės
tytojai savo darbui vaisin
gai pritaiko broliškose res
publikose naudojamus ang
lų kalbos mokymo metodus.

S. Nėries vardo vidurinės 
mokyklos mokiniai leis už
sienio kalba sienlaikraščius, 
biuletinius, susirašinės su 
kitų šalių moksleiviais. Bai
gę vidurinę mokyklą, jie 
laisvai kalbės angliškai.

L. Braziulis

Lietuvos grybai—į užsienį
KAPSUKAS. — Didžiulės 

stiklinių indelių piramidės 
su marinuotais grybais kas
dien išauga Kapsuko kon
servų fabrike. Sutikdami 
Spalio 45-ąsias metines, 
įmonės gamybininkai įsi
pareigojo pagaminti viršum 
plano 100 tūkstančių inde
lių konservų.

Kapsukiečių produk c i j a 
aukštai vertinama ne tik 
mūsų šalyje. 42 tonos mari
nuotų voveruškų jau iške
liavo į Šveicariją. Netrukus 
tuo pačiu adresu iškeliaus 
dar 58 tohos Lietuvos gry
bų. V. N.



Taip man atrodo
Kaip praneša spauda, jau Kačinskas šitai]) posterin 

antra savaitė Vilniaus tri- guoja, gal kad 
juose kino teatruose — 
“Maskva,” “Pionierius” ii 
“Kronika” — eina 20 minu-j rime tiesioginio 
čių d o k u m e n t inis filmas 
“Apkasų gėlė.” Šis filmas 
buvo sumanytas ir suorga
nizuotas žurnalisto šalčiaus

i klebonui ir vienuolių redak- 
Itoriui: “Pirmiausia, netu- 

ryšio su 
Lietuvoje g y vena n č i a i s 
kompozitoriais. (Tai yra 
melas.) Atrodo, jog norint 
gauti orkestrinę medžiagą, 
reiktų eiti per tam tikras 
Lietuvos okupanto įstai-vęs JAV-jų užsienio pasą

vykti Tarybų Lietuvon. ku-Įgas.” Tai yra kitas Ka-j 
rią Jungtinės A m e r i k o s 'činsko melas. Orkestrinę j 
Valstijos pripažįsta esant Į medžiagą mielai prisiųstų i 
T a r y b ų Sąjungos dalimi, ■ kiekvienas kompozi t o r i u s j 
žurnalistas sutarė su Ame- j pats, arba Lietuvos Konser-1 
rikoje prieš metus viešėju-1 vatorija, arba, pagaliau, ga-1 
siu filmininku Leonu Taut-| vatorija, arba, pagaiau, ga-; 
rimu paruošti pirmą filmą Įima kreiptis ir per “Ame-i 
apie tai, kas dedasi Lietu- I rican Lithuanian Founda-i 
voje po karo, Amerikos te-jtion, Ine.,” Niujorke. To-i 
levizijos ir kino pramonei. įliau Kačinskas sako: “Tai 
Dėl visokiausių priežasčių 
ras filmas Amerikoj dar ne
buvo rodomas, bet Kubos 
krizės metu jis pasirodė Vil
niaus kino teatruose, liudy
damas pasaulio lietuvių so
lidarumą ir pastangas pri
minti Lietuvą Amerikoj. 
Tikimasi, kad pasiseks ne
trukus filmą parodyti suin
teresuotiems Niujorko apy
linkėse.

Laiškas iš Lietuvos 'Padėka “Laisvės”
h

“Laisvės” Administracija! noirnnrt;nin 
gavo laišką iš Lietuvos. nIo|Pare!,g,m0 
Lauryno Kapočiaus, kuria-l darbillillkamS 
me .rašo:

Jūsų senojoje tėvynėje . 
pagerbiamas velionis Leo
nas Prūseika. Jo vardu pa-j 
vadinti Kykirtų Kultūros 
namai ir vigna šio miesto; 
gatvė. 0 prie Virbalio mies-]JT 
to viduriniosios mokyklos p"’* 
prikalama memorialinė len-; . 
ta, kadangi L. Prūseika šiai ! .. .. 
mokykla lankė. Jo gimimo! ..... ,.,, v. T. !chorui pietų pagaminimui kurią atliksla metiniu proga ruošiama- .. , 1 ml - TZ - ! a • i 4.v,: ; ,51 . . , I pasidarbavo: Brone Keršu-į Aido moterųsi suruošti kulturim vakarai . _ w . T) i • ! u „. • . , , < i lene, Vera ir Valys Bunkai, .vyrų choras,

! Sofija 'Petkiene, Pov. Venta (Stensler. Po 
gramos, bus 

mede- Aido vyrų

Lapkričio 4 dieną 
‘Laisvės” metinis parengi-1 
mas, kur Worcesterio Aido-' 
choras suvaidino o per 
“I Jetuvaitę.” Paren g imas 

! mukiai pavyko visais atžvil- 
' gi a i s.

Parengimo pra v e d i m u i 
rbus atliko sekanti lais-,

mokyklą lankė. Jo gimimo, 
75 metinių proga ruošiama-j 
si suruošti kultūrinį vakarą' 
Vilniaus mieste, kuriame.jo- 
kūrybą skaitys rašytojai ii

Bus visiems malonus
; banketas

Aido chorui 1962-rieji 
įvvkol metai yra jubiliejiniai me- 
i 1 !tai. Pavasarį turėjom labai 

sėkmingą koncertą,

Išvyksta į Floridą
Walter Mikulėnas, gyve- į 

nantis Ozone Park, N. Y., ■ 
praneša savo draugams ir i 
pažįstamiems, kad išvyksta j 
į Miami Beach, Fla. Jis ma- 

nviM- . . . .v. , T . 0 . no ten pabūti apie pora mė-, įbar, lapkričio 17 d. Lietuvių • 
e 1V KK,oonpiliečių klubo salėje, 280 

Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., įvyks įvairus banketas.

Bankete bus: 
maisto ir gėrimų,

Mikulėnas yra daug pap- 
' dirbėjęs prie taisymų “Lais- 
' vės” įstaigoj. Jis niekuomet 

skanaus neatsisako savo darbo laiką | 
gražių (paaukoti mūsų įstaigai.

Worcesterio Aido kalbų ir dainų programa, Linkime jam daug sėk- 
Aido choras,! mes, geros sveikatos, ir kad 

laimingai grįžtų į namus.

SVEIKINA
Lietuvos Žemės ūkio aka

demijos literatai nuošir
džiai sveikiname Spalio so
cialistinės revoliucijos 45-ų- 
jų metinių proga “Šviesos” 
ir “Laisvės” redakcijų ko
lektyvus, linkime kūrybinės 
sėkmės jūsų sunkiame ir 
atsakomingame darbe.

V. Junevičius

Jeronimas Kačinskas 
apsieis be Lietuvos

Amerikoje susispietę 1944 
metų bėgliai iš Lietuvos 
mėgsta save reprezentuoti 
kaip vieninteliais “lietuvių 
tautos ir kultūros” atsto
vais. Dominuojami diktatū
rinių semi-politinių religi
nių grupių šie žmonės įžū
liai skelbiasi ruošią “lietu
vių kult ū r o s kongresus,” 
“lietuvių akademijas,” visai 
užmiršdami, kad kaip Jung
tinių Valstijų piliečiai jie 
tegali kalbėti kaip emigran
tai “akademikai.” “Drau
go” kultūrinio priedo, lei- ' 
džiamo Čikagoje, i_____  t
rius poetas Kazys Bradū- 
nas pasikalbėjime su Ka-! 
činsku informuoja, kad sim
foninis koncertas Čikagoje 
negalėsiąs būti toks, kaip 
norėta, nes te įmanoma 
esanti viena repeticija. Ja
me bus išpildyta “aplietuvė- 
jusio” Karlovičiaus “Lietu
viška rapsodija,” o solistas 
Vaznelis išpildys Vlado Ja- 
kubėno dvi dainas. Emi-' 
grantų operos choras išpil-1 
dysiąs Stasio Šimkaus “Pa- 
girėnų” < 
lė motina pakilo.”

Nepalankios sąlygos, 
bet padaryta

Neva kūrybinės laisvės ir, 
asmeniško saugumo Vaka-1 
ruošė ieškojęs kompozito
rius Jeronimas Kačinskas, 
vargamistra Bostono emi
grantų bažnytėlėje, pareiš
kė poetui Bradūnui; vienuo
lių redaktoriui, kad “turint, 
galvoje nepalankias emi
grantų kompozitorių kūry
bos sąlygas ir labai retas 
galimybes išgirsti savo kū
rinius, jie, tie emigrantai, 
yra išvarę gana reikšmin
gą vagą lietuvių kūrybinia
me gyvenime...”

Filmai
“Mutiny on the Bounty”

Šis naujas filmas vaiz
duoja sukilimą ant laivo 
“Bounty”. Parodo, kaip ne
žmoniškai elgiasi laivo vir
šininkai su savo pavaldi
niais. Sukilimas buvo įvy
kęs dėl viršininkų biauraus 
elgesio, nedavimo iki valios 
valgyti, nei vandens gerti, 
nors žmogus dėl to miršta. 
O viršininkai lėbavo ir gir*j 
tuokliavo.

Filmas vertas matyti, nes 
tai yra istorinis veikalas. 
Aktoriai, kurie turi svar
bias roles, yra Marlon 
Brando, Trevor Howard, ir 
kiti.

Filmą pagamino MGM. Ro
domas Loew’s New State 
teatre Broadway ir 45th 
St.. New Yorke. Pradėjo 
fodyti ketvirtadienį, ir bus 
rodomas per savaitę.

Reporteris

choras, Aido 
vad. Mildred 

kuklios 
šokiai, 
choras su

pro-
;ir Geo. Wareson.
; Scena vaidinimui
I liais padabino
i jo miško) V. Venckūnas ir
Al. "
bus

AIDO CHORUI
Visiems aidiečiams, 

ypatingai vyrams: ši penk
tadienį, lapkričio (Nov.) 16 
d. Kultūriniam centre, 7:30 
vakare, bus gerferalis pasi
ruošimas dėl šeštadienio 
banketo programos. Visi 
ai d iečiai būkite.

dai-

L. Prūseika

i nesuderinama su mūsų lai- 
: kysena tautos pavergėjų 
| atžvilgiu.” Visiškas Ameri
kos piliečio Jeronimo Ka
činsko nebesusigaudy mas, 
kad jis yra kultūrininkas, o 
ne. koks 
rius, kad 
tik.a turi 
valdžiai, 
grindinių 
dai perduoti Amerikos gerą 
valią visoms pasaulio tau
toms ir tautelėms, nežiūrint, i 
kur jos bebūtų, kokioms, fe-1žurnalistai, 
deracijoms jos bepriklausy- karus organizuoja ir 
tų. gimtojo rajono miestai

Nežino ir nerūpi
Vienuolių, net nepaisan

čiu Vatikano valios, laikraš- i V z

raščio redaktorius veidmai-1 . . . . . .
niškai klausia: “Be abejo, Į*1.x™c ūmuose bus rodo- 
plačiai sekate muzikinį gy-'mi ^m‘lį npie velioni. Čia 
venimą Lietuvoj...” Suk-.l)a^ prabils ir jo balsas, 
damas akis šalin, emigran- j vašau nuo manęs ir Vi
tu kompozitorius Kačinskas sos nqano šeimos, taipgi nuo; 
aiškinasi, kad, taigi, jisgau- ^ažjstamų..perduoti geriau-! 

1 nąs “tik mažesnės apimties pdus linkėjimus visam jūsų! 
muzikos kūrinius, kai]) tai: į kolektyvui, 
dainas solistams, chorams, | 
nežymius forte p i on o ir;

rea °" • smuiko solo veikalus.” Jis, I 
; taigi, Jeronimas Kačinskas, į 
“mažai ką žinąs apie simfo- i 
ninę kūrybą Lietuvoj” (!).( 

1 Ir kaip jis žinos, kai Bosto-; 
ne kultūrininkus, sako, do- i 
minuoja toks teatralas, pa-' 
karto Wehrmachto žvalgy-' 
bos Lietuvoje gen. Justo bi
čiulis.!

Bet ir pro krikščionių de-1 
m o k r a t ų , frontininkų ir 

| tautininkų “geležinę uždan-1 
gą” Jeronimas L______
sakosi “jaučiąs, kad muzi-

partinis politikie- 
jis užsienių poli- 
palikti Amerikos 
kurios vienas pa
tiksiu yra vieno

(mat, reikė- na skris į Mėnulį:
1 j Tai ne pasaka, bičiuli,
’iTai tiesa, tiesa šventa—
J Mėnulį, į Mėnulį 
Lekia, lekia raketa. 
Skelbdama Tėvynės galią, 
Laimę, laimę ateities, 
I naujus pasaulius kelią 
Greitai, greitai ji nuties...

Meldžiam, įsigykite ban
keto bilietus iš anksta pas 
aidiečius-tes. 
vien šokiams $1. 
pradžia 7-tą vai. 
Dainų programa ir 
9-tą vai. Kviečiam smagių 
par engimų lankytojus daly
vauti.

Nevinskas. Kitur dai 
parengime atliko: Vin- 
Čepulis, Mikolas Stako- 
ir Jonas Rušinskas.vas

Dėkojame visiems dirbu
siems parengime, labai įver
tiname jūsų triūsą laikraš
čio paramai ir dėkojame už 
gerą atlikimą parengimui 
aptarnauti pareigų.

Beje, Bronė Keršulienė 
daug laiko įdėjo prie pro
gramos knygelių sulanksty- 

| m o, ir ji ne tik už savo dar- 
Ibą neėmė mokesčio, bet nė 

Du tokius va- “karterius” atlyginimo 
Širdingai ačiū!

“La isvės” A dministraci j a

karterius
.1° nepriėmė.

i Kybartų Kultūros namai ir j 
vidurinioji mo- Ar- v <» i i •• •i Viešnios redukcijoje

Visuose vakaruose,

Kačinskas žauskienę:

L. Kapočius

Tų draugiy liga 
visus sujaudino

Pirmadieni “Laisvės” 
Įstaigon paskambino Kle
mentina Jenkeliūnienė iš 
Waterbury. Jos balse girdi
si didelis susijaudinimas. Ji 
prašo paskelbti “Laisvėje”, 
jog sunkios ligos nubloškė į 
ligonines Kristiną Stanislo- 
vaitienę ir Marijoną Stri-

Praėjusį penk t a d i e. n į į 
“Laisvės” redakciją buvo 
užėjusios Ona Makarevičie
nė ir Ona Zeidatienė. Pasi
kalbėjus Ona Makarevičie
nė, prisiminimui savo vyro 
Mykolo Makarevičiaus, kil
ias mirė 1961 m. lapkričio 
12 d., paaukojo į “Laisvės” 
fondą $100*

Šią savaitę Ona Makare
vičienė žada išvykti į Mia
mi, Fla., poilsiui.

New Yorkąs.—New Yor- 
ko International orlaukyje 
baigtas statyti pastatas už 
$10,009,000. Jį statė trys 
lėktuvų kompanijos.

a

—Abi tokios
°peros Įžangą Sau- ,king vejkla ijietuvoje gana mielos darbščiosios draugės

Igyva,” tik, girdi, šviežio dabar skausmuose, —beveik
oro jiems trūksta”... Na- vaitoja pati pranešėja.—To-

kia didele mums nelaimė!
Klementina užtikrinome, c f

gi, Jeronimai Kačinskai, pa- 
sisemk rieškučiomis iš savo 
Ibažnytėlės pats to savo jog žinios jau įdėta laikraš- 
“šviežio oro” ir veržkis tu tin, kurie nors kiti priete- 
Lietuvėlėn ton, nueik ir liai jau pirmiau buvo pra- 

įnopravirk nuėjęs iš džiaugs- nešę.
mo, pajutęs tą nuostabų
Lietuvos Konservato rijos Connecticut valstijos
Vilniuje gyvenimą, tą kury- nantieji laiškai vis-mini li- 

1 binę nuotaiką, tuos puikius (gos ištiktas, visuomenės ge- 
šaunius žmones — gražiai į rovei nenuilstamai veikian- 
nuaugusius jaunuolius, ku- čias, drauges.
rie ruošiami gyvenimui ne Lai tas šiltas, jų garbingai 
tokių kaip Kačinskas emi- užpelnytas, draugų jomis 
grantų-bėglių, bet jau jų su- rūpestis teikia joms naujų 
brendusių mokinių! Irruo- jėgų greit sugrįžti į sveikų- 
šiami nepaprastai kruopš- jų gretas. D"ė

Įstaigoms ir asmenims iš 
atei-

Bilietas $4,
Banketo 
vakare. 

' šokiai

ATSIPRAŠAU
Juozo M. Purvėno šeimai 

užuojautoje praleistas var
das M. Andriškevičienė. At
siprašau abiejų. —J. G.

Havana. — Kuba suorga
nizavo desėtkus tūkstančių 

J. G. savanoriu kavos nuėmimui.v

BROOKLYN, N. Y.

Sukako vieneri metai, kai mirė

Mykolas Makarevičius
Jis mirė 1961 m. lapkričio 12., palaidotas lapkri

čio 16 d. Cypress Hills kapinėse, East New Yorke.
Šitie vieneri metai be Tavęs, Mykolai, mums buvo 

didžio liūdesio metai. Ilsėkis, Mielasis, ramiai, mes 
Tavęs niekad nepamiršime, kiekvieną dieną su mei
le ir pagarba Tave prisiminsime.

Ona Makarevičienė, žmona

Olga Ott, duktė su savo šeima

Toliau kažkada laikytas 
vienas iš daugiau žadančių 
kompozitorių Lietuvoj emi
grantas K a č i n s kas sako, 
kad pirmu kartu koncerte

čiai, su visai realiai apčiuo-
piamais rezultatais. Ko bi
jo emigrantas Kačinskas.? 
Kodėl jis nejaučia gal net 
pareigos, kaip Igoris Stra- 
vinskis, važiuoti gimtojon

Apie krepšininku.
varžybas

Ketvirtadienį, lapkričio
būsią išpildyta J. Gaidelio 
“Lietuviški šokiai” ir iš
traukos iš jo, Kačinsko, ar
patikėsite, iš “Vilniaus Siui
tos” (iki šiol Kačinskas gar
sėjo kaip įvairiausių “Mi
šių” kompozitorius).
Teisinasi, kodėl neišpildys 

lietuvių kompozitorių
Užklaustas, kokiais moty

vais emigrantų “kultūros” 
kongreso simfoniniame kon
certe nebus išpildyti lietu-
vių kompozitorių kūriniai,

žemėn ir ten savo kūriniais, į 8 d., didžiulėje Madison 
savo asmeniu žadinti tas Square Garden salėje įvyko 
“naujas inspiracijas,” k u- varžybos tarp Jungtinių
rių, tik pamanyk ite, Ka- Valsti, 
činskas Bostone žino, netu-
rį jaunieji lietuviai muzikai 
tėvynėj!

A. Gintarinis
(Bus daugiau)

Karačis. — Anglija pa
skolino Pakistanui $28,000,- 
000.

jų ir Tarybų Sąjun
gos krepšininkų komandų.

Amerikiečių vyrų koman
da laimėjo varžybas prieš 
tarybinius 70 taškų prieš 
66.

Tarybinės moterys varžė
si su JAV Nashville, Tenn., 
kolegijos grupe. Tarybinės 
moterys laimėjo varžybas.
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PRANEŠIMAI
LLD 1 kp. mitingas Įvyks 

lapkričio 16-tą, 7:30 vai. va
karo, Laisvės patalpoj.Pra
šome visus narius susirink" 
ti. Valdyba

i OZONE PARK, N. Y.
I
Į LLD 185 kp. susirinkimas lap
kričio 14 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Prašomi visi nariai dalyvauti su 
daug naudingų sumanymų.

GR1PSHOLM
RESTAURANT

Tautiški švedų Įvairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kokteliai
324 E. 57th St., New York City 

PL. 9-6260
Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles, 

ir kitų

io Choro SO Met u Sukakties Banketas
Įvyks Šeštadienį, Lapkričio-November 17 Dieną

AIDO CHORAS, vadovaujamas MILDRED STENSLER, duos DAINŲ PROGRAMĄ

Lietuvių Piliečių Klubo Salėje, 280 Union Ave., Brooklyn. N. Y.
Programa ir šokiai 9-tą valandą

Vien šokiams $1.00
Banketo pradžia 7-tą vai. vakare

Kaina vakarienei ir šokiams $4.10

Kviečiame visus atsilankyti į Aido choro auksinio jubiliejaus pokylį.
Aido choras




