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V KRISLAI
Maskvos sutartis MASKVOJE SUTARĖ DRAUS! ATOMINIUS BANDYMUSk:

Istorinis žygis 
“Veiksniai” žliumbs <■]
Pasaulis džiaugiasi

— Rašo R. Mizara —
Sutartis, draudžianti bran

duolinių ginklų bandymus 
vandenyje, atmosferoje ir erd
vėje, padaryta ir laukia ofi
cialaus pasirašymo Maskvoje. 
Ir taiką mylįs pasaulis tuo la
bai džiaugiasi!

Bet sutarties pasirašymas 
dar nebus viskas. Atsimin
kime: JAV Senatas ją turės 
užgirti dviem trečdaliais bal
sų. Politiniai stebėtojai tei
gia, kad sutartis bus užgirta, 
bet tik po ilgų ir aštrių de
batų.

Taikos priešai darys visa, kad 
sutartis nebūtų užgirta. Ari
zonos senatorius Goldwateris 
viešai pareiškė, kad jis kovo
siąs prieš sutarties užgyrimą.

JAV yra daug taikos prie
šų. Jie rėks, šmeiš Tarybų 
Sąjungą, puls prezidentą Ke
nedį, nersis iš kailio, kad su
tartis susilauktų tokio likimo, 
j^ip Wilsono 1919 metais pa
siūlymas, kad JAV įstotų į 
rniutų Sąjungą.

Esame įsitikinę, jog taikos

Negrų rase išsijudino į 
masinę kovą už laisvę

Jie bus sulaikyti erdvėje, 
atmosferoje ir vandenyje

Irakas veda žiaurų karą 
prieš kurdų tautą

priešai savo kovą pralaimės; 
laimės liaudis, laimės taikos 
šalininkai.

Rėks, laidys savo liežuvius 
prieš šią sutartį ir lietuviškie
ji “veiksniai,” kurią žodžio 
“laisvinimo” sinonimas — Lie
tuvos nusiaubimas\branduoli- 
ne bomba. A

O mes labai džiąugiamės, 
kad tokia sutartis pagaliau 
tapo padaryta. Tai nepapras
tas, tai istorinis žygis, vedąs 
žmoniją į taikų sugyvenimą.

Sutartis, aišku, nėra šaltojo 
karo baigimas, o tik pradžia, 
tik atodrėkis, teikiąs viltį, kad 
bus pasiekta didesnių laimėji
mų susitarimu, derybų budais.

Sulaikymas branduo 1 i n i ų 
ginklų bandymų žemėje, su
darymas taikos sutarčių su 
Vokietija, Rytinio Berlyno li
kimo išsprendimas, nepuolimo 
sutarčių sudarymas, nusigink
lavimas — tai vis klausimai, 
stovį žm'onijos priešakyje. Jie 
turės būti išspręsti, nes žmo- 
rfcija negalės visuomet eikvoti 
šimtų bilijonų dolerių kas me- 

ginklavimuisi.
” Konferencijos Maskvoje su
tartis — tik gera pradžia, ve
danti į šviesesnę, ramesnę, lai
mingesnę ateitį.

Liūdna, kad Kinijos Komu
nistų partijos spauda Maskvos 
konferenciją išjuokė, ir net 
skelbė, būk Amerikos imperi
alistai Tarybų Sąjungą “ap
gaus.”

Ginklavimosi mažinimas ne
gali būti jokia apgavystė. Tai 
žmonijai palaima.

Prieš apie vienerius metus 
Italijos komunistų vadovas 
Palmyro Togliatti sakė:

—Kapitalistiniame pasauly
je yra pasidalijimas: vieni ka
pitalistai ir jų atstovai nori 
taikos, kiti1—karo. Komunistai 
ir visi kiti taikos šalininkai tu
ri paremti tuos, kurie pasi
sako už taiką.

Penktadienį sutarties klau
simu kalbą sakė prezidentas 
Kenedis.

Jis sakė, kad ši sutartis— 
“svarbus pirmas žingsnis — 
žingsnis link taikos, žingsnis 

susipratimą, žingsnis nuo ka- 
ro.”
,1 Toliau:
" '‘Jei šiandien ar rytoj pra

sidėtų karas, jei jis taptų 
branduoliniu, tai jis būtų skir
tingas nuo visų karų istorijo
je. Pilnas branduolinėmis

Washingtonas. — Visose 
Jungtinėse Valstijose neg
rų rasė išsijudino į kovą 
už žmoniškas teises. Ypa
tingai drąsiai kovoje daly
vauja jaunimas. Jaunuoliai 
sako “Kovosime, kol lai
mėsime... Mes nieko nega
lime pralaimėti, tik iškovo
ti žmoniškumo teises”.

Virš 2,000 negrų organi
zacijų organnizuoja masi
nį maršavimą į Washingto- 
ną rugpiūčio 28 dieną. Dr. 
Martin Luther King, negrų 
žymus vadas, sako, kad į 
JAV sostinę sumaršuos 
apie 100,000 negrų. Negrų 
kovą remia pažangūs bal
tieji žmonės ir darbo uni
jos.

Lietuvių žveją 
naujas laivas

Klaipėda. —Lietuvos žve
jybos laivynas pasipildė 
nauju didžiuoju žvejybos 
traleriu - šaldytuvu, kuris 
pavadintas “Juozas Alekso
ms”. Laivas jau išplaukė į 
pirmąjį reisą prie šiaurės 
vakarų Afrikos krantų.

Šiais metais Lietuvos 
žvejai gaus dar vieną didįjį 
žvejybos tralerį - šaldytu
vą, kuris baigiamas statyti 
Klaipėdos Baltijos laivų 
statykloje. Kijevo laivų 
statykla mūsų žvejams šie
met pastatys pirmuosius du 
vidutinius žvejybos trale
rius - šaldytuvus su 800 ar
klio jėgų galingumo pa
grindiniais varikliais.

Hongkongas. — Čionai 
labai lijo per 24 valandas. 
Vandens rezervuarai pasi
pildė 430,000,000 galionų.. 
Šiam miestui, tai laimė, nes 
jis neturi prėsko vandens.

bombomis apsikeitimas, besi- 
tęsiąs trumpiau kaip 60 minu
čių, galėtų sunaikinti daugiau 
negu 300,000,000 amerikiečių, 
europiečių ir rusų, taip pat 
nenumatomus skaičius kitur. 
O tie, kurie išliktų nesunai
kinti, kaip pirmininkas Chru
ščiovas sakei kinams komunis
tams, žuvusiesiems pavydė
tų...”

•

O liepos 19 d. N. Chruščio
vas sakė:

“Mes, komunistai, giną gy
vybinius tautų, visos žmonijos 
intęresus, esame tos nuomonės, 
kad susitarimas uždrausti 
branduolinio ginklo bandy
mus atitinka kilnius socialisti
nio komunizmo principus.

Mes tikimės, kad susi
tarimas uždrausti bran
duolinius bandymus bus nau
dingas ir bendro tarptautinės 
padėties gerinimo požiūriu. 
Jis parodys, kad valstybės, 
priklaus a n č i o m s socialisti
nėms sistemoms, yra pasiryžu- 
sios ieškoti kelių, kaip suda
ryti savitarpiškai priimtinus 
susitarimus taikaus sambūvio 
pagrindu, . >”

Kada negrai susirinks 
į Washingtoną, tai ten 
įvyks daugybė mitir»gųt de
monstracijų, jų delegacijos 
lankysis pas prezidentą Ke
nedį, valstijų senatorius ir 
kongresmanus. JAV fede
ralinė vyriausybė pasisa
kė, kad ji pilnai kooperuos 
su atvykusiais negrais pa
laikymui tvarkos. Neseniai 
prezidentas Kenedis užgy- 
rė negrų maršavimą.

Dabar visoje šalyje eina 
organiza v i m o s i darbas. 
Vien iš New Yorko bando
ma suorganizuoti nuo 25,- 
000 iki 30,000 negrų, kurie 
vyktų į Washingtona. 

' -.. -- -------------- .

Dar viena “laisva” 
anglų kolonija

Londonas. — Britanijos 
kolonijų ministras paskel
bė, kad su 1964 m. sausio 1 
diena Honduras gaus savi
valdybės teises, tai yra, tu
rės dominijos savivaldybą.

Anglų Hondur as yra 
Centrinėje Amerikoje tarp 
Meksikos ir Gvatemalos. Jis 
užima 8,800 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 
100,000 gyventojų.

1502 metais Kolumbas at
rado Hondūrą. Ta teritori
ja priklaus^ isp a n a m s, 
Meksikai, o' vėliau ten įsi
galėjo anglai.

NEPATINKA INDIJAI
New Delhi. —Indijos Už

sienio ministras pareiškė, 
kad Indijos valdžiai nepa
tinka Kinijos ir Pakistano 
draugiškas sugyvenim a s. 
Ypatingai Indijai nepatin
ka,kad Pakistano Užsienio 
minnistras Bhutto sako: 
“Jeigu Indija užpuls Pakis
taną, tai jam j pagalbą at
eis didžiausia Azijos valsty
bė”, reiškia — Kinija.

New Delhi. — Indijai ne
patinka JAV “Voice of A- 
merica” radijo propogan- 
dos turinys.

BAISUS TERORAS
Johannesburgas. — Pie

tų Afrikos Sąjungoje per 
metus buvo areštuota šim
tai tūkstančių žmonių, dau
gumoje negrų, ir 384,500 
nubausti.

Pietų Afrikos Sąjunga 
turi 16,000,000 gyyentojų, 
didelėje daugumoje negrų.

Havana. — Kuboje buvo 
pominėta 10-ties metų su
kaktis nuo pradžios kovos 
nuvertimui Batistos dikta
tūros.

Madridas. — Diktatorius 
Franco svarsto mainierių 
reikalavimus..

Maskva. — Liepos 25 die
na pasiliks žmonijos istori
joje, nes tą dieną Jungti
nės Valstijos, Tarybų Są
junga ir Anglija susitarė 
uždrausti branduol i n i u s 
bandymus atmosferoje ir 
po vandenyje.

Tiesa, šis susitarimas dar 
neuždraudžia atominius 
bandymus požemyje, o su
tartyje nedalyvavo Prancū
zija, kuri jau yra pasigami
nus atominę bombą. Bet su
sitarimas palieka atviras 
duris prie jo prisidėti ir ki
toms valstybėms, taipgi ei
ti prie visiško atominių 
ginklų uždraudimo.

Tarybų Sąjungos Užsie
nio ministras A. Gromyko 
sakė: “Tai pralaužti nepa-, 
si tikėjimo ledai”. Nepasiti- j 
kėjimas, baimė, kad “nebū
ti apgautam’” tai ir buvo 
didžiausia kliūtis, kuri iki 
šiolei neleido .susitarti.

Tarybų Sąjunga norėjo, 
kad jau dabar susitartų, 
jog NATO ir Varšuvos ap
sigynimo sąjungos nariai 
pasirašys nepuolimo sutar
tį. Vakarai sutiko tą ap
svarstyti ateityje.

Buvo pavojus 
baisaus karo

Susitariančių valstybių 
delegacijos sutiko, kad bu
vo pavojus baisaus karo, 
kuris galėjo net netikėtai 
prasidėti. Jau nėt buvo at
sitikimų, kada Jungtinių 
Valstijų sargai šiaurės van
denyne klaidingai suprato 
tūlus veiksmus Tarybų Są
jungoje. ir juos palaikė už 
pradžią pasalingo užpuoli
mo. JAV aukštoji komanda 
buvo įsakius tuojau pa
ruošti tūkstančius lėktuvų 
su atominiais ginklais. Jei
gu būtų prasidėjęs “aksi- 
dentalis” karas, tai būtų vi
sa žmonija baisiai nuken
tėjus. Buvo ir tokių, kurie 
norėjo pradėti “preventy- 
vį” karą prieš Tarybų Są
jungą. Ir dabar yra dar to
kių, kurie apgailestauja, 
kad susitarus uždrausti 
atominius ginklus, tai dau
gybę atominių bombų teks 
panaikinti jų “nepanaudo
jus” tam, kam jos buvo ga
minamos.

O atominių ir vandenilio 
bombų ir kitokių ginklų 
abidvi pusės phisigamino 
labai daug. Turi bombų, ga
li nunešti lėktuvai, turi ar
tileriją, kuri šaudo atomi
niais sviediniais, paruašta 
raketukės šaudymui iš tan
kų. Bet už vis baisiausios 
yra toli siekiančios raketos. 
JAV ir TSRS turi atominių 
raketų, kuriomis iš povan
deninių laivų gali šaudyti 
ir siekti už 1,600 mylių. Tu
ri tolio raketų, kuriomis 
gali siekti už 6,000 mylių ir 
toliau. TSRS kelis kartus 

jau bandė raketas, kurio
mis siekia virš 8,000 mylių. 
Karui kilus būtų panaudota 
ir kosmoso erdviu užkaria
vimas.

Dabar abidvi pusės jau 
išbandė tolio raketas, nuo 
kurių apsisaugojimas neį
manomas. Jų jėga baisi. 
TSRS turi pasigaminnus 
100 megetonų jėgos raketų, 
o vienas megetonas yra ly
gus milijonui tonų dinami
to.

Štai kodėl ' mokslininkai 
ir visi taikos trokštan tieji 
žmonės nuo seniai jau rei
kalavo uždrausti atominius 
ginklus, o pirmoje vietoje 
atominių bombų bandymus 
atmosferoje, nes tie bandy
mai jau ir taikos metu daro 
žmonijai baisią žalą.

Sutarties Įėjimas 
į galią

ši sutartis bus pasirašyta 
Maskvoje. — Ją pasirašys 
JAV, TSRS ir Anglijos už
sienio ministrai, rusu ir an
glų kalbomis. Po to, kai vi
sų trijų šalių parlamentai 
ją užgirs ir viršūnės pasi
rašys, tai ji įeis į galią.

Jungtinėse Valstijose su
tartį privalo užgirti Sena
tas dviemis trečdaliais bal
su. 

L-

Atsiliepimai
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

J. Tautų generalinis sekre
torius U Thantas sveikina 
padarytą sutartį. Jis sako, 
kad visi trokštanti taikos 
turi džiaugtis.

Roma. — Visi su džiaug
smu pasitiko žinią apie su
tartį drausti, branduolinių 
ginklų bandyiną.

Vatikane sako, kad tai 
vienas iš svarbiausių susi
tarimų mūsų gadynėje.

Washingtonas. — Čionai 
numatoma, kad Senatas už
girs atominių ginklų ban
dymų uždraudimo sutartį.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas vykdamas į Mask
vą pasirašyti sutartį, nuveš 
prez. Kened ž i o laišką 
Chruščiovui.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas sakė, 
kad pasirašymas sutarties 
atominių ginklų reikalais 
ves prie nusiginklavimo.

Washingtonas. —Iš Mas
kvos grįžo W. A. Harrima- 
nas, kuris vedė derybas už
draudimui atominių ginklų 
bandymų.

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris sakė, kad jis pri
sidės prie atominių ginklų 
bandymų uždraudimo su
tarties.

Ruvandizis, Irakas. — I napalio bombomis. “Krū- 
Aleks Ifty, Associated i mynai, namai ir kviečių 
Press korespondentas, lan- į laukai dega. Dūmai užden- 
kėsi Šiaurės Irake, kur ei-, gia Saulę, rašo korespon
na karas tarp Irako ir suki
lusių kurdų. Jis matė ko
vas, kalbėjosi su kurdų va
du pulkininku Azizu Akra- 
viu.

Kurdai yra įsitvirtinę 
Ruvandizio kalnuose, kurie 
yra nuo 6,500 iki 9,750 pėdų 
aukščio. Jie ginkluoti tik 
šautuvais, kulkosvaidžiais, 
granatomis ir mortiromis.

Kurdus puola ištisa divi
zija, apie. 15,000 vyrų su 
galinga artilerija, tankais 
ir lėktuvais. Lėktuvai bom
barduoja sukilėlius kalnuo
se, o jų kaimelius degina

Londonas. — Anglija ne
leido Trafalgaro aikštėje 

i laikyti mitingo' užgynimui 
1 atominių ginklų susitarimo.

Bona. — Vakaru Vokie
tijoje šaltai pasitiko žinią 
apie susitarimą atominių 
ginklų reikalais.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle sako, 
kad susilaikymas nuo ato
minių ginklų bandymų su
taupytų daug pinigų.

New Dchli. — Indija pri- 
! sidės prie sutarties, drau
džiančios atominių ginklų 
bandymus.

Sidnėjus. — Australija 
užgirs atominių ginklų rei
kalais sutarti, v

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansfieldas 
kviečia senatorius užgirti 
atominiais ginklais sutartį,

Iš istorijos
1945 m. liepos 16 d., Ala

mogordo srityje, New Mek
sikoje, Jungtinės Valstijos 
išsprogdino pirmąją atomi
nę bombą.

1(945 m. rugpiūčio 6 d. 
Jungtinių Valstijų lėktuvas 
numetė atominę bombą į 
Japonijos Hiroshimos mies
tą, kurį sunnaikino, kur 
buvo užmušta ir sužeista 
virš 300,000 civilinių žmo
nių. €- t

1945 m. rugpiūčio 9 d. 
JAV numetė antrą atominę 
bombą į Nagasakio miestą, 
kuris turėjo apie 250,000 
gyventojų.

1949 m. rugsėjo 23 d. Ta
rybų Sąjunga atmosferoje 
išbandė pirmąją atominę 
bombą.

1952 m. spalio 3 d. Angli
ja išbandė pirmąją atominę 
bombą.

Iki dabar Jungtinės Vals
tijos atmosferoje ir povan- 
denyje išsprogdino 259 ato
mines ir hidrogenines bom
bas, o dvi bendrai su Angli
ja. Anglija išsprogdino 21 
bombą, Tarybų Sąjunga— 
126, o Prancūzija — 6.

2—Žinios g-kalaži-k
dentas. Bet sukilėliams ne
daug padaro žalos, nes juos 
gelbėja kalnai ir urvai. 
Skaudžiai kenčia civiliniai 
žmonės, kurie nenorėjo ar
ba nesuspėjo pasitraukti į 
kalnus.”

“Kodėl Vakarai remia 
Irako fašistinę valdžią — 
klausė pulkininkas A kru
vins. — Kodėl civilizuotas 
pasaulis neužstoja kurdų 
tautą?”

Tekio. — Po dideliu lietu 
prasidėjo potvyniai.

Japonai pastatė 
automatišką laivą

Kobe, Japonija. —Čionai 
Kawasaki laivų statykla 
baigė statyti “Ralph O. 
Rhoades” naftolaivj (tan- 
kerį), kuris yra 29,000 to
nų įtalpos ir galės vežti 
424,000 bačkų naftos. Lai
vas yra 810 pėdų ilgio ir 
102 pėdų pločio.

Svarbiausia naujany b ė 
yra ta, kad šiame laive bus 
tik 31 žmogus, nes laivas 
yra automatiškas. Papras
tai naftolaiviai po 10,000 
tonų įtalpos turi iki 40 jū
rininku, v

Kenedis ramina 
vakarą vokiečius

Bona — JAV preziden
tas Kenedis prisiuntė laiš
ką Vakarų Vokietijos kanc
leriui Adenaueriui, kuria
me ramina jį dėl JAV, An
glijos ir TSRS sutarties 
atominių ginklų reikalais.

Nuo pradžios konferen- 
| cijos JAV ambasadorius G. 
C. McGhee kiekvieną dieną 
informavo vokiečius apie 
jos eigą.

Vakarų vokiečiai bijosi, 
kad atominių ginklų reika
lais sutartis gali vesti prie 
nekariavimo sutarties tarp 
NATO ir Varšuvos apsigy
nimo sąjungos.

NUTRAUKĖ RYŠIUS 
SU ANGLIJA

Gvatemala miestas. — 
Gvatemalos respublika nu
raukė ryšius su Anglija. 
Priežastis, kad Anglija su
teikė Houdurasui “nepri
klausomybę”. Gvatem a 1 a 
rubežiuojasi su Hondurasu 
ir sako, kad jis yra dalimi 
jos teritorijos.

Belgradas. —Liepos 27 d. 
įvyko Žemės drebėjimas 
Skoplejos mieste. Žuvo apie 
1,000 žmonių ir buvo sužeis
ta virš 3,000. Nuostoliai la
bai dideli.



V H T C V V LITHUANIANAl *» 1 9 V Ii SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Pnbllshed Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ----------------- -----------------ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year............ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ........... 110.00
Oueens Co., per six months $5.50

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

Areštai ir kalinimai 
segregacijos neišspręs!

NIUJORKO MIESTE vyksta didžios negrų kovos 
dėl darbų. Masiniai pikietai pasireiškia prie statybų, 
reikalaujant, kad j statybų darbus būtų priimta dau
giau negrų ir puertorikiečių darbininkų.

Smagu, kad į šias negrų kovas įsitraukia vis dau
giau baltų žmonių, suprantančių, jog negrų kova yra 
visų amerikiečių kova už laisvę, už pilietines teises ir 
už darbus.

Policija areštuoja pikietuotojus, kalina, o teismai 
baudžia. Aną dieną penkis baltus pikietuotojus nubaudė 
tarp 30—60 dienų kalėjiman. Teisėjas T. Vincent Quinn 
nubaudė juos už tai, kad nepažadėjo, jog daugiau nebe- 
pikietuos.

Bet siuntimas pikietuotojų į kalėjimus klausimo 
neišspręs. O klausimas yra didelis ir svarbus: ar ilgai 
Niujorko mieste negrai bus segreguoti darbuose? Ar 
ilgai darbo unijų biurokratija toleruos “baltąjį šovi
nizmą”? Čia. žinoma, liečiama ne tik darbo unijos, o ir 
samdytojai. Tai liečia ir miesto valdžią!

Kuo greičiausiai reikia panaikinti segregaciją ne 
tik mokyklose, o ir darbuose!

— o —
TAI, KAS DAROSI NIUJORKO mieste, darosi ir 

kituose JAV miestuose: negrai kovoja, o policija ir 
teismai juos puola.

Tačiau negrų kovų vaisiai daugelyje vietų jau ma
tosi. Antai Birminghame, Alabamoje, miesto taryba nu
tarė panaikinti “potvarkius”, sulyg kuriais negrai bu
vo segreguoti.

Cambridge miestelyje, Marylando valstijoje, po il
gų ir aštrių kovų, tarp negrų ir baltųjų padaryta su
tartis: negrai liausis masiniai kovoję, o miesto taryba 
žada patenkinti jų reikalavimus—panaikins segregaci
ją parkuose ir kitur. ; ? •

Aiškus dalykas, kad negrai savo istorinę kovą lai
mės—turi laimėti. O tai bus laimėjimas visų amerikie
čių !

Vyriausias šiuo metu dalykas—rugpiūčio 28-oji. Tą 
dieną negrai, padedami baltųjų, maršuos j Washingto- 
na reikalauti, kad Kongresas priimtų prezidento Kene
džio pasiūlytą projektą įstatymui, garantuojant neg
rams pilietines teises ir laisves.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MELAGIAMS PER NOSĮ

Mes jau esame rašę, kad 
neseniai Vilniuje mirė įžy
mus Lietuvos aktorius ir 
režisierių^ Romualdas Juk
nevičius. 'tai, žinoma, nuo
stolis Lietuvos menininkams 
ir mums visiems.

Montreališkis J. Kardelis, 
paskendęs meluose apie Ta
rybų Lietuvą, šmeiždamas 
dorus lietuvius, apšmeižė ir 
Romualdą Juknevičių.

Įžymus žurnalistas ir vi
suomenės veikėjas M. Jas- 
kevičius, paskaitęs tuos be
protiškus J. Kardelio šmeiž
tus apie mirusįjį, neišken
tęs, parašė (“Tėvynės bal
se” š. m. num. 56) toki me
lagiui atkirtį:

Ir štai šį puikų aktorių ir 
režisierių, deja, taip anksti 
mus palikusį, “Nepriklauso
mos Lietuvos” laikraštis^ (Nr. 
18) po mirties apšmeižė. Už
uot išspausdinusi nekrologą, 
kaip tokiais atvejais daroma 
visame civilizuotame pasauly
je, redakcija pateikė skaity
tojams ištisą melo pynę.

Jau pačioje rašinio pradžio
je stengiamasi pakišti mintį, 
kad gal R. Juknevičius “iš
imtas iš gyvųjų tarpo.” O to
liau, tendencingai atpasako
jus jo gyvenimo kelią, “išduo
dama paslaptis”:

“Dabar jau galima pasaky
ti, k a d R. Juknevičius buvo 
pasiruošęs su pabėgėlių banga 
pasitraukti į Vakarus ir jau 
buvo atvykęs į Vokietijos pa
sienį, tačiau buvo suvilio
tas. . .”

Visa tai —, gryniausias me
las, kurį paneigti gali dauge
lis aktorių, karo metais atsi
dūrusių sv.etur. Jię tikrai pa- 
tyjrtfiįš', kad.’ R. Juknevičius 
visiškai neketino išvykti iš 
Lietuvos., Beje, už gimtojo 
krašto ribų, kad kiek,.'jam bū
tų tekę atsidurti. Laihiei, hit-, 
lerininkai, ' horėję jį 1943 m. 
kovo mėn. suimti ir ištremti į 
koncentracijos stovyklą, nera
do jo namie. Štai kodėl R. 
Juknevičius ilgesniam laikui 
dingo iš Vilniaus, o ir vėliau 
gyveno besislapstydamas tol, 
kol Tarybų Lietuvos sostinė 
buvo išvaduota iš, hitlerinių 
okupantų. Tai gal Vilnius ir 
yra tas Vokietijos pasienis, 
apie kurį svaičioja “veiksnių” 
rašeivos ?

Bet šito melo jiems dar ma
ža. J. Kardelis ir jo bendra
darbiai nutarė apversti aukš
tyn kojomis dar vieną faktą, 
pareikšdami, kad R. Juknevi
čius prieš kelerius metus ne 
savo noru (atseit, kažkieno 
verčiamas) vyko į Berlyną su
sisiekti su iš JAV atvykusia 
dukrele. Man kaip tik teko 
būti šito susitikimo liudinin
ku (tada dirbau Berlyne ir, 
R. Juknev i č i a u s prašomas, 
praleidau su juo kartu daug 
laiko, apžiūrint miestą, besi
lankant teatruose ir pan.). Aš 
gerai žinau, kaip jis troško 
susitikti su dukrele. Dar prieš 
pasimatant su ja, R. Juknevi
čius man pasakojo, kad atvy
kusi studijų reikalais Europon 
dukrelė jam dažnai iš įvairių 
miestų skambindavusi telefo
nu į Vilnių. O kai ji prasita
rė, jog norėtų pasimatyti, jis 
tučtuojau ėmėsi žygių atvyk
ti Berlynan.

Šiuos žodžius, esu tikras, 
patvirtins ir D. Juknevičiūtė, 
nes visa tai gryna tiesa. Tai 
kam gi prireikė “Nepriklauso
mai Lietuvai” šmeižto, kam 
prireikė normalų tėvo norą po 
daugelio metų pamatyti savo 
mylimą dukterį kvalifikuoti 
kaip kažkokią prievartą? Be
je, tėvas, žinau tai gerai, nė 
nesiruošė kalbinti dukrelę grįž
ti Lietuvon, kaip kad teigia 
Montrealio “veiksnių” laikraš
tis. R. Juknevičius tiesiog no
rėjo ją pamatyti, apkabinti, 
pasikalbėti, pagaliau, sužino

Po dvidešimt trejų metų
ATŽYMINT TARYBŲ LIETUVOS dvidešimt tre- 

čiąsias metines (Liepos 21-ąją), Vilniaus “Tiesa” iš
spausdino editorialą, kuriame be kitko sako:

“Dvidešimt trečią kartą aukštai iškilusios vėliavos 
skelbia Tarybų Lietuvos gimimo dieną. Dvidešimt tre
čią kartą mes švenčiame liepos dvidešimt pirmąją ir, 
žvelgdami į savo brangią tėviškę, kiekvieną kartą ją 
matome puošnesne, įstabesne.

Kokias nuostabias laiko žymes palieka kiekvieneri 
metai! Štai iš Elektrėnų lyg gijos per laukus nusitęsu
siais laidais nusruveno elektra, pradėjęs alsuoti che
mijos gigantas Kėdainiuose, žaižaruoja pilstomas plie
nas Kaune, ant bangų pradėjęs suptis pirmasis didysis 
žvejybos traleris “Rapolas Čarnas”, tūkstančiai laimin
gų šeimų, švenčiančių įkurtuves, — toks Tarybų Lietu
vos tik vienerių metų kelias broliškų tarybinių sesių 
būry, kurios visos žengia plačiuoju komunizmo vieške
liu.

Ir ar įmanoma viską suskaičiuoti, viską išvardyti, 
ką atnešė lietuvių tautai tik vieneri metai? Mes pernai 
sveikinom su Leninine premija poetą E. Mieželaitį už 
jo nuostabių eilėraščių rinkinį “Žmogus”, džiaugėmės 
išgirdę žinią, kad štai lietuvio poeto knyga prabilo dau
geliu pasaulio kalbų. O šie metai papuošė Lenino premi
jos laureato ženkleliu skulptoriaus G. Jokubonio krūti
nę.

Tarybų Lietuvos gimimo dieną mes su pasididžia
vimu ir pagarba tariame vardus visų, kurių auksinės 
rankos puošia mūsų šalį, plytą prie plytos deda į didį 
komunizmo rūmą. Tai tokie vyrai, kaip I. Kilimonio ir 
S. Maižrimo vadovaujami statybininkai, naujais mūrais 
papuošė Tarybų Lietuvą, tai tos auksinės rankos, kaip 
šaltkalvio A. Deinekos, respublikos Nusipelniusio ra
cionalizatoriaus, kaip A. Masiliūno, respublikos Nusi
pelniusio inžinieriaus, ir daugelio kitų, gamina skaičia
vimo mašinas ir didžiausio tikslumo stakles, radijo apa
ratus ir žemės ūkio mašinas.. Tai kolūkinis kaimas gar
sėja melžėjomis A. Dambrauskiene ir I. Žukaite, kiau
lių augintojais J. Jodenkum, G. Eidukyniene, M; Reinar- * 
tiene, paukštininkais J. Jankauskiene, A. Januliu, šau
niais mechanizatoriais S. Barausku ir V. Stryžium, E. 
Dembinsku ir A. Kundrotu, kurie kolūkinių laukų lai
vais—kombainais pasiryžę nuimti beveik visą šių metų 
dosnų derlių. Tai žemdirbiai taria nuoširdų ačiū selekci- 
ninkei V. Būdvytienei už naują pupų veislę “Aušra” ir 
sodininkui I. Štarui už naujas vaismedžių veisles.

Respublikoje garsėja tūkstančiai pirmūnų. Jų dar
bas, jų siekis, jų troškimas, kaip ir visos mūsų liaudies, 
tikrove paversti partijos Programos žodžius: “Dabarti-

nė tarybinių žmonių karta gyvens komunizmo sąlygo
mis”.

Daug padaryta, daug nuveikta, bet dar didesni dar
bai mums iškilę prieš akis. Kiek dar daug reikia pada
ryti formuojant komunistinės ateities žmogų. Neseniai 
įvykęs TSKP CK birželio Plenumas, apsvarstęs eilinius 
ideologinio partijos darbo uždavinius, davė tikslią veiki
mo programą.”
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ti, kaip ji gyvenantį, nes gy
vas žodis vis ne laiškas. Argi 
tai smerktina?

Sunkų man apie visa tai ra
šyti. Bet tenka. Jau vien tam, 
kAd žmonės sužinotų, jog 
“Nepuikiau somos Lietuvos” 
laikraščio bendradarbiams nė
ra nieko švento, jeigu jie taip 
šlykščiai šmeižia velionį R. 
Juknevičių ir jo gimtąjį kraš
tą, kuriam talentingasis me
nininkas paskyrė visas savo 
karštos širdies ir proto jėgas.

HANSAS GLOBKĖ 
NUTEISTAS

Rytiniame Berlyne per 
kurį Taiką tęsęsis Hanso 
G1 o b k ė s teismo procesas 
baigėsi. Baigėsi tuo, kad 
Globkė (už akių) buvo nu
teistas visam amžiui kalė
ti.

Kas gi tas Globkė? Jis— 
Vakarų Vokietijos kancle
rio A d e n a-u erio dešinio j i 
ranka; Globkė — jo padė
jėjas. Vadinasi, budelis pa
deda “demokratui” kraštą 
valdyti! Į

Tarp 1932 ir 1945 metų1 
Globkė tarnavo hitlerinėje 
Vokietijos vidaus reikalų 
ministerijoje. Jis buvo vie
nas tų, kurių direktyvomis 
buvo masiškai žudyti žmo
nės, daugiausia žydai. Ir 
štai Vokietijos Demokrati
nės Respublikos teismas tą 
budelį, Adenauerio padėjė
ją, teisė.

Skaitytojui paduodame 
tarybinio korespondento V. 
Seliverstovo tokį iš Globkės 
teismo vaizdą, nupieštą š. 
m. liepos 15 d.:

Jau savaitę VDR Aukščiau
siajame teisme vyksta Bonos 
valstybės sekretoriaus Glob
kės bylos procesas. Kasdien 
atšiskleidžia vis naujos kruvi
nos piktadarybės, į k u r i a s 
įveltas nusikaltėlis. Liudinin
kų par o d y m u s davė VDR, 
TSRS, Prancūzijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Iz
raelio piliečiai.

Šios dienos posėdžio pra
džioje vyriausiasis kaltintojas 
VDR generalinis prokuroras 
L. štraitas — perdavė teismui 
eilę dokumentų, kurie rodo 
Globkės elgesį pokario metais.

Štraitas sako, kad tiek Glob
kė, tiek ir daugelis kitų bu
vusių žymių nacistų dabar už
ima aukštus postus Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje 
ir Vakarų Berlyne. Jie propa
guoja šovinizmą, rasizmą, 
ruošia naują agresiją prieš 
socialistines valstybes. Vokie
tijos Federatyvinėje Respubli
koje leidžiama daug revanšis
tinės literatūros. Knygose 
Bundesvero kareiviams atkak
liai peršama mintis, kad Ry
tuose gyvenančios “primity
vios tautos,” kurias reikią “pri 
traukti” prie Vakarų kultūros.

Globkė, nurodė'kaltintojas, 
ne tik neatsisakė nacistinės 
praeities, bet dabar daro tą 
patį, ką veikė prieš 25 metus. 
Jis vienas iš revanšizmo įkvė
pėjų.

Liudininkai iš Tarybų Są
jungos D. Klovskis, E. Rau
pas, R. Sirgė papasakojo, kaip 
buvo persekiojami laikinai fa
šistų kariuomenės okupuotų 
Tarybų Sąjungos teritorijų 
gyventojai, Už tą siaubą, ku
rį pergyveno tarybiniai žmo
nės, sako liudininkas Klovs
kis, atsakomybė be abejo, ten
ka dabartiniam Bonos vyriau
sybės valstybės sekretoriui 
Globkei. ,

Paskui kalbėjo ekspertai iš 
Tarybų Sąj u n g o s — Estijos 
TSR Mokslų akademijos aka
demikas, TSRS Mokslų akade
mijos narys-koresponde n t a s 
prof. Ch. Krusas ir Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Isto
rijos instituto direktoriaus pa

vaduotojas, istorijos mokslų 
daktaras J. Jurginis.

Jie pranešė, kad, VDR 
Aukščiausiojo teismo pavesti, 
jie išnagrinėjo gausią medžia
gą ir dokumentus, rodančius, 
kaip Hitlerio vyriausybė vyk
dė “germanizavimo” politiką 
laikinai okupuotose Tarybų 
Sąjungos teritorijose. Buvo iš
studijuoti įvairiuose Tarybų 
Sąjungos archyvuose esą ori
ginalūs okupacinės valdžios 
dokumentai ir kita medžiaga, 
taip pat parodymai, kuriuos 
davė daugybė nacistų pikta
darybių liudininkų.

Tarybiniai ekspertai savo iš
vadoje pareiškia, kad, sukėlę 
agresyvų karą prieš TSRS, 
hitlerininkai pavertė jį vals
tybės mastu organizuoto bar
bariškumo sistema, pamynė 
visuotinai priimtas tarptauti
nės moralės teisės ir žmogiš
kosios moralės normas. X

Laikinai okuptuotose Tary
bų Sąjungos teritorijose buvo 
sunaikinti milijonai tarybinių 
žmonių, jų tarpe moterys, se
niai, vaikai. Okupantai naiki
no nacionalinius paminklus, li
teratūrą, mokyklas, prievarta 
vokietino dalį gyventojų. Ger
manizavimo politika, okupuo
tų Tarybų Sąjungos teritorijų 
tautų nacionalinės kultūros 
naikinimas, tyčiojimasis iš ta
rybinių žmonių nacionalinių 
jausmų buvo organinė dalis 
bendro hitlerinių sąmoksli
ninkų įsiviešpatauti visame 
pasaulyje. Visi šie siaubingi 
nusikaltimai buvo legalizuoti 
valstybės mastu ir daromi pa
gal specialiai išleistus Vokieti
joje rasinius įstatymus.

“Slavai turi mums dirbti. 
Jeigu jie mums nebereikalin
gi, jie turi mirti”—tokia buvo 
hitlerinės Vokietijos poolitika 
gyventojų atžvilgiu laikinai 
okupuotuose RTFSR, Ukrai
nos TSR, Baltarusijos TSR ra
jonuose, sakoma atskaitos dėl 
svarbiausių karinių nusikaltė
lių bylose Niurnbergo procese 
septintajame tome.

Ekspertai nustatė, kad vie
nas iš svarbiausių germaniza
vimo tikslams pasiekti progra
mos pagrindų ir veiksmų buvo 
fašistinės Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijos pirmojo 
skyriaus paruošti pilietybės 
įstatymai, kurie buvo papildy
ti kitais įstatyminiais nutari
mais. šiuos dokumentus tie
siogiai ruošė ir komentavo 
kaltinamasis Globkė.

Ekspertai pateikė teismui 
eilę faktiškų liudijimų, kaip 
praktiškai buvo vykdoma ger
manizavimo politika laikinai 
okupuotose Tarybų Sąjungos 
teritorijose — Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Ukrainos, Balta
rusijos Tarybų Socialistinėse 
Respublikose ir Rusijos Fede
racijoje. šiuo tikslu buvo pla
čiai naudojami ir taikomi ra
siniai hitlerinės Voki e t i j o s 
įstatymai, kuriuos rengiant 

Juodaodės liaudies žygis
Niekas, o niekas dar nesulaikė
Nė valandėlei laiko bėgimo,
Taip, kaip ir audrų nebeišvaikė, 
Neišlaikys nieks ir pavergimo.

Kai gamta bunda pavasarėlyj, 
Šaltis ir gruodas tur pasitraukti, 
Nors ir užtrunka kai kur šešėlyj, 
Šilumos ilgai netenka laukti.

Kai liaudies spėkos kovai pribręsta,
Kad iš priespaudos pasiliuosuoti, 
žiaurumo jūroj nebenuskęsta, 
Kai laisvės oru ima alsuoti.

šulai vergijos pastangas deda
Kad savo naudai liaudį turėti, 
Bet kai liuosybės geismas ją veda 
Laisvėn jos žygio aidai girdėti.

Kai vergas spėja ją įmatyti,
Ir iš tikrovės ir iš idėjų,.
Tuomet negali jo sulaikyti
Priemonės visos žiaurių engėjų.

Taip juodaodė liaudis vieningai 
Imasi savo teisių ieškoti,
Ilgai glūdėjus, dabar teisingai, 
Tvirtai į kovą ryžtasi stoti.

Paniekos jungą seniai uždėtą
Laikas atėjo jau nusimesti;
Ir tęs lyg galo kovą pradėtą,
Kad žmoniškumo lygybę rasti.

Iš žiaurios “globos” išsivadavę, 
Jai skaudų smūgį išgalės duoti; 
Darbe ir moksle lygybę gavę, 
Prie naujų siekių mokės žygiuoti.

tiesiogiai dalyvavo kaltinama
sis.

—Tarybų Sąjungos tautos, 
kaip ir visi taikingieji žmonės, 
yra įsitikinę,—pareiškė baig
dami ekspertai, — kad Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos Aukščiausiasis teismas 
paskelbė rūstų nuosprendį ka
riniam nusikaltėliui Hansui 
Globkei.

Teisme kalbėjo Lenkijos ko
votojų už laisvę ir demokrati
ją sąjungos valdybos pirmi
ninko pavaduotojas Janas Izi- 
dorčikas. Karo metu, pasakė 
jis, Lenkija neteko daugiau 
kaip šešių milijonų piliečių, 
kurie sudaro 22 procentus vi
sų gyventojų. Lenkijai buvo 
padaryta didžiulė materialinė 
žala. Mes norime, pareiškė 
Izidorčikas, ypač pabrėžti 
vaidmenį, kurį vaidino fašis
tinės Vokietijos vidaus reika
lų ministerijos pirmasis sky
rius. šio skyriaus vienas iš 
pagrindinių bendradarbių, o 
vėliau jo viršininkas buvo 
Globkė. Okupavus Lenkiją, 
Globkė dalyvavo ruošiant ir 
vykdai ' potvarkius, pagal ku
riuos buvo germanizuojama 
viena dalis, taip pat naikina
ma arba naudojama vergais 
kita Lenkijos gyventojų dalis.

Miestelis prie Stangės
Prie Stangės upelio, ties 

keliu į senąją Dainavos sos
tinę Merkinę, stiebiasi bal
tutėliai pastatai — statoma 
mokykla-internatas.

—Gimsta tikras mokymo 
miestelis, — didžiuojasi jau
nas meistras Vytautas Vi
nickas, — net keturių hek
tarų plote!

Mūrininko Vlado Burės 
niekas nevadina “aukštali- 
piu” — bet jis, baigdamas 
mūryti katilinės dūmtrau
kį, sėkmingai darbavosi 
septynioliktame, metre nuo 
žemės. Gaudė čia pat bul
dozeris, kuriuo buldozeri- 
ninkai Jonas Jaciunskas ir 
Jonas Krisiulevičius ruošė 
septikui gruntą.

—Padirbėsime dar ir nau
jame stadione,—pasakė bul- 
dozerininkai. Nemaža že
mės darbų įruošiant futbo
lo, krepšinio, tinklinio aikš
teles. Su Vytautu Knicku 
sustojome ties Stangės upe
liu — į vieną jo krantą re
miasi pušynas.

—O čia bus klasė atvira
me ore, įrengsime geogra
fijos ir gimnastikos, aikšte
les, — paaiškina meistras.

Daugiau kaip pusšimčio 
metrų ilgumo keturaukščia
me pastate darbavosi staty
bininkai. Tinkuotojų ranko
se dūzgė tinkavimo agre
gatai. Skubėjo brigadinin
ko Kosto Bolio vadovauja-

Teismo turima medžiaga, 
dauguma atvejų paimta iš-Ai
tų, kurie liko Lenkijoje poUTa- 
šistinės okupacijos, parevtkė 
Izidorčikas,* akivaizdžiai ir 
neginčijamai patvirtina, kad 
Globkė dalyvavo nusikalsta
moje politikoje Lenkijos gy
ventojų atžvilgiu.

Globkės teismas sukėlė di
delį Vokietijos Demokratinės 
Respublikos gyventojų pasi
piktinimą. Savo laiš k u o s e 
Aukščiausiajam teismui, laik
raščių redakcijoms darbinin
kai, valstiečiai, tarnautojai, 
įmonių kolektyvai reikalauja 
jam rūstaus nuosprendžio.

“Mes manome,—rašo Kved- 
linburgo amatų kooperatyvo 
Rozos Liuksemburg vardo bri
gados nariai, — kad teismas 
paskelbs nuosprendį, kuris mv- 
leis tokiems žmonėms, kaip 
Globkė, vėl įstumti žmoniją į 
neapsakomas kančias.” “Šia
me procese teismas vadovau
jasi nacijos sąžine, viso pasau
lio sąžine. Kartu mūsų res
publika vykdo ne tik naciona
linę, bet ir tikrai internaciona
linę, didžiai demokratišką ir 
humanišką pareigą,” — sako
ma Jenos miesto gyventojų 
laiške.

mi vyrai. Greta kambariuo
se dirbo brigadininko Ka
zio Smaliuko brigados tin
kuotojai. Neatsiliko ir dai
lidžių brigada. Jau naujųjų 
mokslo metų pradžiai sta
tybininkai pasiryžo perduo
ti naudojimui miegamąjį 
korpusą.

Pereiname į gretimą tri
aukštį pastatą. Be klasių, 
čia—ir laboratorijos, kabi
netai. Prie mokomojo kor
puso — sporto ir aktų 
Aktų salėje—.kino įrenginiai 
Numatyta viskas — net patal
pos kino filmų sandėliavi
mui. O dabar korpuse dar
buojasi elektrikai. Pastatas 
bus ne tik elektrifikuotas, 
bet įruošta ir telefonizacija, 
radiofikacija, signalizacija.

Kauno Politechnikos ins
tituto auklėtiniui — darbų 
vykdytojui inžinieriui Juo
zui Stulgiui, Vilniaus staty
bos technikumo absolventui 
Vytautui Vinickui ligi šiol 
teko statyti daugiabučius 
namus Druskininkuose, ne
didelius pastatus.. O ši sta
tyba specialistų praktikoje 
—pirmas didelis egzaminas.

—Skubam,—sako inžinie
rius Juozas Stulgys..— Per
duokit mūsų prašymą Sta
tybos ministerijai — tegul 
neuždelsia aprūpinti staty
bą keraminėmis glazūruo
tomis plytomis, lentomis 
grindims ir cinkuota skar
da. 'A

Prie senosios. Merkinės 
auga jaunas miestelis—jau
niems. Su pakilimu dirba 
šioje statyboje Druskininkų 
statybos valdybos kolekty
vas. Jis ruošia gražią do
vaną Dzūkijos jaunajai kar
tai — mokyklą-internatą.

V. Miklaševičius
Merkinė

Prisiminus K. Vidiką 
Taurą

Du draugai ant K. Vidiko 
kapo pasodino gražų mede
li;

Silpnapročiai, beširdžiai 
jį išrovė ir nusviedė į šalį,— 

Jiems nepatiko, kodėl ne 
kryželį...

Statyčiau paminklą ant 
Vidiko kapelio,

Jei būtų galimybė be 
švento kryželio.

Niekados jo neužmiršiu!..
Drauge

New Delhi. —Indijos Ka
rininkai sako, kad jeigu 
prasidės karas tarp Indijos 
ir Kinijos, tai Čiang Kai-še- 
kas puls Kiniją iš Taivanio 
salos. ■ ■
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’ įvairiais klausimais
Joe Ryan nuėjo užmirštin

Neseniai miręs Joe Ryan 
buvo smarkiai pagarsėjęs, 
aukštai iškilęs, net nekarū
nuotu karaliumi vadinamas. 
Jis mirė eidamas 79 metus 
amžiaus.

Ryan greitai pagarsėjo, 
kai jis buvo išrinktas pre
zidentu International Long
shoremen’s Association (lai- 
vakioviu unija). Preziden
tu jis išbuvo nuo 1927 iki 

r1953 metų. Per paskuti
nius 10 metų jis jau buvo 
Tisų jo artimų bičiulių už
mirštas.

Laivakrovių unijoje Ryan 
buvo tikras diktatorius. 
Apsistatęs gerai apmoka
mais mušeikomis, jis buvo 
raugus. Jis žinojo, kad nie
kas nedrįs jį iš tos šiltos 
vietos išmesti.

Beveik kiekviena laiva
krovių streiką Ryan ap
šaukdavo nelegaliu, komu
nistų inspiruotu. V i s o k i 
mušeikos - gengsteriai jam 
gerai tarnaudavo, jam pa
dėdavo streikus sulaužyti-

Laivų savininkai greitai 
suprato, kad unijos prezi
dentas Ryan jiems gali ge
rai patarnauti. Jie surado 
būdus, kaip prezidentą rie
biai patepti, kad jis dar iš
tikimiau jiems tarnautų.

1931 metais, iškilęs San 
Francisco mieste laivakro
vių streikas išsivystė į ge
neralinį tame mieste strei
ką. Ryan tuoj atsiskubino 
ta streiką laužyti. Jis šili
ni streikieriams taikytis su 
darbdaviais tokiomis sąly
gomis, kokias darbdaviai 
pasiūlo. Už tai jis buvo iš 
streikierių susirinkimo iš
vytas, pabėgo per užpaka
lines duris. Streikieriai pa
sitikėjo savo vadovu Harry 
Bridges.

Ryan pirmininkavo ir 
New Yorko Centrinei Dar
bo Tarybai, kuri tuo metu 
buvo visai nebegyvas kū
nas. Ryan kovojo kiekvie
ną, kuris tik reikalavo veik
los darbininkų naudai. Jis 
tuos apšaukdavo komunis
tais arba jų bendradarbiais.

tai gražia mergaite. Jie 
greitai įsimylėjo ir apsive
dė. Vedybinis gyvenimas, 
tačiau, buvo visai trumpas. 
Napoleonas Bonapartas, pa- 
simojęs užvaldyt visą Euro
pą, o gal ir visą pasaulį, 
turėjo savo broliui kitus 
planus. Jis parsišaukė Je
ronimą į Paryžių ir paskel
bė jį Vestfalijos karaliumi. 
Napoleonas įsakė bažnyčiai 
suteikti Jerominui perski- 
ras ir tuoj apvesdino jį su 
Wurttenburgo princese.

Elizabieta Bonapartienė 
pasiliko gyvanašlė ir gyve
no su tėvais Baltimorėje. 
Atsirado nemažai jaunikai
čių, norėjusių su ja apsives
ti, bet jinai kiekvieno pa
siūlymą atmetė. Ji sakė, 
kad jos meilė esanti paskir-i 
ta tik vienam ir niekam ki-1 
tam, kaip Jerominui. Taip 
ji visą likusį gyvenimą pa
aukojo meilei, kuria negalė
jo naudotis. Tai buvo ne
laimingas jos gyvenimas.

$10,000 šeimos
Septyni milijonai ameri

kiečių šeimų padaro į me
tus po $10,000 pajamų. A- 

■pie du trečdaliai jų dirba 
po du ir daugiau vienoje 
šeimoje.

$10,000 skaitosi viduti
nės vienai šeimai pajamos, 
iš kurių galima neprastai 
verstis. Bet apie trečdalis 
amerikiečių šeimų neturi 
nei po $5,000 metinių paja
mų.

Reno vagys
Nevados. valstijos mieste 

Reno daugelis begemble- 
riaudami praleidžia pasku
tinius dolerius. Nebeturė
dami priemonių, šimtai pa
sivogę automobilius važiuo
ja namo.

1962 metais Reno mieste 
buvo pavogta virš 400 au
tomobilių. 60,000 gyvento
jų miestas iš tikro turi re
kordinį automobilių vogi
mą.

TAIKOS DAINELĖ

PrisimiraTO poetą
Siasf Jasilioisi

Liepos 30 dieną suėjo try- me: platino pažangiąją 
lika metų, kai mirė įžymus spaudą, vadovavo saviveik- 
Amerikos lietuvių poetas ir los būreliam 
visuomenininkas Stasys Ja- tė paskaitas 
silionis. Jis buvo sukremuo- poeziją, 
tas rugpiūčio 2 dieną.

Stasys Jasilionis gimė 
1892 metų kovo 25 d. Gai- 
liūnų kaime, dabartiniame Į 
Panevėžio rajone. Stasio į 
tėvas buvo siuvėjas ir šio 
amato išmokė Stasį, ... . .
damas pas tėvą Stasys iš- i !e,s5l.avo Vle.n° svarbaus 
moko skaityti ir rašyti. Jis ^atžymėjęs spaudo- 
iš pat jaunystės dienų tu-’ 
rėjo didelį pašaukimą prie! S 
mokslo.

Stasys Jasilionis, kaip ir.ilstantis darbuotojas - 
daugelis tuometinių jaunuo- votojas darbo liaudies

rašė ir skai- 
apie meną ir 

kūrė dainas cho
rams ir solistams. Dar ir 
šiandien kai kurie chorai 
bei solistai tebed a i n u o j a 
Stasio Jasilionio sukurtas 

- i dainas. Jis taip pat pa- 
r šio * siau^°.iusbii ra^ė laikraš- 
Dirb 'č’arns žurnalams, nepra-

S tąsys Ja si lion is buvo po- 
|etas, žurnalistas ir nenu- 

ko- 
la-

sokeriopą pagalbą. Stasys 
visados nešiojo Tėvynės 
meilę giliai širdyje ir troš
ko į ją nuvykti aplankyti.

Stasys paliko didelę (spra
gą veikime. Daugelis pasi
gendame jo- Rytų švyturys 
jam švietė visą jo sunkaus 
gyvenimo kelią, kuriuo ji
sai eidamas plačiai jį pa
skleidė. Labai gaila, kad 
mirtis nutraukė jo gyvybės 
siūlą. Stasys buvo labai 
naudingas mūsų judėjimui 
literatas ir ryžtingas kovo
tojas. Jeigu šiandien Sta
sys būtų gyvas, kaip malo
niai džiaugtųsi jo širdis. 
Dabar, visame pasaulyje 
progresui taip sparčiai žy
giuojant, jisai galėtų duoti 
daug straipsnių bei eilėraš
čių.

Stasys, nujausdamas ar
tėjančią mirtį, prašė arti
mųjų sudeginti jo palaikus.

Jo išreikštu pageidavimu, 
žmona Paulina jo lavoną 
sukrėmavo ir pelenus nuve
žė į Tarybų Lietuvą, ir 
1959 m. rugpiūčio 18 dieną 
buvo iškilmingai palaidoti 
Rasų kapinėse Vilniuje.

Visa, ką sukūrė Stasys 
Jasilionis, kov o d a m a s už 
žmonių geresnį ir laimin
gesnį gyvenimą, paliko švie
sos ir progreso nešėjams. O 
mūsų mielas ir brangus po
etas ir kovotojas Stasys Ja
silionis sugrįžo į g i m t ą j ą 
žemę amžinam poilsiui. 
Mes tęsime tavo darbą, eisi
me toliau tavo paruoštu ke
liu į šviesią visos žmonijos 
ateitį.

Ona Well u s

(Poeto atminčiai Paulina 
Jasilionienė aukoja “Lais
vei” $10. Nuoširdi jai pa
dėka. Red.)

Ar pavyks išgelbėti Pietinį 
Amerikos kontinentą?

bės kaip lygus su lygiu. Ir 
su pagalba Šiaurės Ameri
kos ir kitų katalikiškų šalių 
pietinis kontinentas nuo 
raudonojo pavojaus būsiąs 
išgelbėtas.

Kolumnistų raštai, tos vi
sos kalbos yra sentimenta- 
liškos, paremtos ant ūpo ir 
noro, kad taip būtų. Ta
čiau gyvenimas ir jo politi
ka eina savo keliu, ar to 
kas nori ar ne.

Nuo tokio sentimentališ- 
kumo negalima išskirti ir 
mūsų šalies prezidento. At
simenu, kai grįžo kontrre
voliucionieriai iš Kubos. 
Koks buvo jo sentimento 
pakilimas! Jis juos vaišino, 
gyrė, jų vėliavą priėmė ir 
prižadėjo vėl jiems atiduo
ti per trumpą laiką. Kas 
iš to visko išėjo, jau vi
siems žinoma.

Dabar vėl, nuvažiavęs į 
Vokieti ją pamatė dideli bū
rį žmonių. Jo sentimentas 
vėl pakilo taip, kad buvu
siems savo šalies, priešams 
apginti pažadėjo net savo 
miestus.

Jis taipgi buvo pirminin
kas International Affairs 
Committee of the National 
Civic Federation. Tai A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadovų įstaiga palaikyti ge
riems santykiams su darb
daviais. Ryano vadovauja
mas komitetas buvo užmez
gęs artimus ryšius su hitle
rininkais prieš antrąjį pa
saulinį karą. Minimas ko
mitetas parsitraukdavo iš 
Vokietijos nacių literatūros 
ir čia platindavo.

1943 metais prezidentas 
Ryan sušaukė laivakrovių 
unijos konvenciją, kuri “iš
rinko” jį prezidentu visam 
gyvenimui. Prezidentauti, 
tačiau, jam teko tik iki 1953 
m. Jis buvo teistas už par
sidavimus darbdaviams, už 
ryšius su gengsteriais, ir

Tyliai šlama pušys, 
Liepų lapai šnara.
Koks gražus pasaulis, 
Kaip gyventi gera!

Vėjo iškedentos, 
Svyra eglių skaros, 
Vienbalsiai mes šaukiam: 
—Ne, nenorim karo!

Niekas juk nenori, 
Kad namai liepsnotų
Ir, vaikų netekę,
Motinos raudonų . . .

Te draugystė klesti 
Tarp žmonių pasauly!
Te visi gyvena
Po draugystės saule!

Vėjo iškedentos, 
Svyra eglių skaros. 
Vienbalsiai mes šaukiam:

—Ne, nenorim karo!
S. Ašmarina
VII klasės mokinė 

Vilniaus rajonas 
Laurų vaikų namai

Iš “Lietuvos pionieriaus”
tada buvo iš sosto išverstas

lių, paliko tėvelius., gražųjį 
kraštą ir vyko į tolimą už
jūrį, į Ameriką, išsvajotos 
laimės ieškoti. 1909 metais 
Stasys atvyko į Binghamto- 
ną, N. Y., pas čia jau gyve
nančią seserį. Ir čia su ma
ža pertrauka gyveno iki 
mirties. Atvykęs į šią šalį, 
greitai patyrė sunkią dar
bininkų dalią. Sunkios dar
bo sąlygos, ilgos valandos, 
mažas atlyginimas, pasikar
tojantis nedarbas privertė 
daugelį j aunu imigrantų 
protauti. Stasys nebuvo iš
imtis. Jis buvo laiminges
nis. tuo, kad jis jau buvo 
susipažinęs su darbininkų 
problemomis ir turėjo pla
čią pasaulėžiūrą. Tai jam 
pade j o greitai s u prasti 
amerikinį gyvenimo būdą. 
Pamatęs baisią socialinę 
nelygybę, nuolatinį žmo
gaus išnaudojimą, jis aiškiai 
suprato, kad darbas ir ka
pitalas nėra draugai. Siekti 
lengvesnio rytojaus, reikia 
kovoti kapitalą. Stasys Ja
silionis pirmaisiais savo at
vykimo į Ameriką metais 
susiriša su p a ž a n g i u o j u 
darbininkų judėjimu ir su 
tuometine socialistine spau
da. Neilgai trukus Stasys 
įstojo į vietinę (buvusią) 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 33 kuopą ir tapo jos 
aktyviu nariu.

Laisvomis valandomis po 
darbo Stasys aktyviai, ryž
tingai dalyvavo Amerikos 
lietuvių pažangiame judėji-

bui. Be to, dar Stasio raš
tai plačiai pasirodydavo pa
žangiečių spaudoje ir už A- 
merikos ribų.

1916 metais Stasio Jasi
lionio vadovybėje su drau
gų pagalba sukurta Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 20 
kuopa. O 1930 metais Lie
tuvių Darbininkų Susivie- 

•nijimo 6 kuopa. Jose Sta
sys dirbo atsakingą sekre
toriaus darbą, sekretoriavo 
šių organizacijų suvažiavi
muose. Be to, dar jis vi
sada pateikdavo prakilnių 
sumanymų, kaip praplėsti 
veiklą. Jo mintis visada bū
davo pilna prasmingo dar
bo, paskirto žmonijos labui.

Stasys buvo tylus, ramaus 
būdo. Į beverčius ginčus 
neidavo. Imdavo dalyvumą 
tik ten, kur jam atrodė 
svarbu, kur nusileidimas 
negalimas. Savo prakilnias 
idėjas s apginti buvo labai 
stiprus. Žinodamas, kaip 
yra sunku išsimokslinti, ar 
bent p r a s i m okslinti, jisai 
širdingai patardavo laisva
laikį panaudoti mokslui: 
apšvietai, kultūrai ir me
nui.

Stasys buvo didelis gam
tos mylėtojas. Savo raštuo
se jisai daug įpinda.vo gam
tos grožio posmų. Jis visą 
I savo gyvenimą pašventė 
savo klasei, dirbo dar
bo žmonių naudai,, šau
kė į kovą už išsivadavimą 
iš kapitalistinės priespau
dos, stipriai tikėjo socializ-

ir netrukus visų užmirštas.
Darbdaviams ir reakcijai 

jis gerai pasitarnavo.

Nelaimingas Bonapartienes 
gyvenimas

Harnett T. Kane savo 
knygoje “The Amazing Mrs. 
Bonaparte” atidengia vie
nos amerikietės gyvenimą, 
su kuriuo buvo susieta Na
poleonų dinastija.

Napoleono Bonaparto jau
kiausias brolis Jerominas 
19 metų amžiaus atvyko į 
®altimorę ir ten tuojau su
sipažino su septyniolikos 
metų amžiaus Elizabieta 
P a 11 e r s o n i ū te, turtingo 
pirklio dukraite, nepapras-

Rasų kapinės. Prie poeto Stasio Jasilionio kapo—Ieva 
Mizarienė ir buvęs urugvajietis Antanas Vaivutskas.

mo pergale visame pasauly
je ir šiam tikslui paskyrė 
nemaža savo raštų. Jis bu
vo nepaprastai didelės kant
rybės žmogus. Ryžtingas ir 
nepalaužiamas kovoje. Jis 
niekados nesiskundė, kad 
jam sunku veikti. Jis sa
kydavo: “Nėra reikalo 
skųstis. Dirbame, kiek ga
lime. nes tai mūsų parei
gos.”

Nors Stasys Jasilionis gy
veno toli nuo Lietuvos, ta
čiau palaikė glaudžius ry
šius su jos darbo liaudimi. 
Jisai džiaugėsi jos laimėji
mais. Labai jautriai pergy
veno karo metus, o pokari
niu laikotarpiu teikė jai vi

Komunistų užvaldymas 
trečdalio pasaulio gyvento
jų per tokį trumpą laiką— 
tik per 45 metus — sukrė
tė kapitalistinį pasaulį, ir 
jo tarnaitę katalikų bažny
čią, kuri visuomet ėjo ir ei
na su išnaudotojais kapita
listais ranka rankon.

Kapitalistai daro visokius 
skymus, visokius manevrus, 
kad kaip nors savo egzis
tenciją palaikytų toliau ir 
išnaudotų liaudį.

Jiems praėjo tie laikai, 
kai buvo pirmiau. Būdavo 
pasiunčia savo laivyną į Af
riką bei Aziją, užima plo
tus žemės su ten gyvenan
čiais žmonėmis, pavergdavo 
juos ir išnaudodavo, neduo
dami nė kiek žmoniškesnioe 
gyvenimo, o jau apie ap- 
švietą, kultūrą ir mokslą 
nė neužsimink, nes čia jie 

■atvažiavo, ne kad kam nors 
gero padarytų, bet kad pa
sidarytų pelno, pasidarytų 
kapitalo.

Bet taip visuomet būti ne
galėjo. Įvykusi 1917 metais 
bolševikų revoliucija sukrė
tė pasaulinio kapita 1 i z m o 
pamatus ir šiandien jau ne 
viena kapitalistinė šalis ne
be užgrobia naujų žemės 
plotų. Kaip tik atbulai: 
užgrobtų kolonijų žmonės 
kratosi nuo savo grobikų ir 
veja lauk iš savo teritorijų.

Katalikų bažnyčia kaip 
buvo, taip ir pasiliko kapi
talistų tarnaitė. Nereikia 
turėti tos minties, kad jau 
katalikų bažnyčia nuo kapi
talistų atsiribojo ir bus pa
lanki liaudžiai- Nors jau ji 
kalba viskį palankiau, bet 
tik todėl, kad ir jos pama
tai subraškėjo. Netekimas 
trečdalio pasaulio, kuris pa
sirinko skirtingą gyvenimo 
tvarkymosi sistemą, ir tie 
visi stebinanti išradimai, 
skrajojimai dausose ir 
mokslo žengimas pirmyn 
negalėjo į ją paveikti, kad 
kas nors būtų nekalbama 
apie tai, kas sakoma popie
žiaus Jono 23 enciklikose.

Kuomet Jonas 23 rašė tas 
enciklikas, tuo pačiu laiku 
jis rengėsi į dideles kovas 
Pietų Amerikoje, kad tą 
kontinentą išgelbėtų nuo 
kapitalistinės sistemos su
griuvimo ir bažnyčios pasi- 
laikymo ant skelbiamų po
mirtinių dogmų.

Iš Pietų Amerikos rašo
ma, kad buvusio Jono 23 
vadovybėje suorganiz uotą 
Pontifikalė Komisija Loty
nų Amerikai ir suorgani
zuota kontinento regionalė 
vyskupų taryba. Taip pat 
suorganizuotas Šiaurės A- 
merikos vyskupų komitetas

bostoniškio kardinolo R. C. 
Cu sh ingo v a dovybej e.

Tie bažnyčios komitetai 
užims savo veiklai 6,000 
mylių plotą Pietų Amerikos 
kontinente, jie nustatys ap- 
švietos projektus, politines 
gaires, vykdys socialines i 
reformas ir visa tai, kas 
ių nuožiūra bus reikalinga. 
Kaip kun. Pobleti vadina, 
tai bus apaštališka vadovy
bė Pietų Amerikos.' konti
nentui. Ji bandys atsteigti 
jame tvarkingumą ir eko
nominį pastovumą.

Svarbiausias kar d i n o 1 o 
Cushingo užmojis—tai duo
ti visokią pagalbą Pietiniam 
kontinentui.

Jis atsikreipė į visus ka
talikų ordinus, kad jie sa
vo geriausių ir gabiausių 
žmonių 10 procentų siųstų 
pietiečiams į pagalbą. Taip 
pat turi suorganizavęs St. 
James apaštališką draugiją, 
kuriai yra surinkti gabiau
si, iškalbingiausi oratoriai 
kunigai, kurie yra lavina
mi, kad jie dirbs sykiu su 
darbininkais ir bandys įro
dyti, įtikinti, kad, klausant 
bažnyčios įsakymų, darbi
ninkų būvis, jų gyvenimas 
bus pagerintas, taip pat ir 
šalies.

Popiežiaus savanorių dėl 
Pietų Amerikos Catholic 
Peace Corps 200 jau esą 
ten, bet kasdien atplaukia 
vis daugiau ir daugiau, žo
džiu, suorganizuotos ir or
ganizuojamos visos juodo
sios spėkos j tą kontinentą. 
Ir, manau, Kenedžio pasi
matyme su naujuoju popie
žium nebuvo pamiršta pa
sitarti ir tuo klausimu.

Lotynų archivyskupai Ro
maic Corboni ir Dom H. Ca- 
maro nurodo, Įkad katalikiz- 
mas labai pašlijęs. Viena 
priežastis esanti ta, kad 
kontinente gyvenančių žmo
nių 200 milijonų randasi tik 
36,000 kunigų, o jų būtinai 
reikėtų mažiausiai dar 200,- 
000 daugiau. Nekuriose vie
tose esą vienas kunigas tu
rįs aptarnauti keturias baž
nyčias, t. y. parapijas. Ap
krikštytų esą 95 procentai, 
bet į bažnyčią einą vyrų 1 iš 
20, moterų 1 išlO. Pro bažny
čią eidami žegnojasi. Ko- 
lektos esančios labai mažos, 
nes nėra iš ko kolektuoti, 
kuomet bažnyčios esančios 
tuščios.

Ir j ie p r i p a ž į s t a, kad 
skurdas ten gyvenančių 
žmonių tiesiog nepakenčia
mas. Ačiū popiežiui Jonui 
ir Povilui, reformos įvyks. 
Bažnyčia į parapijonus kal-

Nekurie ir kolumnistai 
rašė, kad Vak .Vokietijoje 
buvo du Kenedžiai: Ber
lyne jis kalbėjo vienaip, o 
Bonos rotušėj — kitaip. Ir 
kad nuotaika vokiečiuose 
pasiliko tokia pat, kaip ir 
prieš Kenedžio apsilanky
mą Vokietijoje.

Ignas

Cleveland, Ohio
L. L.D. 190 kuopos reikalai

Kuopos išvažiavimas bu
vo rengiamas liepos 14 die
ną, bet dėl lietaus jį prisiė
jo nukelti i liepos 21 dieną. 
Kadangi į tokį trumpą lai
ką nesuspėta nei visiems 
kuopos nariams apie per
mainą pranešti, tai šis iš
važiavimas nebuvo skaitlin
gas. Ši išvyka įvyko pas 
kuopos narius J. E. Huntz 
netoli Welshfield, Ohio. Tai 
ideališka vieta tokioms iš
vykos, nekurie, girdėjau, 
pavadino Huntz rojumi. 
Kadangi buvo tik draugiš
ka išvyka, be jokio biznio, 
tai, aišku, ir be jokio pelno. 
Tačiau dalyviams atrodė, 

j kad reikėtų kuom nors to
kią gražią sueigą atžymėti 
parenkant bent kiek aukų 
“Laisvės” preso pataisy-

■ mui. Aukojo J. Raulinaitis 
$5, o sekami po $1: J. Eitu
tis, A. Jasunas, J. žebrys, 
A. S., A. Mockaitis, J. Be- 
kenis, J. Rudis, E. Huntz,
M. Martin ir B. Nemura, 
viso $15.

1i90 kuopos vakarienė 
ivyks rugp. 3-čia dieną klu
bo svetainėje. Pradžia 5-tą 
valandą vakare. Kviečiami 
visi, o ypatingai kuopos na
riai turėtų jausti už parei
gą dalyvauti. Po vakarie
nės tęsis šokiai iki vėlumos.

190 kuopos visų narių su
sirinkimas šaukiamas sek
madienį, rugp. 25 dieną, 
3-čią vai. po pietų. Šiame 
susirinkime turėsime pra
vesti LLD Centro Komite
to nominacijas, todėl svar
bu, kad kuodaugiausiai na
rių dalyvautų. Po susirin
kimo turėsime ką tokio ne
paprasto apšvietus reika
luose.

J. žebrys

Balboa. —Panamos kana
lu praplaukė laivas “Naga
no” kuris yra 103 pėdų plo
čio ir 757 pėdų ilgio. Tai 
pirmas toks didelis laivas 
praplaukė kanalu.

S. Falsburg, N. Y. —Plė
šikai surišo du Irvingtono 
viešbučio sargus ir iš sau
gos spintos išsinešė $30,000.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antra d., Liepos (July) 30.1963
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
(Tąsa) .

Už pinigus, surinktus per atlaidus, mari
jonai ir j atlaidus iš įvairių parapijų suva
žiavę kunigai linksmindavosi, ištvirkaudavo 
ir t. t. 1927 m. per didžiuosius atlaidus žar
nelės kaimo buožės Domo Petrausko-tarnai- <- ,...
te Adelė Gintvainytė su savo drauge ^norėjo 
atlikti išpažintį pas vieną atvykusį* kunigą. 
Adelė Gintvainytė buvo gražaus veido', sim
patinga mergina. Dar prieš išpažintį kuni
gas ją nužiūrėjo, kai ji klūpojo prie klau
syklos. Per išpažintį kunigas smulkiai pra
dėjo klausinėti Adelę, su kuo ji draugauja, 
ar miega su meilužiu vienoje lovoje ir t. t. 
Pasibaigus išpažinčiai, kunigas pasiūlė Ade
lei pasimatymą vienuolyno sode. Mergina, 
pasipiktinusi tokiu kunigo elgesiu, nelaukė 
vadinamojo “švento” išrišimo ir pasitraukė 
nuo klausyklos. Kartu ji perpsėjo ir savo 
draugę, kad pas tą kunigą neitų išpažinties.

Pamokslais žemaičių Kalvarijoje garsėjo 
kunigas Gerulis. Juos sakydamas, jis į dan
gų nukreipęs žvilgsnį, aštriais žodžiais keik
davo merginas, kurios draugaudavo su vai
kinais, ir moteris, gyvenančias be jungtuvių. 
Tuo tarpu pats buvo nemažas mergišius. 
Ylakių miestelio gyventoja Bronė Uščinienė 
pasakojo, kaip jos tėvas kirpėjas, nuėjęs ap
kirpti kunigą Gerulį, po lova pamatė Kot
ryną Bartkutę. Dvasiškas tėvelis mėgdavo 
dažnai lankytis pas buožes Bagužienę ir Pet
rauskienę. Pas jas praleisdavo ne vieną 
naktį, nors jos buvo ištekėjusios ir turėjo 
vyrus. Kartą per vienas išgertuves Bagužienė 
su spiritu nuplikino jam akį; dėl to jis keletą 
dienų nėjo laikyti mišių.

Kunigas J. Gerulis kartu su vargonininku 
T. Reivyčiu buvo uolūs loterijų organizato
riai. Loterijose būdavo įvairūs daiktai. Ver
tingus daiktus išlošdavo patys loterijos or
ganizatoriai ar jų geri draugai. Paprasti 
darbininkai ar valstiečiai išlošdavo centų 
vertus daiktus. Už loterijas surinktus pini
gus pasidalydavo dvasiškas tėvelis J. Ge
rulis su vargonininkų T. Reivyčiu.

žemaičių Kalvarijos kunigai, persirengę ci
viliniais rūbais, ūždavo Kauno ir Šiaulių res- 
tanuose, darydavo mirtinas nuodėmes, 
pasinerdavo laukinėse orgijose pas Platelių 
grafą ir kt.

žinoma, pažangūs žmonės netylėjo, kėlė 
tas visas vienuolių marijonų šunybes į aikštę, 
kiekviena proga aiškino darbo žmonėms 
bažnytininkų klastą. Tais laikais vienuo
liai, buržuazinės vyriausybės padedami, 
žiauriai susidorodavo su kiekvienu pažan
gesniu žmogumi, apskelbdavo “eretiku,” pa
vojingu “raudonuoju” ir t. t'.. Vienuolių ma
rijonų pastangomis nemaža žemaičių Kalva
rijos miestelio ir apylinkės kaimų gyventojų 
buvo areštuota, pūdoma kalėjimuose.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. fašistinio per
versmo žemaičių Kalvarijos kunigai pasi
darė dar reakcingesni. žemaičių Kalvarijo
je sukinėjosi dešimtys gerai apginkluotų po
licininkų, sekė bet kokią pažangesnę mintį. 
Už mažiausią nusikaltimą kunigai kartu su 
policininkais valstietį ar darbininką atiduo
davo teismui.

Vienas iš pažangių žmonių žemaičių Kal
varijoje buvo Šarnelės pradinės mokyklos 
mokytojas A. Miką. Jis skiepijo mokiniams 
materialistinę pasaulėžiūrą, nutraukdavo re
ligines pamokas. Mokytojo Adomo Mikos 
iniciatyva Šarnelės mokykloje buvo organi
zuojami kultūringi jaunimo vakarai, gegu
žinės, įvairūs konkursai. Į vakarus susi
rinkdavo daug jaunimo iš tolimų kaimų. A. 
Miką buvo tvirtas ateistas. Klerikalai mo
kytoją visuomenininką kiekviename žingsny
je persekiojo. Prieš mirtį jį lankė vienuo
liai, norėdami, kad jis atliktų išpažintį ir 
priimtų komuniją. Dienoraštyje paskutines 
dienas prieš mirtį Adomas Miką su sarkazr 
mu juokėsi iš vienuolių, sakydamas, kad 
juodvarniai, pajutę dvpselieną, kranksi po jo 
langais.

Norėdami daugiau pritraukti maldininkų, 
vienuoliai marijonai nuo 1933 m. patys pra
dėjo važinėti po kaimus su paskaitomis. Kai
mo gyventojų susirinkimuose vienuooliai 
skaitydavo paskaitas, pravesdavo pasikal
bėjimus religiniais klausimais. Be to, jie 
lankydavosi pas mažiau tikinčius gyvento
jus. Tokius “bedievius” marijonai smarkiai 
išbardavo, gra'sino pragaru po mirties. Lan
kydamiesi kaimuose, vienuoliai platindavo 
įvairius religinius žurnalus, kaip “Lurdą,” 
“žvaigždę” ir . kt. Grįždami parsiveždavo 
nemažas sumas pinigų. Dievobaimingi žmo
nės už pažadėtą pomirtinį gyvenimą dan
guje aukodavo pinigų ir įvairių gėrybių.

Marijonai didelį dėmesį kreipė į ange
laičius ir pavasarininkus. Būdami kaimuose, 
marijonai vaikus vaišindavo saldainiais, do
vanodavo religinio turinio knygutes. Tokio
mis dovanėlėmis vaikus suviliodavo ir įtrauk- 

* davo į angelaičių ir pavasarininkų gretas. 
Pavasarininkų ir angelaičių susirinkimams 
marijonai iš surinktų lėšų 1935 m. pastatė 
vienuolyno salę (dabar “Varduvos’’ kolūkio 
kultūros namai). Joje marijonai skaitydavo 
paskaitas, organizuodavo įvairias loterijas 

t. t.

Marijonai iš surinktų lėšų išlaikė varg
šus—įvairius morališkai paliegusius žmones, 
kurie gyveno vadinamuosiuose maldos na
muose. Vargingai ten dideliame skurde pas
kutines gyvenimo dienas baigė buvusi Kauno 
viešųjų namų prostitutė Pranciška. Ji vie
tiniams gyventojams pasipasakojo, kad jau
nystėje buvusi labai graži; o kai paseno, tų 
namų administracija išmetė ją į gatvę. Ta
da ji atvyko į žemaičių Kalvariją prie die
vo motinos paveikslo dievą maldauti. Vieti
niai gyventojai Pranciškai nunešdavo bulvių, 
pieno, duonos ir t. t. Panšaus likimo susi
laukė ir kiti vargšai. Marijonai plačiai i*ek- 
lamavo, kad jie renka pinigus vargšams iš
laikyti, bet iš tikrųjų surinktųjų pinigų tiems 
tekdavo labai mažai.

Atlaidų metu miestelio centre, Varduvos 
pakrantėje, daugybėje palapinių būdavo ga
minami atvykusiesiems pietūs. Vienuoliai, 
matydami, kad palapinių savininkai už karš
tus patiekalus susirenka nemažai pinigų, ry
žosi konkuruoti. Vienuolyno skalbykloje jie 
įsirengė virtuvę. Marijonų virtuvės maistas 
dvigubai brangiau kainuodavo, todėl mažai 
kas ten valgydavo. Dvaranauskas ir kiti pa
mokslų metu šmeiždavo savo konkurentus, 
įrodinėdavo, kad jų gaminamas maistas už
terštas ir t. t. Nė kiek ne geresni patieka
lai buvo pardavinėjami vienuolyno virtuvė
je. Vienuolių šeimininkės vandenį pasaldin
davo sacharinu, nudažydavo gelsvai arba 
rusvai ir pardavinėdavo brangia kaina. Val
gį jos gamindavo iš įvairių atliekų. Ne vie
nas, valgydamas marijonų valgykloje, pasi
piktindavo radęs sriuboje ar kotletuose plau
kų, akmenukų, skudurų.

Žemaičių Kalvarija ne tik garsėjo “šven
tenybėmis” ir “stebuklais,” bet ir ubagais. 
Kiekvieneriais metais liepos mėnesio pra
džioje visais keliais į Kalvariją būriais 
traukdavo ubagai. Kokių tik ubagų nema
tė “šventoji Kalvarija”: be rankų, akių, kup
rotų, žaizdotų ir dar visokių. Tačiau dalis 
jų būna veltėdžiai, apsimetę luošais. At
laidų metu ji susėda nuo šventoriaus vartų 
beveik iki bažnyčios durų. Vieni jų.ištiesia 
žaizdotas kojas, o iš tų žaizdų teka rausvas 
skystis. Jos nepaprastai dvokia, tiesiog ne
malonu pro šalį praeiti. Vargšai, pasidėję 
ąsotį vandens, mirko į jį duoną ir valgo. 
Retkarčiais vienas kitas siurbtelia iš ąsočio 
gerą gurkšnį. • Ne.' vienas geraširdis maldi
ninkas tokiems vargšams ir paskutinio ska
tiko nepagaili. Tačiau iš tikrųjų jie ąso
tyje turi ne vandenį, o degtinę. Ne visų yra 
tikros žaizdos. Kai kurie jas pasidaro, už
sidėję ploną nesūdytos mėsos sluoksnį,, ku
ris, kelioms dienoms praėjus, pradeda dvok
ti. Kiti, užsidėję tamsius akinius, vaizduoja 
aklus.

Be pertraukos būna girdėti įvairūs kvak
sėjimai: “Gaspadorėliai katalikėliai, nepa- 
šykštėkite keleto grašių už tėvelių, brolelių 
ir seselių svylančias dūšeles čyščiuje... 
Mergelės lelijėlės, pasigailėkite ubagėlio 
vargšo, už tai jums ponas dievas šimterio
pai atlygins.” Gavęs išmaldos, ubagas, suk
damas didelį rąžančių, kalbėdavo: “Miela- 
širdingiems mūsų geradėjams dovanok, die
vuli, gerą sveikatą ir po mirties duok jiems 
dangaus karalystę.” Bet jeigu jis mažai 
gaudavo, pusbalsiu sakydavo: “šykštus kaip 
šėtonas, kapeikos negali išprašyti. Nematai, 
tu prakeiktasis, lozoriaus ubagėlio. Kad ta
vęs dievas nematytų danguje ir angelų gies
mės negirdėtum ,kad tavo vėlę velnias į pra
garą raitas nujotų.’’

Sekmadienio pavakaryje visais keliais iš 
Kalvarijos grįžta į namus atlaidininkai, o 
Platelių ežero kryptimi traukia nemažas bū
rys ubagų. Daugelis jau keliauja be lazdų 
ir ramentų, ne vienas iš jų dviračiu važiuo
ja. Visi jie skuba į Platelių ežere esančią 
“ubagų” salą. Saloje prasideda ubagų ves
tuvės, t. y. metinė puota. Ubagai susėda 
prie degančio laužo. Moterys verda mėsą, 
čirškina lašinius, vyrai atidarinėja bonkas 
degtinės. Po to pradeda puodų žvangini- 
mas, duslus geros sveikatos linkėjimas ir t. t. 
Taip ubagai praleidžia gražią liepos naktį 
saloje. Iki aušros girdėti linksmos jų dai
nos, armonikos garsai. . .

Vienu metu aplink Kalvariją bastėsi toks 
perėjūnas Limentas. Apsirengęs misijonie- 
riaus rūbais, jis keliaudavo po kaimus. Pa
siskelbęs popiežiaus pasiuntiniu iš Romos, 
rinko pinigus naujos bažnyčios sta
tybai. Visokių suktybių Limentas išdarinė
davo. Jis tyliai įeidavo į virtuvę ir plonu 
balseliu paklausdavo: “Kristau, ar tu esi 
čia?” ir pats storu balsu ątsiliepdavo: 
“Esu.” Ne viena senutė sumišusi puldavo 
bučiuoti netikėtam svečiui rankas ir klaus
davo, kuo galinti patarnauti. Jis tuoj im
davo pasakoti, kad esąs dievo pasiuntinys 
ir renkąs aukas naujos didingos šventovės 
statybai. Ir ne viena dievobaimingą mote
rėlė atiduodavo paskutinius grašius. Tas 
Limentas ir žemaičių Kalvarijos atlaiduose 
išdarinėdavo nemažai įvairių niekšybių. Ne 
vienų pinigų pilną skardinę jis yra nukabi
nęs nuo koplyčių. Paskui tuos pinigus su 
savo draugais pragerdavo.

(Bus daugiau) .

Žinios iš Lietuvos
Rugiapiūtė prasidėjo

Pietinių respublikos rajo
nų laukuose anksti pribren
do žiemkenčiai. Geltonuo
jančių javų masyvuose jau 
čerškia kertamosios, ūžia 
kombainai. Žemdirbiai sku
ba nuimti gausų penktųjų 
septynmečio metų derlių.

Pirmieji pradėjo kirsti 
rugius Lazdijų rajono žem
dirbiai. “Artojo” kolūkio 
laukuose išsirikiavo gubų 
eilės. Čia jau pirmųjų die
nų gerai pasidarbavo trak
torininkas B. Melažinskas 
ir kertamosios mašinistas 
V. Jasinskas. Dirbant lau
kuose 11 kertamųjų, kolū
kiečiai tikisi visus 270 hek
tarų žieminių rugių ir kvie
čių nuimti per savaitę.

Rugiapiūtė prasidėjo ir 
daugelyje kitų Lazdijų ga
mybinės valdybos ūkių. 
Sparčiai kerta žiemkenčius 
“Paryžiaus komunos,” “Ne- 
ravų,” ‘Vainiūnų,” “Vikta- 
rinos” ir kitų kolūkių žem
dirbiai.

gamykloje išbandytas nau
jas fasoninio atpiovimo au
tomatas “1023,” skirtas 
elektrotechnikos pramonei. 
Nuo anksčiau gaminamų 
staklių ši mašina skiriasi 
labai aukštu darbo našumu 
ir per minutę apdoroja iki 
100 įvairių konfigūracijų 
detalių.

Tai jau ketvirtas precizi
nis automatas, kurio ga
mybą sėkmingai įsisavino 
jaunas staklių gamyklos 
kolektyvas.

Dovana jauniesiems 
elektrėniečiams

Svarbiausios Tarybų Lie
tuvos statybos gyvenvietėje 

*— Elektrėnuose — statybi
ninkai perdavė naudoti di
delę ir modernią vidurinę 
mokyklą.

Ši mokykla—pirmasis res
publikoje karkasinis šio ti
po pastatas. Joje įrengtos 
šviesios klasės-, įvairios la
boratorijos, erdvi sporto ir 
aktų salės.

bar turi 110 solistų, simfo
ninį orkestrą, baleto trupę. 
Liaudies teatro repertuare 
—P. Čaikovskio “Eugenijus 
Onieginas,” D. Verdžio 
“Traviata,” A. Klenickio 
“Prie Nemuno.” Operos so
listai — statybos inžinierius 
A. Kosmočiauskas, medici
nos sesuo T. Mataitienė, 
mėsos kombinato darbinin
kė V. Kubilienė ir kiti la
bai mėgiami uostamiesčio 
darbo žmonių.

Dešimtmečio proga liau
dies teatras pastatė P. Mas- 
kanio operą “Kaimo gar
bė,” kurią žiūrovai sutiko 
labai šiltai.

rijai, Antanas pirmasis 
vykdavo į įvykio vietą.

Tokia yra Antano, dar
bininko, biografija. Todėl 
Bealkoholinių gėrimų kom
binato “Raudonosios pa
švaistės” kolektyvo nariai, 
išleisdami Antaną Ulvydą į 
užtarnautą poilsį, tvirtai 
spaudė jo ranką, prisimini
mui įteikė televizorių. Prof
sąjungos komitetas jam ir 
žmonai išskyrė kelialapį į 
Palangą.

L. Pavočka

Kauno rajono Jonavos ta
rybinio ūkio Panerių sky
riaus 42 hektarų rugių lau
ke pasirodė kombainai, vai
ruojami mechanizatorių R. 
Simanavičiaus ir V. Sendzi- 
ko. Grūdai nuo kombainų 
sunkvežimiais gabenami į 
sandėlius. Čia jie valomi ir 
džiovinami.

Rugių kertamosios dirba 
“Raudonojo partizano,” 
“Zapyškio,” Petro Cvirkos 
vardo kolūkių laukuose-

Visi gamybinės valdybos 
mechanizatoriai įsipareigo
jo šiemet kombainais nuim- 

Jti nemažiau kaip 10 tūks- 
įtančių hektarų javų ir tuo 
būdu papildomai supilti į 
ūkių aruodus 20 tūkstančių 
centnerių grūdų.

Praeis diena kita, ir ru
giapjūtės darbai apims vis 
daugiau Tarybų Lietuvos

Nauja žemes ūkio mašina
Radviliškio žemės ūkio 

mašinų gamykla įsisavino 
-kertamųjų-pašarų smulkini
mo mašinų KJK-4 gamybų. 
Pirmosios 56 tokios maši
nos jau pasiųstos į Tarybų 
Lietuvos, Rusijos Federaci
jos, Ukrainos bei kitų bro
liškų respublikų ūkius.

Šiemet įmonė < pagamins 
dar 144 tokias kertamąsias.

Precizinis automatas
Šiaulių precizinių staklių

Dirbtinis pienas veršeliams
Šilutės rajono Natkiškių 

tarybiniame ūkyje gamina
mas dirbtinis pienas verše
liams girdyti. Jo gamybai 
naudojami nugriebtas pie
nas, avižų ir žolės miltai, 
pridedama žuvies taukų, 
cukraus, mikroelementų ir 
mineralinių medžiagų. Šiuo 
pienu veršeliai pradedami 
girdyti nuo 16 dienų am
žiaus. Savo maistingumu 
jis prilygsta karvių pienui, 
o atsieina daug pigiau.

Taupydamas šviežią pie
ną, tarybinis ūkis galės pa
pildomai kas mėnesį jo par
duoti valstybei apie 4 tonas.

“Lietaus fabrikai”
Kaišiadorių rajono “Pra- 

vienos” kolūkyje ir Žemės 
ūkio akademijos mokoma
jame ūkyje bus pradėti sta
tyti pirmieji du Lietuvoje 
“lietaus fabrikai.” Šių įren
ginių autorius — vandens 
ūkio projektavimo instituto 
inžinierius V. Vincevičius.

“Lietaus fabrikai” žymiai 
padidins daržovių derlių ir 
jau po 3-4 metų bus padeng
tos jų įrengimo išlaidos.

Traleris “Valerijus 
Bykovskis”

Su džiaugsmu sutiko Bal
tijos laivų statyklos kolek
tyvas žinią, jog, darbinin
kams prašant, dabar čia 
statomam didžiajam žvejy
bos traleriui-šaldytuvui Nr. 
226 suteiktas penktojo ta
rybinio kosmonauto, Tary
bų Sąjungos Didvyrio Va
lerijaus Bykovskio vardas.

. Klaipėdos laivų statytojai 
baigia šio laivo apdailos 
darbus. Pirmasis tralerio 
“Valerijus Bykovskis” rei
sas numatomas rugsėjo mė
nesį.

Liaudies operai--10 metų
Saviveiklinis kolektyvas— 

Klaipėdos opera pažymi sa
vo dešimtmetį. Išaugęs iš 
nedidelio choro, teatras da-

“Baltijos Taikos savaite”
Kaip ir kasmet, taip ir 

šiais metais Vokietijos De- 
mokratinėję Respublikoje, 
Rostoko mieste, įvyko “Bal
tijos Taikos savaitė.” Ji 
skirta stiprinti tautų, gyve
nančių prie Baltijos jūros, 
draugystę, kilnioms taikos 
idėjoms skleisti.

Į TSRS jaunimo delegaci
jos sudėtį įėjo ir grupė Ta
rybų Lietuvos atstovų. Tai 
V VU komjaunimo komiteto 
sekretorius J. Nekrošius, 
studentų saviveik 1 i n i n k ų 
ansamblio nariai — dėsty
tojas A. Raudonis, šokėjų 
pora A. Albrechtas ir A- 
Ž u k a u s k aite. Pastarie j i 
trys dalyvaus šventės meni
nėje programoje. Į savaitę 
taip pat išvyksta turistinė 
grupė. Išvykstančiųjų tar
pe Vilniaus Pedagoginio in
stituto studentas V. Kun- 
čius, universiteto studentai 
J. Burbulevičius, G. Genys, 
A. česnavičius, R. Vasi
liauskaitė, konservatorijos 
studentai D. Baltrūnas, V. 
Dapkutė ir kt. Jie susipa
žins ne tik su Rostoku, bet 
ir su kitais VDR miestais.

(“Vak. naujienos”)

KAS GIMSTA BRĖŽINIŲ 
LAPUOSE

KAUNAS.— Daug nau$ų 
pastatų Kauno miestui ruo
šia Miestų statybos projek
tavimo instituto Kauno fi
lialo projektuotojai. Jau 
patvirtinta naujos 400 vie
tų ligoninės Viliampolėje 
projektinė užduotis, pradė
ti darbo brėžiniai. Projek
tuojama mokykla, kuri bus 
statoma Demokratų gatvė
je, 800 vietų plačiaekrani- 
nis kino teatras Lenino 
prospekte.

Sprendžiami naujų mik
rorajonų užstatymo klausi
mai. Štai, Taikos mikrora
jone bus pastatyta 200 tūk
stančių kvadratinių metrų 
gyvenomojo ploto. Statybos 
darbai prasidės 1964 me
tais. Numatoma, kad, pra
slinkus trims metams, čia 
visi darbai bus’ užbaigti. 
Stambiapaneliniuose n a - 
muose apsigyvens šimtai 
naujakurių. Nemuno kran
tinė Šančiuose taip pat pa
sipuoš naujais namais. <

V. Aglinskas

Daugiau kaip 60 Tarybų Lietuvos įmonių vykdo užsa
kymus užsienio šalims. Užsienio ! firmoms teikiami beveik 
100 pavadinimų ir rūšių dirbiniai. Ypač padidėjo įrengimų 
eksportas į šalis su subtrapiniu klimatu. Kauno “Pergalės” 
gamyklos reduktoriai gręžimo įrenginiams siunčiami į Malį, 
Afganistaną, Vietnamą ir Iraną, armatūra chemijos bei dujų 
pramonei—į Indiją, Jungtinę Arabų respubliką ir Indoneziją.

Nuotraukoje: ruošiami eksportui dūmsiurbliai, pagamin
ti “Pergalės” gamykloje.

Darbo stažas—45 metai
KAUNAS.—Nėra, be abe

jo, kombinate tokio žmo
gaus, kuris nepažintų Anta
no Ulvydo. Iš tikrųjų, kaip 
galima negerbti tokio žmo
gaus, kuris čia išdirbo 45 
metus. Antanas Ulvydas 
nenoromis prisimena tuos 
metus, kai čia kabojo iška
ba “Volfo-Engelmano 
alaus . darykla.” Jis atėjo 
čia dirbti, būdamas vaikas- 
Teko dirbti suau g u s i ų j ų 
darbus — nešioti sunkias 
dėžes. Jis puikiai prisime
na, kaip savininkas tyčioda- 
vosi, išnaudodamas darbi
ninkus. Nelengva tais lai
kais buvo įsigyti kokią nors 
specialybę. O Antaną nuo 
mažens traukė šaltkalvystė. 
Tačiau šiaip taip jis tampa 
šaltkalviu. Su šia specialy
be jis nesiskiria visą gyve
nimą. Pirmaisiais pokario 
metais jis pirmasis ateina į 
įmonę. Okupantai, ką ga
le j oA viską išgabeno. Ce
chuose nyku, tuščia. Po 
truputį montuojami įrengi
mai. Buvo ir nemigo nak
tų. Ne kartą įvykus ava

Numato ateities gaires
Iš visos šalies suvažiavo 

į Lietuvą įžymūs matemati
kai: mat, Palangoje prasi
dėjo tikimybių teorijos sim
poziumas.

—Tikimbyių teorija šian
dien viena aktualiausių ma
tematikos šakų, — pareiš
kė įžymus šalies matemati
kas Vilniaus Kapsuko var
do universiteto rektorius 
prof. Jonas Kubilius. — Ji 
taikoma fizikos, astronomi
jos, biologijos, medicinos, 
ekonomikos ir net kalboty
ros moksluose. Tarybinė ti
kimybių teorijos mokykla 
yra šiandien pirmaujanti 
pasaulyje. Žymų indėlį čia 
yra idėję Tarybų Lietuvos 
matematikai V. Stasiulevi
čius, B. Riauba, B. Griga- 
lionis, A. Raudeliūnas ir 
kt. Įvertinant Lietuvos ma
tematikų įnašą, pasitarirSas 
ir vyksta mūsų respubliko
je. VI. čilinskjh

RADIOAKTYVUS 
SPINDULYS-žVALGAS
Ant bandymų stendo — 

benzino variklis. Jo velenas 
smarkiai sukasi. Tuo metu 
radioaktyvus spindulys ati
džiai apčiuopia visus va
riklio mazgus, be paklaidos 
registruoja skalėje net ma
žiausius defektus.

Nustatyti vidaus degimo 
variklių patikimumą jiems 
dirbant, leidžia originalus 
besisukančių mechanizmų 
nusidėvėjimo tyrimo meto
das, naudojant radioakty
viuosius izotopus. Jį paruo
šė Kauno politechnikos in
stituto docentas Leonas 
Gastila.

“Radioaktyvų žv a 1 g ą” 
pradėjo naudoti Šiaulių 
dviračių gamykla mopedų 
motorams tikrinti. Tai leis 
padaryti variklius patiki
mesniais, padidinti jų dr4r- 
bo laiką.

> ■
“Laisve” eina į Lietuvą 

ir žmonės ją myli.
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Aukštaitijos plentais
Sakykite, ar galima, Lie

tuvoje lankantis, nepama
tyti Anykščių?

Ne, negalima!
Taigi, L a u r y n o Kapo

čiaus ir kitų dviejų mano 
bičiulių lydima, liepos 4 d. 
leidausi Aukštaitijos link, 
prie Šventosios krantų.

Pro akis lekia, keičiasi 
nuostabus tėvų žemės pei
zažas. Pakelėse matyti kol
ūkių, tarybinių ūkių švie
sūs, nauji pastatai. Kart
kartėmis staiga prieš akis 
išnira naujos gyvenvietės— 

f kaimai, miestai.
štai Širvintos. Miestas 

aiškiai matyti, naujai pa
statytas pokario metais.

Visur žmonės stato. Se-

Laurynas Kapočius

buvęs TSRS ambasados Wa
shingtone Il-asis sekretorius, o 
šiuo metu — Draugijos kultū
riniams ryšiams su užsieniu 
palaikyti pirmininkas. Jis 
gyvena Vilniuje ir labai daug 
padeda JAV lietuviams, nu
mykusiems į Tarybų Lietuvą 
pasisvečiuoti, pasižmonėti, pa
matyti savo gimtąją šalį ir 
gimines bei draugus

nieji, vingiuoti plentai tie
sinami, platinami. Burzgia 
buldozeriai, trakt oriai... 
Šen ir ten, kur bepažvelgsi, 
lomomis ir kalvomis šauna 
elektros linijos...

Per Šventąją įlekiame į 
Ukmergę.

L .Kapočius, keletą metų 
pro čia nekeliavęs, vos be- 
atpažįsta Ukmergę. Jos 
priemiesčiuose iškilę boluo
ja didžiuliai fabrikai. Drie
kiasi nauji, ištisi priemies
čiai. Matosi nauji mokyk
lų rūmai-

Pravažiavę Kavarską su
stojame ant kalno. Čia yra 
kažkas įdomaus. Šioje vie
toji Šventoji užtvenkta, jos 
vanduo šniokščia pro ce
mentines angas. Greta sto
vi elektros pastotė, kitas 
pramoninis pastatas. Ant 
įrantų supilti pylimai. Su
žinome, kad čia iš švento
sios vanduo bus pumpuoja
mas į kairėje jau iškastą 
kanalą. Tuo kanalu vanduo 
tekės keletą kilometrų ir 
įsilies į kitą Lietuvos upę—|

Tą dieną, kada kosmonautai Valerijus Bykovskis ir Va
lentina Tereškova grįžo į gimtąją žemę, Klaipėdos liaudies 
meistrai Povilas Norbutas, Eleonora ir Povilas Garncliai lek- 

Muvu į Maskvą pasiuntė savo darbo dovanas kosmonautams. 
Povilas Norbutas sukūrė ažūrinę mozaiką, kurią paskyrė pir
majai pasaulyje moteriai-kosmonautei Valentinai Tereškovai, 
o Eleonora ir Bronius Garneliai Valerijui Bykovskiui išaudė
lietuvišką raštuotą juostą.

Nuotraukoje: šitaip atrodo Povilo Norbuto sukurta ažū
rinė gintaro mozaika, kurią jis pasiuntė Valentinai Tereškovai.

Nevėžį. Vadinasi, šventoji 
susijungs su Nevėžiu, pas
tarąjį papildys savo skaid
riu vandenėliu, kuris tekė
damas kanalu, drėkins van
dens ištroškusią žemelę.

Anykščiai teikia didelio, 
gražaus miesto įspūdį. Čia 
taip pat vyksta gyvenamų
jų namų, visuomeninių pa
statų statyba, visur švaru, 
tvarkinga.

Didžiai susidomėjusi ap
lankiau rašytojo Antano 
Vienuolio kapą, papuoštą 
rusvo granito, Puntuką pri
menantį, antkapį. Po to ap
žiūrėjau A. Vienuolio me
morialinį muziejų, rašytojo 
memorialinius k a m b arius,
kruopščiai saugomus to
kioj padėty, kokioj jis mir
damas paliko.

Greta stovi kito lietuvių 
literatūros klasiko, garsio
sios poemos “Anykščių šile
lis” autoriaus Antano Ba
ranausko klėtelė. Ji rūpes
tingai prieš keletą metų bu
vo apdengta stiklinėmis sie
nomis, stogu. Klėtelė gau
siai lankoma ekskursantu. 
Man taip pat buvo labai 
įdomu ją pamatyti, pasige
rėti kaip tarybiniai žmonės 
saugo tokias relikvijas..

Palikom šį gražų miestą 
ant Šventosios krantu, kur 
gimė ir dabar ilsisi kitas 
lietuvių korifėjus — Jonas 
Biliūnas, ir patraukėm į 
Debeikių apylinkę, paskui į 
Vyžuonas. Pakeliui buvome 
užsukę į “Žalgirio” kolūkį 
(Varkujų kaimas.), aplan
kiau savo jaunų dienų ge
ros draugės Onos Vaiginie- 
nės gimines. Vyžuonose už
ėjau pasveikinti Anelės 
Ventienės senus tėvelius.

Pro Uteną, Molėtus apie 
vidurnakti vėl atsiradau 
Vilniuje. ,

Šios dienos kelionėje aš 
žavėjausi puikiais žemės 
ūkio derliais, mačiau neap
rėpiamus, banguo j a n č i u s 
rugių, kviečių, dobilų ir ki
tų kultūrų laukus. Lietuvos 
žmonėms šiemet jie žada 
duoti auksinių grūdų pilnus 
aruodus. Tai labai džiugu. 
Vešliose pievose, lankose 
ganosi žvilgančių, sočių 
galvijų didžiulės bandos. 
Bus užtektinai pieno, mė
sos. Tai labai džiugu! So
dai svyra nokstančiais vai
siais.

Tai tikrai džiugu!
Džiaugiasi Lietuvos žmo

nės, džiaugiasi visi!
Ieva T. Mizarienė 

Vilnius, 1963-VH-5

Belgradas. — 1963 m. per 
šešis mėnesius Jugoslavijo
je lankėsi 1,300,000 užsienio 
turistų.

AI DU) REIKALAI
Galima naujų narių gauti

Panaudokime vasarinius 
parengimus ALDLD stipri
nimui. Kiekviename pikni
ke, kiekvienoje sueigoje bū
tinai turime priminti susi
rinkusiems, kokią svarbią 
rolę vaidina ALDLD, kaip 
apšvietos ir kultūros sklei
dėja amerikiečių lietuvių 
tarpe.

Reikia kiekvieną sutiktą 
lietuvį ar lietuvaitę kviesti 
į ALDLD, kaip kultūrinės- 
apšvietos ir veiklos organi
zaciją.

Ir štai įrodymas: kurių 
kuopų veikėjai panaudoja 
tą progą ir kalbina stoti į 
ALDLD, turi gražių pasie
kimu. c

Phoenix, Ariz., nauja kuopa
S. T. Straukas apsigyveno 

Phoenix, Ariz., ir į trumpą 
laika sutvėrė ALDLD 91 
kp. iš 11 narių. Didelė gar
bė S. T. S traukui ir vi
siems įstojusiems į ALDLD. 
Centras sveikina 91 kuopą 
ir linki gražios kultūrinės 
veiklos.

Cleveland, Ohio. J. Žeb- 
rys, 190 kuopos sekretorius 
prisiuntė 15 naujų narių; J. 
Krosin, 22 kp. sekr., pri
siuntė 11 naujų narių.

St. Petersburg, Fla. J. Do- 
vidonis, 45 kp. sekretorius, 
prisiuntė 14 naujų narių.

Philadelphia, Pa. R. Mer
kis, 10 kp. sekretorius., — 5 
naujus narius.

Chicago, Ill. J. M. Ka
minskas, 19 kp. sekretorius. 
—5 naujus.

San Leandro - Oakland, 
Calif. Sekr. Ks. Karosienė 
—4 narius.

Los Angeles, Calif. 145 
sekr. S. F. Smith—-4 narius.

Ozone Park, N. Y. 185
kp. sekr. C. Bready—3 nau
jus.

Springfield, Ill. 7 kuopos 
sekretorius G. Stark — 3 
naujus.

Binghamton, N. Y. 20 kp. 
sekr. A. Žemaitienė—3 nau
jus.

Waterbury, Conn. 28 kp. 
sekr. Klem. Yankeliūnienė 
3 naujus.

Scranton, Pa. 39 kp. sekr.
lg. Klevinskas—2 naujus.

Detroit, Mich. 52 kp. sekr. 
St. Rusaitis—2 naujus.

Milwaukee, Wis. 56 kp. 
sekr. J. Gebert ir Julius K. 
Newmann—2 naujus. 

K

Miami, Fla. 75 kp. sekr- 
J. Paukštaitis—2 naujus. -

Chicago, Ill. 79kp. sekr. 
Ig. Ur manas—2 naujus.

Ludington, Mich. 218 kp. 
sekr. F. Žukas— 2 naujus.

Ir 14 kuopų prisiuntė po 
vieną naują narį. Viso gau
ta per 1963 metų pirmą 
pusmetį 106 nauji nariai. 
Tai yra gražiausias įrody
mas, kad kalbinant žmones 
stoti į ALDLD galima gau
ti naujų narių.

Taigi, visiems padoriems 
lietuviams yra vieta Liet. 
Literatūros Draugijos gre
tose, kaip kultūrinės veik
los organizacijoje. Prikal
binti į ALDLD bus mums 
dėkingi.
Gauna aukų į knygų fondą

St. Petersburg, Fla., LLD 
45 kp.—$100.00

San Leandro - Oakland, 
Calif., 198 kp.—$25.00

Cleveland, O., 22 kp.—$25 
Massachusetts Valst i j o s 

Moterų Sąryšys $10.00
Binghamton, N. Y., Ig. 

Liuzin—$7.75
Jensen Beach, Fla., Mr. &

Mrs. Karlon (apsigynimui) 
$5.50.

Reading, Pa., K. Romi- 
kaitienė — $4.00

Athol, Mass., Stanley Pet
ronis—$3.00

Detroit, Mich., J. Shur- 
maitis—$2.85

Keene, N. H., Frank Na
ginė—$2.00

Girardville, Pa., J. P. Ka
marauskas—$2.00

Po vieną dolerį:
Shelter Island, N. Y., J. 

J ackim
Collinsville, Ill., LLD 26 

kuopa.
Grand Rapids, Mich., S. 

Karsikas, F. Adams, P- 
Gasper.

man, A. Valinchus.
Nashua, N .H., V. V. Vil- 

kauskai.
Chicago, Ill., L. Radavi- 

čius.
Širdingai ačiū prisidėju- 

siems su auka knygų fon
dui.

Garbes kuopos
LLD kuopos, kurios pri

siuntė duokles nemažiau 
kaip 1962 metais, arba dau
giau, yra dedamos į garbės 
sąrašą. Štai tos kuopos:

7 kp., Springfield, Ill.
9 kp., Norwood, Mass.
10 kp., Philadelphia, Pa.
20 kp., Binghamton, N. Y. 

kp., Cleveland, Ohio, 
kp., S. Brooklyn, N.Y. 
kp., Baltimore, Md. 
kp., Collinsville, Ill.
kp-, Waterbury, Conn, 
kp., Rockford, Ill.
kp., Chester, Pa.
kp., Lawrence, Mass, 
kp., Scranton, Pa.

49 kp., East St. Louis, Ill.
52 kp., Detroit, Mich.
63 kp., Bridgeport, Conn.
66 kp-, Grand Rapids, Mich
67 kp., Pt. ‘ Pleasant, N. J.
68 kp., Hartford, Conn.

24

29
30
37
39

104
106

77 kp., Cliffside Pk., N. J.
82 kp., Peoria, Ill.
84 kp., Paterson, N. J. 

kp., Chicago, Ill. 
kp., Ambridge, Pa. 
kp-, Camden, N. J. 
kp., Ozone Park, N. Y. 
kp., Cleveland, Ohio 
kp., Hart, Mich.

185
190
207
Tikrai, tai rekordinis

garbės kuopų sąrašas 1963 
metais.

Didelė garbė tų kuopų 
sekretoriams už jų tokį gra
žų darbą.

Atsilikusios kuopos yra 
tik dvi: 5 kp., Newark, N. 
J., ir 51 kp., Hudson, Ohio. 
Labai prašau tų kuopų sek
retorius pasirūpinti duoklių 
išrinkimu.

READING, PA.

Kazimieras RomiJkaitis
Mirė liepos 30, 1956

Su liūdesiu prisimenu savo rnylimd vyro įnirtį. 
Jau septyneri metai kai mirtis jį atskyrė nuo 
mūsų. Ilgai jis pasiliks mano mintyse.

M.Romikaitiene, žmona
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ALDLD Centro VaJdyboš 
nominacijos

Šiemet yra nominuojami 
ir bus renkami nariai į LL- 
D Centrinį Komitetą dvie- 
jiems metams. Kurios kuo
pas dar neatliko nominaci
jų, tai tuojau šaukite savo 
susirinkimus ir atlikite no
minacijas.

Rudeninė veikla
Vasariniai parengimai 

laukuose greit užsibaigs. 
Pradėkime galvoti apie ru
deninius parengimus svetai
nėse. Reikia visur plačiai 
naudotis Tarybų Lietuvos 
filmais, kurių turime daug 
ir įvairių, gražių.

Taipgi reikia rengti kon
certus, operetes, prelekci- 
jas įvairiomis temomis, lite
ratūros parodas ir masinius 
susirinkimus.

“šviesa”
1964 metais LLD atžymė

sime žurnalo “šviesos” 30 
metų sukaktį. Visų koloni
jų kuopos turėtų dabar pra
dėti planuoti1, kaip masiškai 
kiekvienoje kolonijoje atžy-r 
mėti kultūrinės apšvietos’ 
nešėją “Šviesą.”

LLD Centras planuoja 
1964 metais vieną “šviesoj” 
numerį išleisti 64 puslapių, 
vietoj 32.

Tad darbo turime visi pil
nas rankas, tik visi turime 
darbuotis.

Visais LLD reikalais rei
kia rašyti:

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

Sekr. J. Grybas

Iš Lietuvos
Gimtojo krašto keliais
Į įvairius respublikos kam- gamtos, įjungti į ją archi- 

pelius išvyksta grupė Tary-j tektūrinius ansamblius ir 
binių Lietuvos rašytojų, pastatus—toks šio projek- 
renkančių medžiagą nau
jiems savo kūriniams. J. 
Dovydaitis savo būsimo kū
rinio herojais pasirinko 
respublikos meliorator i u s, 
V. Daubaras išvyksta pas 
Jurbarko ir kitų panemu
nių vietovių žvejus, R. Lan
kauskas keliaus po Klaipė
dos kraštą.

Grupė jaunųjų raytojų iš
vyksta į didžiąsias mūsų res
publikos statybas.

(“Vakarinės naujienos“)

ŽEME “BANGUOJA”
Klaipėdos uosto krantas 

kasmet pakyla 1.2 milimet
ro, arba per šimtmetį—12 
centimetrų. Jei. į tai neatsi
žvelgtų statant ilgamečius 
įrenginius, prieplaukos pa-

že-

sidarytų seklios ir “išplauk- į 
tų”. į sausumą.. i

Duomenis apie dabartinį 
Pabaltijo žemės plutos ju
dėjimą, kai iškyla ar nusi
leidžia kai kurių rajonų te
ritorija, pateikė naujame 
tektonikos žemėlapyj ėjo 
autorius —geologijos - mi
neralogijos mokslų kandi
datas. Vytautas Gudei i s. 
šie duomenys labai vertin
gi ne tik mokslui, bet ir 
statybos praktikai.

Daug metų tyrinėdamas, 
mokslininkas priėjo išvadą, 
kad Žemės paviršiaus “ban
gavimui” Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje įtakos pa
darė ledynai, dengę dides
nę šįos teritorijos dalį. At
sipalaidavusi nuo milžiniš
kų ledo masių slėgimo, 
mes pluta ėmė kilti,
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Plečiama telemazgų 
gamykla

Didelė statyba vyksta 
Vilniaus telemazgų gamyk
loje. Greta didelio korpuso 
•Raudonosios Armijos pro
spekte gamyklos teritorijos 
gilumoje dabar kyla nauji 
dar didesni cechai. Tai svar
biausias įmones korpusai 
Jį statant panaudotos nau
dos medžiagos — plokštės iš 
akyto betorio ir kt 
{. Dalis naujų gamybinių 
patalpų jau atiduota naudo
tis. Jose dabar montuoja
mi įrengimai.

(“Vak. naujienos”)

; Kino teatras be... sienų
PALANGA.— Originalus 

yasaros kino teatras iš me
džio ir vynuogių krūmų bai
giamas įrengti Palangos 
kurorte. 600 vietų žiūrovų 
§alė neturi sienų, kurias 
sėkmingai pakeitė žalumy
nai.

. Priartinti žmogų prie 

to autorių jauno architekto 
Broniaus Kiliminio ir inži
nieriaus - konstruktoriaus 
Kęstučio Slyžio tikslas.

■ Tokių kino teatrų staty
ba yra žymiai pigesnė. Nu
matoma statyti juos par
kuose, poilsio soduose, ku
rortuose. (ELTA)

HELP WANTED MALE

CARPENTERS WANTED
Good starting rates.

Camden—Jersey area.
Please call 600-R07-2452

After 7 F. M.
(60-66)

WORCESTER, MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
Iš visčš Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 

ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIūCIO 18 AUGUST
Pradžia I-xhą valandą dieną

Olympia l’arke
SHrewsbnry (Worcester)', Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA 

Dalyvaus Laisvės Choras 
iš Hartford, Gonm

KalbėsIev$Mizarione
' Ji šią Vasarą’ plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo
• £asaulimame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.
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i / Rengėjai

i i

Lawrence, Mass.
Svarbus pranešimas

Sekmadienį, rugpiūčio 18 
d., Olympia Parke, Worces- 
teryje, įvyks “Laisvės” ru
deninis piknikas. Iš Law
rence važiuosime autobusu. 
Busas išeis lygiai 12 valan
dą dieną, nuo Lietuvių P. 
klubo, 41 Berkley St. No
rinti važiuoti, užsisakykite 
buse vietą pas Ig. Chuladą 
arba J. Kodį, nes jie tame 
reikale daruojasi. Kurie ne
galite asmeniniai matyti, 
pašaukite telefonu: 
Igną Chuladą.

Kurie važiuosite
o

35064

savais 
automobiliais, o turėsite 
dar vietos, tai prašome pa
imti ir nuvežti norinčius 
dalyvauti piknike.

Piknikas bus labai žin
geidus ir smagus. Taipgi 
jame išgirsite Ievos Miza- 
rienės kalbą, kuri dalyvavo 
Maskvoje Pasauli n i a m e 
Moterų Kongrese, plačiai 
važinėio Lietuvoje ir įgijo 
daug žinių.

“Laisvės” Nr. 57 kores
pondencijoje įvyko klaida. 
Ten pasakyta, kad busą lie
pos 4 d. į “L” pikniką orga
nizavo J. A. Kodzonis, o tu
rėjo būti J. A. Kodziai. At
siprašau už klaidą.

......... . S. Penkauskas

Paieškojimas
Gyvenu vienas 4-se gražiuose 

kambariuose, dėl ramumo norėčiau 
gauti moterį arba vyrą pas mane 
gyventi. Yra daržas, galėtumėte 
užsiauginti daržovių. Norinčiuosius 
tąja proga pasinaudoti prašau šauk
ti telefonu šeštadieniais HA, 3-4862, 
arba šaukite Mrs. Galdis VI. 7-3322.

(59-60)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, mass.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks pirmadienį, Rug- 
piūčio-August 5 d„. Liet. Taut. Na
trio kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass., pradžia 7:30 vai. va- 

1 kare.
Prašome visus narius kreipti dė

mesį 1 šį pranešimą ir kviečiame at
eiti į susirinkimą, nes turime daug 
dalykų aptarimui. Būtent — Rug
piūčio 18 d. piknikas Worcestery ir 
parengimas Montelloj, j kurį mano
ma pakviesti Brooklyno Aido Cho
rą suvaidinti operetę.

Geo. Shimaitis (61-62)

WILKES-BARRE, PA

Plymoutho Laisvų Kapinių Ben
drovė bendrai su Plymoutho LDS ir 
LLD kuopomis rengia pikniką Rug- 
piūčio-August 4 d. Kazlauskienės 
farmoje’ Harveys Lake, Pa.

Bus pagaminta lietuviškų valgių 
ir gėrimo. Bus muzikos su dai
nomis, visi galės praleisti laiką 
linksmai, su draugais.

Prasidės 12 vai.
kviečiame visus narius ir drau

gus dalyvauti. Komitetas (58-61)

WORCESTER, MASS.



A. Išlaužas

! Jetuviška kultūrine kronika
Kada jie mus aplankys?
Kostas Šilgalis, Vilniaus 

Operos bosas, imponuoja ne 
tik kaip dainininkas, bet 
nemažiau ir kaip muzikos 
žinovas, teatro kritikas. Po
kario metais baigęs konser
vatoriją, už tai “broliai lie
tuviai,” jo žodžiais, nužudė 
jo tėvą. Kostas Šilgalis mo
ka pagirti, moka ir pabarti, 
jo kritikos p o z i t y v i o s ir 
trumpos. Štai rašo jis “Li
teratūros ir meno” liepos 
6 numery: Operos ir ba
leto teatro afišoje pasiro
dė n a u j o s pavardės: E. 
Kuodis (Alfredas) “Travia
toj,” M. Tarabildaitė (Da- 
rabela) operoj “Visos jos 
tokios,” J. J a n u 1 e v i č i u s 
(Spararučilė) “Rigoletto.” 
Tai konservatorijos auklė- 
tiniai-diplomantai...

Bet štai šią savaitę vėl 
neeilinis “Eugenijaus Onie- 
gino” spektaklis. Jame da
lyvauja Maskvos Čaikovs
kio vardo konservatori jos 
diplomantė Birutė Almo- 
naitytė (mecoso p r a n as). 
Baigusi Kauno Muzikos 
mokyklos solinio dainavimo 
klasę, ji konkurso keliu pa
kliuvo Čaikovskio konser
vatorijom Valst y b i n i a m 
egzaminui Birutė paruošė 
sudėtingą Liubašos vaidme
nį Rimskio-Korsakovo ope
roje “Caro sužadėtinė ” 

šilgalis rašo, kad jaunos 
lietuvės solistės balsas skam
bus, sodrus ir lygus f visuo
se balso registruose; švari 
balso intonacija, aiški ir 
išraiškinga tarsena. Debiu
tante spektaklyje “Eugeni
jus Onieginas” parodė ge
rą, rinitą profesinį pasiruo
šimą vokaliniu, muzikiniu 
ir sceniniu atžvilgiu. Biru
tės Almonaitytės Olga—to
kia, kokią mes norime ją 
matyti. Ji ir žaislinga, ir; 
kukli, ir subtiliai naivi.

Rašo toliau Šilgalis, kadi 
“šiame spektaklyje Auklės į 
vaidmenį pirmą kartą atli
ko operos solistė Laima Šal- 
čiūtė. Tai sultingo, gražaus 
balso tembro daini n i n k ė. 
Jos balsas ir sceniniai davi
niai geri. Tačiau daininin
kei norisi palinkėti rūpes
tingiau, jautriau ir karš
čiau ruošti naujus vaidme
nis, daugiau susirūpinti vai
dybos meistriškumu, muzi
kinės frazės ir tarsenos 
tobulinimu.”

Ieško pramonės 
pas lietuvius

vių Fondą Čikagoje, kuris 
skelbiasi taupąs vieną mili
joną dolerių, kad už palū
kanas įgalintų lietuviškos 
kultūrinės veiklos rėmimą. 
Iki šiol tas Fondas tik rin
ko pinigus ir pastaruoju 
laiku skundėsi, kad jie eina 
lėtai.

Ateina vertingi knygų 
siuntiniai

Atsidėkodami už iš Ame
rikos siunčiamas knygas, 
Lietuvos kultūrininkai pri
siunčia begaliniai vertingų 
lietuviškos kultūros knygų, 
kurių šiaip “per gimines” 
ar per knygynus kaip ir 
neįmanoma gauti. Šiomis 
dienomis Lietuvon iš čia, ši
tokiu “people to people” bū
du išsiunčiamas vėl didelis 
knygų siuntinys, kad tėvy- 
naičiai žinotų, kas dedasi 
Vakarų civilizacijoje ir at
sirinktų, kas jiems įdomu.

Ir vėl Jonas Mekas
Jonas Mekas, užsispyręs 

naujakurys iš Pabiržės, šio
mis dienomis įtemptai dir
ba prie dokumentinio filmo 
apie Niujorko meną. Šis 
filmas bus pirmasis toks 
Niujorko meno filminis žur
nalas, kurį išleis garsusis 
“Show” žurnalas. Broliai 
Mekai, tiesa, užginčijo, kad 
jų filmus kas nors boiko
tuoja. Sako, ima laiko, 
“that is all.”

Krikdemus Niujorke bai
siai jaudina žinios apie jų 
vadų skirybas, vedybas ir 
visokias kitokias š tu kas. 
Vos nutilo skandalas apie 
dr. Padalio “ženatvę,” iški
lo d r. Maceinos “flirtas” su 
vokietaite, kad net žmona 
iš Lietuvos atsiskubino aiš
kinti Vokietijon; vos nuri
mo tai, sujaudino Juozo 
Ambrazevičiaus šeimos ne
laimė. Tik kiek aprimo, štai 
iš Vokietijos pasigarsino, 
jog Noreikiškių dvaro savi
ninkas ir lietuviškas milijo
nierius Petras Karvelis, at
šventęs 65 metus, vedė 30 
metų vokietaitę! Bet už vis 
labiausiai juos pritrenkė 
tai, kad jiems žinoma Ade
nauerio ir Hitlerio genero
lo Gehleno žvalgybos įstai
ga, su kuria, sakoma, lie
tuviai krikdemai “laisvinto- 
jai” palaikė glaudžius ry
šius, jau 12 metų buvo vi
siškai atvira tarybinėms 
įstaigoms...

A. Savickas apie Jonyną 
ir Galdiką

Šiuo metu ALF svarbiau- 
biausiu projektu laiko M. 
K. Čiurlionio filmo paruoši
mą Vakarų pasaulio besi
domintiesiems. Šiam tiks
lui reikalinga apie $5,000. 
Kitataučiai filmu yra labai 
susidomėję ir būtų linkę 
perimti filmo paruošimą į 
savo rankas. ALF tačiau 
prieš leisdamasi į derybas 
su jais per tarpininkus krei
pėsi į taip vadinamą Lietu-

Liepos 13 “Tiesoje” tilpo 
A. Savicko rašinys “Amžini 
mano idealai,” kuriame jis 
įsitikinusiai nurodęs, kad Va
karuose “abstrakcionizmas” 
esąs palaikomas valdančių
jų sluoksnių, užsimena apie 
du išeivius, kažkada žymius 
Lietuvos dailininkus, kurie 
išgarsėjo savo gamtovaiz
džiais ir grafika, Adomą 
Galdiką ir Vytautą K. Jo
nyną. Rašo A. Savickas:

“Juk menas be žmogaus, 
gamtos idėjų — labai jau 
neturtingas, skurdus, neil
galaikis... Pavyzdžių toli 
ieškoti nereikia. Prieš ka
rą Lietuvoje buvo žinomi 
dailininkai Ad. Galdikas ir 
A. (?) Jonynas. Kaip ir 
kiekvienas dailininkas, jie 
sukūrė ir blogesnių, ir ge
resnių kūrinių, dėl jų gali
ma buvo ginčytis, nesutikti 
ar priimti. Visą eilę žavių 
Lietuvos peizažų nutapė A- 
domas Galdikas. Puikių rai
žinių, iliustracijų atliko Jo
nynas. Tačiau juos užkrė
tė abstrakcionizmo bacilos. 
Ir dabar juos sunku atskir
ti vieną nuo kito: brūkšne
liai, lygios ir kreivos linijos, 
plėmai—čia didesni, čia ma
žesni. Štai ir visas skirtu
mas. Tokie dailininkai ■— 
be idėjų, minties, inertiški 
—reikalingi Vakarams, kad 
migdytų darbo žmonių są
monę, atitrauktų juos nuo 
konkrečios tikrovės/’

Tačiau, toliau ir pats Sa
vickas sutinka, kad “kurti 
reikia tai]), kai]) diktuoja 
tarybinio dailininko širdis.” 
O ta širdis, kaip matome, ii' 
Tarybų Sąjungoje diktuoja 
vis plačiau, aukščiau, dides
niais polėkiais. Ta širdis ir 
tarybinėje santvarkoje ieš
ko būdu išreikšti kosmosą, 
kuris vis dėlto tebėra toks 
abstraktus...

Rašo Savickas: “O ji (šir
dis) ragina niekad nebūti 
abejingiems gėriui ir blo
giui, mirčiai ii-gyvybei,gro
žiui ir šlykštybei.” Ir su 
dailininku Savicku negali 
nesutikti, kad nieko nėra 
baisiau k ū i 'ė j u i -m e n i n i n k u i, 
kai jis suklumpa prieš “ga
rantuotų pinigų maišelį.” 
Tada ir prasideda citavimas 
senų patarlių: “Kieno duo
ną ėdi, to ir giesmę giedi,” 
ir tai, kad dauguma kūrėjų 
išsižada savęs “dėl trupinio 
aukso, g a r d aus vai g i o 
šaukšto.”

Beveik sarmata
Beveik nėra laiško iš Lie

tuvos, kad vienas ar kitas 
giminė, vienas ar kitas bi
čiulis nepasididžiuotų para
šęs knygą, dalyvavęs moks
lų konferencijoj, padaręs 
tokį ar kitokį išskirtiną 
darbą. Nagi, žinoma, ir mes 
pasigiriam, kad ve, naują 
karą įsitaisėm, baldus iš
blizgino m, kad t e ] e v i i j a 
spalvota... O jie vis savo: 
štai pavyzdys: “... Mano 
vyras Jurgis Kaune baigė 
gimnaziją, o 1947 m.—Vil
niaus universitetą. Dabar 
jau 10 metų jis dirba Šiau
liuose chirurgu, šiuo metu 
—zonos ir miesto vyriausiu 
chirurgu. Š. m. gegužės 20 
d. Vilniuje, Mokslų Akade
mijoje apgynė disertaciją ir 
įsigijo medicinos mokslų 
laipsnį. Tema buvo apie 
plaučių chirurgiją.”

Štai ir dar vienas mūsų 
terminais medicinos moks
lų magistras — Jurgis Va- 
saitis. Taip pat būdinga iš 
šio laiško, kad Lietuvos vai- 
kai-moksleiviai plačiai susi-

Būkim prakalbose; išgirskim 
kalbą apie motery kongresą

Prie lietuviško darželio nusifotografavo Ieva Mizarienė 
(antroji iš kairės) ir Lietuvos respublikinio taikos gynimo 
komiteto nariai—poetas Teofilis Tilvytis, operos solistė 
Marija Aleškevičiūtė ir Švenčionių rajono moterų veikėja 

Viktorija Purvenickaitė.

Lietuvių Moterų klubas 
kviečia visus dalyvauti 
masiniame mitinge ir iš- 
g i r s t i Ievos Mizarienės 
pranešimą apie Tarptauti
nį Moterų kongresą, įvyku
si š. m. birželio 24—29 dd. 
Maskvoje. Moterų klubo 
pirmininkė I. Mizarienė da
lyvavo ten kai]) spaudos ko-

rašinėja su viso pasaulio 
jhpnimu anglų kalba. At
rodo, jiems mažiausiai rū
pi, ką dėl to galvoja “lais
vintoje i” senukai ar jų be- 
sihaidą JAV-jų Valstybės 
departamento p a r e igūnai. 
Rašo, kad daugiausia susi
rašinėjimas vyksta su visų 
kitų, ne Amerikos, jauni
mu. O amerikiečiai vis ste
bisi, kodėl jų pasaulyje žmo
nės nesupranta. Nagi, reik
tų biskį pradulkinti divonė- 
lius Valstybės departamen
te ii* geresnės šluotos pa
ieškoti Kongreso užsieninių 
reikalų komi tetų o se.

respondente, ir ji akylai 
stebėjo visą Kongreso eigą, 
debatus ir nutarimus.

Be to, I. Mizarienė buvo 
apie penkias savaites Lie
tuvoje, plačiai keliavo, suti
ko daugelį žmonių; ir ji pa
pasakos savo įspūdžius iš 
mūsų gimtosios žemės.

Bus ir koncertinė pro
grama; dainuos sekami so
listai :

Augustinas Iešmantą
Elena Brazauskienė
Viktoras Bekeris
Jiems pianu akompanuos 

Aido choro vadovė Mildred 
Stensler.

Prakalbos - koncertas į- 
vyks šį penktadienį, rug
pjūčio 2 d., visiems gerai ži
nomoje salėje —Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Pradžia 7:30 v. v.
įėjimas nemokamas.
Lietuvių Moterų klubas 

nuoširdžiai kviečia visus ir 
visas dalyvauti!

Magdalena Kunziene *

Lenkai sugeba
Iš Lenkijos Niujorką pa

siekia šauniai anglų kalba 
leidžiamas žurnalas “Po
land,” suredaguotas taip 
gražiai, tiek patraukliai 
kad jį su malonumu žmo
nės perka kioskuose. Da
bar, neseniai, didžiausiuose 
Niujorko dienraščiuose pa
sirodė skelbimai. Tai senos 
pilies nuotrauka ir užrašy
ta: “Poland Invites You”— 
“Lenkija kviečia jus.” No
rėdamas gauti daugiau in
formacijų, kreipkis į savo 
kelionių biurą. Ir tada gal
voji,, kada susidarys tokios 
sąlygos, kada Amerikos 
laik naščiuose galės būti 
skelbimai, kviečią amerikie
čius apsilankyti nuostabiuo
se Lietuvos paj ū r i u o s e ? 
Kada Lietuvos žurnalas an
glų kalba, supažindinąs 
kitataučius su dabartine, 
praeities ir ateities Lietuva, 
bus prieinamas visiems 
amerikiečiams? Yra entu
ziastų, kurie mano, kad ši
tą uždavinį turėtų pasiim
ti A. L. Fondacija, Niujor
ke.

Pavykęs kriaučių 
piknikas

Pereitą šeštadienį įvyko 
lietuvių kriaučių (Lokalo 
54) piknikas Polish Natio
nal Parke. Dalyvavo gražus 
skaičius žmonių.

Gražiai linksminosi prie 
stalų kriaučiai iš jų svečiai. 
Vaikščiojant po parką ma
tėsi didelė reprezentacija iš 
Diržio šapos darbininkų, 
taipgi Robert Half kriau
čiai ir iš kitų kompanijų.

Vienu žodžiu, piknikas 
buvo sėkmingas. Pas kriau- 
čius visuomet galima tikė
tis linksmai laiką praleisti.

L. K.

Brooklyne liepos 19, anks
ti rytą mirė Magdalena 
Kunziene, išgulėjus Mai- 
monides ligoninėj virš 8-ių 
savaičių. Paskutinėmis gy
venimo dienomis buvo kan
kinama didelių skausmų, 
tarpais nustodavo sąmonės.

Magdalena Kunzienė-Ra- 
manauskaitė iš Lietuvos 
buvo atvežta 11 metų. Jos 
tėvai paėjo iš Suvalkijos 
nuo Rudaminos, Lazdijų 
apyl. Į šią šalį atvyko 1907 
m. į Mahanoy City, Pa. Ka
dangi tuomet nebuvo vers
tino mokslo, tai prisiėjo jai 
eiti dirbti — rinkti akmenis 
iš anglies ir pelnytis sau 
duoną. Ji nebuvo patenkin
ta darbu, nei mokesčiu, už
dirbdama tik po 10 centų į 
dieną. Ji pradėjo vakarais 
lankyti mokyklą, tai tik 
tiek jai ir teko įgyti moks
lo.

Magdalena daugiausi a i 
dirbo už tarnaitę. Kadangi 
ji gimė ir augoJskurde, to
dėl ji buvo susipratus mo
teris. Ji rėmė darbininkų 
kovą prieš išnaudotojus. Ji 
priklausė prie pažangiųjų 
organizacijų, ir mirė neiš- 
siskyrus iš pažangos. Todėl 
ir liko palaidota laisvai, 
taip, kai]) susipratęs ir save 
gerbiantis žmogus.

Štai atsiskleidžia naujas 
lapas iš Magdalenos gyve
nimo. Ji susitiko Philipą 
Kunzą prieš 43 metus ir 
jie susituokė. Apsigyveno 
Newark, N. J. Abudu dirb
dami, sutaupė kelis centus, 
įsigijo namelį. Bet, kaip 
daugelis kitų, taip jie turė
jo paleisti namuką ir ieško
ti sau darbo kitur. Atva
žiuoja į Brooklyną ir gauna 
darbą už namų prižiūrėto
ją. Darbas yra nelengvas, 
valandos ilgos, darbo sąly
gos vargingos. Ir tas var
gas stūmė juos į darbo 
žmonių kovą prieš visą, kas 
yra bloga.

Magdalena turėjo, apart 
vyro, tris seseris. Už ją vy
resnė yra jau mirus. Dar 
yra gyvos: Veronika Hu
bert, gyvenanti Miami, Flo
ridoj, ir Albina Burokienė, 
gyvenanti Brooklyne.

Magdelena buvo laiminga 
tuo, kad laike jos ligos abi
dvi seserys ja rūpinosi. Ve
ronika bent kelis kartus 
buvo atvykus ją atlankyti. 
O Albina kas dieną, atsi
traukdama nuo savo darbo,

net po kelis kartus per die
ną ateidavo į ligoninę pas 
ją ir išbūdavo iki vėlumos, 
kad jai pagelbėjus. Per pas
kutines 5 savaites ji buvo 
padėta ant kritiško “listo, 
ją buvo galima lankyti ane 
laiku. Ir Albina buvo ta, 
kuri pirmoji ateidavo, pas
kutinė išeidavo.

Kartą Magdalena man sa
ko: “Man gaila, kad aš su 
savo liga jus kankinu”. Ma
tyt, ji jautė, kad ji nebeiš- 
gys. Virš pora savaičių 
prieš mirtį, ji man sakė: 
“Jeigu aš pasveiktau, taJS 
būtų stebuklai”. Tai ro(^6', 
jog ji jautė, kad jos gyve
nimas jau baigiasi, kad vė
žys baigia jos kūną apimti.

Ar Magdalenai buvo skir
ta dabar mirti? Ne: Ji prieš 
daugiau metų laiko pajuto, 
kad pas ją kas tai negerai. 
Bet ji į tai nekreipė dėme
sio, ypatingai, kada jos vy
ras visuomet skųsdavosi su 
savo nesveikata. Jeigu ji 
būtų tuoj rūpinusis savo 
sveikata, ji dar būtų ilgai 
gyvenusi. Dabar ji išsisky
rė iš mūsų tarpo ir liko pa
guldyta Cypress Hills kal
nelyje.

Jos vyras Philip, seserys 
ir jų dukterys reiškia padė
kos žodį laidotuvių direkto
riams Šalinskams už gražų 
aptarnavimą. Taipgi drg. 
A. Bimbai už pasakytas 
kalbas šermeninėj ir prie 
kapo. Ir visiems, kurie ją 
lankė, taipgi kurie prisiun
tė gėlių laike jos ligos .ir 
jai mirus, kurie dalyvio 
šermenyse ir palydėjo į la
pines. Taigi jos vyras reiš
kia visiems padėkos žodį už 
bile kokį prisidėjimą ir 
patarnavimą jai

Ilsėkis, Magdalena. Lai 
būna tau lengva ši žemelė.

K. Briedis

LINKĖJIMAI Iš LAIVO 
“QUEEN ELIZABETH”

Mielas Antanai!
Sveikiname jus toldami 

nuo jūsų tik nuotoliu, bet 
ne jausmais.

Linkėjimai Jonams
Izolda ir Albertas

Liepos 20 d.

New Yorkas. —Planuoja 
iškelti iš jūrų dugno Itali
jos laivą “Andrea Doria”, 
40,000 tonų įtalpos. Laivas 
yra 240 pėdų po vandeniu.

Jie dainuos masiniame mitinge penktadienį, rugpiūčio 2 d.

Augustinas Iešmantą Mildred Stensler Elena Brazauskiene Viktoras Bekeris

PEŠTYNĖSE NUDŪRĖ 
JAUNUOLĮ

New Yorkas. —Priemies
tyje Elmont važiuodami au
tomobiliu jaunuoliai vos-ne- 
su važinė j o du vietinius jau
nuolius. Prasidėjo ginčas. Iš 
auto iššoko šeši jaunuoliai, 
kai kurie su gelžgaliais 
rankose, ir puolė vietinius.

B. A. Kaiseris, 18 metų, 
įbėgo į stubą ir išsinešęs 
durtuvą nudūrė Dennisą 
Wacobą, 17-kos metų am
žiaus, iš Douglastono, vie
ną iš važiavusių automobi- 
lyje.

New Yorkas. — 225 my
lių atstoję nuo New Yorko, 
Atlante, susidūrė Amerikos 
laivas “San Juan”, 16,000 
tonų įtalpos, su norvegų 
tankeriu “Honnor”. Tanke- 
ris nukentėjo, bet kiti lai
vai nuvilko jį į prieplauką.

New Yorkas. — Italija 
gal pasitrauks iš 1964-1965 
metų Pasaulinės parodos.

BROOKLYN, N. Y.
Magdalena Kunciene

Mirė 1963 m. liepos 18 d., palaidota 23-čią. 
Apgailestaujam netekę draugiškos pažangiųjų 

judėjimo dalyvės. Reiškiame užuojautą liūdin
čiam jos vyrui Philipui Kuncai, giminėms ir ki
tiems velionės artimiesiems:
C. B. Briedis
V. Lisajienė
B. N. Škubliskai
A. Malin
J. Gasiūnas
V. V. Bunkai
J. Gubris
J. Grybas
J. Gužas
S. Sasna
A. S. Titaniai
Billings Bready
A. Mikalaus
J. Anskis
D. Galinauskas
I. Beeis
A. J. Bečienė ir duktė
O. Dobinis
L- Kavaliauskaitė
J. J. Lazauskai
M. Kalvaitis
O. ’Ūernevičienė
E. Sungailienė
W. O. Baltrušaičiai
E. R. Mizarai

M. Krunglienė
S. Večkys
P. Valaitis
U. Kamaitis
K. I. Levanai
A. I. Bimbai
M. Witkus
P. Višniauskas
K. Čaikauskienė
P. Gustaitis
P. N. Ventai
E. W. Brazauskai
M. Klimas
G. Waresonas
Ch. Aleksynas
J. E. Kasmočiai
A. Kazlauskienė
W. O. Baltrušaičiai
M. Yakštis
J. Siurba
J. Weiss
J. K. Rušinskai
F. Butkus
P. Buknys
G. M. Grigas

♦
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