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* METAI 52-ji

* KRISLAI
Clifford Odets
Užgirs!
“Letuvos vyčiai” 
Anuo metu ir šiandien

— Rašo R. Mizara —
t Š. m. rugpiūčio 15 d. Los An
geles, Kalifornijoje, mirė dra
maturgas Clifford Odets, su- 
luokęs 57 metų amžiaus.

Kadaise, depresijos laikais, 
kai Clifford Odets tik pradėjo 
scenai kurti, buvo manyta, 
kad jis bus didelis dramatur
gas, teikiąs mūsų scenai tik
rai naujo turinio dramų. Jis 
tuomet dažnai u ž e i d a v o į 
John Reed vardo klubą, Niu- ngtrj’Q Howardo

Paskyrimą į National La- ten skaitė, dėstydamas, kokių | Į __ i~>
veikalų visuomenė pageidau
ja, kokius veikalus amerikiniai 
rašytojai turėtų kurti.

Jo paties pirmieji scenos 
veikalai—“Waiting for Lefty” 
ir “Awake and Sing” — tik
rai davė naujo.

Bet užėjo karas, depresija 
atslūgo, dramaturgas buvo pa
kviestas į Hollywoodą, na, ir 
palaipsniui jis “taikėsi prie 
aplinkybių,” ir tie, kurie iš 
j# tikėjosi daug ko, nusivylė.

Makartizmo laikais C. Odets 
buvo pašauktas pas kongresi
nio neamerikinio komiteto in
kvizitorius “spaviedotis” dėl 

savo praeities; ten prisipaži
no, jog vienu laikotarpiu pri
klausė JAV Komunistu parti
jai, bet dabar jis jau “kitoks.”

Clifford Odets nebuvo tas, 
kas Arthuras Milleris. Gal 
nesugebėjo, o gal ir nenorėjo.

Liaudis remia Žygį Po Maskvos susitarimo reikia
į Washington^

Washingtonas. — Komi
tetas, kuris ruošia pasitiki
mą masinio maršav i m o, 
kasdien gauna daug y b ę 
pranešimų, kad visoje šaly
je liaudis remia žygį. Šim- 
taį įvyksta susirinkimų, 
kur renkamos aukos, orga
nizuojami maršuotojai, se
ka pasamdymai traukinių 
ir autobusų.

Senatas užgyrė pirmo
► Jenkinso

bor Relations Boardą.
Jackson, Miss. — Valsti

jos mokyklų kolegija išda
vė negrui studentui James 
H. Meredithui diplomą, 
nors tam prieštaravo Mis
sissippi valstijos guberna
torius Ross Barnettas.

Ne.w Yorka.s. —Amerikos 
reformistų žydų sąjunga, 
kurioje priklauso 650 kon
gregacijų ir turi 1,000,000

HAITIS SUĖMĖ JAV
DIPLOMATĄ

Port-au-Prince. — Haiti 
respublikos gynybos jėgos 
suėmė JAV' ambasados na-

K

Visa rodo, kad JAV senatas 
užgirs Maskvos sutartį didžiu
le balsų dauguma.

Ir tai lietuviškiems “veiks
niams’’ labai nepatiks!

Praėjusią savaitę Bostone 
buvo suvažiavę “Lietuvos vy
čiai.” Jie ten minėjo savo or
ganizacijos 50 metų sukaktį.

Kas gi tie “Lietuvos vy
čiai” ? Kas juos organizavo 
ir kuriam tikslui ?

Prieš 50 metų tarp Ameri
kos lietuvių smarkiai plito so
cialistinės idėjos ir ateistinis 
žodis. Kunigai, siekdamiesi 
socialistams pastoti kelią, nu
varė organizuoti “Lietuvos vy
čius.” Amerikoje tuomet jau 
glyvavo klerikalinė organizaci
ja “Knights of C o 1 u m b us” 
(Kolumbuso vyčiai), tai ir lie
tuviškieji probaščiai savo or
ganizacijai davė panašų pava
dinimą : “Knights of Lithua
nia.”

Ano meto “Lietuvos vyčiai” 
buvo mušeikų būriai socialistų 
mitingams - prakalboms ardy
ti, kalbėtojams pulti.

Dėka jų buvo užpultas mi
tingas, kur kalbėjo Jonas Per
kūnas; kalbėtojas buvo taip 
fiziškai sužalotas, kad po to 
jis jau buvo amžinas invali
das.

Tarp kitko, vėliau vyčiai 
buvo užpuolę ir vienas socia
listų prakalbas Čikagoje, ro
dosi, Town of Lake rajone, 
kur kalbėjo adv. Bagočius. šis 
buvo laimingesnis už Perkūną 
—išsisuko nuo amžino sužalo
jimo.

Bet gyvenimas ėjo savo ke
liu: socialistinės (vėliau ko- 
munistnės) idėjos lietuviuose 
sparčiai plėtojosi, laisvesnis 
Juodis skleidėsi.

Mūsų žmonės ėjo pas ku
nigų suklaidintus vyčius, aiš
kino, davė literatūros, ragino 
mesti tą negarbingą darbą, 
stoti pas mus.

Pats gyvenimas taipgi buvo 
mokytojas: kova dėl didesnio 
duonos kąsnio, kova už tai-

eiti prie nusiginklavimo
Paryžius. — Rašytojas i minimuiJšleido virš $150,- 

Florian Bunte' padarė su-Į 000,000. Už tą pinigų sumą 
trauką apsiginklavimo iš- būtų galima pastatyti 40 
laidų ir stato klausimą: Ar 
po Maskvos susitarimo eisi
me prie pilno nusiginklavi
mo, ar žūsime?

Jo išvados nėra išgalvoji- 
i mai, bet ištraukos iš TSRS, 
I TAU Iv. TonLv

narių, nutarė remti negrų 
ir baltųjų žygį į Washing- 
toną.

Miesto majoras Robertas 
Wagner is sakė, kad bus vis
kas daroma, idant nebūtų 
diskriminacijos prieš neg
rus ir puertor i kiečius dar
bų gavime.

Harlem miesto dalyje, I jąv įr Jungtinių Tautu 
kurioje gyvena virš, pusė I vadų pateiktų faktų. Dabar
milijono negrų, eina masi
nis pasiruošimas žygiui į 
Washingtoną.

Brooklyn o skyrius už ra
sinę lygybę pikietavo Medi
cal Center. Kiekvienas pi- 
kietininkas ant krūtinės tu
rėjo didelėmis raidėmis šū
ki: “Freedom now!”

Los Anjgeles, Calif. —R. 
H. Welch, vietos reakcinin
kų “Birch” sąjungos vadas, 
šaukė, būk maršavimą or- 
ganizuja ir finansuoja ko
munistai.

moderninių mokyklų. Ato
minio submarino pagami
nimui išleidžia $100,000,000, 
tai už tiek pinigu galima 
pastatyti ir įrengti 25 ligo
nines. Vienos “Jupiter” ra
ketos pagaminimui išlei
džia tiek pinigų, už kuriuos 
būtų galima pastatyti 60 
gyvenimo namų po 6 kam
barius.

Virš 70 procentų pasau
lio mokslininkų savo gabu
mus atiduoda ginklų 
amunicijos gaminimui.

Kur žmonija eina? Ar

ir

Mrtėja Vietnamo 
partizanių jėgos

Įsteigė popiežiaus 
taikos premiją

Vatikanas. — Gegužės
rį Robertą Woodringą. Jis menesį, trys savaitės pirm 
suimas netoli Haiteno išky- popiežiaus Jono XXIII-jo 
šulio, kur buvo padaryta ‘^lir^ies.’. J1S ^vo 
invazija. Pas jį rado apie - - . v.
tuziną revolverių ir $50,000 $160,000. Popiežius Jonas
pinigų. ~~

Bona. — Po to, kai Va
karų Vokietijoje apsilankė įsteigti Tarptautinę Jono 
JAV Valstybės sekretorius 
Ruskas ir pasitarė su vo
kiečių valdininkais, tai mi
nistrų kabinetas nutarė pa
sirašyti po Maskvos sutar
timi.

> Balzano 
fondacijos taikos premiją

paskyrė tuos pinigus į tai- 
-kos fondaciją.

Dabar Vatikanas nutarė

XXIILjo Taikos premiją ir 
tuos pinigus perdavė jai. 
Vatikane tikisi, kad atsi
ras žmonių, kurie prisidės 
prie to fondo pakėlimo fi- 

1 nansiniai.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė reikalauja iš 
Dominikos respublikos 
stabdyti Haiti pabėgėlių in
vazijos veikimą.

Londonas. — NATO karo 
laivynas ir orlaivynas daro 
masinius pratimus Atlanto 
vandenyne ir ties šiaurine 
Norvegija, arti Tarybų Są
jungos.

ką, darbininkų streikai, į ku
riuos, norėjo ar nenorėjo, bu- 

’ vo įtraukti ir patys vyčiai, 
privertė daugelį jų mesti tą 
organizaciją. Pažinau eilę to
kių, kurie iš vyčių organiza
cijos atėjo pas mus ir tapo 
gerais darbuotojais.

Šiandien pas vyčius nedaug 
beliko tų, kurie kadaise arde 
socialistų prakalbas. Pati vy
čių organizacija smulkutė, ir 
jau priklauso daugumoje A- 
merikoje gimusieji.

Prieš kurį laiką kalbėjausi 
su vienu jų veikėju. Bėdavo
jo, kad mažai turi jie tokių, 
kurie geriau lietuviškai kalba, 
bet norinčių lietuviškai išmok
ti yra. Turi jie ir tokių, kurie 
trokšta gauti juo daugiau ži
nių apie savo tėvų gimtąjį 
kraštą, apie Tarybų Lietuvą.

Kaip jiems padėti? Kaip 
aprūpinti juos spauda, litera
tūra, žiniomis apie Lietuvą? 
Ką daryti, kad jie sumegztų 
šiokius tokius ryšius su Tary
bų Lietuvos jaunimu?

Jeigu prieš 45-50 metų mes 
iš vyčių gavome į savo gre
tas žmonių, tai kodėl šian
dien to neturėtų būti ? I..

Washingtonas.—JAV per 
šešis mėnesius iš užsienio 
pirko 67,000,000 svarų ar
batos. 1962 per visus metus 
jos įvežė 128,071,000 svarų.

Rabatas. —Maroko kara
liška valdžia skelbia, kad 
susekus suokalbį užmušti 
karalių Hassaną.

Tokio. — Antrajame pa
sauliniame kare Japonija 
neteko 3,100,000 žmonių už
muštais.

Santiago. — Čilė pasiun
tė pagalbos Skopijos gyven
tojams, kurie nukentė j o 
nuo Žemės drebėjimo.

Viena. — Sakoma, kad 
Tarybų Sąjungoje mirė bu
vęs Vengrijos vadas Maty- 
as Rakosis.

La Pažas, Bolivija. —
Mainierių fed e r a c i j a 

skelbia generalinį streiką.

viena branduolinė bomba 
gali sunaikinti didelį mies
tą. Jungtinių Valstijų pre
zidentas Kenedis sakė, kad 
kilus atominiam karui, per 
pusvalandį žūtų apie 75,- 
000,000 žmonių. Chruščio
vas sakė, kad po atominio
karo išlikę gyvi žmonės pa- dar gali susilaikyti?—klau- 
vydėtų įnirusiems, nes taip šia autorius. — Gali, bet po 
didelis'būtų pasaulio sunai- Maskvos susitarimo turi 
kinimas.

Bunte rašo, 
pasaulyje apie 100,000,000 
žmonių gamina tik ginklus 
ir amuniciją. Vien NATO 
sąjungos nariai nuo 1949 
iki .1962 metų pabaigos ap
siginklavimui išleido virš 
760 milijardų^ dolerių. O 
kur dar kitų karo sąjungų, 
kur išlaidos tų valstybių, | 
kurios prie sąjungų nepri
klauso.

Jungtinės Valstijos

sekti kitas susitarimas — 
u ž d r a u- 
atominius;

susitari-

kad dabar ^1™°? vietoJ'e
džiant visus 
ginklus, o po jo 
mas vedantis prie nusigink
lavimo. Tik nusiginklavi- 

, mas pašalins karo pavojų.
pavojų žmonijos ir civiliza
cijos pražūties.

1 Tarybų Sąjunga tą jau 
i išdėstė prieš keleris metus, 
I o dabar ir Vakaruose jau 
girdisi blaivesnių balsų. 
Pirmoje vietoje, tai balsai 

tik motinų ir jų vaikų šaukiasi 
“RS-70” bombonešio paga-1 taikos.

Saigonas. — Dabar jau 
pilnai paaiškėjo, kad Pietų 
Vietnamo partizanai peror
ganizavo savo ginkluotą
sias jėgas ir įsigalėjo Me
kong© upės žioties srityje.

Prieš metus partizanų 
batalionai buvo tik po 200 
žmonių, dabar jau jie yra 
po 400. Kiekviename bata
lione yra trys pėstininkų 
kuopos ir viena mortirų 
kuopa. Padaugėjo ir bata
lionų skaičius. Organizuo
tos partizanų jėgos dabar 
yra geriau išlavintos, gink
luotos ir pakankamai turi 
amunicijos, ypatingai ran
kinių granatų ir kulkosvai
džių.

Partizanų jėgos visai pri- 
: artėjo prie Vietnamo sosti
nės — Saigono. Jie įsigalė
jo nuo Pietinės Kinų jūros 
iki Mekongo upės per 150 

1 mylių skersai ir išilgai. Me

kongo upė susiskaldo j ke
lias šakas ir visa sritis la
bai derlinga ryžiais.

Saigonas. — 17-kos metų 
budistas studentas suside
gino protestuodamas prieš 
Ngo Dinh Diemo valdžios 
terorą.

Saigon as. — Protestuo
dami prieš Ngo Dinh Die
mo valdžios terorą suside
gino vienuolis ir vienuolė.

Jakarta. — Indonezijos 
respublika, su pagalba Ta
rybų Sąjungos ir kitų soci
alistinių šalių, žymiai su
stiprėjo. Nemažai pastaty
ta naujų fabrikų, industri
ja duoda daugiau produk
cijos, geriau pastatyta žem
dirbystė ir sodininkystė bei 
žvejyba. Šalis ir finansiniai 
sutvirtėjo.

Indija jau aštrina politiką 
linkiu Pakistano

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė 
parlamentui, kad jis atsii
ma pirmesnius pasiūlymus 
Pakistanui Kašmyro reika
lais. Nehru sakė, kad nors 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos bandė sutaikinti abi 
Valstybes, bet to nepasiek
ta, nes “Pakistanas neno
rėjo”.

Nehru piktai kalbėjo kal
tindamas Pakistaną, kad jis 
pereitųjų metų pabaigoje 
sureguliavo savo sienos rei
kalus su Kinija sutikda
mas, kad Kinijai pasiliktų 
12,000 kvadratinių mylių 
Ladakhos teritorija. Taip
gi Pakistanas siūlė ir Indi
jai sureguliuoti jos sieną 
su Kinija.

Nehru kaltino Pakistaną, 
būk jis nori nuo Indijos 
paveržti 82,000 kvadrati
nių mylių Kašmyro plotą.

Seniau Kašmyras pri
klausė Afganistanui ir Ki
nijai, tai apie 250,000 kvad
ratinių mylių plotas, bet 
anglai jį atkariavo nuo mi
nėtų šalių, apart Ladakhos.

Ladakhą per daug metų 
valdo Kinija, kuri ten prieš 
keleris metus pravedė vieš
kelius. Kitą Kašmyro teri
toriją Indija ir Pakistanas 
nuo 1948 metų valdo pu- 

! siau, bet negali susitaikinti 
Indo upės slėnio klausime 
nes abidvi valstybės jo nori.

Pakistanas stoja už tai, 
kad tos srities gyventojams

būtų leista plebiscito keliu 
nusibalsuoti, su kuria šalimi 
jie nori pasilikti, bet Indija 
nesutinka, nes. gyventojai 
pritaria Pakistanui.

Japonai stoja už 
prekybą su Kinija

Tokio. — Nors Jungtinės 
Valstijos veikia į Japonijos 
vyriausybę, kad vengtų pre
kybos su Kinija, bet Japo
nijos biznieriai siekia ją 
plėsti ir spaudžia savo val
džią, kad ji nesikištų.

Japonija ir Kinija neturi 
diplomatinių ryšių, bet pre
kyba eina. 1962 metais Ja
ponija pardavė Kinijai už 
$36,000,000 metalo, mašine
rijos ir trąšų, o iš Kinijos 
pirko už $$44,000,000 pupe
lių, anglies ir kitokių reik
menų.

i SUDARĖ SUVIENYTĄ 
KAIRIŲJŲ FRONTĄ 
Kolombo, Ceilonas.—Cei- 

lono marksistinės grupės 
sudarė Suvienytą Kairiųjų 
frontą, į kurį įeina Komu
nistų partija, Trockistų. 
ir Liaudies partijos. Pa
ruošta bendro veikimo pro
grama. Komunistų partija 
parlamente turi 4 deputa
tus, trockistų 12 ir 
dies 3.

Liau-

metu 
buvo

Bona. — Nuo 1949
Vakarų Vokietijoje 
nuteista virš 10,000 hitleri
ninkų kriminalistų, o kito
se Vakaru šalyse dar virš 
5,000.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. —Dar aštuonios 

valstybės pasirašė po Mask
vos sutartimi, tai viso jau 
yra 49 pasirašiusios. Nau
jos valstybės sutartį pasi
rašo tuo pat metu Maskvo
je, Londone ir Washingto
ne.

Bostonas.—Rugpiūčio 16 j 
d. Tarybų Sąjungos žvejai 
išgelbėjo JAV karininką H. 
Lavalee Atlante, 90 mylių 

; nuo sausumos. Pratimų 
Įmetu sugedo lėktuvas, ir 

New 1 kapitonas buvo priverstas 
su parašiutu nusileisti į

atė-

Jau prasidėjo 
šienligė

New Yorkas. — Jau
jo laikas šienligės (Hay fe
ver), nuo kurios kenčia mi
lijonai žmonių, vien 
Yorko mieste apie 500,000. ,

Daktarai sergantiems pa- jvan enyn^’ 
taria: (1) Pasitarti su dak
taru ir prisilaikyti jo nuro
dymų. (2) Dažniau vartoti 
tamsius akinius. (3) Kada 
sausas ir vėjuotas oras, tai 
duris ir langus laikyti už
darus. (4) Mažiau valgyti 
aštrių prieskonių. (5) Daž
niau būti pamaryje, o kur 
galima, tai vandeniu laisty
ti aplinkui gyvenamius. (6) 
Bent porą kartų į dieną 
nosies atvarą sutepti su va
zeliną arba kitokiu neerzi- • 
nančiu tepalu.

Birmingamh, Ala. — Ma
sinį negrų pikietavimą prie 
departamentinės krautuvės 
policija išvaikė mėtydama 
dujų bombas.

Bona. —Pirmadienį, rug
pjūčio 19 d., Vakarų Vokie
tija pasirašė po Maskvos 
sutartimi.

Naha, Ofinawa. — Apsi- 
i vertė laivas keltas ir nu
skendo 128 žmonės..

Washingtonas. — Penkių 
geležinkelių kompanijų ad
vokatai pranešė, kad kom
panijos sutiko arbitracijos 
keliu spręsti reikalus su ge
ležinkeliečių unija.

Danbury, Conn. — New 
Haven geležinkelių kompa
nijos keleivinis traukinys 
įvažiavo į tavorinį. Nelai
mėje 1 žmogus užmuštas ir 
28 sužeisti.

DŪKO VAKARINIO 
BERLYNO NACIAI

Vakarinis Berlynas. — 
Rugpiūčio 13 _ d. sukako 
dveji metai, kai rytinis Ber
lynas atsitvėrę siena nuo 
vakarinio.

Artimai sienos susirinko 
apie 1,000 chuliganų: kau
kė, rėkė ir akmenimis mėtė 
į rytinį Berlyną.

Briuselis, Belgija. — Val
gykloje įvyko sprogimas ir 
sužeidė 41 žmogų.

Maskva. — Rugpiūčio 12 
d. TSRS minėjo metines 
nuo kosmose, skrajojimo 
pulkininko Popovičiaus ir 
ir majoro Nikolajevo.

Madridas.—Ispanija ruo
šiasi atnaujinti diplomati- 

i nius ryšius su TSRS.

Tuscaloosa, Ala. — Neg
ras studentas James A. 
Hood pasitraukė iš Alaba- 
mos universiteto.

E. St. Louis, III. — Įvyko 
jau devintas šiemet “miste
riškas” sprogimas preky
vietėje.

Maskva. — TSRS ir Tan- 
ganika pasirašė prekybos 
sutartį.
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Padūkusi boba
BURŽUAZINE SPAUDA pripažįsta, kad šiandien 

Pietiniame Vietname tikruoju valdovu yra ne t. v. pre
zidentas Diemas, bet jo švogerka, padūkusi jauna mo
teriškė Ngo Dinh Nhu. Jos žodis, sako žinovai, ten reiš
kiąs viską.

Aną dieną ši moteriškė parašė “New York Time- 
sui” atvirą laišką, smarkiai puolantį laaikraštį, kam jis 
užtariąs budistus, kovojančius už savo religijos laisvę. 
Na, ir laiškas!

Budistus, kovojančius už savo laisvę, ši boba skai
to provokatoriais—“aš juos muščiau daugiau” skelbia 
ji. “Aš papločiau katutes, matydama dar vieną vienuolį 
besispirginant save iki mirties...”

Ligi šiol, rodosi, jau trys budistų vienuoliai, apsipy
lę gazolinu, susidegino save miestų gatvėse protestui 
prieš Diemo režimą. Viena mergina pasekė vienuolių pa
vyzdžiu—taipgi susidegino.

Na, ir ši pasiutusi moteriškė, Diemo švogerka, tuo 
džiaugiasi, ploja katutes, ir smerkia tuos, kurie užta
ria budistus!

Tolydžio mūsų šalies valdžia siunčia ginklus, siun
čia pinigus, siunčia žmones padėti tokiems sutvėrimams 
laimėti pilietinį karą,—-karą, vedamą prieš liaudį!

“Rasines paliaubos”
Iš PHILADELPHIJOS pranešama, jog ten “rasi

nės paliaubos” tarp negrų ir baltųjų įvyko, bet jos ne
sančios labai lengvos: baltieji bijosi, kad negrai vis rei
kalaus ir reikalaus daugiau sau lygių teisių, laisvės ir 
darbų.

Kas yra Philadelphijoje, tas pats ir kituose did
miesčiuose, kur oficialiai segregacijos nėra, bet fakti- 
nai ji tebėra: juodieji tebėra skriaudžiami, atskirti, ne
duodama jiems darbų ten, kur daugiau apmokami.

Segregacija mokyklose, darbuose, gyvenamosiose 
rajonuose, aišku, vienu ypu nebus panaikinta, bet prie ! 
to turi būti einama skubiai ir rūpestingai. Nors kartą 
reikia atsiminti, kad negrų teisių neigimas tik daugiau 
žalos padaiys visiems. , 1 • ! > 5

Rugpjūčio 28 d. įvyks negrų ir baltųjų žygis į Wash
ington. Čia kaip tik reikalinga baltų draugiška koope
racija. Kova už tai, kad Kongresas priimtų prezidento 
Kenedžio projektą Civil Rights įstatymui pravesti turi 
būti visų kova.

Tai neturi pasikartoti!
ĮDOMŲ PRANEŠIMĄ iš Nagasakio miesto (Japo

nijoje) š. m. rugpjūčio 8 d. pateikia TASSo korespon
dentas V. Drozdovas:

“Šiandien Nagasakio gyventojai tylos minute pa
gerbė žuvusius tautiečius ir prisiekė visomis jėgomis 
stengtis, kad niekuomet žemėje nepasikartotų Hirosimos 
ir Nagasakio tragedija.

Tą dieną lygiai 11 valandą 02 minutės, tuo pačiu 
momentu, kai prieš 18 metų, sprogus atominei bombai, 
gražusis miestas buvo paverstas griuvėsiais, o dešimtys 
tūkstančių jo gyventojų žuvo, Nagasakyje sugaudė ■ 
aliarmo varpai, šaukią kovoti už pasaulį be branduolį- • 
nių bombų ir ginklų. Gedulingos tylos minutę dešimtys 
tūkstančių miesto gyventojų gatvėse ir aikštėse, salėse, 
kur vyko mitingai, ir gedulinguose minėjimuose stovė
jo, žemai nulenkę galvą.

Centriniame Nagasakio gyventojų mitinge priimto
je deklaracijoje sakoma:

Mes, Nagasakio gyventojai, patyrę atominio bombar
davimo siaubą, raginame visų šalių tautas dar uoliau 
stengtis, kad laimėtų taika ir kad niekad žemėje nepa
sikartotų Hirosimos ir Nagasakio tragedija. Mes ragi
name visą žmoniją naudoti savo mokslinius laimėjimus, 
skirti savo protą tik taikos išsaugojimui, žmonių klestė
jimui ir laimei.

Šiame kreipimesi Nagasakio gyventojai pareiškia 
ketiną skirti visas jėgas kovai prieš planus sukelti že
mėje branduolinį karą.

Mitingai ir gedulingi minėjimai taip pat įvyko ki
tuose Japonijos miestuose.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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Gerbiamos drauges moteryŠ

VLIKAS, RASTENIS 
IR STRAVINSKAS

Tarp tautininkų .lyderio 
V. Rastenio Jr tūlo P. Stra
vinsko .(dipukas, gyv. Cle- 
velande) ; įvyko aštrus žodi
nis susirėmimas “laisvini
mo klausimais.”

V. Rastenis kadaise per 
“Dirvą” vanojo kailį P. 
P. Stravinskui dėl Vliko. 
Vlikas, p. Rastenio nuomo
ne, nėra jokia Lietuvos at
stovybė, jokia tautinė įstai
ga, ir nevertas, kad ją žmo
nės turėtų savo aukomis 
remti, palaikyti. Rastenio 
nuomone, Vlikas yra tokia 
pat organizacija, kaip Čika
gos “Našlių ir našliukų klu
bas.” (Mes manome, Raste
nis čia bus padaręs klaidą: 
Našliu ir našliuku klubas 
yra garbingesnis už Vliką, 
kadangi jis pasilaiko savo 
jėgomis, nereikalauja iš vi
suomenės aukų. Gi Vlikas 
—parazitų ir politinių rake- 
tierių šaika, pasilaikanti iš 
aukų. Bet tiek dėl to.)

Nesikišime mes į tą dvie
jų dipukų (dargi advoka
tų!) polemiką. Anot žmo
nių: ne mūsų bulvės — ne 
mūsų kiaulės.

Sustosime truputėlį tik 
ties tuo, kaip P. Stravins
kas bando save paaukštinti, 
o V. Rastenį pažeminti. 
Skaitome (“N-nos.,” š. m. 
rugp. 10 d. laidoje):

Visur Vliko vardą mini jis 
(Rastenis) su panieka, su ge
roka ironijos d o z a, o Vliko 
teisinių pagrindų įrodinėjimą 
jis vadina ’Vliko “apologeti
ka,” . “vlikologija” ir: pan.

t Pats, kaip teisininkąs, bū
damas dar jaunas,; teisės sri
ty nieko nepasiekęs ir niekuo 
nepasireiškęs, vokiečių okupa
cijos metu buvęs dar tik teis
mo kandidatas, štai, dideliu 
aplombu jis pasisako prieš 
kitus savo l^olegas teisinin
kus, savo studijas apvainika
vusius teisių daktaro laips
niu; prieš žinomus mūsų 
sės autoritetus, už jį ir savo 
amžiumi vyresnius, ir savo tei
sinėmis žiniomis turtingesnius, 
ir teisiniu stažu jį toli pralen
kusius. T u r i u galvoje čia 
“Teisininkų žinių” redakciją, 
kurią jis neįprastai šiurkščia 
ir paniekinančia forma užpuo
lė (savo diskusijoj su manim), 
kaltindamas ją, matai, neiš
manymu, kad ji paskelbė vie
ną mano straipsnį Vliko tei
sinės prigimties kla ti s i m; u . 
Straipsnio esminė kritika jam* 
nerūpi; jisai jos visai ir nesi
ima (nes, greičiausia, jis 
problemos visai nesuvokia), o 
pučia redakciją. . .

Tokia savo “kritika” ir įsi
vaizdavimu tuo, kuo nėra 
(tautininkų ir visos Vliko opo
zicijos autoritetu) jis klaidi
na visuomenę ir daro gėdą 
tiems, kuriuos jis tariasi neva 
atstovaująs, jų vardu (arba 
kaip jų autoritetas) kalbąs.

O kad dar smulkiau. V. 
Rastenį sumaltų, P. Stra
vinskas šaukiasi į talką 
Smetonuką. Jis jį išaukšti
na, išgarbina iki čiukuro, ir 
pareiškia (vis “Naujieno
se”), kad Julius Smetona 
pasakęs, jog “Vlikas yra 
mūsų tautos atstovybė.”

O t, jei norite!
Smetonukas pasakė, tai 

taip ir tūri būti. Kokios 
tautos vardu Smetonukas 
kalba? Ką jis atstovauja? 
Smetonukas, pasirodo, tiek 
pat išmano, kiek ir P. Stra
vinskas : abudu k a r t o j a 

tei-

Valdžia ir gengsteriai
NESENIAI vienas organizuotų gengsterių prin- 

Cukas—Joseph Valachi—pakliuvęs į policijos rankas dėl 
narkotiškų nuodų pardavinėjimo, pasižadėjo “giedoti”. 
O tai reiškia, papasakoti apie tai, kaip ir kas veikia 
“požemio” gengsterių karalystėje.

Gengsterių organizacija, nujausdama, kiek nuosto
lių gali jai padaryti J. Valachi, paskelbė tas, kuris' nu
des Valachi, gaus $100,000 “nagrados”.

Nusigando Valachi, nusigando ir valdžia. Norima 
kuo ilgiau palaikyti šį gengsterį gyvą, kad jis daugiau 
“pagiedotų”.

Šiuo metu Justicijos departamento direktyvomis, 
J. Valachi yra perduotas JAV kariuomenės globai; jis 
laikomas Fort Monmouth, N. J. Nuolatinė ginkluota 
sargyba jį saugo, kaip kokį valdovą. Greitu laiku, sa-

koma, Valachis bus pašauktas į vieną kongresinį komi
tetą'liudyti apie organizuoto gehgsterizmo “veiklą”.

Visas šis dalykas atrodo juokingas, bet taip yra. 
Valdžia, atrodo, nebegali gengsterių nugalėti; jų net 
bijbši, Bet jeidš tikrųjų būtų rimtai prieš gengsterizmą 
kovojama, tai bijotis netektų: gengsteriai būtų išgau
dyti ir suvaldyti. '

Deja, taip nėra!

kvailus dalykus ir nori, kad 
žmonės jais tikėtų.

Negindarhi V. Rastenio, 
I pasakysiniė', kad jisMuO at
žvilgiu yra kur kas logiš
kesnis už Stravinską, nors 
pastarasis 'esąs “labai mo
kytas.” Skelbti Vliką lietu
vių tautos atstovybe tegali 
tik labai didelis durnius 
arba politinis šarlatanas.

Gal būt P. Stravinskas ir 
labai mokytas, bet “per 
daug mokyti” dažnai pada
ro didesnių kvailybių, negu 
nemokyti.

Andai tūlas Paprockas 
(irgi, sakoma, labai “mo
kytas”) tautininkų “seime” 
priplepėjo tokių kvailybių, 
dėl kurių jam ir šiandien 
tenka atsirūgti. O tai dėl 
to, kad “Vienybės” mote
rys aptašė jam šonus taip, 
kad vyrukas šaukėsi talkon 
net savo pačią, kad jinai jį 
užtartų.

Stravinskui galima patar
ti: nesinešk labai dideliu, 
ponas, ir neplepėk niekų!

POETAS A. STRAZDAS 
UZBEKIJOJE

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” praneša:

“Mylimas liaudies poetas”— 
taip buvo pavadintas Taš
kente išeinančiame laikraš
tyje “ U z b c k i st o n ma d a n i j aty ’ ’ 
(“Uzbeko kultūra”) atspaus
dintas H. Kobeckaitės straips
nis apie Antaną Strazdą.

Straipsnyje, skirtame mūsų 
liaudies poeto 200-osiomis gi
mimo metinėms, pasakojama 
apie s u n k u ir vargingą A. 
Strazdo gyvenimą, jo kūrybą.

Daug vietds straipsnyje ski
riama ir Antano Strazdo kū
rybos apžvalgai.

Tą pačią dieną, i kai Lietuvo
je, buvo mimmąs Ant. Strazdo 
jubiliejus, apie jnūsų liaudies 
pcetą paruošė laidą ir Taš
kento radijas. Be pasakoji
mo. apie A. Strazdo gyvenimą 
ir kūrybą, buvo perskaityta ir 
keletas poeto eilėraščių, pir
mą kartą išverstų į uzbekų 
kalbą.

DĖL D-RO ŠIMKAUS 
PALIKIMO

“Naujienose” skaitome:
Dr. V. Šimkus, kuris mirė 

1959 m., paliko pusėtinai tur
to,—grynais pinigais ir įvai
riomis vertybėmis (korporaci
jų akcijomis). Savo padarytu 
testamentu jis tą turtą pa
skirstė taip: dešimčiai Ame
rikoje gyvenantiems savo ge
riems draugams užrašė po 
tūkstantį dolerių, o visą kitą 
turtą užrašė, savo broliui Sta
nislovui, gvenančiam Lietuvo
je, kad jis tą turtą išdalintų 
trims seserims ir dar vienam 
broliui. Testamento vykdy
toju jis paskyrė Stasį Valan
čių.

S. Valinčius Stanislovui 
Šimkui į Lietuvą pinigų ne- 
persiuntė; sakoma, tie pi
nigai buvo .“įšaldyti.” To
liau :

Palikimų teismo nusistaty
mas buvo tdks, jog daktaro 
brolis Stanislovas gali turtą 
perimti, jeigu jis atvyks į A- 
meriką, bet iš Amerikos tas 
turtas negali būti pasiųstas.

Prieš kokius trejetą mėne
sių viena advokatų firma New 
Yorke gavo iš Lietuvos nuo 
Stanislovo šimkevičiaus (dak
taro brolio) įgaliojimą perim
ti paliktą turtą ir persiųsti į 
Lietuvą.

Toji firma paskyrė vieną 
Čikagos advokatą, kad išrei
kalautų palikimą. Byla buvo 
užvesta ir užvakar buvo pa
darytas sprendimas.

Palikimų teismo teisėjas 
Robert Jerome Dunne patvar
kė, kad dr. V. Šimkaus pali
kimas būtų perduotas Cook 
apskrities' iždininkui. SaVo 
sprendimą motyvavo tuo, kad 
yra žinomi atsitikimai, jog 
asmenys jiems skirtus paliki
mus negauųą.

Savo sprendime teisėjas 
Dunne ir vėl pažymėjo, jog 
Stanislovas šimkevičius galės 
palikimą gauti, jeigu jis at
vyks į Ameriką jo atsiimti.

Kaip dabar yra, dr. V. Šim
kaus palikimo vertė siekia 
$120,000. (“Naujienos,” š. 
m. rugp. 8 d.)

Ką darys Stanislovas Šim
kus, liekasi palaukti ir pa
matyti.

Mums atrodo, jei d-ras V. 
Šimkus būtų buvęs apdairesr 
nis, rašydamas testamentą, 
taip nebūtų išėję, kaip išė
jo.

JUOZAS NEIMONTAS
A. Arminas “Literatūra 

ir menas” laikrašty (š. m. 
rugpjūčio 10 d.) rašo:

Mus pasiekeė žinia, kad 
rugpjūčio 5 d. Luokėje mirė 
lietuvių chorinio meno pionie
rius Juozas Neimontas.

Tur būt, nerasime chorinės 
dainos mėgėjo, kuris nežinotų 
Juozo Neimonto harmonizuo
tos — išplėstinės lietuvių liau
dies dainos “Pasisėjau žalią 
rūtą.” Tik retas chorinis ko
lektyvas šios dainos neturėjo 
savo repertuare arba neturi 
jos šiuo metu. Iš tiesų, nedve
jojant galima tvirtinti, kad ši 
per penkiasdešimtį su viršum 
metų nepasenusi daina ’ yra 
vienas iš mūši] chorinės lite
ratūros perlų.

Kai mažažemię valstiečio 
sūnus J. Neipiontas (gimęs 
187o m;.) 1903 m. baigė Var
šuvos muzikos mokyklą,' Lie
tuvoje muzikai r profesionalai 
buvo ant <• pirštų -suskaičiuoja
mi. Tai piatė ir suprato J. 
Neimontas. Todėl po kelerių 
metų “laimės” ieškojimo JAV, 
1907 m. jis apsigyvena Dzū
kijos bažnytkaimyje "Ūdrijoje 
ir pasišvenčia tik ką gimusio 
nacionalinio chorinio meno la
bui.

Kaip ir kitus to meto muži
kus, taip ir J. Neimontą, gy
venimo sąlygos vertė vargo- 
ninkauti. Tačiau kulto muzi
ka jo nepatenkino. Iš aplin
kinių kaimų jaunimo sudaręs 
40-ies žmonių chorą, 1906 hi. 
jis suruošia pirmąjį Dzūkijoje 
kiek didesnį lietuviškų dainų 
vakarą. Greta J. Naujalio, 
M. Petrausko, V. Storastos, 
čia, paprastame valstiečio klo
jime, buvo atlikta ir viena ki
ta paties choro vadovo daina. 
Ilgainiui koncertai pradedami 
rengti dažniau, ruošiamos iš
vykos į gretimus kaimus. Vie
noje tokioje išvykoje 1910 m. 
Simne po šiaudiniu stogu pir
mą kartą nuaidėjo ir J. Nei- 
monto harmonizuota 1 ietuvių 
liaudies daina “Pasisėjau ža
lią rūtą.” Tuo metu jis bu
vo jau septynių liaudies ir 
vienos originalios dainos auto
rius^ kurios iš spaudos išėjo 
1909 m. rinkinėlyje “Pirmu
tinė kregždutė.” Po kelerių 
metų spaudoje vėl pasirodė J. 
Neimonto liaudies dainų rin
kinėlis 3-jų balsų vaikų cho
rui “Kanklės” — trečias to
kios paskirties rinkinys tuo
metinėje Lietuvoje.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu J. Neimontas buvo pasi
traukęs į Rusijos gilumą, va
dovavo lietuvių pabėgėlių cho
rui.

Beveik visą savo gyvenimą 
J. Neimontas pasilieka ištiki
mas Dzūkijai. Apsigyvenęs 
Veisėjuose, jis mokytojauja, 
veda> mokinių chorą. Nepa
miršta ir dainų. Suharmoni
zuoja 29 posmines liaudies 
dainas, kurias iššpa u s d i n a 
rinkinėlyje “Perlų vainikas,” 
bei dvi stambias išplėstines 
liaudies dainas “Neverk, mer
gelė” ir “Siuntė močiutė.”

Tarybiniais metais J. Nei- 
montui LTSR Kultūros minis
terija buvo paskyrusi pensiją. 
Nežiūrint senyvo amžiaus, jis 
visą laiką darbavosi, suhar- 
ihonizavo pluoštą liaudies dai
nų.

Negalima praleist nepa
minėjus tų brangių moterų, 
kurios kovoja už pastovią 
pasaulinę taiką, kurios su
važiavo į Maskvą iš viso 
pasaulio kraštų, kad išgel
bėtų pasaulį nuo pražūties.

šis taikos kongresas pa
rodo, kad tūkstančiai mo
terų suvažiavo ne dėl gerų 
laikų, bet dėl pastovios tai
kos.

Tarpe skaitlingai suva
žiavusių taikos mylėtojų 
mes matome mūsų draugę 
Ievą Mizarienę, kuri atliko 
didelį darbą ir padarė dide
lę kelionę, Ta jos ilga ir 
svarbi kelionė duos naudos 
pažangiajai lietuvių visuo
menei

1962 m. taipgi atliko nau
dingą darbą Ksavera Karo- 
sienė, Ir iri dalyvavo pasau
liniame suvažiavime už tai
ką Japonijoje ir aplankė, 
Maskvą, Indiją, Lietuvą, 
Londoną — taipgi dėl to 
paties tikslo, dėl išlaikymo 
pastovios taikos.

Mizarienė, Karosienė ir 
tūkstančiai kitų šalių mo
terų ne dėl savo asmeninių 
reikalų važiavo tūkstančius 
mylių, palikę savo šeimas, 
jos važiavo su svarbiais 
ūbaisiais, reikalaud a m o s 
pastovios taikos ir ramy
bės visam pasauliui.

Malonu matyt Ievą Miza
rienę nuotraukose, kaip ji 
rimtai studijuoja žymias 
vietas ir kartu džiaugiasi 
su žymiais Lietuvos kultū
rininkais ir kitais, kurie de- 
da pastangas dėl šalies ge
rovės.

Taipgi Antano Bimbos 
žmona Ilzė Bimjrienė aplan
kė savo gimtąjį kraštą, Es
tiją, ir’savo vyro Antano 
tėvynę Lietuvą. . Malonu, 
kad žymi prdfesijonalė mo
teris parsivežė gerus įspū
džius iš Lietuvos.

1962 m. Julija Marazienė, 
dienraščio “Vilnies” darbi
ninkė, taipgi pateikė skai
tytojams daug gero supra
timo apie Tarybų Lietuvą. 
Galima sakyt, kad visi ge
ros valios lietuviai, kaip 
vyrai, taip ir moterys, ku
rie turi gerą supratimą 
gražiai pateikė savo įspū
džius—vieni per spaudą, 
kiti žodžiu.

Pavyzdžiui, Vincas Stan
kus labai gražiai aprašė 
savo įspūdžius. Jis ir kiti 
įvertina' tuos atliktus milži
niškus Lietuvos atbudavo- 
jimo darbus.

Hitleriniams ir smetoni
niams gaivalams tai nepa
tinka. Ar tie blogos valios 
gaivalai kalba vienaip ar 
kitaip apie sovietinę san
tvarką, tai nieko nereiš
kia. Kas supranta, vi
si mato ir žino, kad padary
tas milžiniškas progresas 
per tuo? keli$ metus. Atbu- 
davota šalis ant griuvėsių 

Ieva Mizariehė (dešinėje) Kauno rajono Salomėjos Nėries 
vardo kolūkyje. Su ja kalbasi skulptorius B. Bučas irr

S. Nėries memorialinio muziejaus Palemone 
direktorius S. Petrauskas.
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ir pelenų. O tai didelė gar
bė pasiaukojusiems kovo
tojams, kurie daug nuken
tėjo laike Smetonos režimo. 
Daugeliui pažeidė sveikatą 
ir jie jau ilsisi šaltuos ka
puos. Bet jų geri darbai pa
siliks atminty amžinai. Ku
rie daug nukentėjo kovoda
mi už gražią ateitį, tiems 
nuoširdžiai linkėtina geros 
sveikatos ir ilgai, ilgai gra
žiai pagyvent ir džiaugtis 
savo gerais darbais. O tie, 
kurie išžudyti smetoninių ir 
hitlerinių budelių, tai irai 
bus amžina atmintis. Gems 
valios žmonės lankys ms 
vietas, kur jie ilsisi ir puoš 
gėlėmis.

Visų didžiai gerbiamas 
Aukščiausiosios Tary bos 
prezidiumo pirmin i n k a s 
Justas Paleckis dirbo iš sa
vo jaunystės dienų išlaisvi
nimui žmonijos iš vergijos. 
Dabar reikia geros sveika
tas, kad laimėt taiką, tado 
pasaulis tikrai būtų laimin
gas ir ramus.

Bet taikos laimėjimas ir
gi labai sunkus darbas ir 
turi būt gerai organizuo
tas. O tai priklausys nuo vi
sų šalių, kad žmonės su
prastų gerai tvirtą vienybę 
kovoti už taiką.

Kadangi tos draugės, 
kaip Ieva Mizarienė, Ksa
vera Karosienė, sutiktų pa- 
važinėt su prakalbomis ne 
tik tarpe lietuvių, tai tokie 
masiniai susirinkimai turė
tų būt sušaukti tarptauti
niai. Tokiom žymiom kalbė
tojom reikalingi ir masiniai 
susirinkimai, nes visi ii4e- 
resusis išgirst raportą iš 
taikos suvažiavimo, iš pa
saulinio kongreso.

Galima tikėtis gerų pa
sekmingų tarptautinių su
sirinkimų. O mūsų gerbia- 
moš draugės neatsisakytų 
patarnauti.

Aguonėlė

Shenandoah, Pa.
Piknikas

Sekmadienį, rugpjūčio 25 
d., Shenandoah ir Mahanoy 
City LDS kuopos bendrai 
rengia pikniką. Įvyks tarp 
Mahanoy City ir Lakewood 
parko, Hassinsak ir Martu- 
shin Grove, prie 45-to kelio, 
ten, kur buvo mūsų pereita
sis piknikas.

Nuo Lake wood atvažia
vę, prie didelio teatro—su
kite į kairę. Iš Mahanoy 
pusės—sukite į dešinę ir ar
ti bus pikniko vieta. Yra 
pastogė, tai nepakenktųrir 
lietus. Turėsime skanaus 
maisto ir atitinkamo gėri
mo. Prašome skaitlingai at
silankyti.

Rengėjai

Bągdadas. — Irako mili- 
tarinis teismas nuteisė du 
karininkus sušaudyti.
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' įvairiais klausimais
Pranas Stiklius

Aš mačiau Pirčiupio Motiną
Tai atsitiko prieš 20 metų

Rugpiūčio 28 d. apie 100,- 
000 negrų ir baltųjų suva
žiuos į Washingtona iš visų 
šio krašto kampų. Tai bus 
didžiulė demonstracija, rei
kalaujanti Kongreso tuoj 
priimti prez. Kenedžio siū
lomą civilinių teisių progra
mą.

Prieš 20 metų taipgi bu
vo planuota panaši Wash
ingtone demonstracija. 1943 
getais A. Philip Randolph

Walter White paskelbė, 
kad liepos 1 d. įvyks. Wash
ingtone 100,000 negrų de
monstracija, reikalauj anti 
sudaryti Federal Fair Em
ployment Practices Com
mission, kad visuose fede- 
raliniuose darbuose būtų 
panaikinta negrų diskrimi
nacija ir kad į tuos darbus, 
kur išpildomi federalinės 
valdžios užsakymai, būtų 
priimami darbininkai lygy
bės pagrindu, be jokios ra
sinės diskriminacijos.

Prez. Rooseveltas tuo me
tu buvo priešingas priimti 
tokį pasiūlymą, bet jis labai 
bijojo ruošiamos demonst
racijos. Jis sušaukė vieną 
konferenciją New Yorke ir 
kitą — Washingtone, kad 
atkalbėtų negrų vadovus 
nuo demonstracijos. Nepa
vykus juos perkalbėti, Roo
seveltas sutiko priimti neg
rų pasiūlymus, ir tada de
monstracija buvo atšaukta.
* Rooseveltas tuo metu ar

gumentavo, kad tokia de
monstracija galinti suerzin
ti daugelį kongresmanų ■ ir 
senatorių, kuomet karo me
tu reikalinga visatau t i n ė 
vienybė. Negrų pasiūlymus 
prez. Rooseveltas labai ne
noriai pasirašė birželio 25 
dieną.

Per tuos 20 metų nuo to 
istorinio įvykio mažai pa
žangos rasinės diskrimina
cijos darbuose tepadaryta. 
Šiais metais kova už lygias 
negrams teises siautėja vi
same krašte. Ruošiama ei
sena į Washingtoną jau ne
bus atšaukta. Ją užgyrė 
prez. Kenedis, į ją įsijun
gia veik visos negrų orga
nizacijos ir daugelis baltų
jų organizacijų.

Jeigu 1943 metais planuo
ta eisena būtų įvykusi, ji 
būtų žymiai padėjusi tiems, 
kurie visą laiką kovojo 
j^rieš rasinę diskriminaciją, 
sfmetinė demonstracija 
Mliks istorinę misiją.

•

Revoliucija Lotynų 
Amerikoje neišvengiama
Tai pareiškė Milton S. 

Eisenhoweris, buvusio pre
zidento Eisenhowerio bro
lis. Savo knygoje “The 
Wine Is Bitter” jis užak
centavo, kad revoliucija Lo
tynų Amerikoje neišvengia
ma ir kad jos niekas nega
li sulaikyti .

Milton Eisenhower skai
tosi Lotynų Amerikos pa
dėties žinovas, nes jis ilgą 
laiką jos padėtį tyrinėjo, 
kad prez. Eisenhoweriui pa
dėtų, kaip sėkmingiau re
voliucinį judėjimą ten nu
slopinti, kad monopolistinio 
kapitalo investmentus ap
saugotų.

Dabar jis susirūpinusiai 
kalba, kaip artėjančios re
voliucijos eigą pasukti į tai
kingą kelią, kuriuo einant 
ir vilkas paliktų sotus, ir 
avelės sveikos. Jis siūlo to
kias Lotynų Amerikai re
formas, kurios kiek nors 
pagerintų begaliniai sunkų 
žmonių gyvenimą ir banki
ninkų investmentai paliktų 
saugūs. Tokias reformas jis 

vadina “taikinga revoliuci
ja,” kuri būtų ir Jungti- 
nėms Valstijoms naudinga.

Bet ne viskas taip klojasi, 
kaip bankininkai pageidau
ja. Liaudis buvo šimtą sy
kių apvilta. Tuo pačiu me
tu, kaip M. Eisenhoweris 
pripažįsta, tradicinė viešpa
taujanti klasė nelinkusi jos 
kaštais reformas daryti.

Savo knygai jis pasiskoli
no titulą iš Kubos liaudies 
vadovo Jose Marti šūkio: 
“Mūsų vynas yra kartus, 
bet jis yra mūsų.” Marti 
žuvo revoliucinėje kovoje, 
bet jo revoliuciniai siekiai 
Kuboje įgyvendinti.

•

Tarybinis cirkas lankysis 
Jungtinėse Valstijose

Kultūriniu Jungtinių Vaisy
ti jų ir Tarybų Sąjungos su
sitarimu amerikiečiai ir ta
rybiniai kultūrininkai ret
karčiais pasikeičia. Liepos 
mėnesį amerikinis cirkas 
keliavo po Tarybų Sąjungą. 
Rugsėjo pabaigoje atvyksta 
garsusis tarybinis cirkas į 
New Yorką. Dar nepa
skelbta, kaip jis plačiai ke
liaus po Jungtines Valsti
jas.

Rugsėjo 24 d. iki spalio 
8 d. tarybinis cirkas vai
dins Madison Square Gar- 
dene. Vaidinimas bus at
liktas kiekvieną vakarą, 
taipgi penktadienių, šešta
dienių ir sekmadienių po
pietėmis. Bilietai jau dabar 
pardavinėjami. Bilieto kai
na nuo $2 iki $6.50.

Tarybinis cirkas yra ke
liavęs po platų pasaulį' Di
džiausią pasisekimą jis tu
rėjęs Londone, Paryžiuje, 
Vienoje ir Tokijoje. į Jung
tines Valstijas jis atvyks
ta pirmą kartą.

Vienas Londono kritikas, 
cirku susižavėjęs, savo laik
raštyje parašė: “Maskvos 
cirkas yra daugiau vertas, 
negu visi kiti cirkai bendrai 
suėmus.” Vaidintojai taip 
išsilavinę, kad jokių klaidų 
jie nepadaro.

Tarybinis cirkas turi apie 
7,000 vaidintojų, kurie pa
sidalinę grupėmis per me
tus atlieka 25,000 vaidinimų.

Federaliniai tarnautojai
Šiuo metu federalinė val

džia turi 2,269,993 tarnau
tojus, tarp kurių randasi 
293,353 negrai. Negrai su
daro 13 procentų visų fe- 
deralinių tarnautojų. Pir
miau buvo daug mažesnis 
negrų • tarnautojų procen
tas.

Negrai nusiskundžia, kad 
jiems visada skiriami pras
tesni ir mažiau apmokami 
darbai.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereituose “Įvairiuose 

klausimuose” skyrelyje 
“Pelnai nuolat didėja” su
maišyti skaičiai. Turėjo 
skambėti sekamai:

Automobilių korporacijos 
per antrąjį šių metų ber^tainį 
padarė $698,427,000 pelno. 
Tai virš 19 procentų daugiau, 
kaip buvo padaryta 1962 m. 
tuo pačiu laiku.

Lėktuvų statybos korporaci
jos per šių metų antrąjį ber- 
tainį padarė $43,501,000 pel
no. Tai bus 19 prcoentų dau
giau, kaip buvo padaryta 
1962 m. tuo pačiu laiku.

Bloomingdale, N. J.—Ka
dangi JAV Aukščiausiasis 
Teismas uždraudė mokyk
lose poterius, tai mokytojai 
vers vaikus giedoti JAV 
himno “Star Spangled Ban
ner” tą dalį, kur minimas 
“dievas”.

Pirčiupis! Kas nėra gir
dėjęs šio vietovardžio? Tai 
paprastas dzūkų kaimas, 
įsikūręs Rūdninkų girioje, 
prie plento tarp Vilniaus ir 
Eišiškių. Bet apie jį dabar 
daug kalbama ir daug ra
šoma, o žymiausi mūsų po
etai ir kompozitoriai skiria 
jam gražiausius savo kūri
nius. Bet gi bene daugiau- 

! šia prie Pirčiupio išgarsini
mo bei jo istorijos įamžini
mo bus prisidėjęs jaunas 
skulptorius Gediminas Ja
kubonis, pastatęs tenai iš 
akmens luitų meniškai iš
kaltą moteries stovylą, ku
riai jau yra prigijęs Pirčiu- 

jpio Motinos vardas. Tai lyg 
i būtų to kaimo veidas, pa
gal kurį galima jį iš tolo at
pažinti.

Nuo plento atskirta nedi
delė aikštelė, ant žemo, apie 
pusantro metro aukštumo 
nudailinto akmens, stovi 
kokių penkių metrų aukš
čio figūra apysenės moters, 
apsigaubusios plačia skara. 
Dešiniąja ranka ji įsitvėru
si į drabužio apykaklę pa
smakrėje, o kairėje, žemyn 
nuleistoje rankoje laiko 
skarelę, lyg tik ką būtų su 
ja ašaras nusišluosčiusi.

Už kelių dešimčių žings
nių nuo stovylos, iš stambių 
akmeninių plokščių pasta
tyta siena, kurios priekinė
je pusėje iškalti vardai ir 
išgyventas amžius visų 119 
sunaikintų Pire i u p i o gy
ventojų.

Dar toliau link sunaikinto 
kaimo stovi naujas mūro 
pastatas, kuriame įrengtas 
Pirčiupio muziejus. Už jo 
prasideda pati kaimavietė. 
Čia neaukšta medine tvo
rele aptvertas bendras visų 
Pirčiupio gyventojų kapas, 
pažymėtas trimis mediniais 
kryžiais, paprastais iš me
džio išpiaustytais tautiniais 
ornamentais. Pasakojama, 
kad šioje vietoje stovėjęs 
Juozo Uždavinio kluonas, 
kuriame buvo uždaryti ir 
sudeginti pirmieji penkioli
ka vyrų. Laidotuvių dieną 
žuvusiųjų giminės ir kai
mynai čia iškasė dvi dide
les duobes, vieną vyrams, 
antrą moterims. Iš papras
tų lentų buvo padarytos 
dvi dėžės, į kurias buvo de
dami surankioti lavonų li
kučiai ir taip bendrame ka
pe visi palaidoti.

Turėjau progos pamaty
ti Pirčiupį jo sunaikini
mo 19-ųjų metinių minėji
mo dieną. Autobusas su 
kauniečiais ekskursą n t a i s 
išniro iš pušyno ir prieš jų 
akis, žvelgiant pro autobu
so langus, atsiskleidė gana 
plati aikštė su šalia pievai
te, kurioje išrašyti platūs 
išgrįsti takai. Čia pat, 
priekyje, į asfaltuotą plen
tą atgrįžtu veidu, stovi įspū
dingoji Pirčiupio Motina, 
iškalta iš pilko akmens.

Lyg kokia to kaimo su
naikintų gyventojų dvasia, 
ji stovi čia ir saugoja de
gančio kaimo liespnose žu
vusiųjų žmonių bendrąjį 
kapą.

Lyg savo sudegusių vai
kų motina, ji čia sustojo at
sitiesusi, ašaras nusišluos
čiusi, savo sielvartą nuga
lėjusi ir kumščius sugniau
žusi stovi su prakeikimu 
lūpose: Būkite visiems am
žiams prakeikti sužvėrėję 
budeliai, nekaltų vaikelių 
žudikai!

Lyg mūsų visų bendra 
Motina - Tėvynė, iškankinta 
ir apiplėšta, ji atsistojo čia, 
prie sudeginto su gyvais 

K

žmonėmis kaimo, įspėdama 
kiekvieną: Lietuviai, būki
te budrūs; visi tarybiniai 
žmonės, budėkite, kad nie
kad, o niekad daugiau fa
šistinio žvėries koja ne
įžengtų į mūsų šventą že
mę, kuri taip gausiai ap
laistyta mūsų tautos kan
kinių krauju! 

• • •
Didieji keleiviniai auto

busai iš Vilniaus, Kauno ir 
kitų didesnių miestų, o taip 
pat paprasti kolūkiniai 
sunkvežimiai iš aplinkinių 
rajonų, lengvosios mašinos 
ir kitokios važiavimo prie
monės., išlaipinę žmones, ri
kiuojasi pušyno aikštelėse. 
Žmonių minia greitai auga. 
Dauguma telkiasi čia pat, 
prie Pirčiupio Motinos. Jie 
čia sustoja ir ilgai stovi nu- 
stirę ir nustebę, paveikti 
nepaprasto reginio, savo 
sujaudintą žvilgsnį nukrei
pę į stovylą, lyg šioji ak
meninė Motina būtų juos 
pakerėjusi.

Pirčiupio tragedija šutei- -- --- — ----- „ „ ~
kė įkvėpimą menininkui su- miške buvusių partizanų, 
kurti šią užburiančiai įspū-1 Penki vokiečių karininkai 
dingą Motinos stovylą, kuri , buvo nušauti vietoje ir pen- 
savo ruožtu įkvėpė Pirčių-! ki paimti partizanų į ne- 
piui neužmirštamą sielą,; laisvę ir nusivaryti į mišką, 
uteikč jam naują gyvybę.

Šiandien Pirčiupyje žmo
nių minia akimi neapima
ma. Vieni susitelkę prie 
paminklo ir laukia praside
dant gedulingo mitingo, ki
ti apspitę mirusiųjų sieną 
ir skaito pavardes ugnyje 
sudegintų kaimo gyvento
jų, dar kiti užplūdę muzie
jų, kapines, o taip pat tas 
vietas, kur stovėjo kaimo 
trobesiai, kuriuose buvo 
žmonės uždaryti ir sude
ginti. Nemažai žmonių, nu
ilsę bevaikščiodami, sėdinė
ja pušyne, vaišinasi atsi
vežtais užkandžiais arba 
apsirūpina iš čia pat pamiš
kėje išsidėsčiusių Maist- 
prekybos palapinių. Pienas, 
kefiras, 1 i m o n a das, gira, 
ledai, sūris, bulkutės, apel
sinai, saldainiai — glėbiais 
nešami iš palapinių-parduo- 
tuvių į pušyną arba sunau
dojami čia pat, prie palapi
nių.

Minioje galima išgirsti 
kalbant latvių, estų, vokie
čių ir kitomis kalbomis. Tai 
e k s k u r s i j ų iš broliškųjų 
respublikų dalyviai.

Taip atrodo Pirčiupio kaimas, pakilęs iš pelenų. 
Bostonietės turistės Pirčiupio kaime.

Bostonietės turistės stebi Pirčiupio akmenį. Jis byloja apie 
fašistų nužudytus vaikus, moteris, senelius.

Čia aš trumpai aprašiau, 
ką esu girdėjęs pasakojant, 
arba skaitęs, kas kitų para
šyta. Prabilti apie įvykius,

jie tylėjo, o mėginusius pra
siveržti grubiai įstumdavo 
atgal į rato vidurį. 

* • •• • •
Išgabenę visą turtą, bu

deliai tuojau ėmėsi vykdy
ti savo baisu uždavinį. Pir
miausiai jie atrinko penkio
lika vyrų ir suvarę uždarė 
juos į Uždavinio kluoną, 
užrišo duris ir padegė šiau
dinį stogą. Iš degančio kluo
no pasigirdo baisus šauks

imas, vyrai daužė duris, no
rėdami jas išversti, kai ku
rie kabinosi rankomis į de
gančias kluono sienas, pa
sikėlė iki degančio stogo ir 
mėgino pro jį išlįst, bet į 
juos buvo šaudoma ir jie 
krisdavo atgal į ugnį.

Mirties rate suspausti 
žmonės jau suprato, kad ir 
jų lankia tas pats likimas. 
Siaubo apimti jie klykė ir 
blaškėsi, bet pro ginkluotų 
gestapininkų žiedą prasi
veržti negalėjo.

Tuo tarpu automatais 
ginkluoti žudikai savo bai
sų darbą vykdė toliau. Iš 
mirties rato jie išskyrė ki
tus penkiolika vyrų ir stum
dydami ir mušdami sugrū
do juos į sekanti kluoną, 
kuris taip pat. kaip ir pir
masis, buvo deginamas 
drauge su tenai uždarytais 
žmonėmis.

Likusios mirties rate mo
terys su vaikais ir seneliais 
verkė, meldėsi ir šaukėsi 
dievo pagalbos, bet niekas 
jų neišklausė. Gestapinin
kams jau niekas nė nema
nė priešintis. Lyg žado ne
tekę visi klusniai leidosi 
skirstomi į mažas grupes ir 
uždaromi į atskiras pirkias, 
kurios tuojau buvo padega
mos.

• • — "" • “
Visos ekzekucijos. vykdy

mas ir mirties rato sulikvi- 
davimas užtrukęs apie tre
jetą valandų. Degė visas 
Pirčiupio kaimas, drauge 
su gyvais žmonėmis, to kai
mo gyventojais. Plačiai po 
apylinkę skleidėsi k a r č i ųj 
dūmų debesys, susimaišęs 
su svylančios žmogiena s. 
kvapais.

Pasakojama, kad viena 
moteris su mažamete mer
gaite nepast e b i m a i buvo 
prasivogusios pro kareivių 
gretas ir dūmų priedangoje 
pasinešė bėgti į mišką, bet 
dūmams prasiskyrus jos 
buvo pastebėtos, šūviais su
laikytos, durtuvais pa
smeigtos ir į degantį laužą 
įmestos.

Pirčiupio muziejuje, be ki
tu daiktų, yra išstatyta ne
didukė maldaknygė, per
verta. kulkos per patį vidu
rį. Ji buvo rasta paslėpta 
no drabužiais prie nušau
tos ir apdegusios moters la
vono.

Pirčiupvje žuvo 119 įvai
raus amžiaus žmonių, vy
rų ir moterų, kuriu patys 
jauniausieji buvo Jurgele
vičius Jonas—5 savaičių ir 
Buckus Jonas—šešių savai
čių, o seniausi — Lukoše
vičius Kazys — 90 metu, 
Lukoševičienė Ieva ir Už- 
davinienė Marė — po 80 
metų amžiais.

Keli piemenėliai, ganę gy
vulius girioje, o taip pat 
j auni da rbininkai, dirbę 
laukuo.se ir bijodami grįžti 
i kaimą, įlipę i aukštas pu
šis arba pasislėpę krūmuo
se iš tolo žiūrėjo, kas de
dasi kaime . Tik tokiu bū
du išliko gyvi šių baisių žu
dynių liudininkai.

Nors Pirčiupio sunaikini
mo istorija plačiai ir smul
kiai įvairiom progom apra
šo m a laikraščiuose ir yra 
išleista atskiru leidiniu-bro- 
šiūra (kuri, deja, jau išpar
duota), bet. manau, kad ne
bus per daug dar vieną kar
tą išgirsti tą istoriją, kurią 
šį kartą pasakojo vietiniai 
žmonės, mačiusieji ir daly
vavę jų laidotuvėse. O bu
vo taip:

Gretimame kaime stovė
jusios vokiečių įgulos karei
viai žinoję, kad keletas Pir
čiupio kaimo vyrų išėję į 
partizanus, bet negalėję iš
aiškinti iš kurių šeimų, nes 
kaimo gyventojų tarpe ne
atsirado išdavikų. Dėl to 
buvusi priežastis kaltinti 
visą kaimą be jokių išim
čių, tik buvę laukiama pro
gos juos bausti.

1944 metų birželio 3 die
ną, apie 9 vai. rytą pro
Pirčiupi plentu pravažiavu
sios kelios mašinos su vo
kiečių karininkais. Už 2-3 
kilometrų nuo 
mašinos buvo

kaimo tos 
apšaudytos

Likusieji paspruko su ma
šina.

Po dviejų valandų į Pir
čiupį atvažiavo 400 auto
matais ir granatomis apsi
ginklavusių kareivių, trys 
vikšriniai tankai ir vienas 
sunkusis šarvuotis.

Kareiviai tuojau apsupo 
kaimą iš visų pusių. Vie
ni iš jų saugojo apsupimą, 
kiti pasileido po kaimo pir
kias ir iš tenai varė lauk 
visus, ką tik rado gyvą.

Kai jau visi žmonės buvo 
išvaryti į kaimo aikštę ir 
kareivių suglaustame rate 
apsupti, kita dalis kareivių 
puolė grobti namuose pa
liktą turtą ir krauti į sunk- 
vežimus, patalynę, drabu
žius, siuvamas mašinas, 
baldus, lašinius, miltus, grū
dus ir viską, kas tik vertin
go po rankom pakliuvo. Iš 
tvartu buvo išvaromi ark
liai, karvės, kiaulės, avys 
ir net vištos. Ir tas viskas 
išvaroma iš kaimo.

Žmones apėmė baisus 
nujautimas, jie verkė, ge
ruoju prašė iš to mirties 
rato išleisti, bet kareiviai 
vykdė viršininkų įsakymą, 

kurie jau anksčiau kitų bu
vo aprašyti, mane paskati
no apsilankymas Pirčiupy
je ii* tie siaubingi pojūčiai, 
kurių tenai buvau apimtas. 
Man atrodo, kad apie tai 
reikia kalbėti kiek galima 
daugiau ir dažniau, kiek
viena pasitaikiusia proga, 
kad gyvieji niekad to neuž
mirštų.

Pirčiupis nėra vienintelė 
vieta, kur buvo žiauriai ir 
betarpiškai žudomi niekuo 
nenusikaltę žmonės, ypatin
gai karo metu.

Jeigu nebūtų karo, tai gal 
ir tu žiaurybių būtu ma
žiau, arba gal ir visai jų ne
būtų, nes tik karo metu pa
prastieji žmonės aukštesnių 
jėgų prievarta verčiami bū
ti žiauriais.

Tegul visi žino, kad ka
ras yra didžiausia žmonių 
nelaimė.

Teprasmenga karas, tegy
vuoja taika!
Kaunas, 1963. VI. 3.

Kodėl bulvės būna 
raupuotos?

Bulvių gumbų nelygus 
paviršius gali būti dėl dau
gelio priežasčių. Svarbiau
sios iš jų tai paparstos ir 
piktosios rauplės, bulvių 
šašai, bulvių vėžys. Rudas 
dėmes gali sukelti rauplės. 
Tai labai plačiai įvairiuose 
kraštuose paplitusi bulvių 
liga. Šios ligos priežastis 
yra mikroorganizmas laiba- 
grybis Actinomycas sp. Jis 
plinta ne tik su sodinamąja 
medžiaga— pažeistais gum
bais, bet jo gausu ir dirvo
je, ypač ant neperpuvusių 
liekanų.

Ligos sukėlėjas lengvai 
pažeidžia jauno gumbo ode
lę. sudarydamas; iškilusius, 
o kartais kiek ir įdubusius, 
s u k a m a šėjusius spuogus. 
Didele reikšmę ligai pasi
reikšti turi dirva. Šarmi
nėse, lengvose, ypač prie- 
smėlio ir smėlio, dirvose, li
ga išplinta žymiai labiau. 
Be to, ligą skatina dirvos 
tręšimas šiaudais ir kitomis 
n e p e r puvusiomis liekano
mis. taip pat šviežiu mėšlu.

Ši liga bulvių derliaus 
kiekiui nedaug atsiliepia. 
Tai pajuntama tik tada, 
kai rauplės apima ir na
žeidžia bulvių akutes. Ta
da bulvės blogai dygsta, o 
tas jau mažina derlių. 
Šiaipgi paprastosios raup
lės daugiausia paveikia 
bulvių kokybę. Vartojant 
valgiui pažeistus gumbus, 
tenka lupti žymiai storiau. 
Pažeisti gumbai blogiau 
laikosi žiemą. Per tokias 
rauplėtas vietas lengvai pa
tenka puvinius sukeliantieji 
grybai ir bakterijos.

Mažai pažeisti gumbai 
sėklai tinka.

Prieš šią liga kovojama, 
parenkant sodinimui svei
kus gumbus, pakeičiant 
sėklą. Prieš sodinant bul
ves, dirva tręšiama kalio 
sulfatu, taip pat fiziologiš
kai rūgščiomis trąšomis, 
amonio sulfatu, superfosfa
tu...

Bulviu veislės nevienodai 
atsparios paprastoms raup
lėms. Literatūroje nurodo
ma, kad gana atspari pa
prastosioms rauplėms yra 
Berlichigeno veislė.

M. Strukcinskas

ANGLIJA PASIGAMINO 
GALINGĄ TANKĄ

Londonas. —Anglijos ar
mija išbandė naują 50 tonų 
“Chieftain” tanką. Jis ne 
tik gali greitai važiuoti, bet 
yra ginkluotas ilga 120 mi
limetrų kanuole, kuri toli 
siekia.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., rugp. (Aug.) 20, 1963
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J. D. Sliekas

Daug vargo del jaunystes klaidų
Įdomūs statistiniai duomenys Nauji raštai

(Tąsa) •
Rožytė nutylėjo, bet šir

dyje mąstė apie Kaziuką.
“Teta” Rožytės neatleido, 

prie kiekvienos progos ji 
vis piršo Rožytei tūlą Petrą 
Užbalį. Tai buvo vyras,t bis- 
kį aptukęs, amžiaus 32 me
tų. Dirbo jis puodinėj, kur 
lipino visokius puodus ir 
vazas iš molio. Patyrimo 
jis tame neturėjo, tai ir 
uždirbo mažai, bet, kai at
ėjo blaivybė, daugelis išmo
ko daryti mūnšainą (sama- 
goną), išmoko ir Petras 
Užbalis. Iš karto jis pasi
darė tik sau ir savo drau
gams, bet iš jo pradėjo ir 
pirkti; jis darbą metė, nes 
su mūnšainu uždirbo daug 
daugiau ir boso neturi.

Tuo tarpu Rožytė ieškojo 
darbo. Kai vieną kartą ji 
susitiko prie bažnyčios Mrs. 
Šaltienę ir pasiskundė, kad 
dar negavo darbo, ši paža
dėjo pasitarti pas kriaučius 
—kur ji dirbo. Tai buvo 
siuvykla pačiame miesto 
centre, kur siuvo vyriškus 
kostiumus. Už poros savai
čių Rožytė jau dirbo sykiu 
su Šaltiene ir buvo labai pa- 
tenkinta kaip darbu, taip 
Šaltiene, nes ji pasirodė 
rimta moteris.

“Teta” Rožytės neužmir
šo; ji piršo ir piršo jai Už
balį. Rožytė pasipasakojo 
ir šaltienei apie savo Ka
ziuką ir “tetos” piršlybas. 
Šaltiene, išklausiusi Rožy
tę, liepė neklausyti “tetos” 
ir netekėti už nemylimo vy
ro; Rožytė tuomi džiaugėsi 
ir žadėjo Šaltienės klausyti.

Rožytė jau buvo kelis sy
kius su Šaltiene pašto raš
tinėje ir kur kitur teirau
tis, kada ir kaip Kaziukas 
galėtų čia atvažiuoti, bet 
vis be pasekmių — niekas 
nežino ir negali pasakyti, 
kada, nes viskas priklauso 
nuo tavo eilės pagal kvotą. 
Rožytė jau pradėjo nuogąs
tauti, kad gal bus taip, kaip 
“teta” sakė,—niekada...

Laikas bėgo greitai; jau 
prabėgo apskriti metai, o 
ji vis nieko geresnio nežino 
Kaziuko reikalu. Vieną ry
tą Rožytė atėjo į darbą ap
sivilkusi gražiais, brangiais 
kailiniais ir pasigyrė, kad 
tai nuo “tetos” peršamo vy
ro — P. Užbalio — dovana 
(matomai, tuomi jis norėjo 
suminkštinti jos širdelę).

Rožytė buvo kryžkelėje— 
iš vienos pusės — “teta,” 
kaip piršlys su jai nemyli
mu vyru, o iš kitos — Mrs. 
Šaltiene, kuri aiškino Ro
žytei, kokia ji bus nelai
minga ištekėdama už ne
mylimo ...

Ji vis delsė ir kankinosi. 
Ji jautė: gerai būtų pagy- 
benti nerūpestingai — tur
tingai, bet širdis vis nega
lėjo atsisakyti nuo Kaziu
ko; taip ji nutęsė net iki 
dvejų metų, nieko galutinai 
nepažadėjusi Užbalini. Už
balis ir žiedą su deimančiu
ku nupirko ir Rožytės moti
ną čia partraukė, o Rožy
tė vis neina už Užbalio.

“Teta” jau buvo viską 
iškalbėjusi ir, pagaliau, ji 
nustojo vilties ir ėmė su 
Rožyte elgtis atžariai, gru
biai. Rožytės motina, sto
vėjusi iki šiol tuo klausi
mu nuošaliai ir, matydama, 
kaip “teta” elgiasi su Ro
žyte, galvojo: Argi nėra 
išeities iš to viso?? Ir ji 
sugalvojo: “Tegul Rožytė 
teka už Užbalio, gal gi die
vas duos, kad jinai jį pa
mils, o jeigu ne, tai gaus 
peVskiras, gerą alimoniją 
ir—pas Kaziuką.”

Kai ji papasakojo apie 
tai Rožytei, ši įsižeidė, bet, 

kelis ■ kartus apgalvojusi, 
sutiko, kad tai labai geras 
planas, ji galvojo: “Taip, 
ištekėsiu už Užbalio, pagy
vensiu metus kitus, kas čia 
tokio; nepatiks, gausiu ali
moniją ir—pas Kaziuką, o 
Kaziukas gi manęs niekad 
neatstums...”

Vieną vakarą.ji parėjo iš 
darbo gerai nusiteikusi ir 
papasakojo “tetai,” kad ji 
nusisprendė tekėti už Už
balio. Moterys staiga pa
gyvėjo ir ilgai kalbėjosi— 
planavo, kaip rengsis į šliū- 
bą, ką prašys į vestuves, ir 
tt.

Ant rytojaus Rožytė nu
ėjo į darbovietę, atsakė 
darbą ir atsisveikindama su 
Mrs. Šaltiene padėkojo jai 
už visokią pagalbą ir pata
rimus ir pridūrė: “Aš vis- 
tiek tebemyliu Kaziuką, bet 
už šito bent pagyvensiu,— 
turėsiu gražius kambarius, 
rakandus, pečių su automa
tu,” ir tt.

Mrs. Šaltiene jai atsakė: 
“Linkiu tau, Rožyte, viso 
geriausio, bet abejoju, ar 
tu būsi laiminga išmainy
dama mylimą vyrą ant pe
čiaus su automatu...”

Tuo tarpu namie, abi mo
terys nesitvėrė džiaugsmu, 
kad pagaliau ta nemaloni 
neviltis, kuri per trejus me
tus gaubė jų namelį lyg 
koks rūkas, išsisklaidė...

“Teta” tuojau susirado 
vienoj karčiamoj Užbalį ir 
pranešė jam seniai lauktą 
naujieną — kad Rožytė pa
galiau tekės už jo.

Užbalis tuojau liepė kar- 
čiamninkui duoti visiems 
gerti už Rožytės sveikatą 
ir, išmetęs savo stikliuką, 
su piršliu išėjo.1 O jo bend
rai dar ilgokai kalbėjosi 
apie jį: “Tai matai, koks 
Užbalis protingas, jis ne tik 
biznį moka varyti, o dar 
gauna ir tokią jauną ir 
gražią žmoną.”

Kai Užbalis su piršliu 
grįžo namo, Rožytę jau ra
do namie, ir jis karštai ją 
pabučiavęs pasakė: “Ei
nam į lauką, aš ant tavo 
vardo padėsiu $5,000 atmin
čiai...” Kai jiedu grįžo na
mo, moterys jau laukė jų 
su skaniais pietumis, ir jie 
skaniai valgydami apkalbi
nėjo vestuves.

Užbalis iškėlė šaunias 
vestuves, kuriose dalyvavo 
ir Rožytės tėvas. Ji čia vy
lėsi tėvus suvesti Vėl į 
krūvą, bet jai nepavyko, 
kaip ir tada, kai ji tėvą su
sitiko atvažiavusi iLJLiėtu- 
vos; kaipgi ji nekalbėjo tė
vui, o jis ne ir gana... Pa
galiau jis pasakė: “Kad 
jau pirma nesusitaikėm, tai 
dabar nebereikia.”

Po vestuvių, kaip ir pir
ma, biznis ėjo gerai, o Už
balio namuose sėdi sau 
jauna graži Rožytė. Užba
lis sugalvojo pasisamdyti 
pagalbininką, kad turėtų 
daugiau laisvo laiko — kar
tais, prisiminus Rožytę, už
bėgti į namus ir su ja bis- 
kį pasidžiaugti...

Dabar jis su pagalbinin
ku nueina į savo bravorėlį 
—ten į paupį už fabrikų, 
tokį seną laužą, krūmais 
apaugusį, ir ten jiedu dar
bu o j a s i — išspaudžia už
raugtą, užraugia naują, ir 
Užubalis, palikęs čia pa
galbininką, eina sau per 
karčiamas ir “spykyzes”— 
krautuvėles, kurios prieky
je pasidėję po kelias skar
dines, nuo laiko parudu
sias, kelias poras cigarečių, 
o užpakalyje pardavinėja 
mūnšainą. Čia jį visi pa
garbiai sveikina: “Ponas 
Užbalis, ponas Užbalis.”

Žiūri į jį lyg su pavydu ir 
kartoja: “Tai vyras, tai 
galva. Ogi jo graži pačiu
tė—tai aniuolėlis...”

Užbalis vaikščioja pasipū
tęs, it tas kalakutas. Ir ko
dėl ne, argi jam dabar dar 
ko betrūksta? Pinigų kaip 
šieno, namiė graži Rožytė, 
kaip klėtkoj graži paukšty
tė šypsosi, žaidžia. Jis gy
vena, it tas biblijos Ado
mas rojuje...

Taip jam linksmai ir lai
mingai gyvenant, jis nei ne
pajuto, kaip metai prabė
go. Rožytė jam pagimdė 
gražų sūnelį, kuriam davė 
vardą Jonukas. O tėvas iš
kėlė šaunias krikštynas, ir, 
varė savo biznį kaip varęs.

Viena diena jam buvo ne
laiminga — jį užpuolė po
licija, areštavo ir išvežė 
daug mūnšaino ir nubaudė 
užsimokėti $200 ir 30 dienų 
kalėjimo, arba pasimokėti 
$300. Kas gi čia dabar eis 
į kalėjimą ant 30 dienų, 
kuomet jis gali per tą laiką 
padaryti $500; jis užsimo
kėjo $300, susirado kitą vie
tą ir vėl varo biznį.

Bet dabar jau policija 
reikalauja iš jo mokėti po 
$100 kas mėnuo, arba tu 
nedarysi biznio. Užbalis 
sutiko mokėti. Bet po kiek 
laiko policija jau reikalau
ją mokėti po $200, nes, gir
di, kadangi policija mūn- 
šainerių neareštuoja, tai 
dabar valdžios agentai puls 
jus; jei tu mums mokėsi 
po $200, tai mes tave sau- 
gosim nuo ■ valdžios agen
tų. Bet Užbalis mano, kad 
per daug, ir atsisakė tiek 
mokėti.

Po kelių dienų jį užpuolė 
“blaivybės agentai,” jį areš
tavo ir nubaudė užsimokėti 
$500. Po poros dienų at
ėjo į bravorą policijos ka
pitonas ir sako: “Mr. Už- 
bals, kaip biznis?..”

—Oh, fifty-fifty,— neno
romis atsako Užbalis.

—Girdėjau, kad tave bu
vo užpuolę?

—Taip, buvo.
—Matai, ponas Užbals, 

tu nenorėjai mums mokėti 
už apsaugą $200, tau kaš
tavo $500. Taigi, jei tu 
mums nemokėsi po $200, tai 
jie tave areštuos kas savai
tę.

Užbalis aiškinasi, kad jis 
po tiek mokėti negali,—jis 
mažai teuždirba. Kapitonas 
išsitraukė sąrašą jo kostu- 
merių, kurie iš jo perka 
mūnšainą ir po kiek jie mo
ka už galioną, ir ėmė skai
tyti. Tada Užbalis supra* 
to, kad niekas neišeis, ir 
sutiko mokėti po $200.

Su policija jis apsidirbo 
ir atsiduso, bet jis pajuto 
kitą nesmagumą, — jis pa
juto, kad Rožytė jkažkaip 
pasikeitė: ji nebe tokia, ko
kia būdavo pirmiau. Ji da
rėsi kažkokia pikta—už vis
ką jį bara, pyksta: tai tu 
ne vietoj padėjai batelius, 
tai tavo kaklaraištis nege
rai užrištas, tai tu su sū
neliu nemoki apsieiti, ir 
taip be pabaigos...

(Bus daugiau)

ĮDOMU ŽINOTI, KAD...
...aukščiausia pasaulyje 

potvynio banga (18.5 met
ro) pastebima Kanadoje 
Ptikadnako upės žiotyse. 
Tarybų šalies Ochotsko jū
ros Šelechovo įlankos pa
krantėse potvynio bangos 
siekia 11 metrų. Baltojoje 
jūroje (Kulojaus žiotyse)— 
iki 10 m. Šiaurės Ledjūrio 
pakrantėse potvynis retai 
viršija 1 m, o Juodosios ir 
Baltijos jūrose vos keletą 
centimetrų. . <

Centrinė statistikos val- 
dyba prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pranešė, 
kaip pirmajame penktųjų 
septynmečio metų pusmety
je įvykdytas valstybinis res
publikos liaudies ūkio vys
tymo planas. Štai kai ku
rie iš paskelbtųjų duomenų, 
rodančių respublikos darbo 
žmonių kovą už septynme
čio įvykdymą pirma laiko.

• Lietuvos TSR teritori
joje esanti pramonė bend
rosios produkcijos gamybos 
pirmojo pusmečio planą 
įvykdė 103%.

• Palyginti su pirmu 1962 
metų pusmečiu pramonės 
gamyba padidėjo 9%.

• Elektros energijos pa
gaminta 74 milijonais kilo
vatvalandžių daugiau, negu 
pirmajame 1962 metų pus
metyje.

• žemės ūkio mašinų ga
mybos pusmečio užduotis 
įvykdyta 113%.

• Pramonės darbo našu
mas respublikoje pakilo 3 
procentais.

• Gražiausių rodyklių Lie
tuvos Liaudies ūkio tarybos 
pramonės šakų tarpe pasie
kė gamybinė žuvies pramo
nės valdyba. Pusmečio už
duotį Įvykdė 132%.

• Liaudies ūkyje įdiegta 
apie 16 tūkstančių raciona
lizacinių pasiūlymų, kurių 
dėka per metus sutaupoma 
daugiau kaip 8 milijonai 
rublių.

• Grūdinių ir grūdinių- 
ankštinių kultūrų pasėliai 
1963 metais padidėjo 22%.

• Galvijų skaičius šių me
tų liepos 1 d. palyginti su 
ta pačia praėjusių metų da
ta padidėjo 11 tūkstančių, 
o karvių—26 tūkstančiais.

e Kolūkiai, tarybiniai 
ūkiai ir kiti valstybiniai 
ūkiai pardavė ir pristatė 
valstybei tiek pat gyvulių, 
kiek per pirmą praėjusių 
metų pusmetį. v

• žemės ’ūkis pirmajame 
pusmetyje gavo 2,127 trak
torius, 1,093 sunkvežimius, 
383 grūdų kombainus ir 
daug kitos technikos.

• Pradėjo veikti 10 nau

Parazitų meilė Lietuvai
Ir siurbėlės Tave mylėjo.

O tam, kad Tave alinti.
Skriausdami liaudį spiegt galėjo: 

“Lietuvą mylim” skalyti.

Taip niekindami ją bedalę, 
Apiplėšdami kruvinai,

Nestojo vargšams grandis kalę 
Ir parazitai ir tranai.

O buvo lemta skriaudų naštą
Per kovų eigą nusitrenkt, 

Prikelt iš skradžios brangų kraštą:
Į laimės žygį jį prirengt.

Kai liaudis, nubloškus kenkėjus, 
Ateitį savo ėmė kurt, 

Prošvaisčių gausą praregėjus— 
Į didį darbą susiburt.

Tuomet staugimas “nuskriaustųjų”
'Savaip pradėjo suaidėt;

Tai liekana tranų piktųjų— 
Griebės savas pastangas dėt.

Nes kuomet Hitlerio žudikai
Ryžos daugiau “erdvės” įsigyt, 

Proga atėjo tranų klikai
Liaudį tiesioginiai žudyt.

Tikėjosi atgaut ponystę,
Kad vėl vargdienį išnaudot,

Dėl jo grąžinti ubagystę, 
žygį į laimę jam pastot.

Bet savo tikslo nepasiekė,— 
Liaudis mokėjo apsigint,

Užmačias “viršžmogių” supliekė, 
Baigia ir jų tarnus ištrint.

Dėl to dabar jie, sugūžėję,
Bando sapnais užsigarduot,

Pas “gerąjį dėdę” atėję,
Nori tėvynę “išvaduot”. . .

Ir taip “vaduos” jie Lietuvėlę, 
Laukdami, kad žmonės sukils, 

Ten skrist sparnus bus pasikėlę, 
Kol smiltys jų dantis užpils.

V V. Žilvitis .

jų tarpmiestinių ir.30 prie
miestinių autobusų linijų. 
Išasfaltuota daugiau kaip 
150 kilometrų autokelių.

• Valstybiniai kapitaliniai 
įdėjimai į respublikos liau
dies ūkį padidėjo 19%.

• Darbo našumas staty
boje pakilo 6%.

• Mažmeninės prekių apy
vartos apimtis palyginti su 
atitinkamu praėjusių metų 
laikotarpiu padidėjo sugre
tintomis kainomis 5%.

• Darbo žmonės gavo 216 
tūkstančių kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto, arba 
18% daugiau, negu pirma
jame 1962 metų pusmetyje.

• 1963 metais daugiau 
kaip 12 tūkstančių viduri
nių mokyklų absolventų ga
vo brandos atestatus. Aukš
tąsias ir specialias viduri
nes mokyklas, baigia dau
giau kaip 11 tūkstančių 
jaunų specialistų.

DVIRATININKO MIRTIS
Tai įvyko šiaurės Rode- 

zijoje. Anksti rytą Piteris 
Karatersas važiavo į dar
bą. Staiga jo dėmesį pa
traukė sukruvintas žmo
gus, gulintis ant plento. 
Šalia matėsi sulaužytas dvi
ratis. Karatersas greit pa
guldė nukentėjusį į mašiną 
ir nuvažiavo į artimiausią 
ligoninę. Pakeliui nelaimin
gasis tyŲai dejavo. Budinti 
sesuo, vos pažvelgus į dvi
ratininką, užtrenkė duris.

—Važiuokite toliau—šūk
telėjo ji Karatersųi, — čia 
juodųjų nepriima!

Nei prašymai, nei grasi
nimai jos nepaveikė. Prisi
ėjo ieškoti ligoninės neg
rams. Pagaliau nukentėjusį 
atnešė į priėmimo kambarį. 
Kai nuo jo veido nuplovė 
kraują, pasirodė, kad jis... 
baltas. Bet jis jau buvo mi
ręs.

ILGALIEŽUVĖ ŽIRAFA
Žirafa turi ne tik ilgą 

kaklą, bet ir ilgą liežuvį — 
iki šešiasdešimt centimetrų 
ilgio.

Prieš kelis metus pasiro
dė pirmoji Biržuose gyve
nančio literato Petro Sko- 
džiaus satyrinių kūrinių 
knyga “Atsiknojusi lente
lei Jaunasis autorius atid
žiai stebėjo, gilinosi į savo 
aplinkos gyvenimą, ir greta 
puikių naujų reiškinių, pa
matė, jog dar daug kas 
mums trukdo žengti pir
myn. Visų pirma, tai praei
ties, buržuazinės ideologi
jos liekanos, užteršusios 
kai kurių žmonių sąmonę. 
Taip gimė jo pirmieji saty
riniai kūriniai, jo pirmoji 
knyga, kupina neapykan
tos toms atgyvenoms, ro
danti jo sugebėjimus saty
ros žanre.

P. Skodžius atkaki i a i 
dirbo ir toliau — ir štai šių 
metų pradžioje pasirodė jo 
satyrinė apysaka “Didysis 
susivienijimas”.

Apysakoje prieš mus iš
kyla daugelio senesnių 
žmonių atmintyje dar gyvi 
buržuazijos valdymo laikų 
vaizdai iš vieno apskrities 
miesto valdininkijos gyve
nimo. Miestas nedidelis, bet 
jame lyg veidrodyje atsi
spindi buržuazinių valdi
ninkų idėjinis ir moralinis 
išsigimimas, miesčionišku
mas, padlaižiavimas, veid
mainiškumas. “Satyros pa
galba nuvainikuoti šiuos iš
naudotojų santvarkos sta
tytinius, išpešioti iš jų ta
riamo patriotizmo, religin
gumo, erudicijos ir kitokias 
veidmainystės plunksn a s, 
kuriomis jie dangstė savo 
purviną moralu, —toks bu
vo mano tikslas”, — rašo 
knygos aplanke P. Sko
džius. Šiam tikslui išreikšti 
meniniais vaizdais satyri
niame kūrinyje rašytojas ir 
pasitelke visą eilę įdomių ir 
spalvingų personažų — tai 
klebonas Pūras, policijos 
nuovada šašas, teisė jas 
Birgalas, apskrities virši
ninkas Burokas, jų žmonos. 
Apysakoje tikroviškai su
megzta intriga parodo šių 
žmogiūkščių interesų siau
rumą, jų pastangas grei
čiau pralobti, pakilti karje
ros laiptais į viršų.

P. Skodžiaus apysaka 
“Didysis susivienijimas — 
vieno buržuazijos valdymo

KUKUOK, GEGUTE!
Kukuok, raiba gegute, 
Laukuos, miškuos, sode,-— 
Antai, žiūrėk, vaikutis 
Tau moja rankute.. .

Ir visa dieną švyti 
Saulutė nuostabi.
Be rūpesčių, paukštyte, 
Jau tu kitur skubi.

Kvatok po žalią šilą— 
čia gera ir jauku.
Tave visi pamilom
Už paprastą “ku-kū!”

Teresė Staneikaitė
X klasės mokinė 

Kauno rajonas 
Kačerginė

Iš “Lietuvos pionieriaus”

PRIE EŽERĖLIO
I

Tykūs ežerėliai
Ir kaitri saulutė...
Kur dingai, vėjeli, 
Priešpietėliais pūtęs?

Priešpietėliais pūtęs, 
Nurimai, užSnūdai, 
O tave vaikučiai 
Pasikvies t panūdo.

Eitume lenktynių
Ligi ežerėlio,
O ten mus priglaustų 
Vėsūs Vandenėliai.

Vėsūs vandenėliai 
Ten Švelniai kutentą, 
Dugno akmenėliai 
Šviestų ir pleventų...

Ū-ū-ū, Vėjeli,
Krūmuos sušlamėki
Ir prie ežerėlio 
Tu mus palydėki!

B. Siliiinas
iš “Lietuvos pionieriaus”
.i. i . ........................ .................................
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laikų Lietuvos miesto saty
rinis metraštis, ataustas ju
moru, ironija, sarkazmu, 
konkrečia tikrovės medžia
ga. !

Naujais satyros kuriniais 
svarbų ir reikalingą litera
tūros žanrą papildė ir ne
seniai išleistos daugiau pa
tyrusių autorių knygos. K. 
Kiauleikis parašė naują, 
jau ketvirtąjį rinkinį—“Be 
kaukės” Šiame rinkinyje 
autorius su jam būdingu 
aštriu ir kandžiu reagavi
mu į negeroves žmonių tSr- 
pusavio santykiuose, budy
je, darbe, moralėje pliekia 
apsileidėlius, tinginius, biu
rokratus, įvairius perėjū
nus, užsidėjusius tariamai 
gero piliečio ir žmogaus 
kaukes. L. Kiauleikis savo 
feljetonuose per taikliai pa
stebėtą gyvenimo reiškinį, 
atskira detale atskleidžia 
būdingus blogio simptomus, 
kurie negydomi kaip vėžys 
kenkia visuomenės orga
nizmui, nuodija sveiką ir 
švarią aplinką. Aštriai, 
taikliai skamba satyriko 
balsas feljetone “Galvos be 
galvų...”, kuriame akivaiz
džiai atskleidžiamos biuro
kratų, negalinčių dirbti ir 
gyventi be instrukcijų, be
jėgiškumas; feljetone “Pa
sakėlė” šmaikščiai nupieš
tas akių dūmėjo ir apgavi
ko — kolūkio pirmininko 
paveikslas. Įdomūs L. Kiau- 
leikio feljetonai iš ciklo 
“Anuo metu”. Juose išjuo
kiama buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė, absurd i š k a i 
bandžiusi demonstruoti^sa- 
vo karinį pajėgumą aviaci
jos ir jūrų laivyno srityse. 
Savo feljetonuose šia tema 
autorius remiasi konkre
čiais tikrovės faktais.

“Pirmoji nuodėmė” — 
taip vadinasi beveik tuo 
pat metu su aukščiau minė
taisiais išleistas L. Juozėno 
feljetonų rinkinys. Auto
rius skaitytojui gerai pa
žįstamas. T a i nuolatinis 
“Šluotos” feljetonistas, sa
vo kūriniuose liečiąs temas, 
su kuriomis mes nuolat su
siduriame kasdieninia m e 
gyvenime. L. Juozėnas sie
kia savo kūriniams suteik
ti visuomeninį skambėjimą, 
parašyti juos taip, kad su 
kurtas vaizdas, charakteris 
keltų susirūpinimą, auklėtų 
skaitytoją. Visoje eilėje fel
jetonų autorius stengiasi 
nesityčioti, ųesišaipyti, o 
parodyti konkrečiai, Cfur 
nuveda žmogų jo netram
domos silpnybės, ydos, po
linkiai. L. Juozėnas švelniai 
pajuokia gyvenimo sraute 
nesusigaudančius žmones, 
sukeldamas skaitytojui no
rą pasijuokti, nusišypsoti iš 
feljetonų veikėjų elgesio ir 
veikstnų. “Kiaulės galva”, 
“Pamokė”, “Pirmoji nuodė
mė”, “Veiksminga priemo
nė”, tai trumpi, bet ryškūs 
mūsų buities jumoristiniai 
štrichai, nekeliantys dides
nių problemų, tačiau pa
trauklūs savo jumoristiniu 
pasakojimo stiliumi.

Su • aštriais pamfletais, 
demaskuojančiais “laisvojo 
pasaulio” ryklius, debiu
tuoja M. Kaniauskas, , kurio 
knygelę “Gelbėkit, polici
ja!” išleido Valst. politinės 
ir mokslinės literatūros lei
dykla. •

Beveik vienu metu pasi
rodė čia paminėtos satyros 
knygos. Įvairios jos savo 
tematika, autorių meniniais 
sugebėjimais, bet visos kar
tu papildo dar vis nelabai 
gausų satyrinio derlaus 
aruodą.

v - • M. Jurkus.
Vilnius



*, Cukrus ir vištos Atsilankius pas filadelfiečius
JAV nemažai turi nesma

gumų su savo talkininkais.. 
Didžiuma jos talkininkų yra 
tokie, kurie gauna pašalpą 
iš JAV. Kuomet JAV nori 
ką nors sudisciplinuoti bei 
nubausti ir reikalauja pagal
bos iš jų, tai tie jos talki
ninkai dažnai nepaklauso ir 
atsuka jai nugarą, daryda
mi priešingai-

Kaip žinoma, JAV nori 
užblokaduoti Kubą. Tačiau 
dabar yra vienuolika mili- 
tarinių talkininkų, kurie 

$ neklauso JAV patvarkymo 
Xir perka cukrų iš Kubos; jo- 

esą nupirkta 2 bilijonai sva
rų. Cukrus Kuboj yra svar
biausia pramonė. Jei ją bū
tų galima užblokaduoti, su
prantama, jos ekonomija 
būtų pažeista.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai daugiausia cukraus pa
ima komunistinis blokas. 
Tačiau vėlesni suradimai 
parodo, kad Kuba 30 pro
centų cukraus parduoda 
tiesiog ir nekomunistinėms 
šalims.

Japonija, JAV talkininkė, 
yra trečioj vietoj didžiau
sių cukraus pirkėjų tiesiog 
iš Kubos. Pereitais metais 
ji pirko 431,482 tonus. Kiti 
JAV talkininkai iš viso pir
ko 912,575 tonus. O Kinija 
pirko 937,893 tonus. Maro
kas pirko 256,124 tonus.. 
Taip pat pirko Vakarų Vo
kietija, Čilė, Britanija, Grai
kija, Kanada, Belgija, Ita
lija ir kitos.

4 Pasaulinė cukraus kaina 
tyra nepilnai 10 centų už 
svarą. Talkininkai pirko 2 
bilijonus svarų, kas Kubai 
davė pajamų apie $200,000,- 
000.

Prie to, dar atsirado nau
ja cukraus pirkėja—Urug
vajus. Ir JAV negali nie
ko daryti, nes Urugvajus 
mokės už cukrų ryžiais., ka
dangi prieš maistą blokados 
nėra.

Daromas spaudimas, kad 
ir JAV talkininkai nepirk
tų Kuboje cukraus. Bet jie 
aiškinasi, kad jie perka tik 
tuomet, kuomet kitur jo ne
gauna. Liekasi nusiramin
ti ir pasitikėti, kad šiemet 
Kuboj bus mažesnis cuk
raus derlius.
Su vištomis irgi negeriau
Jau bus apie porą metų, 

kai yra suorganizuota Va
karinės Europos Bendroji 
Rinka. Ji susideda iš Va- 

< karų Vokietijos, Prancūzi
jos, Italijos, Olandijos, Bel

gijos ir Luxemburgo.
Rodosi, tai ne taip jau di

delis dalykas, iš šalies žiū
rint. Bet tos biednos viš
telės jau sudavė per kišenę 
JAV vištų augintojams — 
50 milijonų dolerių per me
tus.

Bendrosios rinkos nariai 
pakėlė tokį aukštą muitą 
ant Amerikos įvežamos 

, paukštienos, kad Europoj 
ji pasidaro per brangi. O 
Europoj, pasirodo, paukš
tienos yra užtenkamai, ir ji 
gali apsieiti if be ameriko
niškos.

Na, rodosi, visi f rentai, 
visi kovoja komunizmą. Bet 
kuomet ateina biznio klau
simas, tai jie ir susipeša sa
vo tarpe. Kapitalas — jų 
idealas ir tik dėl to jie ko
voja.

Į tą bendrą rinką norėjo 
įstoti Anglija. Ir jei būtų 
įstojusi Anglija, tai paskui 
ją būtų įstojusi ir Amerika.

- v Prieš įsileidimą Anglijos 
-griežčiausiai yra nusistatęs 

^Prancūzijos Degolis. Jis 
griežtai ir atvirai pasako, 
kad Anglija ir Amerika yra 
viena ir ta pati tauta, kad 
Anglijos įsileidimas reikštų

tuojau įsileidimą Amerikos, 
kas Europai nepageidauti
na, nes suprantama, kad 
užviešpatautų Amerika ir 
Anglija.

Kuomet mūsų prezidentas 
važiavo j Vokietiją, tai ne- 
kurie kolumnistai pranaša
vo, kad bus vištų klausimas 
iškeltas Adenaueriui. Bet 
apie tai nebuvo nieko girdė
ta. Dabar, šiomis dieno
mis įvykęs B rusely j Bend
rosios Rinkos susirinkimas 
JAV prašymo, kad būtų nu
mažintas muitas ant įveža
mos paukštienos, neišklau
sė, ir pasiliko kaip buvęs.

V. Vokietija yra paukš
tienos pirkėja, o kitos narės 
— gamintojos Ir tokiu* bū
du jie apsieina be Anglijos 
ir Amerikos.

JAV jau grasina duoti at
kirtį, uždedama ant anų ša
lių į JAV įvežamų produk
tų didelius muitus, kad at
silyginti jiems. Reiškia, biz
nio karas prasideda.

Ignas

žinios iš Iiietiw@s
NAUJAS R. VABALO 

FILMAS
Vilnius. — Ilgas mašinų 

“karavanas” pajudėjo nuo 
Lietuvos kino studijos. Tai 
naujo lietuviško filmo “Ka
ras atidedamas rytdienai” 
filmavimo grupė, kuri pra
dės savo darbą.Nidoje.

Filmo statytoją R. Vaba
lą kino mėgėjai jau žino iš 
“Žingsnių naktį”. Šis jaudi
nantis pasakojimas apie 
Kauno komjaunuolių kovą 
prieš fašistus buvo pirmas 
stambus jauno režisieriaus 
kūrinys, o kartu jo diplo
minis darbas. “Žingsniai 
naktį” gerai įvertinti nese
niai vykusiame Pabaltijo ir 
Baltarusijos kino festivaly
je, o R. Vabalas pripažin
tas geriausiu 1962 metų re
žisieriumi.

Naujas jaunojo režisie
riaus darbas — antimilita- 
ristinė satyra. Filmo scena- 
rių parašė I. Rudas ir G. 
Kanovičius. Įdomu, kad 
“Karas atidedamas rytdie
nai” bus sukamas spalvotoj 
juostoje. Filmavimo darbai 
vyks Nidoje, Švėkšnoje. 
Rygos kinastudijos paviljo
nuose.

K. Buzelis

Enciklopedijoje— 
fotožurnalistų darbai

1963 metų respublikinėje 
fotografijos parodoje su
rinkta geriausi profesiona
lų ir fotomėgėjų darbai. Ši, 
ketvirtoji iš eilės, paroda 
pasižymi naujais fotografi
nio vaizdo ieškojimais, pla
čia ir aktualia tematika.

Pripažintų fotografijos 
meistrų Ch. Levino, J. Ka- 
cenbergo, I. Fišerio, P. Kar-
pavičiaus ir kitų darbai pa
traukia vaizdo subtilumu, 
gražiu fotografiniu “rūbu.” 
Daug naujų temų į parodą 
įnešė jaunosios fotomeni
ninku kartos atstovai. Fo
tožurnalistų A. Sutkaus, 
R. Rakausko, L. Ruiko nuo
traukoms būdinga gili mąs
tysena, kruopšti psichologi
nė analizė, savitas, įdomus 
fotografinis braižas.

Štai keli darbai iš paro
dos salių. “Komj a u n i m o 
tiesos” korespondento J. 
Vaicekausko nuotrauka 
“Kolūkio veteranas” pa
traukia žiūrovą nuoširdžiu 
betarpiškumu, gilia tiesa. 
Kiek toliau žmonių mes Su
tinkame! Ir kokie jie visad 
gražūs! Ši nuotrauka ga
vo trečiojo laipsnio diplo
mą visasąjunginėje foto
grafijos parodoje “Septyn-

Rugpjūčio 9 dieną Fila
delfijos LLD 10 kuopa lai
kė susirinkimą, ot, čia ir 
buvo gera progą su jais 
pasimatyti. Taigi mudu Su 
Elzbieta apie 4 valandą po
piet ir pasileidome į kelio
nę. Oras geras, diena gra
ži, saulė žydriai kaitina.

Pakelėj matosi ant pasto
lių ir suolų išdėstyti visokie 
farmų produktai — vaisiai 
ir daržovės. O pigumas jų! 
Tik keletas pavyzdžių. 
Krautuvėse už 3 svarus 
arabiškų slyvų (peaches) 
tenka mokėti 29 centus, o 
čia apie 35 svarų pintinė— 
tik $1. Pintinė agurkų, virš 
40 agurkų,—$1, o krautu
vėj reikia mokėti už vieną 
5 c. Mašmelionai (canta- 
lopes) krautuvėj už vieną 
reikia mokėti 39 centus, o 
čia už 4 moki 50 centų.

Privažiavome prie Dela
ware upės tilto, pasukome 
truputėlį į šalį ir sustojo
me pas draugą A. J. Pra
naitį. Draugą radome ge- 

metis gyvenime,” vertingą 
dovaną VDR, Čekoslovaki
jos, Vengrijos ir TSRS fo
tografinių žurnalų konkur
se.

Labai įdomiai tautų drau
gystės temą sprendžia EL
TOS korespondentas M. 
Baranauskas. Trad i c i n i s 
ukrainiečių pasveikin imas 
su duona ir druska, užfik
suotas nuotraukoje, sutei
kia darbui paprastumo, me
ninės tiesos, o stipri simbo
lika, persipynusi su giedra 
nuotaika, tarytum apibend
rina tautų suartėjimą.

Netrukus paroda iške
liaus po respubliką. Ji bus 
eksponuojama Palan goję, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir stam
besniuose. rajonų centruose.

Nuo šių metų lapkričio 
mėnesio priimami fotomė- 
jų darbai 1964 metų me
tinės fotografijos parodai. 
Su jos sąlygomis galima su
sipažinti Lietuvos TSR žur
nalistų sąjungoje: Vilnius, 
Tiesos g-vė Nr. 1

B. Budelis

Jaunimo gegužine
VILNIUS.—Prie gražaus 

Neries kranto, Vingio par
ke, vyko jaunimo gegužinė. 
Čia LLKJS CK plenumo da
lyviai susirinko pailsėti, 
draugų būryje įdomiai pra
leisti vakarą. Žaliojoje ve
joje koncertavo Vilniaus 
medicinos darbuotojų klubo 
liaudies dainų ir šokių an
samblis “Rūta,”’ vyko šo
kiai ir žaidimai. Iki vėlaus 
vakaro prie laužo jaunimas 
linksminosi, mezgėsi naujos 
pažintys*

HUDSON, N. H.

Mirus

Juozui Egeriui
Mes, Bostono apylinkės draugai, reiškiame 

giliausią užuojautą jo žmonai Konstancijai, 
dukrai, sūnui ir visiems artimiesiems, neteku
siems vyro, tėvo ir draugo.
S. J. Rainardai
K. Kazlauskienė
M. Kvetkas
B. E. Niaurai

A. K. Barčiai
L. M. Trakimavičiai 
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Irai nusiteikusį ir linksmą, 
tai pasikalbėjome apie bė
gamus reikalus, ir visi kar
tu nuvažiavome į aldiečių 
kuopos susirinkimą.

Susirinkimas buvo atida
rytas paskirtu laiku, ir nors 
vakaras buvo šiltas, tvan
kus, bet narių susirinko 
gražus būrelis. Susirinkimo 
pirmininku buvo išrinktas 
A. Matulis. J. Kazlauskas 
perskaitė pereito susirinki
mo protokolą, ir jis tapo 
priimtas.

Iš išduotų raportų paaiš
kėjo, kad kuopa gyvuoja 
gerai, sumanumo ir aktyvu
mo pas narius nešto kuo j a. 
Santaika draugiška. Ne
žiūrint, kad daugelį narių 
senatvė slegia, bet pasiryži
mo nestokuoja, visi muša į 
vieną tašką organizacijos 
palaikymui. Tarp daugelio 
kitų klausimų, buvo priim
ta antifašistinė rezoliucija, 
ir tuo reikalu komisija va
rys darbą pirmyn.

Dėl LLD 50-ies metų veik
los istorijos knygos, kurią 
rašo dr. A. Petriką, susi
rinkimas išrinko prie ap
skrities komiteto Merkį, 
Valantienę ir Merkienę su
rinkimui ir parašymui me
džiagos.

Nariai kruopščiai, rūpes
tingai rengiasi prie pikni
ko, kuris įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 1 d. pas Ramanaus
kus,.. Sellersville j. Išrinktas 
skaitlingas būrys darbinin
kų, kurie prirengs viską, 
kas reikalinga priėmimui 
viešnių ir svečių. Visi bus 
gerai pavalgydinti ir šir
dingai pavaišinti. Iš prane
šimų matosi,1 kad bus labai 
skaitlingas lietuvių pažan
giečių sąskrydis, kokio per 
daugelį metų filadelfiečiai 
neturėjo. Ųędafo skirtumo, 
kiek svečių suvažiuos, pik
niko komisija—į kurią Įei
na Zalner, Merkis ir Matu
lis-—sako, visi bus aprūpinti 
valgiu ir gėrimais.

A. Matulis pristatė vieną 
narį į kuopą.

Tai buvo našus ir pavyz
dingas susirinkimas. Būtų 
smagu ir malonu matyti, 
kad visi kuopos susirinki
mai būtų panašūs.

Kartu su mumis važiuo
ja pas Ramanauskus į pik
niką U. Guzonienė, A. J. 
Pranaitis, E. Lietuvaitė ir 
Pivoriūnienė.

J. A. Bekampis

RYTAI IR VAKARAI 
TARSIS NEW YORKE

Washingtonas. — Seka
mi pasitarimai tarp Rytų ir 
Vakarų įvyks New Yorke 
rugsėjo mėnesį, metu Jung
tinių Tautų asamblėjos se
sijos. Tuo reikalu jau tarė
si JAV Valstybės sekreto
rius Ruskas su TSRS am
basadoriumi Washingtone.

J. Barišauskas
R. B. Chuberkiai
J. Šukienė
F. O. Graham
J. Skliutas
M. Krasauskienė
Geo. Shimaitis

Fitchburg, Mass.
Apie Jono Samulėno 

sveikatą
Daug kas laiškais klau

sia, koks dabar sveikatos 
stovis yra mūsų draugo Jo
no A. Samulėno. Tai čia pa
aiškinu.

Draugas Samulėnas par
važiavo iš ligoninės prieš 
kokias šešias savaites (apie 
tai buvo “Laisvėje” praneš
ta per bostonietį drg. S. Rei- 
nardą kokios dvi savaitės 
atgal). Dabar Jonas gydosi 
savo namuose savo gyveni
mo draugės Onos priežiūro
je, kurios sesutė Eva Ta- 
mulionienė prižiūri butą. 
Jono sveikata povaliai tai
sosi, koja ir ranka žymiai 
pasitaisė, kalba taipgi tai
sosi.

Kadangi drg. Samulėnas 
pats kol kas dar negali ra
šyti, tai prašė manęs, kad 
aš už jį padėkočiau drau
gams ir draugėms už laiš
kus ir atvirukus su užuo
jauta ir nuoširdžiais linkę 
jimais pasveikti, kurių jis 
nemažai gavo būdamas li
goninėje, taip pat už gėles. 
Už viską Jonas taria vi
siems didelį ir nuoširdų 
ačiū.

Beje, drg. Jonas Austins, 
(Aukštakalnis, gyvenęs 
Gardner, Mass.) rašo iš 
Torrance, Conn., kad jis 
buvęs gavęs ataką ant akių, 
bet džiaugiasi, kad po de
šimties savaičių regėjimas 
pasitaisė.

Vincas J. Pshalgauskas

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Staiga susir go mūsų 
veikli narė d. Anna Zalne- 
raitienė, rugp. 12-os vakarą 
gavo širdies priepuolį. Bu
vo ligoninėj. Ištyrus ligos 
priežastį, parvežė į namus 
Gydytojas patarė gulėti 2 
savaites. Namų adresas: 
1009 Jackson St.

Antanas Žalis silpną šir
dį gydosi namie, 7556 Dun
gan Rd.

Širdingiausiai linkiu ligo
niams susveikti.

P. Walantiene

Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopos reikalai
Kuopos svarbus susirin

kimas įvyks sekmadie n į, 
rugp. 25 dieną, 3-čią valan
dą po pietų, Klubo salėje. 
Šiame susirinkime reikės 
pravesti LLD Centro Ko
miteto nominacijas, o taip
gi aptarti ir kitus kuopos 
reikalus. Kviečiami vis kuo
pos nariai, o taipgi ir sve
čiai atsilankyti.

190 kuopos antras išva
žiavimas pas kuopos narius 
J. E. Uuritz, netoli Welsh- 
field, Ohio, įvyks rugsėjo 
pirmą dieną. Visi dalyviai 
raginami atsivežti savus 
pietus ir būti vietoje apie 
12 valandą ar ■ anksčiau. 
Bendrai pietus valgysime 1 
valandą. Kitais išvažiavimo 
reikalais pasirūpins kuopos 
valdyba.

Kelrodis* Iš Clevėlando 
važiuoti 87 keliu iki Burton, 
ten pasukę į dešinę rasite 
700 kelią, kuris veda į 
Welshfield, pervažiavę 
skersai 422 kelią pirmu ke
liu sukite-į dešinę, pavažia
vę pusę mylios, kairėje, ra
site gražią draugų Huritz 
sodybą.

Kuriems šis kelrodis bū
tų neaiškus, kuopos susirin
kime galėsite gauti aiškiau 
nubraižytą kelrodį.

___ J. žebrys

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 8 d. mirė Kon

stantinas Jurgeliūnas 
(Yurgeliūnas), gerai žino
mas vietos lietuviams ap- 
draudos agentas ir per dau
gelį metų buvęs Sandaros 
klubo pirmininkas. Jis pri
klausė ir prie Lietuvių Pi
liečių klubo, ir Amerikos 
Lietuvių Susivienijimo.

Paliko liūdesyje žmoną 
Mary, du sūnus ir daug 
anūkų. Buvo palaidotas 
Kalvarijos kapinėse*

ž —.....
Lietuvis graborius V.Ya- 

kavo n i s besimaudydamas 
ežere paslydo nuo akmens 
ir susilaužė koją trijose 
vietose.

Serga LDS 67 kuopos na
riai M. Wallent ir Frank 
Kaulakis. Linkiu jiems pa
sveikti*

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad Labor Day pikniką 
rengia Montellos Vyrų Dai
lės Grupė, turėjo būti, kad 
grupė rengia tą pikniką 
kartu su Lietuvių Tautiško 
Namo draugove. Piknikas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
1 d., Ramova parke. Pra
džia nuo 1 vah dieną.

George Shimaitis

Los Angeles, Cal.
Spaudos paramai piknikas

Sekmadie n į, rugsėjo 
1-mą d., įvyks LLD 145 kp. 
rengiamas piknikas — iš
važiavimas, su šveicariško 
kepsnio pietumis, 1-mą Vai., 
progresyvės spaudos para
mai, Arroyo Seco parke*

Mums yra žinoma svar
ba darbininkiškos spaudos, 
ypač kuomet pasaulis ver
čia naują istorijos lapą. Be 
mūsų paramos ta spauda 
negalėtų egzistuoti, turėtu- 

į me dvasinį badą> nes bulva
rinė spauda tik melais mus 
peni. Atsilankę, paremsite 
mūsų spaudą; tuo pačiu 
papietausite tyrame ore ir 
žaliuojančioj aplinkoj. Už
tikriname, kad būsite pa
tenkinti. Kviečia—

Rengimo Komisija
■ ii .

Kelrodis busu važiuoti
Imkite: North Figueroa 

Nr. 25 busą ant Spring St. 
einantį į šiaurę. Išlipkite 
ant Avė. 60 ir eikite į ry
tus; už poros blokų yra 
parkas. • .

Cliffside, N. J.
Apie LDS Trečiosios 

Apskrities pikniką
Rugsėjo 1 dieną, pirmą 

valandą čia įvyks piknikas, 
į kurį kviečiame lietuvius 
iš visų kalonijų ir valstijų 
atvykti į šį gražų pikniką. 
Visi užtikrintai turėsite ge
rus laikus* Piknike bus 
įvairaus gero maisto, vi
siems užteks, visi būsite už
ganėdinti. Piknikas tęsis 
iki vėlumos nakties.

Jeigu iš ryto lytų, tai 
piknikas būtų atidėtas į ki
tą dieną. Bet nereikia bijo
ti; jeigu pradėtų lyti pikni
kui besitęsiant, mes turime 
paėmę svetainę, tai galėsi
me pikniką užbaigti svetai
nėje.

Mes, cliffsaidiečiai, kvie
čiame jaunus ir senus žmo
nes dalyvauti tame pikni
ke. Turėsim visokių pasi
linksminimų, nes pripuola 
dvi dienos šventės, ant ry
tojaus—Labor Day, nereiks 
skubėti į namus.

Vieta: Picnic Grove Park, 
207 Walker St.

George Siasiukaitis

Paieškojimas
Ieškau Vinco Galinio. Prašau 

atsiliepti: Petras Galinis, 8 Walnut 
St., Lawrence, Mass.

T. Sąjunga mažins 
užsieniui pagalbą

Maskva. — Per keleris 
metus Tarybų Sąjunga su
teikė kitoms šalims už 
$3,300,000^000 pagalbos. 
Daugiausiai jos gavo atsili
kusios šalys.

Dabar TSRS technikai 
dirba kitose šalyse prie 480 
projektų, kaip tai statybos 
fabrikų, užtvankų, ligoni
nių, nutiesimo kelių ir kito
kių įmonių.

Daugiausiai jų atlieka 
Egipte, Indonezijoje, Jeme
ne, Afganistane, Indijoje, 
Nepalyje, Ganoje, Malyje, 
Burrnoje, Tunisijoje, Ethi- 
opijbje, Samalyje ir Suda
ne.

SAMALIAI IR KINAI 
Už NUSIGINKLAVIMĄ

Magadišu. — Po šešių 
dienų buvimo Kinijoje grį
žo Samalio premjeras šeš- 
markė. Samalis ir Kinija 
išleido bendrą pareiškimą, 
kuriame smerkia imperia
listus, naujus kolonialistus 
ir reikalauja pilno nusi
ginklavimo, o pirmoje vie
toje uždraudimo atominių 
ginklų.

PERU ŽEMDIRBIAI 
LAIMI KOVĄ

Lima.— Dar tik dvi savai
tės, kaip Fernando B. Ter
ry tapo prezidentu, o jis 
jau konfiskavo nuo (Vnonų 
50,000 akrų žemės. Prie to 
verčia žemdirbiai indėnai, 
kurie patys ima žemę į sa
vo rankas. Šalyje yra virš 
2,000 stambių žemvaldžių, 
jų tarpe ir JAV piliečių, 
kurie yra pasiglemžę dide
lius žemės plotus.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS*

Lietuvos Sūnų ir Dukterį Drau
gijos Moterų Skyrius rengia pikni- 
niką su šokiais ir pietumis Rugsė- 
jo-Sept. 22 d. Pilni pietūs 1 vai. 
Kaina—$1.50 širdingai kviečiame 
visus. Komisija (66-67)

LOS ANGELES. CALlF.
Susirinkimai

Rugsėjo-Sept. 8 d. įvyks LLD 
145 ir LDS 35 kuopų susirinkimai 
11 vai. ryto, Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Svarbu dalyvauti, nes bus 
pikniko raportas, paskirstymas pa
jamų spaudai ir kitokių Svarbių rei
kalų aptarimas. Valdyba (65-66)

ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos pramogų komisi
ja rengia skanius pietus. Bus mu
zika ir dainų, pasilinksminimas, pa
simatymas su draugais ir pažįsta
mais.

įvyks Rugpiūčio-Augus t 24 dieną, 
šeštadienį, 12 vai. dieną, Laiškanešių 
svetainėje, 314—15 Avė. S.

Visi geri žmonės širdingai kvie
čiami dalyvauti šiame pdbūvyje ir 
linksmai laiką praleisti. Viena iš 
rengėju. (65-66)

BALTIMORE, MD.
RUgpiūčio-August 18 dieną Lais

vės pikniko rengimo komisija ren
gia padėkos pietus aukojusiems ir 
dirbusiems piknike. Taipgi kvie
čiame ir visus kitus “Laisvės" rė
mėjus į šį draugišką parengimą. 
Pradžia 12 valandą dieną, bus P. ir 
K. Kuprių sode, Annapolis Junction, 
Maryland.

Iš Baltimorės važiuokite 1 keliu 
iki 32 kelio, sukite į kairę ir Va
žiuokite iki Annapolis Junction.

Komisija (64-65)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kiiopa rengia vakarienę 

ir šokius, kurie įvyks RUgpiūčio- 
August 17 d., pradžia 5 valandą va
kare, LDS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Rengimo komisija kviečia Visus ir 
visas, kaip vietinius, taip ir iŠ apy
linkės, atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Būkime linksmi, kol dar 
gyvi. Rengimo Komisiaj

(64-65)

HELP WANTED MALE

ARC'HITECTUAL DRAFTSMAN

Minimum 3 years experience. 
Light steel-layout and detailing.
Grow with large Steel Corp.

Call—
DA. 9-1600—Engineering Dept.

(65-67)

CARPENTERS WANTED

Good starting rates.
Camden—Jersey area-

Please call 609-R07-2452
After 7 P. M.

(60-66).



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Savickas, neseniai išeivijoj 
nuskambėjęs strai p s n i u 
apie “Amžinuosius meno 
idealus”. Bet “Pergalėj” jis

Rūtelė skiedžia?
Amerikos lietuv i a i di

džiuojasi Montrealyje gi
musia ir gražiai lietuviškai 
tebekalbančia Hol y w u d o 
žvaigžde Rūta Kilmonyte- 
Lee (Ly). Po jos pasirody
mo Čikagos lietuvių šokių 
šventėj “Naujienų” kores
pondentas Stasys Juškėnas 
jos užklausė: “Rūtele, spau
doje buvo pasklydus! žinu
tė, kad Jūs rengiatės vykti 
j Lietuvą ir iš ten atsivežti 
savąją senelę?” Rūtelė sku
biai atsako :“Taip, aš jau 
seniai darau žygius senelę į 
Ameriką atsikviesti. Buvo 
nutarta, kad reikės filmavi
mo reikalais Maskvoje bū
ti. Būčiau ten kalbėjusi ir 
senelės reikalu. Kol kas tas 
klausimas pakibo ore. Bet 
aš esu pasiryžusi aplankyti 
Lietuvą ir iš ten parsivežti 
senelę...

“Vienybėje” V. Tyslia- 
vienė pasigyrė, kad su Rū
tele planavusi važiuoti Vil
niun, bet pastaroji atsime
tė. Ir visai dėl suprantamos 
priežasties. Ir jai buvo pa
aiškinta, kad prieš ją tokiu 
būdu Či k a g o s “lietuvių 
bendruomenė” pradėtų boi
kotą ir šmeižtų bei skundų 
vajų. Kad ji būsianti ap
skelbta “raudonųjų simpa- 
tike’ ir jai bus galas. Rūte
lė bematant apsigalvojo. 
Tik žiūrėk, kaip “lietuviai 
patriotai” Tysliavienę da
bar už kelionę Lietuvon 
ėda...
Nauja “Pergale” Amerikoj

Ameriką šiomis dienomis 
pasiekė literatūrinio žur
nalo Vilniuje “Pergalės” 
septintas numeris—liepinis. 
Pajėgaus kolektyvo reda
guojamas, žurnalas vilioja 
net jau išlepintus Niujorko 
skaitytojus, mokančius lie
tuviškai, žinoma. Įdomiai 
jame pasisako Alfonsas 
Bieliauskas rašinyje “Tiltai 
į širdis”. Žinomas rašyto
jas ir “Švyturio” redakto
rius lygina dabartį su pra
eitim — kada “dar vos 
prieš dešimtį metų —;prieš 
dešimtį su trupučiuku — 
prie šių rūmų (Kremliaus) 
tegalėjo prieiti tik išrink
tieji, nors ir tada buvo par
tija ir liaudis...”

Bieliauskas džiaugiasi di
džiulėmis permainomis Ta
rybų Sąjungoje, atgauta 
laisve, kai jis rašo: “...as
menybės kulto varžtai su
kaustė jo sielą, bet nepajė
gė užgesinti tikėjimo atei
tim; buvo ne vien bepras
miška mirtis Berijos kanc- 
lageriuos, bet ir Čkalovo 
skridimas per Šiaurės aši
galį. Ir vis dėlto žmogus 
nugalėjo visus sunkumus, 
iš visų bandymų išėjo dar 
labiau užsigrūdinęs, dar la
biau įsitikinęs..., laisvo dar
bo triumfu.” Bieliauskas 
atmeta Vakaruose kartoja
mą mitą, būk partija nereg
lamentuoja — kur ir kas, 
ir ką turi rašyti; dar Leni
nas kitados yra pabrėžęs, 
kad “literatūrą mažiausiai 
galima mechaniškai lyginti, 
niveliuoti”, tačiau “Litera
tūra turi ne vien vaizduoti 
gyvenimą, bet ir padėti jį 
pertvarkyti”. O tam tikslui 
“mūsų partinę propagandą 
reikia labai ir labai sužmo
ginti, vesti ją per meninę 
prizmę — ir tada ji bus žy
miai veiksmingesnė ir dar 
reikalingesnė žmogui... O 
kas gali būti dar svarbiau ? ”

Skaitant Bieliauską, ne
gali neprisiminti nuolatinio 
skundo dabartinėj Europoj, 
kad dabartinės generacijos 
nebeturi ir nebetiki visuo
meniniais, tautiniais, vals

tybiniais idealais. Kad bur
žuazinės Europos ir Ameri
kos, iš dalies, jaunimas ar
ba “tiki klaidingai arba ne
tiki iš viso”. Kaip Artūras 
Koestleris savo knygoje 
“Tylioji generacija” skun
džiasi: “jaunosios kartos, 
atrodo, nebeturi jokių kitų 
aspiracijų,, išskyrus ' tai, 
kad įsitaisyti amatą, anks
ti apsivesti, ir šventadie
niais išvažiuoti pasivažinė
ti savo karu. Taip šissuper- 
šimtmetis išvedė generaci
ją, kuri, atrodo, gyvena ša
lia istorijos...” Gi, cituoti- 
nas, svarstant Bieliausko 
mintis, taipgi ir britų par
lamentaras Aidan Crawley, 
kuris skundžiasi, kad Chur- 
chillio apeliacija 1945 me
tais į jaunąsias kartas susi
kurti viziją, kuri atgaivin
tų Vakarų civilizacijos liep
sną prieš pastatant prieš 
besiplečiantį komuniz m ą, 
arba bent atsilaikytų prieš 
jį, — gęsta...” Ir pasak Bie
liausko, panaikinta asme
nybės kulto tironija neša 
Tarybų Sąjungos žmonijai 
gražią ateitį, negali neprisi
minti amžių formulės, ku
rią rodos taip galantiškai 
išreiškė bene prancūzų filo
sofas Henri Bergson: “gy
venimo evoliucija tegali 
vystytis laisvės nuotaikoj. 
Tik šitoks gyvenimas tegali 
būti kūrybingas”.
žydrieji ežerai — tęsiami

Po Teofilio Tilvyčio ket
virtos dalies poemos “Arto
jėliai”, įdomiai “Pergalėj” 
skaitosi, rodos, ateitininkų 
įkūrėjo Prano Dovydaičio, 
sugebėjusio atsipalaiduoti 
nuo tėvo burtų — Jono Do
vydaičio — romanas “Žyd
rieji ežerai”, /kuriame at
spindi Lietuvos šiandieninis 
gyvenimas su visomis gėry
bėmis ir blogybėmis.
Mini Majakovskį su blake
“Pergalės” septinta m e. 

numeryje minimas Vladi
miras Majakovskis, pirmų
jų revoliucijos metų ugnin
gas rusų poetas. Nurodo
ma, kad “jau išleisti ge
riausi V. Majakovskio kū
riniai. 70 gimimo metų pro
ga žurnale spausdinama 
Majakovskio satyrinė pjesė 
“Blakė”, parašyta 11928 me
tais. Išvertė J. Macevičius.

Toliau žurnale spausdi
nama dar negirdėto mums 
rašytojo Algimanto Polio 
“Jūrininko žmona”, jau mi
rusio rusų poeto Vladimi
ro Lugovskojaus poe m a 
..Aš Tavo, o gyvasis lai
ke...”, ir čia biskį nustembi, 
kad “Pergalėj” tiek verti
mų kitų šio laiko reikšmin
gų poetų iš kitų kalbų. Kad 
ir amerikiečių Frosto, ku
ris atrodo šiaip neblogai 
skaitomas.

“Kritikos” skyriuje rašo 
A. Radzevičius “Apie cha
rakterio traktavimą lietu
vių tarybiniame apsaky
me”. Įdomus iš centrinio 
“Komunisto” perspaus
dintas V. Čialmajevo raši
nys, kuriame išryškėja, kad 
latvių ir estų rašytojai yra 
bene populiaresni savo ori
ginalumu ir erudicija nei 
mūsiškiai. Čialmajevas taip 
pat kritikuoja tendenciją 
mažųjų tautų rašytojus 
vertinti ne pagal jų talentą 
ir pajėgumą, bet pagal jų 
tautos literatūros palikimo 
dydį. Bendroj išvadoj sako
ma: “Komunizmo kultūra, 
įsisavindama ir vystydama 
visa, kas pasaulinės kultū
ros buvo sukurta geriausio, 
taps nauja, aukštesnia žmo
nijos kultūros pakopa”.

“Meno” skyriuje rašo A.

jau ir meninės fotografijos 
kritikas, griežtai smerkiąs 
pigaus efekto ieškančius fo
tografus, kurie neatkreipę 
dėmesio į meninį lygį, Lie
tuvai gamina bulvarinio ly
gio nuotraukas. Jis nurodo, 
kad 1963 metų meninės fo
tografijos parodoj tebuvo 
suteikta tik antroji premi
ja.

Visi rašo apie Strazdelį
Pats “Pergalės” redakto

rius VI. Mozūriūnas paruo
šė įdomų straipsnį 200 me
tams Antano Strazdo gimi
mo pažymėti. Jis sako, kad 
šis poetas įrodąs kaip tei
singa esanti nuomonė tų, 
kurie tvirtina, kad “menas 
priklauso liaudžiai”.

Žurnale platus recenzijų 
skyrius, įdomi kronika, ku
rioje tarp kitko nurodoma, 
kokiomis kalbomis ir kur 
praėjusiais metais išleisti 
Lietuvos rašytojų kūriniai. 
Pažymėtinas straipsniukas 
apie tai, kaip Leningrade 
aukšto įvertinimo susilaukė 
J. Čiurlionytės disertacija: 
“Kai kurie lietuvių liaudies 
kūrybos klausimai”. Oficia
lus oponentas buvo J. Tuli- 
nas, bet nagrinėjime daly
vavo folkloristai iš visų res
publikų. Lietuvės veikalas 
buvo tiek gerai įvertintas, 
kad J. Čiurlionytė, kaip ra
šo “Pergalės” koresponden
tė G. Četkauskaitė, Lenin
grado konservatorijos buvo 
pakviesta joje ruoštis dak
taro laipsniui. Gal girdėjo
te ką nors panašaus anglo
saksų - germanų pasauly
je? Būtų įdomu palyginti.

Sekančiame “Pergalės” 
numeryje (8) bus tęsiamas 
Jono Dovydaičio romanas 
“Žydrieji ežerai”, bus 
spausdinami Vytauto Pet
kevičiaus, Algimanto Balt
akio, “Žanio Gryvos”, Algi
manto Mikutos, ir kitų eilė
raščiai. Bus taip pat spaus
dinami V. Lidino “Atsimi
nimai apie Jurgį Baltrušai
tį” (tėvą).
Sūnui Jurgiui Baltrušaičiui 

jau 60 metų
Poeto Jurgio sūnus, Pa

ryžiuje gyvenantis, šiomis 
dienomis susilaukė 60 metų. 
Šešis metus jis dėstė meną 
Kauno universitete. Kurį 
laiką jis profesoriavo ir 
Amerikos universitete, nuo 
1952 metų Olandijoj. Poka
riniais metais parašė vei
kalą anglų kalba “Lietuvių 
liaudies menas”. Per aštuo- 
nius metus parašė prancū
zų kalba keturius veikalus, 
iš kurių vienas “Reveils et 
prodiges” buvo premijuo
tas Prancūzų Akademijoje.

Laikrodis be rodyklių
Elektrinis rankinis laik

rodis pagamintas Šveicari
joje. Vietoj rodyklių laikro
džio ciferblate yra 60 smul
kių brūkšnelių, žyminčių 
minutes ir 12 stambesnių, 
žyminčių valandas. Brūkš
neliai išryškėja kaip 
tik tose vietose, kur pa
prasto laiko rodyklės rody
tų tikrąjį laiką. Pavyzdžiui, 
9 vai. 25 min. nušvinta 
25-as mažasis brūkšnelis ir 
9 didysis brūkšnys.

.Šiaip jis savo išore labai 
panašūs j paprastus kišeni
nius laikrodžius. Artimiau
siais metais bus pradėta 
masinė tokių laikrodžių ga
myba.

Katmandu, Nep^lis. — 
Nuvirto dalis kalno ir pa
laidojo sodžių, kuriame gy
veno apie 200 žmonių.

Didžioji australų siena
Sakoma: “Šuo — geriau- 

i sias žmogaus draugas.” 
Tačiau Australijoje nuo to 

| draugo apsisaugoti yra 
įrengta ilgiausia pasaulyje 
užtvara, čia kalbama apie 
laukinius Australijos šunis 

j dingo. Tai labai protingi 
gyvūnai — jie niekad ne
puola savo aukų pavieniui, 
veikia mažiausia poromis, 
vienas kitam padėdami. Jie 
naikina avių, veršelių kai
menes, aukas suplėšo į ga
balus, kad galėtų tarp sa
vęs'pasidalyti mėsą.

Australijos gyvulių au
gintojams dingo padaro 
per metus milijonus svarų 
sterlingų nuostolių. Jie bū
tų dar didesni, jeigu ne Di
džioji Australijos užtvara. 
Ją gyventojai ėmė statyti, 
išbandę visas kovos priemo
nes prieš pikčiausią savo 
priešą.

Be dingo, prie gyvulių 
augintojų priešų ten pri- 
skaitomos labiau sulaukė
jusios, bet ne tokios gud
rios lapės ir... triušiai.

Norėdami išnaikinti plėš
rūnus bei kenkėjus visoje 
šalies teritorijoje, gyvulių 
augintojai nutarė atitverti 
nuo jų geriausių pievų ra
joną. Ir taip nuo Brisbano 
uosto apylinkių nusitęsė 
plieninė užtvara. Jos ilgis— 
daugiau kaip 8,300 kilomet
rų, didesnis, negu atstumas 
nuo Ukrainos iki šiaurės 
poliaus ir atgal. Ji yra dvi
gubai ilgesnė už garsiąją 
Kinijos sieną.

Australijos apsauginė už
tvara— sudėtingas įren
ginys. Jos statybai panau
dota nesuskaitoma daugybė 
plieninių stulpų, prie kurių 
pritvirtintas 180 centimet
rų aukščio stiprus plieninis 

; tiųklaę, pro kurį negali pra
lįsti dingo.. Įup tarpu,'nuo* 
triušių apsaugo tankus 9,0 
centimetrų aukščio tinklas. 
Jis yra įleisiąs į žemę 15, 
centimetrų, kad žvėreliai 
negalėtų prakasti. Užtva
rą saugo nuo stiprių dingo 
letenu ištemptos spygliuo
tos vielos. Patekti į ją ga
lima tik pro vartus, pada
rytus kelių perkirtimo vie
tose. Siekiant laiku paste
bėti ir pašalinti gedimus 
bei kt., visą laiką aplink 
Didžiąją Australijos užtva
rą važinėja visureigėmis 
mašinomis patruliai.

PUIKI MAŠINA
Ši mašina sėja grūdus 

šachmatų tvarka. Tai duo
da didelį ekonominį efektą. 
Nekartą buvo įrodyta, kad, 
sėjant tokiu būdu, gauna
mas žymiai didesnis der
lius, negu sėjant eilėmis.

TSRS MA Kalnakasybos 
instituto Sibiro skyriuje 
pagamintas tokios sėjamo
sios - sodinamosios mašinos 
pavyzdys. Iš sklypo, kuria
me panaudota ši mašina, 
gautas 57 proc. didesnis 
kviečių derlius, negu kont
roliniame sklype, cukrinių 
runkelių nuimta 26 proc. 
daugiau. Dabar ruošiamasi 
pagaminti bandomąją nau
jųjų mašinų partiją.

Elektrinis masažas
Paryžiaus firma gamina 

elektrinę vibracinę masažo 
pagalvę, kuri dedama po 
nugara ilsintis, skaitant lo
voje, fotelyje ir t. t. Prie
taisas yra jautrus ir gali 
būti nustatytas bet kuriam 
vibracijų skaičiui — iki 6 
tūkstančių per minutę. Gy
dytojų nuomone, toks ne
kenksmingas masažas pa
deda pašalinti riebalų per
teklių, sustiprina raumenis 
ir žarnyną, net padeda gy
dyti skrandžio ligas.

Didžiulis mitingas-koncertas 
maršuotojų naudai

Rugpiūčio 25 dieną, sek-[ton Powell, Raymond Jones 
madienį, erdviame Polo.ir teisėjas Hubert Delany. 
Grounds stadione, Bronkse, 
įvyks didžiulis mitingas-
koncertas, kurio pelnas ski- 
riams finansavimui marša- 
vimo į Washingtoną rug
pjūčio 28 d.

Kalbėtojai bus: A. Philip 
Randolph, James Farmer, 
Rabbi P. Teitz, Adam Clay-

Daug žymių aktorių — iš 
radijo, iš televizijios., iš ki
no — dalyvaus programoje, 
linksmins publiką.

Programa prasidės 12 vai. 
dieną ir baigsis vėlai vaka
re.

Įėjimas $2 asmeniui.

Ruošiasi važiuoti į * 
filadeifiečiy pikniką 5

Kaip žinia, rugsėjo 1 die-

Samdo autobusus, 
registruojasi

Niujorko žmonių sujušį- 
mas didelis dėl vykimo- 
maršavimo į Washingtoną 
rugpiūčio 28 d.

Unijų lokalai, įvairios or
ganizacijos samdo autobu
sus, kad galėtų vykti Wa- 
shingtonan.

Kai kurios organizacijos 
skundžiasi, kad nebegali 
gauti pasisamdyti autobusų. 
Jos turi kreiptis į maršavi- 
mo organizatorius, 170 W. 
30th St., New York.

Gal būt bus pasamdyta 
daugiau specialių trauki
niu.

Maršavimo organizatoriai 
skelbia, kad, samdant speci
alius autobusus ar trauki
nius, būtinai reikia palikti 
tuščių vietų bedarbiams, 
kurie nori vykti Washing- 
tonan, bet nebegali užsimo
kėti. Organizatoriai parda
vinėja guzikėlius ir renka 
kitokias lėšas, kad jomis bū
tų galima padengti fėrus 
bedarbių.

Žmonių sujudimas dide
lis. Visur kalbama, disku- 
suojąmą apie tai, kad juo 
daugiau žmonių įžygiuotų į 
Washingtoną, pasisakyti už 
laisvę ir darbus’

~----- j-4■■■-;■,----- : ‘

Bus tikrai įvairi 
išvyka į pajūrio parką

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
25 d., turėsime dar vieną 
malonų, įvairų išvažiavimą 
į gražųjį pajūrio parką. 
Galima maudytis, galima 
įvairius sportus lošti. Tu
rėsime ir muziką, kuri pa
įvairins išvažiavimą. Bus 
pateikta karšti paukštienos 
pietūs. Ir kiti įvairūs pri- 
dėčkai.,

Išvažiavimo pradžia 9-tą 
valandą iš ryto, nuo “Lais
vės” salės. Prašome vietą 
tam išvažiavimui užsisakyti 
pašaukiant: MI-6887. k

Išvažiavimą rengia LLD 
185 kp. Komisija

SERGA
Walteris Danilevičius pa

staruoju laiku nesveikavo, 
yra išvykęs į ligoninę New 
Yorke. Kaip ilgai jis ten 
bus ir lankymo laiką klaus
ti pas jo žmoną Johanną.

Linkime greit ligą nuga
lėti. Kor.

ATSIPRAŠOME
Mums pranešama, jog 

bendrą jame dėl Magdale
nos Kunz mirties užuojau
tos pareiškime likosi neiš
spausdintas vardas flori- 
dišk i o Jurgio Gendrėno. 
Jis irgi buvo prisidėjęs prie 
pareiškimo. Atsiprašome.

Brockton, Mass,
Metinis Labor Day pikni

kas įvyks sekmadienį, rug
sėjo (Sept.) 1 d., Ramova 
Parke, Montello, Mass. Įė
jimas 50 c. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Bendrovė 
ir Montello Vyrų Dailės 
Grupė.

Reikia visų LDS kuopų 
draugiškos talkos

I

LDS apskrities Komiteto į 
rengiamas metinis piknikas' 
jau netoli — įvyks rugsėjo 
1 d., Cliffside/ N. J. t

Visiems žinoma, jog be 
brooklyniečių piknike būtų 
didelis trūkumas. Bet ne.vi
si žino, kad gera dalis no
rinčių piknikus lankyti į 
pikniką gali atvykti tik bu: 
sais. Komitetas tai numatė, 
pasamdė didelį, gražų bu- 
są. Bet busai dabar daug 
kainuoja — palik keletą sė
dynių neparduotų ir pridė
si keliasdešimt dolerių. Jei 
visos kuopos tuo susirūpin
tų, busas būtų pilnas ir pik
nikas būtų smagus ir nau
dingas visoms kuopoms.

Primintina, jog piknikuo
se ‘ uždirbtus dolerius LDS 
apskrities komitetas panau
doja visų kuopų gerovei: 
pagelbsti pasiųsti delegatus 
į LDS seimus, prideda do
vanų naujų narių įrašinė- 
tojams. Taigi,

Visiems brooklynieciams 
reikia pasidarbuoti, kad bu
sas būtų perpildytas mūsų 
draugiškais, pįknįkautojais 
išBrooklyno,,ir ( kad , visų 
šios apylinkes LDŠ narių ir 
prietelių ratuotieji /‘žirge
liai”. tą. dieną pasuktu Cliff- 
saidęn. , » -.Į,,

Autobusu- nuo Lituanica 
skveruko Williamsburge įki 
Walker St., Cliffsaidėje, fė- 
ras (round trip) $1.75.

Narys

Guzikėliai 
maršavimui atžymėti

Maršavimo į Washingto- 
ną rengėjai išleido specia
lius meniškus guzikėlius 
(buttons) atžymėjimui to 
didžiulio žygio.

Guzikėliai atrodo taip: 
“Juoda ir balta ranka svei
kinasi; viršuje—“March on 
Washington,” žemiau — 
“August 8, 1963.”

Guzikėliai parsiduoda po 
25 centus kiekvienas. Gau
ti už juos pinigai padės pa
dengti išlaidoms maršavimo 
į Washingtoną.

Guzikėliai gaunami vy
riausioje maršavimo ruoši
mo raštinėje: 170 W. 130th 
St., New York.

ną pas svėtinguosius drau
gus Ramanauskus, ūkinin
kus, įvyks įdomus ir sve
čiais gausus piknikas. Man 
teko sužinoti, kad jame da
lyvaus ir keletas brukly- 
niečių b e i niujorkiečių. 
Tarp jų žada būti Jonas 
Gasiūnas su sesute argenti
niete Marija Palioniene ir 
Antanas Bimba su žmona 
Ilze. Neabejoju, jog atsiras 
ir daugiau ukvatninkų pa
traukti pas filadelfiečius.

Ta pačia proga, aišku, 1^ 
bai noriu paraginti didžio
sios Filadelfijos ir jos apy
linkės laisviečius ir jų drau
gus šitoje sueigoje skaitlin
gai pasirodyti.

Rep.

Žydai pikietavo 
Austrijos konsulatą

Šių m. birželio mėnesį 
Austrijoje (Graz mieste) 
vyko Franco Murerio teis
mo procesas. Franz Murer 
buvo kaltinamas tuo, kad 
jis Antrojo pasaulinio karo 
metu Vilniuje nužudė 17 
žydų kilmės žmonių. Aust
rų teismas Murerį išteisi
no!

Praėjusi savaitę susirin
ko ties Austrijos gen. kon
sulatu 31 E. 69th St., Man- 
hattane) apie 150 žmonių 
ir per daugiau kaip valan
dą jį pikietavo, protestuo
dami prieš budelio išteisi 
nimą.

Daugelis pikietuotojų bu
vo iš Vilniaus kilę žmonės, 
išlikę nuo baisaus fašistų 
teroro. Vienas pikietininkų, 
Leonas Šmigel is (Leon 
Szmigiel, gyv. 954 Ei. 100th 
St.; Ęrofiklyne) pats savo 
akimis matė, kaip Mure ris 
nušovė jo sūnų Abraomą.

Pikietininkai ’ reikalavo, 
kad budelis Mureris butų iš 
naujo teisiamas, kad susi
lauktų tinkamo atpildo už 
savo baisius darbelius, at
liktus Vilniuje.

Puikiai pasielgė pikietu- 
tojai!

Ns.

New Yorkas—Bethlehem 
Steel Co. pasirašė trijų me
tų kontraktą su unija. Virš 
15,000 darbininkų gaus pa
kelti algą po 29 centus per 
valandą ir dar dvi apmoka
mas švenčių dienas. it

Paieškojimas
IEŠKAU GUSTO LAURINKAUS,

gyvenusio Roebling gatvėj, Brook- 
lyne, dabar gyvenančio Chicagoje ir 
sunkvežimiu važinėjančio tarp Chi- 
cagos ir New Yorko.

Jums rašytas laiškas j Chicagą 
sugrįžo. Kai atvažiuosite į New 
Yorką, prašau užeiti pas mane—

, Alziūnė Laurinkus
60 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(65-66)

Piknikas Pas Čiurlius
Pattenburge, N. J.

Pikniko Pakeitimas Datos
Buvo skelbta, kad piknikas pas Čiurlius, Pat- 

tenburg, N. J., įvyks rugsėjo 8 d. Kadangi apie 
tą laiką susidarė daug parengimų, tai Čiurliai 
datą pakeitė—pikniką nukėlė į —

Rugsėjo 29 September
Čiurliai prašo visuomenę įsitėmyti pikniko 

datą ir kviečia visus atsilankyti, papietauti ir 
pasilinksminti. Pietūs bus duodami 12 valandą. 
Prašome nesivėluoti.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 20, 1963




