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Išvažiuojant j Lietuvą. 
Prieš dvidešimt mėty. 
Gilausias troškimas. 
Žinau, ko neberasiu. . . 
“Laisvės” skiltyse. 
Iki pasimatymo. . .

Rašo A. Bimba

Kai šiuos žodžius skaitysi
te, aš veikiausia jau būsiu Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. Iš
vykstu sekmadienio vakarą, o 
pirmadienio vakarą, jei ne
įvyks pakeitimų, lėktuvas jau 
turėtų nusileisti Vilniaus ae
rodrome. Per truputį dau
giau kaip dvidešimt keturias 
valandas jau Lietuvoje! To
lis ir laikas nieko nebereiškia!

Kaip žinia, Tarybų Lietu
voje lankiausi labai šaltą 19- 
45-1946 metų žiemą. Tikėsi
te ar ne, bet tada pasiekti 
Lietuvą man ėmė daugiau 
kaip mėnesį laiko. Mažu šve
dų prekiniu laiveliu perplauk
ti per Atlantiką ėmė lygiai 
aštuoniolika dienų. Stockhol- 
me sėdėjau ir laukiau dvi sa
vaites. Paskui laivu į Helsin
kį, iš Helsinkio traukiniu į 
Leningradą, iš Leningrado 
lėktuvu į Rygą, o iš Rygos vėl 
lėktuvu į Lietuvą. (Mat, oras 
pasitaikė labai žiaurus, Vil
nius mūsų lėktuvo negalėjo 
priimti, tai nutarabanijo į Ry
gą).

Važiuoju į Lietuvą skatina
mas ir traukiamas įvairiausių 

I minčių, giliausių jausmų. Ma- 
’ čiau aš ją tuojau po karo. 

, t Mačiau ją- baisiai sugriautą, 
j. išvargintą, sužalotą. Sugrįžęs 

savo įspūdžius baigiau:
i “Pavažinėti pokarinėje Eu- 

/A3* ropoję, pamatyti karo su
griautą Lietuvą buvo didelis

* ir įspūdingas patyrimlas. Ir 
kelionė, ir įgytieji įspūdžiai 

f \ nebeišdils iš mano atminties.
> Galvoju dabar: Kas bus po 

i J V keleto metų nuo dabar? Kas 
ir kaip pasikeis? Koks tada 
bus Lietuvos gyvenimas, ko
kios bus jos žmonių nuotai

ki kos? Svarbu ir įdomu bus pa
matyti. Bet ar beturėsiu pro
gą? Išleisdami draugai sakė: 
Už kelerių metų viskas bus 
kitaip, atvažiuosi ir neatpa
žinsi Lietuvos. Ji bus prikel
ta iš griuvėsių. Joje klestės 
naujasis gyvenimas.

Aš jais tvirtai tikiu. Tik 
abejoju, ar man beteks tą as
meniškai pamatyti. O gal 
teks... Ką gi gali žinoti. Bent 
jau visuomet pasiliks mano 
giliausias troškimas pamatyti 
ir palyginti, kas buvo, ką ma- 

I a čiau 1946 metais, ir kas yra 
dabar (kada?).”

(“Laisvė”, 1946 m. liepos 
J? 3 d.).

Ir štai dabar ta proga pa
sitaiko, tasai mano giliausias 
troškimas išsipildė.

Pasakysiu: nemaniau, jog 
reikės taip ilgai laukti, nema
niau, jog prabėgs net dvide- 

\ šimt metų. Kartais būdavo,
Į metų naštai sunkėjant, gims-

7 ta galvoje mintis, jog taip ir 
nebeteks sugrįžti ir dar kar
tą pavaikštinėti gimtąja že
me ir savo akimis pamatyti 

jį jos miestus, jos laukus, jos f žmones.
Kaip nesvietiškai džiaugiuo

si, šios laimingos dienos su
laukęs!

į' į Bet ką ten rasiu ? Ką ten 
pamatysiu? Kaip galvoje ir 
širdyje atsispindės dabartinis 

į Lietuvos gyvenimas anais lai- 
* '*• kais parsivežtų baisių vaizdų 

šviesoje ?
Minčių mintys neduoda ra- 

I mybės. Veltui pastangos jo
mis nusikratyti.

Tiesa, jau šimtai gerų drau
gų, “Laisvės” skaitytojų ir

(Tąsa 5-ame pusi.)

Komandierius nori daugiau 
jėgų Vietnamo karui ‘laimėti’ 

[•]-----------------------------------------------------------------Honolulu, Filipinai.—Čio
nai laikosi vyriausias Jung
tinių Valstijų militarinių 
jėgų Vietname komandie
rius generolas William C. 
Westmorelandas. Jis pa
reiškė, kad jis nepasitenki
nęs dabartinėmis militari- 
nėmis jėgomis. Jis davė su
prasti, kad jis nebus pasi
tenkinęs, jei dabartinė jėga, 
susidedanti iš 286,000 vy
rų, ir būtų gerokai pakel- 

i ta iki 400,000. Toli gražu, 
girdi, dar būtų nepakanka
ma laimėjimui šio karo.

Bet gen. Westmoreland 
atsisakė pasakyti, kiek, jo 
supratimu, reikėtų kareivių 
karo laimėjimui. Girdi, pri
klausys nuo sąlygų. Jis sa
ko, kad nėra ir negali būti 
nustatyto skaičiaus.

Jis taipgi paneigė tuos, 
kurie sako, kad Amerika 
praranda daugiau lėktuvų, 
negu buvo iš anksto numa
tyta. kai buvo pradėta bom
barduoti Šiaurės Vietna
mą. Jis davė suprasti, kad 
bombardavimas bus tęsia
mas ir plečiamas.

Lynda B. Johnson, Lucės 
Nugentienės vyresnė sesuo, 
ieškanti darbo New Yorke, 
norinti dirbti laikraščių re
dakcijose. Lyndą, kaip kad 
ir jos seserį, lydi specialūs 
sargai ir garsinimai spau
doje.

Washingtonas. — Valdžia 
nutarė, kad dvidolerinės bu- 
maškos nebebus spausdina
mos, išnyks iš cirkuliacijos. 
Jos buvo pradėtos spaus
dinti 1776 metais ir iki šiol 
išsilaikė. Pripažinta, kad 
dvidolerinės bumaškos ne- 
nepatogios ir žmonių ne
mėgstamos.

Paryžius. — Pr ancūzi i os 
valstybinė televizija atsisa
kė perduoti sekret o r i a u s 
Rusko kalbą anie Vietnamo 
karą. Tuo labai įsižeidusi 
Amerikos ambasada. Gal 
dar Valstybės Departamen
tas užprotestuosiąs.

Madridas. — Ispanija ga
vo iš Jungtinių Valstijų 6 
helikopterius.

Atstovų Butas priėmė, Prez. F. D. Rooseveltas 
bet Senate užkliuvo turėjęs ir “meilužę”

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Butas didele 
balsų dauguma priėmė nau
ją civilinių teisių bilių, ku
ris taikomas prieš diskrimi
naciją pardavime ir nuoma
vime gyvenamųjų namų. 
Bet senate biliui opozicija 
tokia tvirta, kad pats biliaus 
svarstymas tapo atidėtas. O 
dalykas tame, kad bilius tu
ri pereiti per Teisminio Ko
miteto rankas, kuriame pie
tinių valstijų senatoriai la
bai galingi.

Biliaus šalininkai su se
natoriumi Mansfieldu prieš
akyje ruošiasi kovoti, kad 
bilius nepatektų j šio komi
teto rankas, o eitu tiesiai 
viso Senato aptarimui ir 
priėmimui. Tačiau abejo
dama, ar jiems pavyks tą 
seniai įsigyvenusią proce
dūrą pakeisti.

Mr. Jonathan Daniels pa
rašė knygą anie buvusi pre
zidentą Franklin Delano 
Rooseveltą, kurioje skaity
tojai ras didelę sensaciją. 
Daniel savo knygoje teigia, 
kad Rooseveltas slaptai ir 
intimiai draugavęs (ro
man savęs) su Lucy Page 
Mercer, kuri vienu laiku 
buvo Rooseveltienės socia
linė sekretorė. Jis sako, 
kad Mrs. Rooseveltienė la
bai navy dėjusi, bet nieko 
negalėjusi padaryti. Kai 
prezidentas mirė 1945 me
tais, tai prie jo lovos buvo 
ne jo žmona, bet Lucy 
Mercer.

Kadangi visi trys jau se
niai mirę, tai jie prieš Da- 
nielso knygą ir joje dėsto
mas istorijas negali užpro
testuoti. Na, o tokia sen
sacija labai padės jo kny
gos platinimuisi.

Persergsti Kambodžą
Tokio. —. Čia ateinančios 

žinios iš Kinijos sako, kad 
Kinijos valdžia pas i u n t ė 
Kamb o d ž a i persergėjimą 
prieš Jungtines Amerikos 
Valstijas. Notoje sakoma, 
kad Amerika negalima pa
sitikėti, kad ji nepaiso 
Kam b o d ž o s neutraliteto, 
kiniečiai nurodo, kad geri
nimas santykių su Ameri
ka tiktai pakenktų Kambo
džos interesams.

Kaip žinia, tarp Kambo
džos ir Jungtinių Valstijų 
diplomatiniai ryšiai yra 
nutraukti. Kalbama apie 
jų atsteigimą. Tuo reikalu 
prezidentas Johnsonas siun
čia į Kambodžą, ambasado
rių Harrimaną.

Rabinai skundžiasi
New Yorkas. — Iš Tary

bų Sąjungos sugrįžo 22 ra
binai. Jų vadas — rabinas 
Liebernas. Ju pranešimas 
antitarybinis. Jie skundžia
si žydu religiniu gyveni
mu. Tas gyvenimas esąs 
labai sumenkęs. Į sinago
gas, kur jie kalbėdavo, su
sirinkdavo tik seneliai. Jau
ni žmonės nepasirodvdavo. 
Mat, iie gražiai apsieina ir 
be religiškų prietarų.

Maskva. — Išleista kny
ga, susidedanti iš pasakų, 
paimtų iš biblijos. Jos ti
ražas —100,000 egzemplio
rių.

Rockefelleris jau 
rinkinių kampanijoje
Albany. — Gubernatorius 

Rockefelleris jau rimtai 
pradėjo savo rinkimu kam
paniją. Ypač jam džiugu, 
kad tarp demokratų verda 
“košė” ir kad jie dar neži
no, kas bus jų kandidatu.

Rockefelleris jau atidarė 
penkis rinkimų kampanijos 
centrus New Yorko mieste. 
O vėliau dar 20 tokių cent
rų atidarysiąs. Taipgi jis 
jau važinėja po visą vals
tiją su maršutu ir agituo
ja už savo kandidatūrą. O 
senatorių Javits jis pasisky
rė savo rinkimų kampani
jos vedėju.

Gal nekandidatuos, nes 
priešingas JAV politikai

United Nations, N. Y. — 
Dabartinis Jungtinių Tau
tų sekre torius U Thant 
dar atidėlioja apsiėmimą 
kandidatuoti antram termi
nui. Sakoma, kad Thant 
priešingas Jungtinių Vals
tijų politikai ir karui Viet
name, ir todėl abejoja, ar 
gerai būtų, jeigu jis vėl pa
siliktų šios pasaulinės orga
nizacijos seki’ e t o r i u m i. 
Ypatingai, sako, Thant nu
siskundžia, kad jis negauna 
iš Amerikos pusės pritari
mo jo planui dėl baigimo 
karo Vietname. Jis su pa
sibaisėjimu žiūri į k a r o 
plėtimą.

Amerikos jėgos ruošias puiti 
P. Vietnamo “ryžių aruodą”

Saigonas.—Amerikos ka
ro strategai, sakoma, jau 
yra sudarę planą dideliam 
ir gal “lemiamam” žygiui į 
Mekong River sriti, į taip 
vadinamą Pietų Vietnamo 
“ryžių aruodą.” Pasirodo, 
kad beveik visame šiame 
rajone iki šiol viešpatauja 
Liaudies Išsilaisvinimo 
Fronto jėgos. O tai bene 
svarbiausia sritis visoje ša
lyje. Mat, čionai labai su
koncentruotas ir išvystytas 
ryžių auginimas, o ryžiai— 
svarbiausia Vietnam iečių 
maisto dalis. “Išlaisvini
mas” rajono reikštų didelį 
laimėjimą Pietų Vietnamo 
valdžiai ir Amerikos jė
goms.

Taipgi skelbiama, kad iki *

šiol šiame rajone išimtinai 
veikė tiktai Pietų Vietnamo 
militarinės jėgos, o ameri
kiečiai buvo tik “patarė
jai.” Dabar gi į kovą įsi
trauks ir Amerikos jėgos.

Kiek amerikiečių bus pa
siųsta arba reikės šiam 
frontui, aišku, neskelbiama. 
Galimas daiktas, kad reikės 
didelių jėgų, nes sąlygos 
moderniškam karui tuose 
pelkynuose labai nepalan
kios. Spėjama, kad liaudie- 
čiai yra gerai isitvirtinę, ir 
be žiaurių ir iškaštingų mū
šių Mekong River slėnio 
“išlaisvinimas” n e į m, a no
mas. Bet iš strateginio 
taškaregio amerikieč i a m s 
esą nebegalima pasitenkin
ti dabartine padėtimi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš Clinton, N. J., pataisų 

kalėjimo pabėgo keturios 
jaunos moterys, viena jų 
nuteista už dal y v a v i m ą 
žmogžudystėje. Nusikalti
mų s jos buvo padariusios 
būdamos apsvaigintos nar
kotikų nuodais. Dabar 
joms, jei pagaus, pridės 
daugiau metų už apmušimą 
sargybinės ir už pabėgimą.

New Yorkas. — Tymste- 
rių (sunkvežimių vairuoto
jų) unijos lokalas 237 lai
mėjo teisę derybose atsto
vauti miesto gatvių valyto- 
jus. Unija žada tuojau 
miesto valdžiai pateikti rei
kalavimą algas pakelti.

Negrų judėjimo vadai labai 
pasipiktinę kaltinimais

Cleveland, Ohio. — šio? 
miesto negrų bendruomenės 
vadai griežtai atmeta ir 
pasmerkia kaltinimą, kad 
jų judėjimas prieš diskri
minaciją esąs darbas iš kur 
nors pribuvusių agitatorių. 
Kaip žinia, taip vadinama 
reakcininkų sudaryta 
“džiurė” tokį kaltinimą su
galvojo. Taipgi valstijos 
gubernatorius Rhodes sako, 
kad ir jis pradėsiąs tyrinė
ti, ar iš tikiųjų įvykusios 
riaušės buvo agi t a t o r i ų 
darbas.

Negrų vadas Bertram F. 
Gardner sako, kad visos 
šios pastangos, visi šie kal
tinimai yra tik baltųjų ban
dymas nukreipti dėmesį 
nuo tikrųjų nerimo priežas
čių. Jis sako, kad visų šių 
įvykių pagrindas buvo ir 
vra socialinėse sąlygose. 
Tiesiog baisi padėtis vieš
patauja Clevelando East 
Side nėgių kolonijoje.

Iki šiol jau keturi negrai 
užmušti. Savo laiku į mies
tą buvo atsiųsta “riaušėms 
malšinti” daugiau kaip 2,- 
000 valstijos milicijos.

Prezidentas įsakė 
ištirti “klaidą”

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasiuntė 
Amerikos karinių jėgų ko
mandai Vietname įsakymą, 
kad ji ištirtų, kaip ten at
sitiko, kad vienas kaimas 
buvo subombar duotas ir 
kad tiek daug civilinių žmo
nių žuvo. Jis nori žinoti, 
ar kas nors toje apylinkė
je matė partizanus, kai bu
vo nutarta kaimą sunaikin-
ti?

Kaip žinia, didelė užmuš
tų ir sužeistų dauguma su
sideda iš moterų ir vaikų.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia siunčia į pietų 
Vietnamą Amerikai pagal
bą formoje ligoninės laivo 
su vaistais ir patarnauto
jais. Ji užginčija, kad tai 
yra tuo pat kartu ir įsi
traukimas į karą.

San Quentin, Calif., kalė
jimo mirties kamerose yra 
60 asmenų, bet žada atida
ryti dar kitą kamerų eilę 
ir sutalpinti 90 numarini
mui nuteistųjų žmonių.

Rainier Kongehl, 27 me
tų, keturių vąikų tėvas, ta
po nušautas darbe Jamai
kos kepykloje. Sako, ji mir
tinai pašovė bendradarbis 
įpuolęs desperacijon dėl at
statymo iš darbo.

I Paryžius. — Lėktuvo ne
laimėje žuvo šeši žmonės. 
Penki jų buvo Prancūzijos 
Atominės Energijos Komi
sijos darbuotojai.

Ottawa, Canada. — Ne
baigtas tiltas sugriuvo ir 
užmušė 5 darbininkus, o 50 
sužeidė. Į tilto statybą jau 
buvo įdėta pustrečio mili
jono dolerių.

Tokio. — Ambasadorius 
Reischauer, kuris pasitrau
kia iš tos vietos, viešai pra
dėjo kritikuoti prezidento 
Johnsono politiką Vietna
me.

Detroit, Mich. — Policija 
sulaikė penkis jaunuolius 
—tris vaikinus ir dvi mer
ginas. Jiems primetamas 
ruošimasis vartoti terorą 
prieš negrus.

Los Angeles/— Californi- 
jos Demokratų partijos ko
mitetas išleido rinkiminę 29 
puslapių brošiūrą. Joje nu
rodoma, kad respublikonų 
kand i d a t a s į gubernato
riaus postą Ronald Reagan 
yra birčistas, kraštutinis 
reakcininkas.

Philadelphia, Pa.—Penn- 
sylvanijos universiteto stu
dentai ir profesoriai reika- 
auja, kad būtų likviduotas 
taip vadinamas Coopera
tive Research institutas, 
nes sužinota, kad jis pade
da Pentagonui vystyti ir 
tobulinti chemiškus karo 
pabūklus.

Chicago, Ill. — Automobi
lio nelaimėje susižeidė ar
kivyskupas Patrick Cody. 
Perskelta kaktą reikėjo su
siūti. Šiaip jis, sako, jau
čiasi gerai.

Chesterfield, Ill. — Rug
piūčio 10 d. čionai lėktuvo 
nelaimėjo žuvo 3 žmonės.

Korėjiečiai giriasi 
nugalėję liaudiečius
Saigonas.—Praėjusią sa

vaitę taip vadinamose Pie
tų Viet namo “lygumose” 
įvyko aštrių mūšių. Pasiro
do, kad juose dalyvavo ir 
Pietinės Korėjos armijos 
dalinys. Korėjiečiai giria
si, kad viename tokių mū
šių jie užmušė 172 liaudie
čius, o šešis paėmė į ne
laisvę. Jų gi nuostoliai bu
vo labai “maži.”

Apsiginklavo, ginsis
Milwaukee, Wis. — Neg

rų organizacijos National 
Assoc i a t i o n for the Ad
vancement of Colored Peo
ple jaunimo taryba nutarė 
ginti organizacijos raštinę. 
Mat, prieš kiek laiko į raš
tine buvo įmesta bomba. 
Dabar apsiginklavę jaunuo
liai raštinę saugo dieną ir 
naktį. Jie jėga ginsis, jei
gu bus užpulti.

Policijai nepatinka, bet dis- 
trikto prokuroras O’Con
nell sako, kad nėra tokio 
įstatymo, kuris uždraustų 
raštinėje laikyti užtaisytus 
ginklus.

Jau penkios moterys 
misteriškai nužudytos
Asbury Park, N. J.—Pra

ėjusį trečiadieni brutališkai 
nužudyta Mrs. Dorothy Mc
Kenzie, 44 metų keturių 
vaikų motina. Lavonas ras
tas jos pačios automobily
je.

Tai jau penkta moteris 
šitaip biauriai nužudyta 
šioje apylinkėje nuo šių me
tų pradžios. Policija ieško 
žmogžudžio ar žmogžudžiu, 
bet kol kas pastangos vel
tui. Kadangi visos penkios 
moterys daugmaž panašios 
išvaizdos, tai labai galimas 
daiktas, kad jos visos yra 
vieno ir to paties žmogžu
džio aukos.

Baltimore, Md. — FBI 
agentai suareštavo 34 metu 
Joseph Fore. Sakoma, kad 
jis pavogė ir norėjo parduo
ti tam tikrus didžiosios Du 
Pont kompanijos gamybos 
procesų dokumentus. Jis už 
juos siekęs gauti tris mili
jonus dolerių.

Visas kaimas nukentės
Tananarive, Madagaska

ras. — Prieš 4 metus čia 
buvo užmuštas žmogus. Vi
sas kaimas susitarė niekam 
nieko anie tai nesakyti. Da
bar policija .suareštavo vi
sus kaimo gyventojus — 60 
žmonių. Visi bus baudžia
mi už sąmokslą tylėti.

i
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Gyvenimas vis sunkėja
GYVENIMO PRODUKTŲ KAINOS smarkiai kyla 

ir kyla. Keliamos kainos duonai, pienui, na, ir mėsai. 
Vadinasi, darbo žmogaus gyvenimas darosi vis sunkes
nis. Ypatingai sunkėja buitis tų žmonių, kurie privers
ti gyventi iš pensijų.

Ką gi daro mūsų valdžia? Imame Niujorko vals
tiją ir Niujorko miestą. Rėkiama, šaukiama, kad gir
di, reikią ištirti, kas kaltas dėl gyvenimo produktų kai
nų pakėlimo. Girdi, kai viskas būsią ištirta,—gal už 
keleto mėnesių, — tada bus paskelbta viešai ir “žmo
nės matys kaltininkus.” Bet nedrįstama sakyti, kad kai
nos bus sumažintos, kad jos bus atstumtos atgal, kur 
buvo, sakysime, su 1966 metų pradžia.

Įstatymų leidėjai ir valdininkai tai gerai žino, ir 
todėl patys stengiasi kuo greičiausiai sau algas pasikelti. 
Niujorko miesto tarybos nariai pasikėlė sau algas. Da
bar jau labai karštai kalbama, kad reikią ir Niujorko 
miesto valdininkams pakelti “nors” po 15% algas!..

Ir visa tai daroma tučtuojau po to, kada Niujorko 
miesto žmonės buvo apdėti naujais mokesčiais (taksais), 
kada Niujorko valstijos ir Niujorko miesto valdovai 
tėškė smūgį mūsų miesto biednuomenei, pakeldami va- 
žiuotės fėrą nuo 15 iki 20 centų!

Jie keliasi sau algas; jie kelia kitiems taksus; jie kelia 
kainas ant visokių pragyvenimo produktų, jie daro visa, 
kad apluptų ypatingai darbo žmones, tuos, kurie ma
žiausiai turi, kad iš to viso jiems liktų daugiau.

Gyvename tokioje santvarkoje, kur kiekvienas gro
bia tik sau, tik sau, neatsižvelgdamas į kitą, į silp
nesnį jį. Tai panašu į raistinę būklę.

Tai kaip gi ten iš tikrųjų esama?
TIE AMERIKIEČIAI, kurie mėgsta klausytis ra

diju paduodamų žinių, puikiai žino, kad JAV kariai 
Vietname Liaudies fronto karius—šalies gynėjus, muša 
šimtais ir net tūkstančiais kasdien. Spauda rašo tą pa
tį. Per televiziją paduodamos žinios skamba panašiai: 
tiek ir tiek šiandien komunistų buvo užmušta, o ame
rikiečių nuostoliai—maži.

To neužtenka. Mūsų šalies lėktuvai sėja ugnį ir ant 
Šiaurės Vietnamo. Žinios nesako, kad toji ugnis pra
žudo daug nekaltų žmonių. Žinios sako, kad iš bom- 

‘-bonešių sėjamoji ugnis naikinanti kelius, tiltus, fabrikus, 
gaminančius amuniciją, ir t. t. Skelbiama, kad naikina
mi Šiaurės Vietnamo kariuomenės koncentracijos punk- 

‘ tai, kad jie negalėtų persikelti į Pietų Vietnamą, kad 
negalėtų padėti liaudiečiam^ ginti savo krašto laisvę.

Ir štai, po kelių ilgų mūšių, po daugybės tokių puo- 
• limų, New Yorko Times korespondentas Charles Mohr 
praneša iš Saigono, kad Pietų Vietnamo liaudiečių ka
rinės jėgos auga, didėja! Dabar, pasak amerikinių žvalgų 
pranešimų, liaudiečiai turį 282,000 žmonių fronte, gi 
liepos mėnesį teturėjo 271,000...

Paduodame korespondento Mohro skaičius žodis 
žodin:

“The new intelligence estimate of 282,000 enemy 
troops compares with 286,000 from the United States, 
29,000 from other allied nations (mostly South Koreans) 
and 614,000 South Vietnamese—275,000 in the army, the 
rest in paramilitary units. (“The New York Times” 
s. m. rugpjūčio 10 d.)

Kaip matome, amerikiečių, Saigono valdžios ir jų 
“talkininkų” armijos sudaro apie tris kartus tiek ka
rių, kiek liaudiečių, ir šios ąrmijos pieko negali pada
ryti, negali jų nugalėti!

Dabar jau skelbiama, kad su šių metų pabaiga JAV 
Vietname turės net 400,000 karių.

Mes sakėme ir sakome: JAV karas Vietname yra 
nemoralus, neteisingas ir nereikalingas. Jis turi būti 
tuojau baigtas. Reikia grąžinti mūsų šalies sūnus namo 
tuojau. " .

Didžiausias pasaulyje viešbutis
Maskvoje, netoli Istorinio 

: muziejaus, (buvusios Va- 
siliovkos katedros), baigia 
statyti 12-os aukštų vieš
butį “Rosija.” Jis pastaty- 

. tas, kąip iš keturių sienų 
* pastatų. Viduryje ir aplink 

įp v yra parkai, taip, kad iš vi- 
I ' sų kambarių langai yra į 
1 -parkus. Viso yra 3,182 

kambariai, galės įtalpinti 
6,890 svečių. Bus įrengtos 
penkios valgyklos ir kelios 
kavinės, kuriose galės val- 

;. gyti 4,000 žmonių vienu 
.kartu.

Viešbutyje veiks 93 keltu-

vai. Bus teatras, jo įtal
pa — 1,500 žmonių, o prie 
viešbučio bus vietą pasta
tymui 1,500 automobilių. 
Jį baigs 1966 m.

Tai bus didžiausias pa
saulyje viešbutis. Tarybų 
Sąjungoje dar 30 kitų mies
tų stato viešbučius. Kijeve 
stato 21-o aukšto viešbutį, 
kuriame bus 4 8 0 kamba
rių. Tiflise jau baigė. 20- 
ties aukštų su 500 kamba
rių viešbutį. Kiti yra sta
tomi Leningrade, Soči, Jal
toje, Rygoje, Kurske, Mins
ke ir kituose miestuose.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KAS DĖJOSI HIROSIMOJ 
RUGPIŪČIO 6 DIENA

Kaip žinia, rugpjūčio 6 
d. sukako 21-neri metai, kai 
buvo mesta atominė bomba 
ant Japonijos miesto Hiro- 
šima. Kaipgi Japonijos 
žmonės šiemet tą dieną at
žymėjo pačiame Hirosimos 
mieste? Tarybinės spaudos 
korespondentas G. Gavri- 
lenka Japonijoje duoda to
kį vaizdą:

Dešimtys tūkstančių Hiro
simos gyventojų, visų Japo
nijos rajonų atstovai susirin
ko šiandien rytą Hirošimos 
Taikos parke pagerbti tautie
čių, kurie prieš 21 metus žu
vo nuo Amerikos atomines 
bombos. 8 vai. 15 min. į ato
minio bombardavimo aukų 
atminimo gedulo minėjimą 
susirinko daugiatūkstantinės 
žmonių masės, kurių tylą trik
do tik varpo skambesys.

Hirošimos meras Sindzas 
Hamajis pagal tradiciją pa
pildė atominio sprogimo aukų 
sąrašus, kurie saugomi po 
antkapiu parke. 550 naujų 
vardų prisidėjo šiemet prie 
šio liūdno sąrašo. Prie antka
pio padedami miesto mero, 
prefektūros gubernatoriaus, 
nuo atominės bombos nuken
tėjusiųjų vainikai. Iškilmin
gai skamba vargonai.

Hirošimos meras Hamajis 
kreipiasi į susirinkusiuosius 
‘‘Taikos atsišaukimu”. Jis 
primena tragišką staigią de
šimčių tūkstančių miesto pi
liečių pražūtį 1945 metų rug- 
piūčio 6 d., kalba apie pavo
jų, kuris dabar yra pasaulyje 
ryšium su Vietnamo karu, ir 
ragina viso pasaulio žmones 
stiprinti taiką.

Pasibaigus mero kalbai, į 
Hirošimos dangų iškyla tūks
tančiai balandžių, berniukų 
choras dainuoja dainą, kuri 
raginą kovoti už branduolinio 
ginklo uždraudimą.

Skaitomas ministro pirmi
ninko Šato, abejų Japonijos 
parlamento rūmų pirmininkų, 
Hirošimos gubernatoriaus laiš
kas.

Tarp garbės svečių, kurie 
dalyvavo gedulo minėjime, 
buvo Japonijos Socialistų par
tijos pirmininkas Sasakis, Ja
ponijos Socialistų partijos ge
neralinis sekretorius Narita, 
Japonijos Komunistų partijos 
pirmininkas Nosaka, Japoni
jos parlamento deputatai. Ge
dulo minėjime dalyvavo taip 
pat užsienio delegatai, kurie 
yra atvykę į kasmet Hiroši- 
moje vykstančias konferenci
jas už atominio ir vandenili
nio ginklo uždraudimą.

NAFTA—ALIEJUS 
KRYME

Kryme tapo surasti naf- 
tos-aliejaus šaltiniai ir jie 
jau pradėti eksploatuoti. 
Štai ką rašo žinių agen
tūra TASS:

Pirmą kartą Krymo pusia
salyje iš vadinamųjų eoceno 

Trakai. Galvės pžere vasaros popietė (M- Baranausko n uotu.)

nuogulų ištryško pramoninės 
naftos fontanas.

— Geologų ieškojimai, ku
rie vyksta eilė metų, pasibai
gė dideliu laimėjimu, — pa
sakė TASS-o korespondentui 
Krymo naftos ir dujų žvalgy
mo tresto vyriausiasis geolo
gas V. Gordijevičius.— Nafta 
pakyla į paviršių iš 2,800 me
trų gilumoje išgręžto gręži
nio Nr. 19. “Juodojo aukso” 
kokybė labai gera, ir jis vi
sai tinka pramonei.

Naujas naftingasis rajonas 
labai perspektyvus. Naftos ir 
dujų telkinių ieškojimai Ker- 
čės pusiasalio Maskaro ploto 
gilumų horizontalėse intensy
vėja. Numatoma rugpjūčio 
mėnesį paleisti dar du gręži
nius.

Kerče, rugpiūčio 4 d.

J. KADARAS APIE 
VENGRIJOS POLITIKĄ

Tarybinėje spaudoje skai
tome tokį pranešimą iš 
Vengrijos Liaudies Respu
blikos sostinės Budapešto:

Su visomis kitomis socialis
tinėmis šalimis Vengriją vie
nija bendri pagrindiniai inte
resai ir tikslai. Savitarpio 
nauda ir draugiška pagalba 
toks yra pagrindas, kuriuo re
miasi geri santykiai su šiomis 
šalimis, ir mes siekiame nuo
lat gerinti šiuos santykius, pa
reiškė VSDP CK Pirmasis se
kretorius Janošas Kadaras, 
duodamas Amerikos agentū
ros J PI (United Press Inter
national) korespondentui in
terviu, kuris išspausdintas 
1 a i k rašty j e “ Ne ps ab a d ša g”.

Kaip praneša agentūra M- 
TI, J. Kadaras taip pat pažy
mėjo, kad Vengrijos santy
kiai su Azijos ir Afrikos ša
limis, taip pat su Indija, JAR 
ir Alžyru, vystomi nepapras
tai palankiai, o kartu norma
lizuojami ir vystomi santykiai 
su kapitalistinėmis Vakarų 
šalimis. , . x •

Deja, pareiškę Kadaras, iki 
šiol mes neįstengėme suregu
liuoti savo santykių su Jung
tinėmis Valstijomis taip, kad 
tai atitiktų tiek Amerikos, tiek 
ir mūsų tautos interesus. Tai 
paaiškinama tuo, pabrėžė Ka
daras, kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė vykdo diskrimina
vimo politiką prieš Vengriją 
ir negerbia visuotinai pripa
žintų valstybių savitarpio san
tykių principų ir normų.

Paklaustas, kaip taikaus 
sambūvio politika derinama 
su nacionalinio išsivadavimo 
judėjimų rėmimu, Kadaras 
pasakė: taikaus sambūvio 
principas nėra priemonė regu
liuoti santykiams tarp išnau
dotojų ir išnaudojamųjų, ko
lonizatorių ir engiamųjų, ag
resorių ir jų aukų. Šis prin
cipas pagrindžia valstybinius 
santykius tarp šalių, turinčių 
skirtingas socialines sistemas. 
Mes remiame tuos, kurie iš
naudojami, tuos, kurie kenčia 
kolonijinę priespaudą, kurie 
tampa agresijos auka, kurie 
kovoja už nacionalinę nepri
klausomybę.

Kadangi jų kovą mes laiko

me teisėta, mes taip pat lai
kome teisėtu dalyku juos rem
ti. Kai dėl kurios nors šalies 
vidaus klausimų, tai mes su 
jais neturime nieko bendro ir 
neturime teisės kištis.

Kadaras paaiškino, kad 
Vengrijos Liaudies Respubli
ka remia idėją, jog karinius 
blokus reikia likviduoti. Ta
čiau, jeigu egzistuoja NATO, 
reikia stiprinti Varšuvos su
tartį.

Atsakydamas į klausimą, 
Janošas Kadaras nurodė, kad 
socialistinių šalių vyriausybės, 
kurios savo pareiškimuose įsi
pareigojo padėti Vietnamui, 
yra pasirengusios leisti savo 
piliečiams vykti ten ir kautis 
savanoriais, kai tik Vietnamo 
Demokratinės Respublikos vy
riausybė tai laikys reikalinga 
ir kreipsis su atitinkamu pra
šymu.

Naujo pasaulinio karo gali
ma išvengti, pasakė baigda
mas J. Kadaras. Tam reikia 
laikytis tarptautinės teisės 
nuostatų, padaryti galą agre
sijai ir tuojau pat nutraukti 
agresiją prieš vietnamiečių 
tautą; nereikia leisti toliau 
plisti atominiam ginklui, rei
kia nutraukti ginklavimosi 
varžybas ir stoti į nusiginkla- 
mo kelią. Pasaulyje įsiviešpa
taus pasitikėjimas tik tada, 
jeigu šalys, suinteresuotos į- 
vairiomis problemomis, sės už 
stalo jų spręsti, nuoširdžiai 
siekdamos susitarti.

Atsilikę parapijonys 
išvijo teisų kunigą

Meksikoje, Acajucan sri
tyje, apie tūkstantis apga
vikų suk u r s t y t ų tamsių 
farmerių sukilo prieš savo 
parapijos kunigą. Tūli net 
grasino linču, pagaliau pa
sitenkino išvijimu iš parei
gų toje parapijoje. Už ką?

Priežastį išaiškino vietos 
policija:

Apie penkerius metus kai
me gulėjo audros išverstas 
didelis senas medis. Nese
niai po žaibų audros skaistų 
rytą pamatė, kad medis 
jau vėl stovi.

“Stebuklas,” “stebuklas,” 
šūkalojo vieni, o kiti jais 
patikėjo, pradėjo į medį 
melstis. Jie prašė kunigą 
po medžiu pastatyti koply
čią ir ten laikyti mišias.

•—Stebuklo nėra, — sakė 
kunigas. Jis atsisakė netie
są skelbti, bandė įvykį išaiš
kinti. Bet kas čia leis moks
linį aiškinimą, kuomet ste
buklai kai kam gerai apsi
mokėtų. Teisingasis kuni
gas turėjo kaimą apleisti.

Ko reikia, tai reikia! Vie
nos švedų gyvenvietės laik
raštyje išspausdintas toks 
pasiskelbimas: Ieškau va
sarinės žmonos, 30-35 metų.

Vatikane gyvenančiųjų 
lietuvių dvasininkų mėgia
miausias arkliukas, kuriuo 
joja beveik visose radijo 
laidose, kad, gLdi, Lietu
voje persekiojami kunigai, 
buvę vienuoliai, tikintieji. 
Praėjusiais metais per Va
tikano radiją kalbėdamas 
prelatas P. Juras katalikiš
kai įrodinėjo ir teigė, jog 
“tiesa,” o ne melas, kad 
Lietuvoje kankinami kuni
gai, o “...visiems tikintie
siems įvairiais būdais ken
kiama.”

Po kelių dienų kitas “tie
sos” pranašas sutanoje — 
vysk. P. Brazys — nesigė- 
dindamas kartojo sekan
čiai:

“Jie 'ateistai — A. P.) 
mėgsa kalbėti apie taiką, 
bet persekioja tikinčiuo
sius politinėmis ir polici
nėmis priemonėmis.” 
Neblogiau melo srautą 

pila ir šiais metais. Kaž
koks V. Vingilis per tą pa
tį radiją kartojo, kad “į ti
kintį žmogų žiūrima su pa
nieka viešajame gyvenime, 
kolūkyje, fabrike, tarnybo
je, ir net tada, kai jie sa
vo pareigas atlieka geriau 
už kitus.”

Pasiklausius tokios “šven
tos” kalbos iš Vatikano ir 
pagalvoji, kokios žemos mo
ralės, niekingi, visokiems 
juodiems darbams, apmoka
miems vadi namais Judo 
grašiais, pasiryžę tie žmo
nės. Prelatas P. Juras, 
vysk. P. Brazys katalikų 
hierarchijoje užima aukš
tas vietas. Tačiau jų kal
bos, tas melas, tie nepagrįs
ti teigimai mums, Lietuvoje 
gyvenantiems, dar kartą 
patvirtina, kad žmonės pa
bėgę iŠ tėvynės, bijodami 
net savo ganomųjų avelių, 
yra be sąžinės, be širdies ir 
viskam pasiryžę.

Jei nors krislelį turėtų 
širdyje jausmo objektyviai 
tiesai, jie nemeluotų, nemė
gintų kalbėti to, ko tikrai 
nežino, ir ko nėra ir negali 
būti.

Tačiau jų tikslas aiškus— 
suklaidinti užsienyje gyve
nančius lietuvius tikinčiuo
sius, jų sąmonėje skiepyti 
neapykantą tarybinei san
tvarkai, Lietuvoje pasiliku- 
siems ir dirbantiems lietu
viams, kad geriau dvasi
ninkams eitųsi “vadavimo” 
biznis, kad visi matytų, jog 
tik jie — dvasininkai — ko
voja už tikėjimą, lietuvybę 
ir t. t. Gal užsienio lietuviai 
ir tiki tokiomis kalbomis, 
bet Tarybų Lietuvos tikin
tieji gerai žino šią “šven
tąją tiesą” ir iš jos juokiasi. 
Štai Šiaulių rajone kiekvie
ną sekmadienį, o ir darbo 
dienomis rytais ir vakarais 
tikintieji eina melstis į vie
ną iš 15 katalikų bažnyčių, 
pravoslavai į 2 c e r k v e § . 
Bažnyčios, kaip ir kolūkiai, 
naudojasi elektros energija 
iš valstybinio tinklo, per
kasi rpedžiagas remontui. 
Kužių, Kuršėnų ir Kairių 
katalikų bažnyčios, nuken
tėjusios karo metu,—atsta
tytos.

Kunigai naudojasi viso
mis teisėmis, skirtomis dar
bo žmonėms. Nemokamai 
gydomi ligoninėse, sanato
rijose, poilsiauja Palangoje, 
D r u s k i n Inkuose, naudo
jasi valst y h i n i u trans
portu, spauda, biblioteko
mis, lanko kino ir dramos 
teatrus. Visų bažnyčių kle
bonai ir vikarai turi klebo
nijas ar gyvena pas tikin
čiuosius (kaip jie tarp sa
vęs susitaria), naud o j a s i 

namuose elektra, radiju, te- 
levizija, kai kurie butus te- ' 
lefonizavo, kaip Kurtuvėnų 
bažnyčios klebonas, S. Ka- 
dys, Paliepęs B. Jarošaus- 
kas ir k t. Turi savo leng
vas mašinas Meškuičių baž- \ 
nyčios klebonas P. Dumšė, 
Bazilionių — V. Griganavi- 
čius ir eilė kitų.

Dvasininkams nėra reiš
kiama neapykanta, o kada^ 
reikia teikiama net mate
rialinė parama. Antai, sun
kiai susirgo buv. Meškuičių ♦ 
bažnyčios klebonas P. Ja
sinskis. Atsisakius šeimi
ninkei prižiūrėti paraly
žiuotą kunigą, o kolegoms— 
kitiems kunigams—susirū
pinti, jis buvo nemokamai 
gydomas kolūkio ligoninėje, 
o vėliau “Raudonosios vė
liavos” kolūkio išlaikomas: 
mai t i n a m a s ir išskirtos 
slaugės prižiūrimas.

Kunigus išlaiko tikintieji 
aukomis, mokesčiais už re
liginius patarnavimus: mi
šias, laidotuves, santuokas, 
krikštą ir kt. Tikintieji ži
no, kad iš jų pinigų ne tik • 
gerai pragyvena, bet lėbau- t 
ja, dėžėmis perka konjaką, 
giminėms stato namus ir kt. 
O dvasininkai už patarna
vimus lupa kaip spekulian
tai. Štai P. Dumšė, Meš
kuičių bažnyčios klebonas, 
už laidotuves kai kada pa- 
ima po 50 rublių, Kuršėnų, 
Kužių ir kiti—po 30-35 rbb.

Tikintieji žmonės turi 
pilną religijos laisvę. Jam 
į pasą, kaip buržuazinės 
Lietuvos metais, neįrašo
ma ar jis katalikas, ar pra
voslavas, ar tikintis, ar ne. 
Kiekvienam paliekama lais
vė tikėti, ar netikėti, išpa
žinti vieną ar kitą religiją. 
Pas mus žmogus gerbiamas, 
jis vertinamas ne pagal re
ligingumą, turtingumą, bet 
pagal darbštumą, sąžinin
gumą, aukštą mokslą, mei
lę draugams, kolektyvui, 
savo tėvynei—Tarybų Lie
tuvai, už rėmimą kolektyvi- * 
nės laimės. Todėl niekas 
nei žodžio nesako “Už tai
ką” kolūkio traktorininkui 
S. Griciui, kolūkiečiams B. * 
Stasiuliui, J. Medišauskui, 
kad jie katalikai, atlieka 
religines apeigas. Niekas 
nedraudžia Daugelių S M 
kombinato darbin inkams 
S. Lipskiui, V. Ališauskui, 
O. Markoni enei, O. Šui- 
pytei lankyti Kuršėnų baž
nyčios chorą ir t. t. Kiek
viename kolūkyje, tarybi
niame ūkyje, ar įmonėje, 
organizacijoje yra dešimtys 
tikinčiųjų ir jie skaitomi 
tokiais pat žmonėmis, kaip 
ir visi kiti. f

Tačiau Vatikane gyvenąn- 
tys lietuviai dvasi n i n k a i / 
apie tikinčiųjų persekioji- 
mą kalba todėl, jog burž. 
metais taip elgėsi katalikų 
bažnyčia su kitų religijų ti
kinčiaisiais ir laisvamaniais. 
Štai Šiauliuose iš pra
voslavų buvo atimta cerkvė 
ir joje įrengta- bažnyčia. 
Pensininkai - laisvamaniai /i 
J. Petronis, J. Dremanas ir 
šimtai kitų kentė nuo tokių 
klebonų kąip buv. Kuršėnų 
bažnyčios klebonas J. Dam
brauskas, kuris sekė kiek
vieną jų žingsnį, neleido nei 
dirbti, nei bute gyventi. 
Kaip žmonės sako, savo el
gesio purvais nori kitus iš
tepti. -

Bet melas turi trumpas 
kojas. Taigi jis nuo jų au
torių — dvasininkų — toli t 
nenueina ii; demas kuoja 
juos pačius, kaip šmeižikus.

A. Poškus 
Šiauliai
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A. Sniečkus apie 
viešnagę Erfurte

Lietuvos KP Centro Ko
miteto pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, vadovavęs Ta- 
rybų Sąjungos delegacijai 
taikos prie Baltijos jūros 
savaitėje Rostocke, jai pa
sibaigus, Vokietijos Vienin
gosios socialistų partijos 
Centro Komiteto ir VVSP 
Erfurto apygardos komite
to kvietimu penkias dienas 
viešėjo šioje apygardoje. 
ELTOS korespondentas pa
prašė drg. Sniečkų papasa
koti apie viešnagę Erfurte, 
su kuriuo mūsų respubliką 
sieja glaudūs draugystės 
ryšiai.

Visų pirma norėčiau per
duoti karštus sveikinimus 
ir nuoširdžią padėką drau
gams, kurie mus taip šil
tai sutiko Vokietijos Demo
kratinėje Respubli k o j e ir 
sudarė puikias galimybes 
susipažinti su Demokrati
nės Vokietijos darbo žmo
nių laimėjimais, statant so
cializmą.

Džiugu pažymėti, kad Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nių draugystės ryšiai su 
Erfurto apygardos gyven
tojais tapo tradic i n i a i s . 
Apygardos partinių, muni
cipalinių, pramonės, žemės 
ūkio, medicinos darbuotojų 
apsilankymai Lie t u v o j e , 
mūsų delegaciių išvykos 
pas draugus į Erfurtą pa
deda gausinti tiek mūsų, 
tiek ir Erfurto apygardos 
laimėiimus ekonominėje bei 
kultūrinėje statyboje, įneša 
svarų indėli i tarybinių tau
tų draugystės su pirmosios 
istorijoje Vokietijos darbi
ninkų ir valstiečių valsty
bės darbo žmonėmis stip
rinimą.

Į Erfurtą atvykome lie
pos 19 dieną. Geras Tary
bų Sąjungos draugas, jau 
du kartus lankęsis mūsų 
respublikoje, VVSP Erfur
to apygardos komiteto pir
masis sekretorius Aloizas 
Broitigamas mus sutiko la
bai širdingai ir padarė visa, 
kad vizitas būtų turinin
gas ir naudingas.

Erfurtas labai gražus, ža
lumynuose skendintis mies
tas. Čja aplankėme garsią
ją tarptautinę gėlių paro
dą. Į šią parodą netrūkūs 
išvyks Tarybų Lietuvos gė
lininku delegacija.

Neišdildomą įspūdį paliko 
vietos, susijusios su didžių
jų Vokietijos sūnų Gėtės ir 
Šilerio gyvenimu bei kūry
ba. Šias vietas aplankėme 
kartu su Aloizu Broitiga- 
mu. Mus sutiko jau lankę
sis Lietuvoje kandidatas į 
VVSP CK narius, žemės 
ūkio koop e r a t y v o “For- 
verts” pirmininkas Karlas 
Toma ir pakvietė aplankyti 
kooperatyvą. Drg. Toma 
pažymėjo, jog jo viešnagė 
Lietuvoje buvo labai nau
dinga, kooperatyve įgyven
dinta eilė naujovių.

Buvo malonu sužinoti, 
jog nuo to laiko, kai Beri- 
šteto, Vipachedelhauz e n o , 
Šteteno ir Hotelšteto kai
mų valstiečiai susijungė į 
koope r a t y v ą “Forverts,” 
žemės ūkio produktų gamy
ba padidėjo beveik dvigu
bai.

Tarybų Lietuvos 25-ųjų 
metinių proga mūsų res
publika buvo padovanojusi 
šiam koqger a t y v u i žolių 
miltų gamybos agregatą. 
Man teko dalyvauti palei
džiant jį. Kooperatyvo na
riai per šią ceremoniją ta

rė daug šiltų žodžių savo 
tarybiniams draugams, ku
rie padeda Vokietijos De
mokratinės Resp u b 1 i k o s 
darbo žmonėms statyti so
cializmą. Tą patį teko iš
girsti lankantis medvilnės 
verpimo fabrike Leinefelde. 
Įmonės direktorius papasa
kojo, kad fabrikas visą ža
liavą gauna iš Tarybų Są
jungos. O ir pati įmonė 
buvo pastatyta pagal tary
binį projektą. Bišoferodėje 
buvo įdomu susipažinti su 
pažangia technologija, ku
ri taikoma kalio trąšų ga
mykloje.

A. Sniečkus
Esu dėkingas draugams 

vokiečiams, suteikti s i e m s 
mums galimybę aplankyti 
buvusią koncentracijos sto
vyklą Buchenvalde. Nega
lima be gilaus susijaudini
mo prisiminti šią taikių 
žmonių masinio žudymo 
vietą. Vokietijos Demokra
tinės Respu b 1 i k o s darbo 
žmonės šventai gerbia fa
šizmo aukų atminimą. Vis
kas čia primena gausiems 
lankytojams: “Būkite bud
rūs, kad rudasis maras nie
kuomet daugiau negalėtų 
pakelti galvos!”

Buchenvalde matėme 
vietą, kurioje prieš 22 me
tus buvo nužudytas Vokie
tijos prolet a r i a t o vadas 
Ernstas Telmanas, kurį as
meniškai pažinojau. Sve
čių knygoje palikome įrašą: 
“Lenkiame galvas prieš hit
lerinio režimo aukas, ku
rios sunkiausiomis sąlygo
mis iškėlė kovos prieš fa
šizmą vėliavą. Pastatę so
cializmą, geriausiai vykdo
me draugo Telmano testa
mentą.”

Apsilankėme ir pas VDR 
pasieniečius. Kare i v i a i, 
puskarininkiai ir karinin
kai užtikrino, kad “VDR 
sienoje niekuomet neatsi
ras plyšio priešui prasi
skverbti,” ir kad nacionali
nės Liaudies armijos kariai 
petys petin s u Tarybine 
Armija ir su kitu socializ
mo šalių — Varšuvos su
tarties dalyvių — broliško
mis armijomis budriai sau
gos taiką.

Paskutines viešnagės die
nas vėl praleidome tarp 
gerų bičiulių Erfurte, nu
vykome taip pat į Eizena- 
cho apskritį. Čia teko susi
tikti su partiniais darbuo
tojais, kurie pasidalijo sa
vo darbo patyrimu.

Įdomu Buvo susipažinti 
su Erfurto miestu. WSP 
miesto komiteto sekretorius 
Haris Hernleinas ir einan
tis miesto vyriausiojo bur
mistro pareigas Valteris 
Bleibas parodė naująsias 
statybas, senąją miesto da
lį. Apžiūrėjome garsiąją 
rotušę.

Apsilankėme ir Drezdeno 
apygardoje.

Dienos, praleistos Vokie
tijos Demokratinėje Res-

Sauja Žiežirbų Kapsuko mieste--buvusioj Marijampolėje
Perskaičiau “Vilnyje” Le

vuko nusiskundimą dėl “Či
kagos daktarėlio.” Pasiro
do, kad Levukas turbūt su 
visa savo žemaitiška klum
pe užmynė daktarėliui ant 
jo kapsiškos kojos “kor- 
no,” kad tas jį išvadino 
raudono leidinio redakto
riumi. Na, o juk, daktarė
lis visados skelbė ir skelbia 
savo “mokslinį socializmą” 
ir mosikuodavo raudoną 
spalvą. Bet turbūt dakta
rėlis labai užimtas “Lietu- 
vikės vadavimu,” kad rau
dona spalva jam pasikeitė 
i juoda su balta svastika. 
Tai veikiausiai jis ir Levu
ką už tai apšaukė “raudono 
leidinio” redaktoriumi. Vei
kiausiai daktarėlio akire- 
gis taip sugedo, jog jis jau 
neatskiria spalvų. Bet tai 
nieko naujo. Juk jo “moks
linis socializmas” jau se
niai atsisakė nuo raudonos 
spalvos. Na, ką padarysi: 
keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonės.

1 • '

Turbūt pasaulio istorijo
je, o ir šiandien gal nė jo
kioje kitoje šalyje tokių 
dalykų nėra, kokie dedasi 
mūsų šalyje. Vagystės, plė
šimai, žmogžudystės, nar
kotikų puotos, užpuldinėji
mai moterų ir visokis van
dalizmas siautėja kiekvie
ną dieną visoje šalyje. Nė
ra tokios dienos, kad laik
raščiuose netilptų aprašy
mų apie visokias piktada
rystes. Rodos, jog tai bū
tų koks pasididži avimas 
kultūringai šaliai. Na, o 
viskas, kas Amerikoje, tai 
“geriausia”’; viskas “Ame
rican way.”

Kaip sau norite, bet nė 
Anglijos princesės, dabarti
nės karalienės, vestuvės ne
buvo taip aprašomos, kaip 
prezidento Johnsono duk
ters Lucės. Ir kas jau čia 
tokio nepaprasto? Bet kad 
tik kaip nors nukreipti 
žmonių dėmesį nuo to, kas 
dedasi pasauly, ypatingai 
Vietname.

Žurnale “Look” net keli 
žymūs profesoriai — vie
nas iš Čikagos universite
to Hans Morgenthau — da
ro geras išvadas iš Vietna
mo karo ir prie ko tai ve
da mūsų šalį. Taipjau ir 
keturi kiti asmenys — mo
kytojai— irgi beveik pana
šiai apibūdina tą pačią pa
dėtį. Bet ar prezidentas 
Johnsonas kreips nors kiek 
į tai dėmesio, tai jau ki
tas klausimas.

I. Vienužis

“VALOSI”
Kinijos ir Jugoslavijos 

partijos “valosi.” Bet ma
žai gero siūlo tie “valy
mai.”

Tito išjojo Aleksandrą 
Rankovičių. Tai buvo tik
ras budelis, — toks pat, 
kaip buvęs Tarybų Sąjun
goje Berija.

publikoje, iš tiesų neužmirš
tamos. Norėčiau palinkėti 
draugams vokiečiams nau
jų didelių laimėjimų, sta
tant socializmą. Netenka 
abejoti,- jog nuolat stiprė
jau ty s kontaktai padės mū
sų darbo žmonėms dar ge
riau dirbti, aktyviau kovo
ti už tvirtą taiką pasauly
je.

1939 metais M'arijampolė- 
je leistas marijonų laikraš
tukas “Šaltinis” rašė?

“Vienas inteligentas, ku
ris autobusais aplanko Su
valkijos miestus, pasakė: 
‘Marijampolės miestas yra 
nešvariausias.’ Ir tuoj pa 
paaiškino, kad ‘niekur ant 
gatvių kampų nestovi tiek 
nudriskusių bedarbių, kiek 
pas mus’.”

Iš tikrųjų, tuometinėje 
Marijampolėje, turėjusioje 
daugiau kaip 15 tūkstan
čių gyventojų, buvo tik 1,- 
300 darbininkų. Be to, ne
maža jų dalis dirbo sezoni
nius d a r b u s. Didžiausia 
įmonė tuomet buvo cuk
raus fabrikas. Gi kitos 
įmonė tuomet buvo cuk- 
daugumoje jų dirbo tik po 
keletą žmonių. Visur dar
bas buvo labai primityvus. 
Kai cukraus fabrike baig
davosi gamybos sezonas, 
kai užsidarydavo plytinė ir 
lauko darbai kaime būdavo 
nudirbti, beveik pusė miesto 
vyrų atsidurdavo bedarbių 
eilėse.

Kasdien nuo ryto iki va
karo dabartinėje Karolio 
Požėlos aikštėje stovinėda
vo būriai žmonių, kurie 
laukdavo kokio nors kapi- 
talistuko, kad juos pasam
dytų ir duotu užsidirbti 
nors duonai. Neretai poli
cija vaikydavo bedarbius. 
Daugelis senų darbininkų 
su širdgėla prisimena, kaip 
miesto savivaldybė su bur
mistru Mauruku priešakyje 
mėgindavo sumažinti be
darbių skaičių. ^Vienam ki
tam tuomet, kaip sakoma, 
nusišypsodavo laimė — už 
8 litus per savaitę jis šiu- 
pėle grabaliodavo žvyrą iš 
po Šešupės ledo.

Dabar mūsų mieste dar
bininkų (kalbama tik apie 
nuolatinius) yra kelis kar
tus daugiau, negu buvo 
paskutiniais buržu a z i j o s 
viešpatavimo metais. Štai 
keletas pavyzdžių. Marijo
nams priklausiusioje baldų 
dirbtuvėje tuomet dirbo 40 
žmonių. Tarybiniais laikais 
čia išaugo baldų fabrikas. 
Jame (o tai pirmoji mūsų 
rajone komunistinio darbo 
imonė) dabar dirba apie 
300 darbininkų ir tarnauto
jų. Darnus ir vieningas 
šios įmonės kolektyvas. Ja
me kas šeštas darbininkas 
yra komunistas, kas aštun
tas—racionalizatorius. Čia 
pirmiausia dirbantieji per
žiūrėjo savo rezervus dar
bo našumui kelti ir paprašė 
padidinti išdirbio normas. 
Šiai iniciatyvai buvo pritar
ta kitose miesto įmonėse. 
Baldų fabrike gražiau ne

gu kur kitur sutvarkyta 
aplinka.

Arba štai kitas pavyzdys. 
Buržuazijos viešpatavimo 
metais Vitmozerio mašinų 
dirbtuvėje buvo tik 20 dar
bininkų ir kelerios senos 
staklės. Pokario metais čia 
pakeitus įrengimus ir išplė
tus patalpas, buvo remon
tuojami a u t o m o b i 1 ių ir 
traktorių varikliai. 1959 m. 
šioje įmonėje įsikūrė auto- 
normalių gamykla, kuri da
bar duoda kasmet po kelis 
milijonus atsarginių dalių 
automašinoms.

Šių metų gamvbinė pro
grama — 6.5 milijono. Se
nas stakles autonormalie- 
čiai palaidojo metalo lauže. 
Iš Rusijos ir kitų broliškų 
respublikų čia atplaukė au
tomatai ir pusautomačiai. 
Maskvoje, Lichačiovo vardo 
gamvkloie, mūsiškiai išmo
ko dirbti naujomis mašino
mis. Be to. sostinės specia
listai lankėsi Kapsuke, pa
dėjo s u m o n t u oti įrengi
mus, davė daug patarimų. 
Dabar autono r m a 1 i ų ga
mykloje dirba apie 15 0 
žmonių. Tokių detaliu, ko
kios gaminamos dabar, 
buržuaziniais laikais, kaip 
tvirtina šios įmonės vetera
nas, vienas darbininkas ga
lėdavo pagaminti anie de
šimti per diena, o dabar jis 
duoda ne mažiau kaip du 
tūkstančius.

Kasdien keičiasi ir kitos 
miesto įmonės. Hitlerinin
kai, bebėgdami iš mūsų 
krašto, cukraus fabrikų pa
vertė krūva griuvėsių. Kap- 
sukiečiai prikėlė iš pelenų 
šią įmonę. Broliškoms ta
rybinėms tautoms pade
dant, čia irgi atsirado nau
jausi įrengimai, daug tobu
lesnės ir našesnės mašinos. 
Pernai fabrikas pagamino 
52.6 tūkstančio tonų cuk
raus — tris su viršum kar
to daugiau negu pagamin
davo buržuaziniais laikais. 
Įmonės per praeitą sezoną 
perdirbo daugiau kaip 172 
tūkstančius tonų cukrinių 
runkelių. Be to, cukrus ga
minamas ir iš Kubos gautos 
žaliavos.

Bene džiugiausias pasta
rųjų metų įvykis mūsų pra
monėje yra maisto pramo
nės automatų gamyklos gi
mimas. Miesto pakrašty, 
ten, kur anksčiau telkšojo 
balos, 1959 metais buvo 
pradėta statyti didžiulė 
įmonė. O 1961 metais ji 
jau davė pirmąją produk
ciją. Lydytų sūrelių ir 
varškės fasavimo - pakavi
mo automatai su šios įmo
nės ženklu dirba ne tik ki
tose sąjunginėse respubli
kose, bet ir už TSRS ribų: 

! Vokietijos Demokrati nėję 
i Respublikoje, Lenkijoje, Če- 
; koslovakijoje. Dabar šioje 
gamykloje dirba 1,200 dar
bininkų — taigi beveik tiek 
pat, kiek dirbo visoje mū
sų miesto pramonėje pasku
tiniais buržuaziniais me
tais.

Paruošti kvalif i k u o t ų 
i darbininkų šiai įmonei, kaip 
i ir autonormalių gamyklai, 
padėjo kitos respublikos. 
Kapsukiečiai mokėsi Simfe
ropolyje, Maskvoje. O da
bar įmonė pati ruošia kad
rus — 200 jaunuolių, bai
gusių aštuonmetes mokyk
las, dabar lanko gamyklo
je įsteigtą profesinę - tech
ninę mokyklą. Taip pat ga
mykloje veikia maisto pra
monės technikumo filialas 
ir politechnikos inst i t u t o 
neakivaizdinio skyriaus mo
kymo punktas.

Užpereitų metų balandžio 
mėnesį stojo rikiuotėn kom
binuotų pašaru gamykla. 
Per parą ji išleidžia 310 
tonų penkių rūšių kombi
nuotu pašarų.

Dabar Kapsukas — ne
mažas Lietuvos pramonės 
centras.

(Iš “Naujojo Kelio”)

Tarybų Estijos sostinė
Tur būt, nė viename ki

tame mieste TSRS šalyje 
nėra tokių ryškių kontrastų 
tarp dabarties ir senovės, 
kaip Taline.

1965 metais Taline buvo 
pastatyti pirmieji daugia
aukščiai pastatai. Jie iškilo 
viduramžiškų pastatu fone 
viršum vienintelės Šiaurės 
Europoje tvirtovinės sie
nos.

Daugiaaukščiai namai 
Taline dabar statomi spar
čiu industriniu būdu. Ta
čiau tai nereiškia, kad pa
sikeis architektūrinis mies
to savitumas. Respublikos 
jubiliejui buvo restauruo
tas senamiesčio centras — 
Rotušės aikštė. Seno ir 
naujo derinys yra būdingas 
ir didžiausiai miesto kavi
nei, kuri atidaryta “Senaja
me mieste.” Iš jos patalpų, 
įrengtų šiuolaikiniu stiliu
mi, lankytojai gali pereiti 
i gretimą konditerijos par
duotuve, išlaikiusią visus 
praėjusiai epochai būdingus 
bruožus.

Mieste toliau želdinamas 
naujas pajūrio parkas, ku
ris sujungs Talino centrą 
su jūra. Tokiu būdu Esti
jos sostinė atsidurs viena
me žaliame žiede kartu su 
senoviniu Kadriorgo parku, 
bulvarais, žaliuojančiais iš
ilgai Talino užutekio.

M. Gintautas

Keturių valstiečių 
sušaudymas

“Tegyvuoja didvyriška 
Suvalkijos valstiečių kova 
ir jų reikalavimai!” — nu
skambėjo Lietuvos Komu
nistų partijos šūkis 1935 m. 
Prasidėjęs valstiečių strei
kas Suvalkijoje apėmė ir 
Dzūkiją. 1936 m. streikas 
išsivystė į masinę Lietuvos 
darbo valstiečių kovą prieš 
fašistinę valdžią.

žiauriai susidorojo vaL 
džia su streiko dalyviais ir 
jo vadais. 1936 m. gegu
žės mėn. karo teismas Kau
ne baigė nagrinėti Suval
kijos valstiečių streiko da
lyvių bylą. Buvo nuteista 
17 valstiečių. Iš jų keturi 
gegužės 23 d. rytą slapta 
sušaudyti. Tai Alf o n s a s 
Petrauskas. 28 m. amž., iš 
B ū d v i e čių km., Bronius 
Pratasevičius, 28 m., amž., 
iš Užbalių km., Petras Šar- 
kauskas, 31 m. amž., iš Už
upio km. Tas pats K. Nor
kevičius dalyvavo Kauno 
įgulos kareivių sukilime 
1920 m., už ką tada buvo 
nuteistas kalėti. Sekančiais 
metais duių kameroje nu
nuodytas dar vienas Suval
kijos valstiečių streiko da
lyvis — valstietis A. Mau- 
rušaitis.

Valstiečių sušaud y m a s 
sujaudino visą pažangiąją , 
Lietuvos visuomenę. Soli
darizuodamiesi su valstie
čiais. LKP vadovą ujami, 
darbininkai 1935-1936 m. 
skelbė streikus, siuntė pro
testo rezoliucijas.

Įvykiai Suvalkijoje paro
dė, kad fašistų valdžia ne
turi paramos plačiųjų vals
tiečių masių tarpe.

V. Treigienė

Girtuoklių žodynai
Didžiausiu gėrimų skai

čiumi ilgą laiką didžiavosi 
vokiečiai. G.Lichtenbergas 
(1773 m.) surinko pusant
ro šimto tokių žodžių. Bau- 
eris knygoje “Vokiečių 
troškulys” (1903 m.) patei
kia apie 200 alaus pavadi
nimų, o H. šraderis surinko 
net penkis šimtus. P. Ti- 
chonovas 1891 m. Peterbur
ge išleido veiksmažodžio 
išgerti sinonimus (jų susi
darė apie šimtą!).

1935 ’ m. Lenkijoje išėjo 
poeto J. Tuvimo surinktas 
girtuoklių žodynas ir užsta
lės dainos (“Polski slownik 
pijackis i antologia bachicz- 
na”). Jis prašoko visus 
ankstesnius tos srities dar
bus — žodynas turi apie 
2,000 aiškinamų žodžių. 
Jis prasideda žodžiu ger
ti, išgerti sinonimais, toliau 
eina degtinės ir kitų gėri
mų pavadinimai, paskui 
išvardinami girtumo laips
niai, įvairios gėrimo cere
monijos, smulkiai aprašo
mi gėrimui vartojami indai 
(taurės, bokalai ąsočiai) ir 
t. t. Žodyno pabaigoje — 
spausdintų šaltinių sąrašas 
(434 pozicijos!). Autorius 
medžiagą rinko iš įvairių, 
raštų, pradedant pačiais 
seniausiais: čia randame 
XVII, ir net XV a. užregis
truotus spausdinius. Žody
nas turėjo dideli pasisekimą 
ne tik geriančiųjų, bet ir 
abstinentų tarpe. Pirmasis 
leidimas jau tapo retenybe. 
1959 m. jis buvo išleistas 
antrą kartą.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos lankysis 
Amerikoje rugsėjo 14-16 
dienomis. Tarsis su prezi
dentu Johnsonu. ,
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Romualdas Granauskas

LAIKRODIS
Paskutiniai balti debesys klojėjo ties 

šermukšnio viršūne. Jie nebebuvo to
kie lengvučiai kaip vasarą, ir dangaus 
mėlynumas nebe toks tyras, o jau kaž
koks blausesnis, lyg ir pilkuma persi
ėmęs. Gal iš miškų, o gal iš ten, iš va
karų pusės, jau greitai atslinks šemar- 
gės debesų bandos, linguodamos savo 
švininius šonus. Bet kur tada dings ši
tie?—tie balti ir lengvučiai?..

Tie paskutiniai?..
Jane staiga pajuto, kaip ėmė gelti 

šiirdį: maudžiančiai ir nykiai, lyg prieš 
nelaimę. Kietai sugniaužusi kablio ko
tą, prikasė paskutinius du krepšius. 
Skaudėjo rankas, pečius, kaulus. Ar 
juokas—per tris dienas kokią dirvą nu
varė! Ir vis viena, niekas nė supuvu
sios bulvės neįmetė i krepšį. Kratyda
ma į maišą, žvalgėsi namų pusėn. Gal 
užkūrė Bronė ugnį, gal nors putros pie
tums išvirė.

Dūmai nerūko. Jų didele, sena so
dyba stovėjo už tų skarotų eglių, už 
plačios žardienos, prūdo, kiemo kryžiaus, 
pirties, daržinės ir tvartų. Net sody
ba—visas dvaras . O begyvena jie tri
se. Nori—dainuok, nori—klaidžiok po 
tuščius antro galo kambarius, gąsdinda
mas perkaršusias peles už atskarusių 
sienos popierių

Suskaičiavusi prikastus maišus, Jane 
pasiėmė abu krepšius ir kablį. Vakare 
parveš su tėvu, o šiandien daugiau nebe- 
kas. Tegu pasiunta viskas. Ar ji vergė 
kokia, viena už visus plėšytis?

Bronė sėdėjo virtuvėje prie drungno 
pečiaus. Susigūžusi laikė ant kelių kny
gą. Ar skaitė, ar taip snopsojo—kas ją 
žino.

> —Taip man galvą skauda, Janele, — 
pasiguodė, Vos p e r ž e n g u s seseriai 
slenksti.

—O subinės ar neskauda?—burbtelėjo 
Jane.—Eik bulvių kasti, pakraipysi — 
ir nebeskaudės... Ar tu, karve, nė pie
tų negali išvirti?

Tik Bronė nepataikė. Knyga įkrito 
į geldą su jovalu. Tuojau jos būtų susi
kibusias. Tėvas išėjo iš alkieriaus su 
geruoju švarku, su auliniais batais. Ba
tai buvo dulkėti. Ir nosinę lazdą bu
vo pasiėmęs. Jis atšlubčiojo iki tro
bos vidurio. Bronė spruko į gretimas 
duris. Jane pylė į katilą vandenį.

—Nevirk pietų,—pasakė. — Ir į dirvą 
nebeik, nebereikia. Aš bulves nuo lau
ko kitam pardaviau... Brone!

Ta pasirodė tarpduryje jau su kitu 
romanu rankose.

—Padėk savo biblijas. Iki nakties vis
ką suriškit, kad plikos sienos liktų. Ja
vus ir šieną iš daržinės Morkus išsiveš 
temstant. Tu jam vežimą priminsi, o 
Bronė pažibins su liktarna. Aš tam
soj begrįšiu. Ir važiuosim.

Viską susakęs, išėjo. Bronė stovėjo 
prie pečiaus su tuščiu kibiru, pamažėle 
atitekdama nuo jo žodžių. Paskui regė
jo, kaip tėvas išvažiavo, pasikinkęs abu 
arklius, po šienu kažko prisikrovęs. Ga
le ratų, pririšta už ragų, ėjo Žaloji...

Druskininkai. Vakaras ežere.
(Ylevičiaus nuotr.)

Viskas, dabar jau viskas. Jie išvažiuos 
ir jau niekada daugiau nebegrįš. Kai
mynai išims langus, duris, išvers didžio
sios krosnies koklius, išlups grindis. 
Paskui vėjas nuplėšys stogus, sugrius 
patrešusios. sienos, užžels takai dagiais 
ir kiečiais... Tik gal užvis ilgiau sto
vės ąžuolinis kiemo kryžius, kurį tėvas 
pastatė seniai, gal prieš trisdešimt me
tų, kad dievas atsiųstų sūnų — dirvų, 
tvartų ir aruodų būsimą šeimininką. O 
dievas atsiuntė dvynukes ir pasiėmė jų 
motiną. Jane vos keturis skyrius bai
gė, o Bronė Kretingos gimnaziją ėjo, kol 
per karą nepradėjo su vokiečių karei
viais plaktis. Tėvas parsivežė ją pil
votą, netgi nemušė, tik 4š namų ne
leido niekur eiti ir žmonėms uždraudė 
rodytis.

Tą naktį Bronė staugė ir raitėsi savo 
kambary iki pat ryto. Jane nė kojos ar
tyn nekėlė, tik, tėvo liepiama, vandens 
katile pašildė. Ji nemokėjo prie vaiko. 
Ir nenorėjo.

—Palauk tu, partizano k...— švokštė 
Bronė.
Tėvas taip pat nėjo į dukters kambarį. 

Tik rytą, kai prisikankinusi Bronė ty
liai miegojo lovoje kartu su kūdikiu, 
jis įkišo pro duris galvą:

—Kas gimė?
Bronė nepabudo. Tada prišlubavo ar

tyn, atmetė apklotus. Šalia dukters gu
lėjo mergytė. Jis tylėdamas grįžo į 
priemenę, atsinešė maišą.

—'Eik į daržinę,—liepė Janei.
Janė tekina perbėgo žardieną, krito 

daržinėj ant pernykščių šiaudgalių. 
Paskui prislinko prie durų plyšio ir ma
tė, kaip tėvas užsimetęs maišą ant pe
ties, išsitraukė padaržėj įbestą kastuvą 
ir nušlubčiojo į alksnyną. Maiše, kažkas 
pūpsojo, bet jau nebeklykė ir nebespūr- 
dėjo.

Daug daug naktų nemiegojo ji savo 
lovoj, savo tamsioj kamaroj. Galop nu
sprendė: “Ar geriau auginti vokietu- 
kę?..” Vienam žmogui, vienam vienin
teliam žmogui prasitarė, ką žinojo, — 
Pranui. Tada su juo dar susitikdavo 
prie to ąžuolo, kur miško pakraštyje au
go. Temstant kaip vagilė sėlindavo pa
rugėmis miško link, kad nė viena gyva 
dvasia pasaulyje nematytų. Labiausiai 
bijojo tėvo. Samdinių—ne tiek. Gal kad 
pati buvo kaip samdinė. Nei bernas, nei 
merga nebijodavo, jai girdint, sukeikti 
tėvą, negražiu žodžiu pavadinti Bronę.

Tą atmintiną dieną tėvas parsivedė 
Praną į namus ir pasakė:

—Ieško paties, broleli... šnipštelsiu— 
ir supus tavo kauleliai žydkapiuose.

Taip ir sutarė: tegu Pranas bernauja 
pas juos. Vien už valgį, be algos, kad 
neišduotų jo vokiečiams. Jis gi viršai
tis, jei kas—užtars.

' Tai buvo laimingiausios Janės dienos. 
Rodės, ji visa atsimainė. Rodos, ji ne 
dirbo — dainuote dainavo. Tik visą laiką 
drebėjo: gal staiga sužinos tėvas?.. 
Pirmoji viską suuostė Bronė. Gal gir
dėjo, kaip Pranas tykiai verdavo ka
maraitės duris. Bet ar ji būtų išken
tusi ir nepasakiusi tėvui?

Stanga, rodos, buvo aklas ir kurčias. 
Tik vėliau, kai Pranas vieną naktį din
go kaip į vandenį, jis pasišaukė duk
terį:

—Kur tas tavo... sugyventinis?
Janė atšovė įžūliai:
—Ką aš žinau!
Tėvas priėjo taip arti, kad ji visa vi

sutėlė įsispaudė nugara į šaltą krosnies 
mūrą.

—Ką aš žinau?... — stingdama kar
tojo.

Tėvas mušė. Nors tiek turėjo žmo
niškumo, kad mušė, Bronei nesant. Ta 
paskui būtų užėdus patyčiomis. Baigęs 
mušti, pasakė:

—Kad galabštijais su juo kameroj, tai 
reikėjo ir nuturėt prie savęs. Toks ber
nas pabėgo! Jeigu pastosi—negyvai už
mušiu.

Janė nepastojo, bet tikėjo: jei dar kar
tą muš—ir užmuš.

Jiedu besusitikdavo pamiškėj, prie to 
ąžuolo. Niekada neklausdavo, iš kur jis 
atėjo, kur išeina. Jai nereikėjo to ži
noti. Trumpos ir nedažnos buvo jų su
sitikimo valandos. Pranas išsitraukda

vo iš kišenės laikrodį—apvalų, senovišką. 
Ne širdis, o tos smailos geležinės ro
dyklės išskirdavo juos. Pranas dingda
vo tarp skynimų, o ji likdavo nežinan
ti, kada susitiks, kada bepasimatys. O 
gal niekada daugiau.

Tą sekmadienio vakarą, kai, saulei 
leidžiantis, ji vėl atbėgo prie ąžuolo, 
Pranas gulėjo paparčiuose, atmetęs ran
kas ...

—Kas tave, Pranuli, kas?..— klykda
ma krito ant krūtinės, bučiavo nebegy
vas akis, atšalusius, kruvinus smilki
nius.

Auštant ją kažkas papurtė už peties. 
Aplinkui stovėjo partizanai. Ji neišsi
gando jų. Jie tik pakėlė už pažastų, 
pasodino ir atšliejo į ąžuolo liemenį.

—Pasiimk bent jo laikrodį atminimui, 
• —pasakė kažkuris.

Bet laikrodžio nebuvo. Vyrai susi
žvalgė. Gal jie ką suprato, bet nieko 
nepasakė Janei.

—Eik namo,—liepė.—Mes patys jį pa
laidosim, pas save nešimės.

Pakėlė ir nusinešė per skynimus. O 
ji liko sėdėti po ąžuolu ir matė pro ga
lingas šakas, kaip kybo danguje paskuti
niai balti rudens debesys.

Tie balti ir paskutiniai...
Atitekusi nuo savo minčių, Janė šo

ko tvarkytis. Bronė bruzdėjo už anų 
durų, pirmiausia graibstė savo sukne
les ir parėdus. Nežiūrėdama, nesirink- 
dama Janė kimšo viską į maišus, rišo 
j ryšulius, krovė pas slenkstį. Jau ne
daug ir bebuvo likę jų turto. Dalį at
ėmė, kai buožine, dalį tėvas išslapstė pas 
gimines. Gal rytoj, gal poryt, jie jau 
dardės ratuose Klaipėdos grindiniu, su
sikrovę paskutinę mantą.

Viską sutvarkiusi virtuvėje, Janė 
pravėrė duris ir j tėvo kambarį. Suri
šo jo prastąsias kelnes, švarką, kaili- 
niokus. Valandėlę pasvyravusi, paju
dino skrynios dangtį. Tai buvo dar mo
tinos kraitinė skrynia, sunki, didelę, ge
ležimi kaustyta, nė karto nemačiusios, 
kas yra skrynioje. Šį kartą ji buvo ne
užrakinta. Ant dugno besimėtė kažko
kie seni kvitai, margas kaklaraištis, ka
roliai ...

—Mamos karoliai!—persmelkė Janę.
Ji niekada nebuvo mačiusi savo mo

tinos. Kol buvo jaunas, tėvas samdė 
apkūnią gaspadinę, o kai paseno ir duk
terys užaugo — išvarė. Neapsakomai 
keisto jausmo apimta, ji spaudė karo
lius rankose...

Dar persklaidė, perkūno jo popierius. 
Paskui ji pamatė. Pačią paskutinę aki
mirką pamatė, kai buvo beuždaranti 
skrynios dangtį...

Ant paties dugno gulėjo laikrodis.
Jau visai temstant, purvinomis mies

telio gatvėmis skubėjo moteris. Siaups- 
tėsi nuo bekylančio vėjo į milinį švar
kiuką, bruko po atklastais vilnonės ska
ros kutus. Skubėjo ir žvalgėsi į šonus. 
Bet žvalgėsi ne į žmonių veidus, o į na
mų langus. Jai reikėjo namo, tik to 
vieno namo. Pamačiusi pasuko skersai 
gatvę. Kai sargybinis pastojo slenkstį, 
tylėdama ištiesė į jį ranką, atgniaužė 

•pirštus. Delne gulėjo laikrodis...

Vingio parkas. (L. Ruiko nuotr.)
Dainuoja Vilniaus saviveiklinis vyrų choras 

“Varpas**

APOKALIPSĖ
Išblėso paskutinės šalnos,
Puokštelėm šildosi žibutės,
Skardena vyturiais pakalnės, 

Langai atidaryti, atlapoti butuos------
Aplink tiek saulės! Tiek dainos!

Tiek veržlumos jaunos!

Žinutė laikrašty mažytė:
Kitam krašte planetos
Iš biblijos jau nustatyta — 

Gangreit įvyks pasaulio galas pažadėtas...
O čia tiek tiek saulės! Tiek gaivos! 

Palaimos tiek žavios!

Kaskart istorijai sustojus
Ties kryžkele į trasą naują,
Vįis maniakas koks skėtriojus 

Apokalipsę baisią žemei pranašauja,
Nors čia tiek saulės! Tiek tylos! 

Tiek šilumos mięlos!

Esą, Dangus—versmė malonės — 
Nusprendė bausti su kaltaisiais
Ir nekaltųjų milijonus —

Sprogimais ištirpyt, visus draugėn 
sumaišęs,

O žemėj saulės tiek! Šviesos!
Tiek troškulio tiesos!

Tik nūn tos pranašystės rūsčios,
Nors biblijos legendom grįstos,
Yra realios, jos—netuščios,------

Apokalipsės keršto trokšta karalystės,
Nors žemėj saulės tiek! Kaitros! 

Tiek ilgesio taikos!

Jau daug kur amžiams baigės šal- 
Puokštelėm šildosi žibutės, [nos, 
Skardena vyturiais pakalnės,

Langai atidaryti, atlapoti butuos,
Aplink tiek saulės! Tiek jėgos! 

Jaunystės tiek smagios!
J. Subata

Brockton, Mass.
Busas į “Laisvės” pikniką 

šį sekmadienį, rugpiūčio 21 
d., Olympia Park, Worces
ter, Mjass., išeis nuo Liet. 
Taut. Namo 12 vai. dieną. 
Prašome nepavėluoti. Bi
lietas į abi puses (round 
trip) tik $2.

Rudeninis Labor Day pik
nikas po stogu įvyks sek
madienį, rugsėjo 4-ą, Liet. 
Taut. Namo viršutinėje sa
lėje, 6688 N. Main St., Mon
tello. Pradžia 1 vai. dieną. 
Durys bus atdaros 12:30.

Rengia LLD 6 kuopa ir 
Moterų Apšvietos klubas. 
Prašo dalyvauti vietinius ir 
iš apylinkės kolonijų.

Bus programa, dainuos 
Montello Vyrų Dailės gru
pė vadovybėje Albino Pot- 
siaus. Taipgi turėsime mu
ziką, visokių gerų valgių 
ir gėrimų.

Šią vasarą iš Montellos 
buvo Lietuvoje 5 turistai: 
4 moterys ir 1 Vyras, 4 bu
vo Šv. Kazimiero parapijo- 
nys. Visi ten buvo gražiai 
priimti ir laimingai sugrį
žo.

George Shimaitis

PRASIMUŠA TIESA
I ■

Galima lengvai užmušti vieną žmogų, 
Galima lengvai užmušti jų ir šimtą, 
Galima lengvai kalėjimų pastogėj 
Tautos jaunimo žiedą nukankinti;I •
Galima užčiaupt tiesos skelbėjams burną, 
Galima užpūsti bokšte žėrintį žibintą, 
Galima gyvus protus supilt į urną 
Ir ordinais klusniuosius apdalinti;
Galima nebaudžiamai nudėti prezidentą, 
Galima nuodais karalių numarinti, 
Galima apspjauti visa tai, kas šventa, 
Ir teroru siaubingu palaikyti rimtį;
Galima sukurstyti žudynių aistrą 
Ir rankom svetimom tautas naikinti, 
Galima įžiebt siaubingą karo gaisrą, 
Kurio liepsna neklaužadų kraštus 

apimtų,------
Tačiau negalima užsmaugt veržlių idėjų, 
Negalima sukaustyt saulės, surakinti, 
Negalima užgniaužt pavasarinių vėjų, 
Kuriems padvelkus žmonių širdys kinta,

Ir kaip medžių pumpurai sprogstą, 
Visur prasimuša tiesa šventa, 

Ilgėtasi, laukta 
Per kovą pasiekta.

J. Subata

Shenandoah, Pa.
Būkime prisirengę visi
Liko tik kelios dienos iki 

visų laukiamo mai n i e r i ų 
pikniko. Tiesa, yra ko lauk
ti. Tai bus didelis pažmo- 
nys. Čia suplauks-suvažiuos 
iš arti ir toli: Wilkesbar- 
riečiai Rauduvė, Valinčius, 
Mariutė Grušelionis, Globi- 
čius ir kiti; Readingo K. 
Zambusevičius, Romikaitier 
nė ir daugelis kitų, Zambu
sevičius visuomet atpyškina 
su kupina automašina.

Newjorkieciai yra dideli 
tokių išvykų mėgėjai. Ma
nau, kad pribus kas nors 
ir iš “Laisvės” kolektyvo. 
Būtų gerai, laukiame.

' Rengimo komisija deda 
pastangas, kad šis pikni
kas būtų pasekmingas. Jei
gu lytų, piknikas vis tiek 
įvyks, nes yra pastogių.

Taigi, draugai, rugpiūčio 
21-ą visi būkite Martishin 
Grove. Linksmai praleisi
me laiką ir paremsime savo 
spaudą.

Dede Kalnietis

Ieškos kaltininkų, 
ar kvailių?

Washingtonas. — Agri
kultūros sekret orius Or
ville Freeman pareiškė, kad 
jis reikalaus, kad Prekybos 
Departamentas per visą ša
lį pravestų tyrinėjimą ry
šium su maisto kainų paki
limu. Girdi, ieškosime to 
pakilimo “kaltininkų.”

Bet p o n a s sekretorius 
nėra toks kvaias, kad neži
notų, kas tie kaltininkai. 
Jis puikiai žino, kad kalti
ninkai yra monop o 1 i j o s , 
trustai, kapitalistiniai plė
šikai. Maisto kainų pakili
mas kerta tiesiai biednuo- 
menei per galvą.

Tasai ieškojimas kalti
ninkų bus ieškojimas kvai
lių, kurie tikėtų ponais 
Freemanu ir Johnsonu, jog 
jie nežiną kaltininkų. Juos 
puikiai žino, bet nieko prieš 
juos nedaro.

Saigonas. — Skubiai lėk
tuvais išvežami iš Vietna
mo visi sunkiai sužeisti 
amerikiečiai, kareiviai. Jis 
gydomi Jungtinių Valstijų 
ligoninėse.
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MIAMI, FLA.
Sugrįžus iš Californijos
Po mėnesio svečiavimosi 

Californijoje, sugrįžęs į Mi- 
A amį, radau viską, kaip bu

vo. Tuo laikotarpiu Mia- 
myje lankėsi netikėti sve
čiai iš New Yorko — Mild
red Stensler ir Viktoras 
Bekeris. Jie davė miamie- 
čiams impromptu koncer
tą, kuriuo miamiečiai dar ir 

*dabar gėrisi, žavisi ir apie 
jį kalba. Gaila, kad man 

a neteko juos girdėti
Ach, ta pasakiška Cali- 

fornija! Skrendant virš di
džiausio jos Angelų miesto, 
matai jį dunksantį tarp 
kalnų- kalnelių, padengtą 
rusvai pilka dūmų skraiste, 
ir tik jau leidžiantis į or- 
laukį pamatai Ramiojo van
denyno vandens skalauja
mus krantus ir maudymosi 
pliažus. Prieš desėtką me
tų lankantis Los Angeles 
mieste, ten matėsi tik ke
letas daugiaaukščių pasta- 

Itų. Dabar jų ten jau la
bai daug. Didžiųjų “Free 
ways” kelių gana daug, ir 
visi prisikimšę važiuotojų.

Seniau ten buvo skaitlin
gas lietuvių pažangiečių su
sibūrimas ir veikimas. Bet 
senoji karta baigia išmirti, 
o su jais miršta ir jų orga
nizacijos ir veikimas. Po
kariniais laikais į Califor- 

f ’ niją privažiavo daug lietu- 
J* viškų pabėgėlių, ir su atsi

vežtais kunigėliais turi įsi- 
A steigę bažnytėlę, kurioje 

meldžiasi ir niekina dabar
tinę Lietuvos valdžią ir 
liaudį, kuri ją palaiko.

Teko atlankyti jaunose 
dienose buvusius aktyvius 
pažangiečius, dabar jau 
pensininkus: Adomą ir Ma
ry Bučus. Jie seka lietu
višką spaudą, tik nusiskun- 

• džia, kad toje spaudoje 
y daugiau rašoma apie praei- 
1 tį negu ateitį. Supranta- 
| ma, praeitį mes visi žino

me, tik ne visi vienodai ją 
f* suprantame ir vertiname. 
( Ateitį gi jau jaunoji kar- 
i ta stato ir ja rūpinasi.- 
Jį, Teko susidurti su eile 

konservatyvių pasiturinčių 
amerikiečių, kurie daugu
moje yra “birčistų” pasekė
jai. Jie sako, kad Los An
geles mieste turtingesni 
negrai veržiasi j baltųjų 
gyvenviečių distr i k t u s ir 
pirkinėją stubas. Nors bal
tieji pripažįsta, kad naujo
kai negrai stubas stropiai 
prižiūri, švariai, korektiš
kai užsilaiko, vienok jie 
“dėl visko,” savo stubose 
laiko užtaisytus šautuvus ir 

< kitus ginklus. Demokratų 
; | jie kitaip nevadina, kaip 
J^komunistais. Vidurinės mo- 
jSrkyklos viršininkas nusi

skundė, kad labai sunku 
esą gauti mokytojų į mo
kyklas, o ypatingai i juodų
jų distriktų mokyklas.

Los Angeles valdžios 
įstaigose dirba labai daug 
negrų — kaip vyrų, taip ir 
moterų.

Los Angeles savo plotu 
gal prilygsta New Yorkui, 
bet čia rųiestavas trans
portas tik retutis busų tink
las, kurie toli gražu neįsten
gia tinkamai aptarnauti 
norinčius jais važiuoti žmo
nes. Tad dauguma remia
si savomis mašinomis. To
dėl gatvės ir garsieji jų 
“Freeways” yra užsikimšę 
mašinomis.

Los Angelese yra visto- 
mas ištaigingas modernus 
muzikos ir dramos kultūri
nis centras, panašus New 
Yorko Lincoln Centrui. Da

lis jo jau baigta ir veikia, 
o kita dalis dar tebėra sta
tyboje. Naujas modernus 
dailės muziejus, susidedan
tis iš trijų pastatų, tik per 
pastaruosius dvejus metus 
atidarytas. Vienas jo pa
statas, nors dar skystokai, 
jau pripildytas eksponatais. 
Kiti du pastatai naudojami 
paskaitoms ir kitiems dai
lės mokslo reikalams.

Calif orni j a gyventojų 
skaičiumi jau pralenkia 
New Yorko valstiją, ir Ca
lifornijoje yra susigrupavu
si visa stambioji orlaivių, 
raketų, elektronikos, dau
sų tyrimo ir filmų (judžių) 
gaminimo industrija. Čia 
algos daug aukštesnės, bet 
ir pragyvenimas yra daug 
aukštesnis.

Laike mūsų lan k y m o s i 
Los Angelese ten gastrolia
vo Maskvos Bblšoi teatro 
baletas. Baleto pastatymai 
vyko visą savaitę laiko ir 
vyko dideliame masonų or
ganizacijos teatre, kur tel
pa daugiau kaip 6,000 žiū
rovų. Bilietai į kiekvieną 
pastatymą buvo išpirkti 
mėnesiu laiko iš anksto. Ne 
tik visos sėdynės buvo už
imtos, bet vietomis matėsi 
ir stovinčių. Entuziazmas, 
plojimai, bravo ir ovacijos 
be pabaigos! Pasirodo, kad 
Los Angeles aukštojo meno 
mylėtojų labai daug.

Važiuojant į San Fran
cisco iš abiejų pusių kelio 
mažesni ir didesni kalnai, 
ir atrodo, kad jie būtų avi
žomis apsėti, kurias jau rei
kia kirsti, bet niekas jų ne
kerta. Vietomis karvutės 
po avižienas braid žioja. 
Slėniuose žemė dirbama. Iš 
visko atrodo, kad vis tai 
dideli kompanijų ūkiai. Ži
nomu, yra ir mažų, pavie
nių ūkininkų.

Nuo Palo Alto prasideda 
sąsiauris tarp San Fran
cisco užlajos ir didjūrio. 
Buvo jau sutemos, ir są
siauriu važiuojant, visi kal- 
nai-kalneliai matėsi nu
sagstyti, kaip žemčiūgais, 
šviesų žiburėliais. Vis tai, 
matote, tirštai apgyventos 
vietovės. Sąsiauris gerokai 
daugiau kaip 50 mylių il
gio, ir tik jo gale jau pa
tenki į San F.rancisco mies
tą, išsidėsčiusį ant aukšto
kų kalnelių.

Geriausias Golden Gate 
tiltas jau ne toks įspūdin
gas, kaip jį garbina. Tiltas 
tarp San Francisco ir Oak- 
lando atrodo daug įspūdin
gesnis.

Išbuvome ten tik porą 
dienų, tai apie to miesto 
įdomybes nė nekalbėsiu. 
Tik mano dėmesį atkreipė 
San Francisco mieste dide
lis skaičius barzdotų ir ilga
plaukių jaunų vyrų ir vy
riškai apsirengusių mergi
nų. Tai vis, matote, būk tai 
poetai, filosofai, bytnikai. 
Tai savotiški išsigimėliai. 
Seniau Amerikos jaunuo
liai, pasigavę religingą 
barzdotą žydą, kinietį su il
ga kasa arba ką kitą tam 
panašų, tai pajų o k d a v o , 
persekiodavo. O dabar, ma-1 
tote, neva mokslo žmonės į 
beždžiones vystosi. _

Grįžtant į Los Angeles, 
važiavome per Monte rey 
marių krantp keliu. Pasa
kiškas tas kelias, pilnas 
grožio ir pavojų. Šalia 
Monterey ant iškyšulio į 
vandenyną randasi mažy
tis mie s t u k a s “Carmel.” 
Švaresnio ir gražesnio 
miestuko nesu matęs nie
kur kitur. Ot, rodos, kadi 

tai būtų pasakiško rojaus 
kampelis. Tai yra poilsio 
vieta žmonėms, kurie turi 
daug laiko ir pinigų.

Ant to mažo iškyšulio yra 
išdėstyti net šeši golfo lau
kai. Kai kurios pievutės 
įtaisytos ant pat uolėto 
kranto. Manau, kad dauge
lis lošėjų nušauna rutuliu
kus į vandenyną.

Norėjome dar daug ką 
pamatyti, taipgi pamatyti 
daugiau pažįstamų, mylimų 
žmonių, bet Californijoje 
tie kelionių toliai sueikvo- 
ja daug laiko. M(ūsų pasi
skirtas mėnesio laikas taip 
greit prabėgo, kad, rodos, 
tirpte sutirpo, ir, mūsų, lai
mei, pasku t i n i u orlaiviu 
prieš streiką spėjome su
grįžti namo.

S. Zavis
•--------i---------------

Tokio. — Į Japoniją at
vykęs Richardas Nixonas 
pranašauja, kad Vietnamo 
karas tęsis tiktai dvejetą 
metų. Tik tiek laiko reikė
sią Amerikai susidoroti su 
Pietų Vietnamo liaudiečiais 
ir su Šiaurės Vietnamu.

Roma. — Popiežius Po
vilas VI esąs nepatenkin
tas šių dienų katalikų baž
nyčios “pasipūtimo.” Jis 
norįs, kad bažnyčia daugiau 
nusižemintų ir prisitaikytų 
prie paprastųjų žmonių.

Worcester, Mass. 

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS 
Su Šaunia Dainų Programa

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August 
Pradžia 1-mą vai. dieną

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass. 
“Laisvės” kolektyvą atstovaus

Rojus Mizara
DAINUOS HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 

Taipgi Worcesterio Dainininkai

J. Sabaliauskas, tenoras Ona Dirveliene, sopranas

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 
gražiame parke, tyrame ore. Čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

‘ z Rengėjai

Hartford, Conn.
Smagu pranešti, kad M. 

Raulinaitienė, po sunkios 
operacijos ir ilgo gydymosi 
ligoninėje, jau parvyko į 
namus. Sako, kad jos svei
kata eina stipryn.

Raulinaitienė nori tarti 
širdingą ačiū visiems, kurie 
lankė ją ligoninėje ir kurie 
sveikino atvirukais. Ypa
tingai nori tarti ačiū L. Že
maitienei ir L. Butkevičie
nei už gėles ir Laisvės cho
rui ir Moterų klubui už pri
siminimą.

9

Waterburieciai rengia 
pikniką rugsėjo 11d. spau
dos naudai pas Vaitonius. 
Hartfordiečiai rengiasi da
lyvauti jame ir raginame 
Connecticut valstijos ir- ki
tų apylinkių lietuvius daly
vauti. V. K.

Valstijos AFL-CIO atsi
kreipė į visus New Yorko 
kongresmanus, p r -a š o at
mesti Senato streiklaužiš- 
ką rezoliuciją.

Du finansiniai galiūnai 
susiniovė už orą — New- 
arko T V Channel 6 8 nori 
pasistatyti anteną ant Em
pire State pastato, o New 
Yorko Channel 11 protes
tuoja.

Oakland, Calif.
Pagerbsime Connie Mugia- 
nienę su jos gimtadieniu

Sekmad., rugpiūčio (Au
gust) 21 d., Karosų vasar
vietėje, Santa Cruz kalnuo
se, suvažiuos Oaklando, San 
Francisco ir apielinkių pa
žangieji lietuviai į malonų 
sąskrydį susijusį su ilgame
tės nuoširdžios veikėjos, 
kultūrininkės draugės Con
nie Mugianienės 75-oju gim
tadieniu.

Draugė Mugianienė, savo 
ilgą visuomeninės veiklos 
kelią, yra papuošusi pui
kiais kultūriniais, apšvie- 
tos, meno darbais.

Per 60 metų jos nenutru
kusiose visuomeninių dar
bų pėdsakuose atrandame, 
kad, nuo pat jaunametės 
mergaitės dienų ji yra skai
čiusi, deklamavusi eilėraš
čius, dainavusi choruose, 
vaidinusi scenoje, dirbusi 
kūrime pažangiųjų laikraš
čių, draugijų, veikusi prof
sąjungose ir politiniam dar
be.

Connie ir šiandien dar 
tvirta, visuomeninių darbų 
pareigas eina žingsnis žing
sniu su jaunesnėmis už sa
ve.

Galima pasidžiuoti ir pa
sidžiaugti, kad ir dabar ji 
yra nuoširdi, atsidavusi po
litinė vadovė šios apylinkės 
lietuvių tarpe. Visuomeninį 
veikimą ir darbininkų or
ganizacijas kelianti aukš
čiau savo ypatos ir viso ki
to.

Neabejotina, kad į šį są
skrydį suvažiavę šios apie- 
linkės pažangiečiai paspaus 
ranką, pasveikins, pagerbs 
visuomenininkę, palinkės 
dar ilgų metų prakilnaus 
kūrybinio darbo jai.

Vėlesniu laiku draugai 
Aleksas ir Connie Mugia- 
niai persikėlė į kitą vietą 
gyventi. Dabartinis jų ad
resas: A. ir C. Mugianiai, 
4344 Fleming Ave., Oak
land, Calif. 94619.

Rep.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

šiaip geros valios Amerikos 
lietuvių pastaraisiais keleliais 
metais lankėsi Lietuvoje. Su
grįžę jie dalijosi su mumis 
savo įspūdžiais. Bet kitų pa
sakojimai ne tas pats, kaip 
savo patyrimai ir išgyvenimai. 
Akių matymą papildo širdies 
jausmai, ko kitų įspūdžiai pa
daryti negali.

Bet didžiausias m ano 
džiaugsmas atsiskiedžia gi
liausiu liūdesiu. Tikrai žinau, 
ko aš šį kartą Lietuvoje nebe- 
rasiu. Neberasiu to-, kas anais 
liakais man davė tiek džiaug
smo, tiek laimės! Neberasiu 
dviejų brolių (Jono ir Stasio) 
ir sesutės (Uršulės), su ku
riais pasimatyti buvo did
žiausia laimė.

žinau, taipgi, kad nebera
siu visos eilės puikių žmonių, 
su kuriais buvo tokia didelė 
garbė susipažinti. Gyvųjų tar
pe neberasiu tošytojų Petro 
Cvirkos ir Jono Šimkaus, poe
tų Valsiūnienės, Mozūriūno 
ir Liudo Giros, dramaturgų 
Dauguviečio ir Sruogos, dr. 
Mažylio, Prėkšos ir kt. O gal 
skaudžiausia, kad neberasiu 
Povilo Rotomskio, kuris tiek 
daug su savo mieląją Tama
ra manimi rūpinosi, tiek man 
padėjo pamatyti Lietuvą, pas 
kuriuos visą laiką gyvenau. . .

žodelis į skaitytojus. Kaip 
anais laikais sugrįžęs iš su
griautos Lietuvos jums perda
viau savo įspūdžius ir paty
rimus, taip dabar, jei tik 
sveikata leis ir laimingai su
grįšiu, vėl jums pasakosiu, 
ką mačiau ir pergyvenau šių 
dienų jau ant tvirtų socialis
tinių kojų atsistojusioje Lie
tuvoje. Tuo tarpu visiems 
nuoširdžiausiai linkiu geros 
sveikatos ir visokios laimės,,

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male

CARPENTER—CABINET MAKER 
Apply to Mr. McGee 

NORTHWESTERN HOSPITAL 
2301 E. Allegheny Ave. Phila., Pa. 

Richmond Resident Pref.
(62-65)

a {3
SURVEYORS — Party Chiefs & 

Instrument Men. Property & con
struction experience. All bene
fits. Year round work for mu
nicipal engineering office. Bucks 
& Montgomery counties. Cowan 
Associates, 128 E. Broad St., 
Quakertown, 536-7075.

(62-65)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter & IBM trans
criber. Knowledge general office 
outline. N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

elec. typewriter& IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452. 
Phila. (60-66)

HOUSEKEEPER.—Live in. Own 
room, and TV, good salary 5^ days. 
Care of 2 girls zage 9 and 10. Good 
references, permanent. Age 30 yrs 
not over 50 yrs. CA 4-1112. If no 
answer, call VI 8-6997.

(60-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, use 
elec, typwritcr & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatshcaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine.

Aptitude for figures.
,NE Plant location.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
' Exp. Able to take shorthand, 

use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offeie routine. NE plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

H----------------------------------------------O
WAITRESS

No experience necessary. We 
train you. Steady year round 
work. Must be over 21. 6 miles 
east of Lancaster, Pa. on Route 30

717 - 687 - 6621
(61-65)

Ė----------------------------------- ----------į

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand. Use 

elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE. plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatshcaf lane. PI 414452.

(62-68)

Cliffside, N. J.
Klaidų atitaisymas

“Laisvės” rugpiūčio 5 d. 
laidoje įvyko sekamos klai
dos mano korespondencijo
je iš Cliffside, N. J. Pra
šau pataisyti.

Vienoje vietoje pasakyta, 
kad Vincas Stasiukaitis mi
rė birželio 30 d., o kitoje— 
birželio 20 d. Jis mirė bir
želio 20 d.

Antra klaida, tai pasa
kyta, kad Vincas buvo par
važiavęs į Lietuvą 1919 me
tais, o turėjo būti 1914 m.

Trečia klaida: Sesuo, ku
ri mirė 1964 metais, buvo 
86 metų amžiaus, o ne 80 
metų.

Kadangi buvau išvykęs 
atostogų, tai tik dabar, su
grįžęs, pamačiau klaidas.

Jurgis Stasiukaitis
(Redakcija J. Stasiukaitį 

atsiprašo.)

Venezueloje autobusui už
važiavus ant tilto, tiltas įlū
žo. Apie 20 asmenų žuvo 
ir apie 30 sužeista.

Help Wanted Male

MAN over 21, recent H. S. grad- 
uote to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

COMPOSITOR
Night work. Steady. Vacation with 

pay. Holidays. Insurance benefits. 
Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

LINOTYPE OPERATOR
Night work. Steady. Vacation 

with pay. Holidays. Insurance be
nefits. Call Mr, Smith.

768-2473 (59-63)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience required. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Cin’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also nee(je(j

BENCH HAND
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

OIL BURNER SERVICE MAN.
For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call
CA 4-1500. (58-64)

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift work. N. E. 
plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

ELECTRICIAN 
Mechanic 

Knowledge circuitry nec. Able to 
work shift work, N. E. plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant location 
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatshcaf Lane, PI 4-4452.
(60-66)

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary. 

Able to work shift work.
■ N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MECHANIC.
Tow motor. Experience required. 

Must be able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

PLATER ,
TO TAKE CARE OF 

NICKEL BARREL PLATING 
High pay-life time opportunity

ALL BENEFITS
Call 914 856-5156 or

write to:
A&W PRODUCTS CO. INC. 
Gardner At. Port Jarvis, N. Y.

(62-64)

Male and Female

ASSEMBLER wanted. Wc will 
train, steady work, fringe benefits, 
good pay. Apply or call 516-PI 7- 
5599, 255 East 2nd St., Mineola, 
L. I, N. Y. (59-65)

JAV iždinė nusprendė 
dvidolerinių nebespausdin- 
ti. Esamąsias palieka apy
vartoje iki susinešios.

Detroite gamintų automo
bilių 1967 metų modeliai 
būsią $50 iki $200 branges
ni.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Trylika maloniausių dienų 
Lietuvoje

Viešint Lietuvoje, kelis 
sykius buvau pasirengęs 
aplankyti senelių namus, 
bet kiekvieną kartą atsira
do tam kliūtis.

Neringos viešbučio vesti
biulyje, kur vakarais susi
renka daug įvairaus plauko 
žmonių, gana dažnai gali
ma sutikti asmenų, kurie 
sugeba pateikti bile infor
macijas. Netoliese buvo ga
lima girdėti vyriškio balsą, 
kuris atrodė neturįs dau
giau kaip 65 m., su pasidi
džiavimu pasakojo aplink jį 
stovinėjantiems bičiuliams, 
kad jis jau 74 metų. Pri
siartinęs prie jo ir atsipra
šęs už pertraukimą' jo kal
bos, mandagiai paklausiau: 
“Jeigu draugas esi jau 74 
metų, tai kodėl gi neini į 
senelių namus gyventi?”

Yra sakoma, kad jeigu 
duosi kvailą klausimą, tai 
gausi ir kvailą atsakvmą. 
Bet aš džiaugiausi, kad 
negavau per ausį už tokį 
klausima, nes pastebėjau, 
kad tokiu klausimu jį už
gavau. Jis atkirto:

—Tai ką, tamsta nori, kad 
aš gyvas į grabą užsidary
čiau ? Aš noriu gyventi, no
riu kurti naują kyvenimą, 
kuriuo galėtų pasidžiaugti 
ne tik mano anūkai ir pro
anūkiai, bet visa žmonija. 
Aš bandau išvystyti tokias 
obelis, kurių vaisius būtų 
galima išlaikvti ištisą žie
mą, taip, kad žmonės galė
tų gauti obuolių, kada tik 
jų nori, o ne tik vasaros 
metu. Aš didžiuojuosi tuo, 
ką išmokau jau beveik se
nas būdamas, ir džiaugiuo
si, kad galiu tą žinojimą 
perduoti jaunajai kartai, 
kuri vvstys tą darbą ir to
liau. Tai kas. kad mane bu
vę išvežę i Sibirą, kur išbu
vau beveik dešimti metų! 
Buvau buože, turėjau 7 
kambariu stuba. kurią atė
mė ir atidavė kitiems, o ma
ne išvarė į Sibirą.

Jo pasakojimai mane taip 
sudomino, kad paklausiau 
jį, ar galėčiau parašyti į 
spaudą ką nors iš to, ką jis 
man šį vakara papasakojo. 
Jis mielai sutiko.

Užsirašiau jo vardą ir iš 
kurio rajono jis paeina, bet 
tie mano užrašai kur nors 
kelyje dingo, ir dabar ne 
visą tai galiu prisiminti.

Besikalbant su šiuo tau
tiečiu, taip pat ir su kitais, 
kurie yra Sibire išbuvę po 
apie 10 metų, negali supras
ti, kodėl jie lyg bando pa
sididžiuoti, kad jie buvo iš
vežti į Sibirą. Kalbėjausi 
su vienu, kuris buvo išvež
tas į Sibirą 1946 metais su 
visa šeima. Jis man pasa
kojo, kad iš visų dešimties 
metų tik 46-ieji buvę sun
kiausi, nes visur buvę sto
ka maisto.

Atėjus paskutinei mūsų 
viešnagės Lietuvoje dienai, 
prisiminė gražioji Florida, 
ir kaip sunku su ja skirtis, 
kai ateina laikas atsisvei- 
iknti ir grižti į šiaurines 
valstijas. Kad padarius tą 
atsisveikinimą nors kiek 
lengvesniu, tai bandydavo
me paskutinę tos dienos va
landą praleisti stebėdami, 
kaip didelė raudona Flori
dos saulė slenka už debesų.

Kaip sunku dabar yra at
sisveikinti su Lietuva, bet 
čia nėra kada sustoti ir 
stebėti, kaip Lietuvos sau
lė slenka už debesų...

Mums buvo sakyta, kad

Maskvoje mes turėsime 
progą pamatyti garsųjį ba
letą Bolšoi teatre, bet mums 
nuvykus, buvo padaryta 
pakaita, ir vietoje baleto 
matėme operą.

Pastatas, kuriame ta ope
ra vyko, atrodo, yra vie
nas iš vėliausiai pastatytų, 
kurio dydžio ir grožio nė 
nebandysiu aprašyti, nes 
tai ne mano darbas.

Buvome pasodinti trečioje 
eilėje nuo estrados. M'an 
nirmiausia parūpo sužinoti, 
kiek kainavo bilietas. Nors 
čia viskas vra tvarkoma ru
sų kalba, bet biliete iškai
čiau, 3 rublius ir 25 kapei
kas.

Opera, kurią mes matėme, 
beveik tokia pat, kaip ir 
daugybė operų, išskyrus gal 
tik tai. kad vienoje scenoje 
generolai ar taip kokie di
džiūnai išjoja ant gyvų 
arklių, iš ko gali žiūrovas 
suprasti, kaip didelė estrada 
turi būti, kad daugybė ak
torių ir arklių gali sutilpti.

Operos pastatymas mane 
taip užhipno t i z a v o , kad 
ketvirtame akte, kautynėms 
nasibaigus. mačiau ne tik 
degančius kaimus, bet pra
dėjau suuosti dūmus, kurie 
buvo tik mano vaizduotėje. 
Buvau besirengiąs bėgti 
laukan, bet apsidairęs ap
link supratau, kad tai tik 
miražas, ir jeigu iš šešių 
tūkstančių žiūrovų nė vie
nas nebėga, tai kodėl gi aš 
turiu bėgti!

Kadangi pertraukos tarp 
aktų būna ilgokos, tai nu
sprendžiau pavaikš t i n ė t i 
arba, teisingiau pasakius, 
pavažinėti po ta pastatą, 
nes čia visur veikia didžiu
liai eskalatoriai. Klausiau, 
ar neužgirsiu k a nors ang
liškai kalbant, bet be pa
sekmių. Visoki užrašai ant 
iavirių kambariu durų taip
gi rusiškai užrašvti. Ne
mokančiam rusu kalbos, čia 
susidaro nemažai keblumų.

Bandžiau net su keliais 
susikalbėti angliškai, bet iš 
ju visų atsakvmas buvo 
vienodas: maloni švpsena 
veide, ir pečiu truktelėji
mas, kas reiškė — “nesu
prantu.”

Pamatęs iaponų tautvbės 
vyra, pradžiugau, nes tikė
jausi, kad su šiuo tai tikrai 
susikalbėsiu. Čia taipgi su
tikau ta pati: malonia šyp
sena veide ir truktelėiima 
pečiais. Net kai bandžiau 
pasišalinti nuo jo, jis neno
rėjo manes paleisti ir sten
gėsi sužinoti, ko aš noriu. 
Kai jau po ilgu gestikuliaci
jų sunrato, kad aš ieškau 
yvrų kambario, tai dar su 
didesne šypsena veide paro
dė vyru kambarį, ir iš visko 
supratau, kad jis bando 
mane atsiprašyti už nemo
sima angliškai kalbėti. 
Dėkodamas iam už suteikta 
malonu patarnavima, pa
galvojau sau: Ot. tau. Jur- 
giiti. atlvp-inimas! Mes tiek 
daug pinigų sukišame Jano- 
niiai, o japonai nė mūsų 
kalbos nesistengia išmokti!

J. R. Niaura

VARŽYTYNĖS
Jungtinių Valstijų lėktu

vų statymo kompanijos var
žosi statyme didesnių ir 
greitesnių lėktuvų. Mat, 
JAV vyriaausybė per me
tus lėktuvų statymui ir 
įrengimui išleidžią apie 20 
bilijonų dolerių.

Susitikimas su jaunu Lietuvos 
mokslininku d-ru A. Žukausku
Vėlyvą praėjusio sekma

dienio vakarą sus k a m b a 
mūsų telefonas.

—Kalba Algirdas Žukaus
kas iš Vilniaus.

Buvo aišku, koks Žukaus
kas. Tai mokslininkas, at
vykęs į JAV su grupe ki
tų tarybinių mokslininkų 
dalyvauti suvažiavime Či
kagoje. Suvažiavimas jau 
baigėsi, na, ir tarybiniai 
mokslininkai jau grįžta na
mo. Jis buvo apsis t o j ę s 
New York Hilton viešbuty
je, Manhattane.

—Kada grįžtate į Lietu
vą?—klausiu.

—Pirmadienio popietyje.
Na, jeigu taip, tai mu

du su Ieva nuskubėjome į 
viešbutį nors trumpam po-

Algirdas Žukauskas 
kalbini su svečiu, šu kuriuo 
turėjome progos susipažin
ti Lietuvoje.

Algirdas Žukauskas yra 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos pilnas narys ir šiuo me
tu jis dirba Akademijoje. 
Tai 43 metų amžiaus jau
nas, dailus vyras, Techni
kos mokslų daktaras.

Jis su kitais tarybiniais 
mokslininkais buvo atvykęs 
į J A V dalyvauti Trečioje 
tarptautinėje Heat Trans
fer Konferencijoje, vyku
sioje 1966 m. rugpjūčio 7-12 
dd. Edgewater Beach Hote- 
lyje, Čikagoje.

Čia jam teko susipažinti 
su daugeliu mokslininkų. 
Konferencijoje d-ras A. Žu
kauskas padarė pranešimą: 
“Experim e n t a 1 Investiga
tion of Efficiency of Heat 
Transfer of a Tube With 
Spiral Fins in Cross-Flow.”

Aiškus dalykas, mums, 
eiliniams pilie č i a m s , net 
pats jo pranešimo pavadi
nimas nėra suprantamas. 
Bet, sako, pranešimas buvo 
klausovams įdomus, konfe
rencijos dalyviai juo labai 
susiinteresavo.

Čikagoje būdamas, vaka
rais, susitiko su vilniečiais— 
pas kai kuriuos jų, sakė, 
teko ir paviešėti. Jaunas 
mokslininkas gyrė čikagie- 
čius. Buvo susitikęs ir su 
dipukų eile.

Stebiu šį jauną moksli
ninką ir galvoju: jis daug 
nusimano ne tik savo pro
fesijoje, o ir visuomeni
niuose reikaluose!

— Iš kur esate kilęs?
•— Iš Biržų.
-— Valstiečio sūnus ar 

darbininko ?
— Inteligento: mano tė

vas agronomas.
— Kada baigėte univer

sitetą?
—Kauno universitetą bai

giau,— pasakoja svečias — 
1947 metais. Anksčiau dir
bau Energetikos ir elektro-* 
technikos instituto direkto
rium, o dabar esu Lietuvos 
Mokslų akademijos vice- 

prezidentas; ten ir dirbu.
Algirdas Žukauskas gy

vena Vilniuje su žmona ir 
dviem dukrelėmis.

— Kaip patinka mūsų ša
lis? — klausiame svečią.

— Labai įdomi, bet aš 
čia nenorėčiau gyventi, — 
atsako.

Atsisveikinant, svečias 
prašė pasveikinti jo vardu 
visus laisviečius, ir jis la

ibai gailisi, kad negalėjo su 
didesniu jų skaičiumi susi
tikti. O mes palinkėjome 
jaunam Lietuvos moksli
ninkui: laimingai sugrįžti į 
Lietuvą.

R. Mizara

Aukso “karštliges”
Daugelyje pasakų minimi 

aukso lobiai, nes žmogaus 
akį vilioja graži, geltona to 
metalo spalva. Iki šiol žmo
nija išgavo apie 5 0 tūks
tančių tonų aukso, o Žemė
je jo yra apie 100 milijar
dų tonų. Dažniausiai auk
sas randamas smėlyje. Pa
sitaiko auksingame smėlyje 
aukso grynuolių, sverian
čių net keliasdešimt kilo
gramų.

Atradus didesnius auksin
go smėlio klodus, pasaulyje 
kildavo aukso karštligė. 
Kas įmanydamas, keliauda
vo kasti aukso. Tokių karšt
ligių metu vogimai, plėši
kavimas ir net žudynės bū
davo dažni reiškiniai. Dėl 
to sakoma, kad auksas ap
laistytas žmonių ašaromis 
ir krauju, žinoma, kai ku
riems auksakasiams pavyk
davo pralobti ir dažnai jie 
tiesiog netekdavo sveiko 
proto. Pavyzdžiui, tūlas Sir 
biro .. auksakasys iš savo 
tarnų sudarė ugniagesių 
komandą, kurios sugebėji
mams patikrinti padeginėjo 
ir po to gesino kaimvnų 
namus. Pralobę Amerikos 
auksakasiai uždeginėjo vie
nas kitam cigarus tik šim- 
tadoleriniais bankn o t a i s . 
Vienas anglu auksakasys 
Australijoje išgarsėjo tuo, 
kad atsisakė valgyti pietus, 
pigesnius negu 50 dolerių.

Techninė aukso vertė ne
didelė, bet kapitalistiniame 
pasaulyje jis ir dabar tebė
ra medžiaginių ver t y b i ų 
matas. Štai ką daro tradi
cija!

K. Daukšas

TRAUKIAMI I TEISMĄ 
16 PIENO TRUSTO 

KOMPANIJŲ
■ . i, •

New York. — Louis J. 
Lefkowitz, Niujorko vals
tijos prokuroras, u ž v e d ė 
bylą prieš pieno biznierių 
asociaciją, kurią sudaro 16 
kompanijų. Jis sako, kad 
jie konspiracijos būdu pa
kėlė kainą ant pieno.

Dabar Niujorko mieste ir 
apylinkėje mokama tarp 26 
ir 30 centų už kvortą pie
no, arba tarp 2 ir 5 centų 
daugiau nei pirmiau.

Kaip šis dalykas bus iš
spręsta, nežinia, bet kainos 
jau įėjo į galią, ir pieno 
negausi nemokėdamas pa
keltomis kainomis.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Thant esąs labai pa
tenkintas, kad Indonezija 
vėl pradeda dalyvauti pa
saulinės organizacijos veik
loje.

Ant Bimba išvyko į 
Tarybų Lietuvą

Praėjusį sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., SASo linijos 
lėktuvu iš Kenedžio vardo 
aerodromo į Lietuvą išlėkė 
Antanas Bimba, žurnalo 
“šviesos” redak torius ir 

(“Laisvės” redakcijos narys. 
Jis ten žada pabūti gal mė
nesį, gal kelis.

Reikia atsiminti, kad A. 
Bimba buvo pats pirmasis 
JAV lietuvis, aplankęs Lie
tuvą prieš dvidešimt metų, 
1945-1946 metais, tuojau po 
karo, kai Lietuva buvo su
griauta, gyveno baisiuose 
sunkumuose. Dabar mūsų 
Antanas pamatys, ką lietu
vių tauta, su talka kitų ta
rybinių respublikų, atliko 
per tuos dvidešimt metų. 
Jis žadėjo mums nuolat 
apie savo viešnagę para
šyti.

Pagal kelionės tvarkaraš
tį, A. Bimba rugpiūčio 15 d. 
vakare jau turėjo būti Vil
niuje.

Dar vienas įgabentas 
New Yorko pareigūnas

New Yorkas. —- Majoras 
Lindsay surado, importavo 
ir,miesto kovos sų skurdu 
projekto direktoriumi pa
skyrė Mitchell Sviridoffą. 
Kuo ir kaip jis pasižymė
jo? Ogi tik tuo, kad pa
lyginti mažo New Hoveno 
miesto tokio pat projekto 
reikalus vedė. Jis ten atli
kęs gerą darbą, tai dabar 
skurdą suplieks ir mūsų 
New Yorke!

Ieško darbo
New York.—Nemanykite, 

kad tik darbininkų dukros 
ieško darbo. Štai iš Wa- 
shingtono atvyko Lynda B. 
Johnsoniūtė, pre z i d e n t o 
Johnsono dukra, su akto
rium George Hamiltonu, 
saugoma, slaptosios polici
jos, darbo ieškoti.

Sako Niujorko “Daily 
News”: Lynda ne juokais 
ieško darbo. Buvo nuvy
kusi į Fordo Fundaciją, kur 
turėjo pokalbį su McGeorge 
Bundy, buvusiu Baltuosiuo
se Rūmuose užsienio reika
lais specialistu ir artimu 
prezidento draugu. Bundy 
dabar vienas iš svarbiau
sių Fundacijos vedėjų. Pas
kiau Lynda vyko į Saks 
Fifth Avenue krautuvę, kur 
jai buvo sutaisyta plaukų 
šukuosena.

Kaip ir visiems bedar
biams, gal ir Lyndai reikia 
palinkėti sėkmės. Skirtu
mas tarp bedarbių ir Lyn- 
dos tik tas: jos ieško ir ją 
gaudo darbdaviai, o su tik
rais bedarbiais kas kita.

Lynda nežinanti, kiek lai
ko ji praleis Niujorke “ieš
kodama darbo,” bet tuo tar
pu su Hamiltonu vakarais 
labai gražiai praleidžia lai
ką puikiuose restoranuose 
ir naktiniuose klubuoše.

Olga Šukytė 
sveikina iš Lietuvos
Sveikiname “Laisvės” šta

bą ir visus pažįstamus.
Mes pasiekėme Lietuvą 

rugpiūčio 4 d. ir Vilniaus 
aerodrome sutiko mus gi
minės ir gidai, kurie vado
vauja mūsų grupei, suside
dančiai iš 22 asmenų.

Mus pavažinėjo po Vil
nių, parodė įdomiausias 
vietas. Man tai antru kar
tu tenka matyti Lietuvą, 
nes buvau aplankiusi ją 
1961 metais.

Neužilgo važiuosime 
trims dienoms aplankyti’ gi
mines. Visi nekantriai lau
kiame. Tiesa, daug gimi
niu jau matėme, nes jie at
vyko į Vilnių sutikti mus. 
Mano dėdė, dėdienė ir pus
broliai, Šukiai, pasitiko mus 
aerodrome.

L. Kapočius aplankė mus 
viešbutyje. Susitikome tu
ristų iš Londono ir mano
me su jais dar ne kartą 
sueiti, pasikalbėti.

Visi mūsų grupės turis
tai smagūs, linksmi. Ma
nome vykti už dienos kitos 
i Kauną ir Druskininkus.

Viso geriausio visiems!
Olga Shukis-Graham

Pakviesti trys Kinijos 
mokslininkai

San Francisco. — Atei
nantį mėnesį įvyks d v i 
tarptautinės mokslin inkų 
konferencijos. Tai bus fi
zikų konferencijos. Viena 
bus Californijos universite
te, o kita Stanfordo uni
versitete.

Konferencijų šaukėjai 
sako, kad jose dalyvauti 
yra pakviesti trys patys 
įžymiausi Kinijos fizikai- 
mokslininkai. Bet iš ju al
kiausiai nedalyvaus. Mūsų 
vyria u s y b ė sutikusi juos 
įsileisti, jeigu jie norėtų 
dalyvauti.

Pakvietimai taipgi esą iš
siųsti Tarybų Sąjungai, 
Lenkijai, čekoslova k i i a i, 
Rytu Vokietijai ir kitiems 
socialistiniams kraštams.

A

Shenandoah, Pa., Apylinkėje 

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS
Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo

Tarp Mahanoy City ir Lakewood parko

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Martishin Grove

Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 
pasimatymų ir linksmai laiką praleisite.

Rengėjai

________ —............ - -------- . ——J

PIETŪS PAS ČIURLIUS 
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vai. dieną

Pietą kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrąme ore gražiame sode.

Gamykla—sodas
Armėnijos elektros maši

nų gamyklos tarnybi n ė s e 
patalpose — šviežios rožės: 
kvapios, stambios. Šios gė
lės — iš gamyklos oranže
rijos. Joje labai šilta, oras 
pripildytas nuostabaus gė
lių kvapo. Čia auga rau
donosios indiškos gamfre- 
nos, gvazdikai, rožės, salvi- 
jos, verbenos, palmės, dy
gieji kaktusai.

Didelis molinis vazonas 
uždengtas permatomu stik
liniu gaubtu. Po juo liek
nos atžalos — suomiškų 
gvazdikų, pirmą kartą at
siradusių gamyklos oranže
rijoje, daigai, čia buvo “ap
gyvendintas” ir Meksikos 
'•iešutas. Visuose cechuose 
kabo dešimtys vazonėlių su 
šiuo gražiu besivyniojančiu 
augalu.

Tik per vienerius metus 
gamyklos cechai ir admi
nistracijos skyriai iš įmo
nės žaliojo ūkio gauna 950 
vazonų su gėlėmis.

Šimtai arbatinių rožių, 
jurginų, chrizantemų krū
mų, ramunės ir kitos gėlės 
puošia lysves. Jau paso
dinta ligustrų, tujų krūmai, 
rutulio pavidalo akacijų ir 
kitu rūšių medžiu. c *•

Neatsitiktinai apie Armė
nijos V. Lenino vardo elek
tros mašinų gamyklą sako
ma, kad ji panaši Į gamyk- 
lą-sodą.

M. Rubinsonas

JAV ambasadorius Pary
žiuje, Bohlen, įteikė pran
cūzams savo vyriausybės 
protestą prieš aprašymus 
Jungt Valstijų veiksmų 
Vietname. Sako, kad pran
cūzu pranešimai esą “šališ
ki ir dažnai netikslūs.” 
Prancūzai sako, kad ju val
džia korespondentų nekont
roliuoja.

New Haven. — Fairfield 
distrikte Respublikonų par
tijoje nominacijas į valsti
jos senata laimėjo John 
Lupton, didelis reakcinin
kas.




