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KRISLAI
Ernest Hemingway. 
Įžymuc žodžio meistras. 
Daug patyręs. 
Jam priekaištai.

— Rašo R. Mizara —

Visas kultūriškasis pasaulis 
nulenkė žemai galvą prieš 
pasitraukysj iš gyvenimo sce- 

. <>os įžymųjį amerikietį rašy
toją Ernestą Hemingvėjų (Er
nest Hemingway).

Rašytojas mirė liepos 2 d. 
savo bute nedideliame Ketch
um miestelyje Idaho valstijo
je. Jis mirė sulaukęs 61 me
tų amžiaus, bet jo mirties 
priežastis tebėra neišaiškinta.

Rašytojo žmona sako, Er
nestas, valydamas savo šau
tuvą, netikėtai nusišovė, o ki
ti spėja, kad tai buvo savi- 
žudystė.

Valdiniai organai, tyrinėję 
Hemingvėjaus mirtį, atsisako 
oficialiai pasakyti, kaip jiem 
viskas atrodo. Jie tik sako: 
rašytojas mirė nuo šautuvo 
kulkos, paleistos sava ranka.

Ar toji kulka buvo tyčinė ar 
netikėta — dabar niekas ne
žino ir gal niekad nesužinos.

Ernestas Hemingvėjus buvo 
vienas įžymiausių amerikiečių 
rašytojų - beletristų. Jo ra
šymo stilius nepaprastai gra
žus, muzikalu s. Jis rašė 
trumpas noveles, rašė ir ro
manus. Pagarsėjo jis kaip ra- 

^sytojas su savo veikalu “Fare
well to Arms,” išleistu 1929 
metais. Tai antikarinis vei
kalas. Pats Hemingvėjus da
lyvavo Pirmajame pasaulinia
me kare, ir savo veikale jis 
duoda baisių vaizdų iš fronto 
Italijoje.

Vėliausias jo veikalas 
“Old Man and the Sea” (“Se
nis ir jūra”). Literatūriniu 
atžvilgiu kritikai šį jo veikalą 
skaito pačiu tobuliausiu.

Prieš kiek laiko “Laisvėje” 
tilpo iš romano “Senis ir jū
ra” ištraukos.

Beje, už “Senį ir jūrą” ra
šytojas gavo Nobelio premiją.

E. Hemingvėjus — gydyto
jo sūnus. Gimė Oak Park 
miestelyje, Illinois valstijoje. 
Jo tėvas, sulaukęs 57 metų 
amžiaus, nusišovė.

Baigęs gim tajame savo 
miestely vidurinę mokyklą, 
Ernestas į kolegiją nestojo — 
pats per save lavinosi; buvo 
žurnalistas, bet tik tuo nesi
tenkino — ryžosi tapti rašyto
ju. Ir'juo tapo! Bet nuolat 
Sakydavo:

— Rašytojo darbas labai 
sinkus; norint ką geresnio 
sukurti, žmogus turi daug ir 
sunkiai dirbti.

Ir Hemingvėjus dirbo. At
sikeldavo anksti ir tuojau sės
davo prie rašomojo stalo, prie 
darbo; neretai tą patį kūrinį 
jis perrašydavo daug kartų, 
kad būtų sklandesnis, su
prantamesnis, dailesnis ir re- 
alistiškesnis. žinoma, ne visi 
jo veikalai tobuli, ne visų ir 
turinys lygus.

Jis daug keliavo, daug pa
tyrė. Dalyvavo Pirmajame 
pasauliniame kare — buvo 
sužeistas. Pilietinio karo me
tu Ispanijoje Hemingvėjus 
buvo nuvykęs ten kaip kores
pondentas. Antrojo pasauli
nio karo metu jis taipgi buvo 
frontuose; matė Antrojo fron- 

■* .to atidarymą Francūzijoje.
Jis mėgo medžioti — buvo 

nuvykęs į Afrikos plotus “lai
mės ieškoti.” Jam patiko ko
vą su buliais Ispanijoje. Jis 
dažnai didžiu odavosi savo 
/‘lizine tvirtybe.” Buvo apie 

pėdų aukščio vyras; tvirtas. 
Bet vėliausiuoju laiku ra

šytojas ėmė negaluoti. Gydė
si Mayo klinikoje Rochesterio

Jungtinėse Valstijose yra 
5,600,000 bedarbių

Reikalauja rūpintis 
žmonių reikalais

Jau šaukiamas neutrališkų. 
šalių suvažiavimas

Washingtonas. — Darbo 
departamentas paske 1 b ė, 
kad dabartiniu laiku mūsų 
šalyje jau yra 5,600,000 be
darbių. Sako, kad dirban
čiųjų yra 68,700,000, tai 
daugiau kaip bent kada 
JAV istorijoje, bet tuo pat 
kartu padaugėjo skaičius 
žmonių, kuriems yra reika
lingas darbas.

Darbo departamentas sa
ko, kad į darbo rinką išėjo 
1,600,000 jaunuolių, baigu
sių mokslus arba turinčių 
vasarines vakacijas. Iš jau
nuolių apie 800,000 gavo

Portugalai žiauriai 
žudo angoliečius

Leopoldville. — Jau virš 
100,000 angoliečių atbėgo 
į Kongo iš savo tėvynės. 
Portugalai žvėriškai žudo 
žmones. Vien į Kimpango 
miestelį atbėgo virš 20,000 
angoliečių, kurie neturi nei 
maisto, nei drabužių, ir 
daugelis jų yra sužeisti. 
Jungtinių Tautų skyrius 
kiekvieną savaitę į šį mies
telį pristato po 200 tonų 
maisto, anglų ir amerikie
čių daktarai gydo sužeis
tuosius.

Pabėgėliai pasakoja apie 
laukinį portugalų žvėrišku-

Sako: Tymsteriai 
sujungs unijas

Miami Beach, Fla. — J. 
R. Hoffa, tymsterių unijos 
prezidentas, sakė, kad jei
gu AFL-CIO unijų viršūnės 
neapsigalvos ir nepriims at
gal tymsterių uniją, tai In
ternational Brotherhood of 
Teamsters unija organizuos 
kitas unijas į federaciją 
prieš AFL-CIO. -

Jis sakė, kad dabartiniu 
laiku už AFL-CIO sienų 
jau yra apie penki milijonai 
organizuotų darbininkų.

Manila. — Cebu saloje, 
Filipinuose, surado aliejaus 
versmes. .

mieste Minesotos valstijoje. 
Sako, turėjo aukštą kraujo
spūdį, o gal ką ir baisesnio. 
Gal visa tai ir privertė jį su
trumpinti savo gyvenimą.

Jis buvo turtingas, galėjo 
gyventi milijonieriškai. Bet, 
matyt, sveikatos įrimas jį (la
bai slėgė.

Visi pripažįsta Hemingvėjui 
rašytojiškus nuopelnus. Ta
čiau jam buvo daryta nema
ža ir priekaištų už tai, kad 
atsisakė tarti protesto žodį 
prieš visuomenines neteisybes 
mūsų šalyje. Nieko viešai ne
tarė prieš areštus, prieš kišį- 
mus į kalėjimus darbininkų 
judėjimo vadovų. Vengė tik
rovei į akis pažiūrėti.

Apie Hemingvėjų, jo gyve
nimą, jo darbus dar bus para
šyta nemaža straipsnių. Lai 
jis ramiai ilsisi nedidelėse 
Ketchumo kapinėse!

darbus, o kiti atsidūrė 
bedarbiu eilėse.

Dalis iš pirmiau buvusių 
bedarbių gavo darbus, bet 
per tą patį laiką neteko 
darbo apie 900,000 tų darbi
ninkų, kurie pirmiau dirbo.

Sakoma, kad apie 500,000 
buvusių bedarbių gavo lai
kinus darbus, kaip tai prie 
žemės ūkio, statybos ir ki
tokiu sezoniniu darbų. Nu
matoma, kad bedarbių skai
čius rugpjūčio mėn. kiek 
sumažės, bet rudenį jis vėl 
padidės ir sausio mėn. bus 
arti 6,000,000.

mą. Portugalų kareiviai ir 
žandarai puola miestelius 
ir kaimus: šaudo vyrus, 
moteris, senelius ir vaikus. 
Portugalų lėktuvai mėto 
bombas. Bembe ir Kipaku 
miestelius jie su žeme suly
gino, Kisipi miestelį puolė 
septyni lėktuvai, tai iš ke
lių, šimtų namų beliko tik
tai trys.

Pabėgėliai pasakoja, kad 
jie tris dienas bėgo, kol pa
siekė Kongo ir visur matė 
tą pat sunaikinimą — daug 
žmonių užmuštų ir sužeis
tu, t

TSRS jau pasigamino 
didžiausį lėktuvą

Washingtonas. — JAV 
aviacijos vadai sako, kad 
Tarybų Sąjunga jau pasi
gamino atominės j ė g o s 
bombonešį, kuris yra apie 
40 pėdų ilgesnis už bile 
JAV bombinį lėktuvą.

J. Greene rašo, kad 
“TSRS ir vėl jau pralenkė 
Jungtines Valstijas”. Gene
rolas E. R. Quesada, kuris 
savo laiku vairavo tarybinį 
“TU-104” lėktuvą, sako, 
kad TSRS lėktuvai labai 
geri. Jam teko matyti 
“TU-114” lėktuvą, kuriuo- 
mi į Washingtona atskrido 
Chruščiovas. Tas milžinas 
gali ‘ vežti 220 keliauninkų. 
Gi dabartinis bombinis lėk
tuvas yra didesnis ir už jį.

LAOSO VALSTYBĖ TURI 
BŪTI PILNAI LAISVA
Geneva. — Čang Han-fų, 

Kinijos užsienio ministro 
pavaduotojas, par e i š k ė, 
kad Laoso valstybė turi 
būti pilnai laisva. Jis atme
tė Vakarų siūlomą Laosui 
“protekciją”. Kinija ir so
cialistinės šalys reikalauja, 
kad užsienio armijos ir vi
sokį militariniai patarėjai 
pasitrauktų, iš Laoso.

Akrą. — Ganos preziden
tas Kwame Nkrumahas sa
ko, kad jo vadovaujama 
respublika pasirūpins įsigy
ti karo laivų ir lėktuvų.

New Yorkas. — Liepos 5 
d. “The New York Times” 
dienraštyje tilpo laiškas 
Fredericko A. Whitehouse, 
American Heart Associa
tion direktoriaus. Jis 
protestuoja prieš milži
nišką pinigų ir energijos 
eikvojimą erdvių užkariavi
mui, o nesirūpinimą kasdie
niniais žmonių reikalais.

Whitehouse rašo, kad jis 
toli yra nuo tų, kurie moks
lo tyrimą ir žmogaus pa
stangų neįvertintų, bet, jo 
suprątimu, y r a perdaug 
energijos ir pinigų eikvoja
ma erdvių užkariavimui, iš 
ko žmonija dar nejaučia 
naudos. Jis sako, kad per
daug į padanges keliami as
tronautai, o tuomi pat kar
tu pamiršti šimtai tūkstan
čių daktarų, slaugių; kito
kių mokslininkų, kurie die
na iš dienos darbuojasi 
žmonijos labui.

Venezuela labai turtinga, o 
žmonės vargsta ir alksta

Karakas. — “Kas kaltas, 
kad turtingos Venezuelos 
žmonės yra > tokie be
turčiai”, klausia korespon
dentas Gerry Bobichaud. 
Jis nurodo, kad dar nese
niai Venezuela buvo antro
ji pasaulyje naftos gavime.

Venezuela randasi šiau
rinėje Pietų Amerikos daly
je. Ji užima 352,150 ketvir- 
tainiškų mylių plotą ir turi 
6,500,000 gyventojų. 1959 
metais jos naftos gavyba 
buvo po 2,771,000 bačkų per 
diena v

Venezueloje yra geležies, 
aukso, anglies, druskos, 
skardos, asbesto, švino, va
rio ir kitokių iškasamų tur
tų. Ten gerai dera kviečiai, 
medvilnė, kukurūzai, kava 
ir cukrinės nendrės. Šalis

Vėliausios žinios
Maskva. — Chruščiovas, 

TSRS premjeras, sakė, kad 
Vakarų apsiginklavimas ir 
grasinimas vartoti jėgą 
prieš socialistines šalis 
verčia TSRS sutvirtinti gy
nybos jėgas. Todėl prie ap
sigynimo išlaidų bus pridė
ta dar trys bilijonai ir pu
sė rublių.

Kartu; jis sakė, kad TSRS 
nori vakarinio Berlyno rei
kalą išrišti pasitarime su 
Anglijos, Francūzijos ir 
JAV viršūnių vadais.

Tušino orlaukyje įvyko 
aviacijos paradas. TSRS 
demonstravo galingus bom- 
binius ir mūšio lėktuvus.

Lisabona®. — Prie Rytų 
Afrikos portugalų laivas 
“Save” ušėjo ant seklumos 
ir užsidegė. Įvyko keli spro
gimai. Manoma, kad žuvo 
apie 200 žmonių.

“Argi mes neturime 
ūmesnių reikalų, kaip erd
vių užkariavimas? — stato 
klausimą Whitehouse. — 
Nueikime į ligonines, svei
katos pataisymo įstaigas, 
nesveikų vaikų namus, ak
lų, senelių ir našlaičių prie
glaudas ir paklauskime, ar 
jie jaučia pagalbą iš tų erd
vių užkariavimo progra
mų?

Nueikime p a s jaunus 
žmones, kurie norėjo moky
tis ir būti daktarais, bet ne
galėjo dėl biednumo, arba 
dėl savo rasės ir religijos 
skirtumo, ar jie pasisakys 
už tuos erdvių tyrimus”.

Whitehouse rašo, kad 
reikėtų daugiau susirūpinti 
kasdieniniais gyvenimo rei
kalais, kad policininkai ne
turėtų lydėti 6-ių metų vai
kus į mokyklas, kad juos 
apsaugojus nuo kitokius ra
sės žmonių, kaip tai buvo 
pietinėse valstijose.

yra prie Atlanto vandeny
no, turi prieplaukų, susisie
kimą su pasauliu, tai kodėl 
jos žmonės vargsta?, klau
sia tas korespondentas.

Korespondentas atsaky
mo nesuranda, nes jis neno
ri užgauti JAV kapitalis
tus, kurie yra įsigalėję Ve
nezueloje. Šalies nafta ran
dasi New Jersey Standard 
Oil Co. ir jos skyriaus Cre
ole Petroleum Corp, ranko
se. Naftos i92 procentai eina 
į Jungtines Valstijas. Kavos 
ir kitų turtų panašiai. Ša
lies žmonės gyvena lindy
nėse, kenčia vargą ir skur
dą. Apie pusė jų yra beraš
čiai. Bet dabar prasidėjo 
darbo žmonių judėjimas. 
Jie organizuojasi ir masi
niai simpatizuoja Kubos 
liaudies santvarkai.

Londonas. — Anglijos 
valdžia nusigando, kad ko
munistų įtaka auga Gvinė
joje, jos Pietų Amerikos 
kolonijoje. Gvinėja užima 
833,000 ketv. mylių plotą, 
bet turi tik 600,000 gvene- 
tojų.

Londonas. —Anglijos mi
nisterija nuogąstauja, kad 
jos prekių išvežimas mažė
ja, o įvežimas auga.

Washingtonas. — Plieno 
gamyboje dirba 500,000 
darbininkų, o 150,000 yra 
bedarbių eilėse.

Ketchum, Idaho. — Lie
pos 6 d., su katalikiškomis 
apeigomis, buvo palaidotas 
rašytojas Ernestas Hem
ingway. Dalyvavo giminės 
ir apie pusšimtis pašalinių 
žmonių.

Belgradas. — Proga 20 
metų sukakties nuo jugo
slavų sukilimo prieš nacių 
okupaciją, kalbėjo Jugosla
vijos prezidentas Tito. Jis 
sakė, kad laike 1960 metų 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos neutrališkų šalių vadai, 
jų tarpe Nehru, Nasseris ir 
kiti, susitarė šaukti suva
žiavimą.

Neutrališkų šalių suva
žiavimas įvyks rugsėjo mė
nesį, Belgrade. Tito sakė, 
kad suvažiavimo tikslas: 
pastoti kelią baisiajam ka-

TSRS ir S. Korei a 
pasirašė sutartįb

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Šiaurinė Korėja 
pasirašė bendro apsigyni
mo sutartį. Tarybų Sąjun
ga pasižadėjo teikti Korė
jos Liaudies Respublikai vi
sokią pagalbą, jeigu ji būtų 
užpulta. Sutartis pasirašy
ta dešimties metų laikui.

Diplomatai supranta, kad 
TSRS ir Korėją prie šios 
sutarties pastūmėjo įvykiai 
Pietų Korėjoje, kur viena 
grupė militaristų pakeičia 
antrąją ir visi grąsina Ko
rėjos Liaudies Respublikai. 
Ši sutartis užtikrina Korė-

Mūsų šalyje stoka 
138,000 mokytojų

Washingtonas. — J. P. 
Schaefer, The National 
Education Ass’n viršinin
kas, sako, kad ateinantį ru
denį mūsų šalyje bus stoka 
138,000 mokytojų. Priežas
tis — permažos jų algos.

Šiemet 140,000 jaunuolių 
baigė mokytojų mokslą, bet 
tik apie 100,000 jų ketina 
būti mokytojais, o kiti eis 
ieškoti kitų, geriau apmo
kamų, darbų.

Jis sako, kad vien Chica
go j e bus stoka 3,000 moky
tojų. Detroite buvo stoka 
400 mokytojų, bet kada al
gas pakėlė iki $5,000 me
tams, tai dabar jau jų yra 
pakankamai.

T. SĄJUNGĄ PRIEŠ JAV 
LAKŪNŲ SAUVALIĄ
Maskva. — Tarybų Są

junga protestavo prieš 
Jungtinių Valstijų lakūnu 
sauvaliavimą. Ji sako, kad 
1961 metais tik per ššis 
mėnesius JAV lakūnai atli
ko virš 300 skraidymų virš 
TSRS laivų, Plaukiančių 
tarptautiniuose vandenyse.

“LAUKAN FAŠISTUS Iš 
BERLYNO”,- ULBRICHT
Berlynas. — Walter Ulb- 

richt, Vokiečių Demokrati
nės Respublikos vadovas, 
sakė, kad užtikrinimui tai
kos ir ramumo, tai turi būti 
padarytas fašistų veiklai 
galas vakariniame Berlyne. 

rui, kuris galėtų kilti iš Va
karų ir Rytų “šaltojo ka
ro”. Jis sakė, kad neutrališ- 
kos šalys, susivieniję, gali 
paveikti, kad neprileidus 
prie karo.

Tito, tarpe kitko, sakė, 
kad Jungtinės Tautos pasi
tarnauja žmonijai, kol jose 
dar nėra pilnai įsigalėjusi 
nei viena, nei kita iš prieš
taraujančių pusių.

Jis sakė, kad Vakarų Vo
kietija jau yra apsiginkla
vusi iki dantų, o tai reiškia 
taikai pavojų.

jos Liaudies Respublikos 
žmonių taikų gyvenimą ir 
vykdymą ekonominių pla
nų, nes jeigu ji būtų užpul
ta, tai TSRS ir Kinija at
remtų priešą.

Korėjos Liaudies Res
publika randasi rytinėje 
Azijos dalyje. Ji užitna 48,- 
468 ketv. mylių plotą ir 
turi 12,000,000 gyventojų.

Tokio. — Rugpiūčio 6 
dieną čia šaukiama japonų 
konferencija kovai prieš 
atominius ginklus.

Mes esame turtingi, 
bet ir daug skolingi

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų gam y b o s 
įplaukos yra didelės. Bet 
tuo pat kartu amerikiečiai 
turime daugiau skolų, negu 
bent kurios kitos šalies gy
ventojai.

Dabartiniu laiku federa
linės skolos yra $2i90,000,- 
000,000. Valstijų ir miestų 
skolos viršija $70,000,000,- 
000. Korporacijų skolos 
yra $358,000,000,000, b e t 
korporacijų skolos negula 
ant paprastų piliečių tak
sais, tai fabrikantų ir biz
nierių skolos. Paprasti gy
ventojai turi skolų už na
mus, rakandus, automobi
lius ir kitokius dalykus 
$296,000,000,000.

GIMINĖS STOJA Už 
APSIKEITIMĄ

Miami, Fla. —Dešimt ko
misijos narių, kurie atsto
vauja invazijos narius Ku
boje, atsišaukė, kad būtų 
sukelta pakankama suma 
nupirkimui traktorių. Ši 
komisija kreipsis į prezi
dentą Kenedį. Ji sako, kad 
invazijos narių giminės tą 
patį darys.

Havana. — Kubos prem
jeras- F. Kastro sakė, kad 
už maisto trūkumą yra kal
ta Jungtinių Valstijų vy
riausybė, kuri paskelbi Ku
bai embargo. Bet jis sakė, 
kad kubiečiai nugalės tuos 
trūkumus.
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Henry Winstonas išlaisvintas
PREZIDENTO KENEDŽIO įsakymu, tapo palei

stas iš kalėjimo JAV Komunistų partijos organizacinis 
sekretorius Henry Winstonas.

Prieš 12 metų Henry Winstonas buvo nuteistas pen- 
keriems metams kalėti kartu su kitais dešimčia komu
nistų vadovų. Bet jis, buvęs po belą, per kurį laika į ka
lėjimų nestojo. Tik 1956 metais pasidavė valdžiai. Tuomet 
teismas jam dar “pridėjo” trejus metus už tai, kad jis 
nėjo į kalėjimą tuomet, kai buvo šauktas.

H. Winstonas ir kiti komunistų vadovai buvo nu
teisti kalėjiman einant Smitho įstatymu, pagal kurį 
žmones baudžia dėl jų galvojimo, jei tas galvojimas ne
patinka reakcionieriams.

Kalėjime Winstonas susirgo ir ten prarado regėji
mą, nes nebuvo kaip reikia gydomas.

Amerikos žmonės jau seniai reikalavo, kad Winsto
nas būtų išleistas iš kalėjimo. Ir ne tik Amerikos žmo
nės to reikalavo, jam laisvės reikalavo ir kitų kraštų 
žmonės. Tik visai neseniai Japonijos advokatų sąjunga 
prisiuntė prezidentui Kenedžiui laišką, prašant, kad jis 
išlaisvintų Winstoną. O Kubos vadovas Kastro siūlė 
Amerikos valdžiai apsikeisti politiniais kaliniais, tarp 
kurių įvardijo ir H. Winstoną.

Išėjęs iš kalėjimo H. Winstonas pareiškė, kad jis 
veiks,, kaip ir seniau veikė, kiek jo sveikata leis—kovos 
už taikos išlaikymą ir už pilietines laisves.

NUSIPLEPA LIGI 
ABSURDO

Kažkoks J. Leonas Čika
gos menševikų organe ra
šo, kad, girdi, “Vincas Ras
tenis 
tais.” 
žinia, 
deris 
vietą.

Kodėl menševikų laikraš
tis V. Rastenį “sutapina” 
su komunistais, sunku 
prasti.

sutapo su komunis-
V. Rastenis, kaip 

yra smetonininkų ly
ti A V, turi valdišką

su-

Tymsteriy suvažiavimas
TYMSTĖRIŲ UNIJOS suvažiavimas, įvykęs praė

jusią savaitę Miami mieste, Floridoje, buvo visais atžvil
giais sėkmingas suvažiavimas.

Dalyvavo apie 2,200 delegatų, ir jie, be kitų nutari
mų, priėmė naują konstituciją. Einant ja, Tymstėrių uni
ja galės traukti į savo pastogę visokių profesijų neorga
nizuotus darbininkus, kurių yra daug milijonų.

Iš tikrųjų, šiandien' Tymstėrių unija (International 
Brotherhood of Teamsters) yra viena JAV unija, kuri 
auga nariais. Bėgiu pastarųjų ketverių metų ji paaugo 
apie 200,000 narių, kuomet kitos darbo unijos nariais 
.mažėja?

Prieš tymsterius buvo atsuktos visos AFL-CIO jė
gos. Iš ten juos išmetė, ir kai kuriems atrodė, kad dabar 
šiai unijai bus užduotas didžiulis smūgis. Bet taip neišė
jo. Ji auga, tvirtėja ir, jei ko, gali išaugti į milžiną.

Po to, kai AFL susijungė su CIO, buvo manyta, kad 
• unijinis judėjimas JAV pakils į aukštą laipsnį. Deja, jis, 
-vieton augti, sumažėjo. AFL-CIO vadovybėje pasireiškė 
-stagnacija ir savitarpinės peštynės. Prezidentas Geor
ge Meany sėdi sau kaip koks carukas, nieko neveikia, 
atsisako organizuoti neorganizuotus ir kenkia tiems, ku- 

•■rie organizuoja. Meany—biaurus reakcionierius. Jam 
rūpi tik “kova prieš komunizmą.” Net ir kongresmanas 
•Powell aną dieną viešai pareiškė, kad Meany reikia iš
mesti iš vadovybės, nes jis tam netikęs.

° Na, o Tymstėrių unijos prezidentas Hoffa pasakė, 
kad Meany yra papildęs tokių darbelių, dėl kurių jis dre
ba, bijosi, kad jie nebūtų iškelti aikštėn.

Prieš Tymstėrių unijos prezidentą Hoffą buvo ka
daise iškelta visokių kaltinimų—specialus Senato komi
tetas jį tyrinėjo, darė jam visokių kaltinimų. Dabar gi 
suvažiavimas visus tuos kaltinimus atmetė, Hoffą ištei
sino ir išrinko savo prezidentu sekamam terminui.

Mums tik vienas neaišku: kodėl suvažiavimas nuta
rė pakelti Hoffai algą net dvidešimt penkiais tūkstan
čiais dolerių? Ligi šiol (jo alga buvo $50,000 metams, o 
dabar bus $75,000,000. Argi $$50,000 neužteko?.. Pakel
ti ir nariniai mokesčiai.

Reikia tikėtis, kad dabar profsąjunginis darbininkų 
judėjimas pagyvės, kad tymsteriai pradės organizuoti 
neorganizuotus darbininkus. Galimas daiktas, kad prie 
Tymstėrių unijos prisidės ir kitos darbininkų unijos, iš
mestos iš AFL-CIO.

. Didelės aukos
PRANCŪZUOS VALDŽIA paskelbė, kad ji ren- 

giasi Alžyrą skelti į dvi dalis: vieną dalį pavesti valdyti 
alžyriečiams, o kitą—baltiesiems, francūzams kolonis
tams.

Prieš tokią De Gaulio politiką alžyriečiai sukilo. 
Liepos 5 dieną jie paskelbė visuotiną streiką, per visą 
šalį šaukė masinius protesto mitingus. Bet visa tai jiems 
daug lėšavo: 80 alžyriečių buvo užmušta, o šimtai žmo
nių sužeisti.

Francūzijos imperialistai mano, kad šitokiomis re
presijomis jie privers Alžyro patrijotus “tylėti ir dievą 
mylėti.” Bet taip nebus! Alžyro Tautinis laisvės frontas 
tebėra gyvas, tebestovi savo tautos priešakyje ir vado
vauja kovoms už visišką nepriklausomybę. Tunise vei
kia laikinoji Alžyro valdžia. Alžyriečiai kovoja ne tik 

, už savo nepriklausomybę; jie reikalauja, kad ir visa 
'francūziška Sachara turi būti prijungta prie Alžyro.

» Atrodo, kad derybos, prasidėjusios tarp alžyriečių 
..ii’ francūzų, nieko neišspręs. Atrodo, jog alžyriečių ko-

NEŽINO, KAIP 
“SUVALDYTI” 
SAVUOSIUS

Kanądiškių klerikalų laik
rašty Al. Gimantas rašo 
apie savuosius (dipukus), 
kad jau nebegalima jų su
valdyti. Štai, atvyksta iš 
Tarybų Sąjungos Moiseje
vo šokėjai. Dipukų vadei
vos įsako saviesiems boi
kotuoti juos, neiti j spek
taklį. Bet kur tau! kas jų 
klausys!

Verkšlena Al. Gimantas:
“Galvotumei, kad tą va

karą čia daug ką galėsi iš
vysti, bet tik jau jokiu bū
du ne savuosius tautiečius. 
Laikraščiuose juk buvo 

prirašyta, susirinkimuose pri
kalbėta, didesniuose susi
būrimuose padiskutuo t a, 
beveik vienbalsiai nutarta 
—neiti, nedalyvauti, boi
kotuoti. Bet, pasirodo, tai 
tik gražūs žodžiai, žodžiai 
ir daugiau, nieko ... Iš 
šalies stebint, netaip jau 
sunku pastebėti, kad atvy
kę tautiečiai lyg ir nela
bai jaukiai jaučiasi. Lyg 
tai norėtų likti, hepastebė- 
ti, lyg bandytų už kitų nu
garų pasislėpti, tūkstančių 
minioje išnykti? Staiga, 
sustabdžius, užka 1 b i n u s 
pažįstamą, stebėtinai ne
jaukiai žmogus pasijuntą. 
Visiškai net neklausus, 
net tyčia bandant kalbą 
nukreipti kitais reikalais, 
išgirsti nuostabiai gražius 
pasiaiškinimus, nuostabiai 
rinktinius ir saldžius žo
džius ir iš visko galį jaus
ti ir dar vieną, garsiai 
neištartą prašymą — su
simildamas, tik nepasakok 
niekam, kad manė čia bu
vai sutikęs. Didelis jaut
rumas. Labai didelis.

Prabėga kiek laiko. Vis 
jau susitinkti su bičiuliais, 
pažįstamais. Tai viena, 
tai kita proga. Vis vienas 
kitas neiškęs ii’ nepasigirs 
buvęs ten ir ten, matęs tą 
ir tą. Krenta į akis gana 
nemažas skaičius buvusių. 
Tikrai nemažas. Kiti, be 
abejonės, iškenčia ir neiš- 
sipasakoja. Jie patys vieni 
žino ir sau pasilaiko. Et,- 
ką ten. Nėra reikalo me
no, kultūros, maišyti- su 
politika. Pagaliau, kiek- 
vienąs randame eilę leng
vinančių aplinkybių, mūsų 
pačių išsigalvotų, sau pri
sitaikytų, lyg vaistų sąži
nės graužimui numaldyti. 
Buvo Vytautas, buvo Ja
nina, Gražina net uošvie
nę nusivedė, kodėl gi aš 
turėjau praleisti tokią 
auksinę progą? Juk jie 
čia teatvyksta tik kas ke
li metai, be to, kas žino, ar 
išvis, dar kada beatvyks, 
tokie neramūs laikai.-.. "Ne
sunku juk pastovėti eilu
tėje ir iš anksto užsitik
rinti neblogą vietą. Ne
sunku, ne.”

Na, tai kokia gi ■ iš to 
viso išvada? Išvada tokią: 
doresni, kultūringesni di? 
pūkai spiąuna ant savo va
deivų, neklauso jų “boiko
to,” eina pasigrožėti, -pasi
džiaugti tarybinių artistų 
talentu.

Na, o jeigu jie klausytų 
savo “mokytojų” ir neitų 
į spektaklius, duo d a m d s 
tarybinių artistų, kas tuo? 
met būtų? Gal salės būtų 
tuščios? Ne! Kiekvienam 
aišku, kad Moisejevo šokė
jai, kur jie gastroliavo, vi
sur turėjo kupinas sales 
publikos. Amerikiečiai 
pildė auditorijas.

uz-

J. MIKĖNAS — TSRS 
LIAUDIES 
DAILININKAS

Savaitraštis ’ “Literatūrą 
ir menas” rašo:

“Šią savaitę paskelbtas 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsakas, 
kuriuo, už įžymius nuopel
nus dailės srityje, TSRS 
liaudies dailininko garbės 
vardas suteiktas įžymiam 
mūsų skulptoriui profeso
riui Juozui Mikėnui.

Mes, kaip ir visi dailės 
mylėtojai, prisijungi ame 
prie nuoširdžių sveikinimų 
šio auktšo kūrybinio ir pe
dagoginio prof. J. Mikėno 
darbo įvertinimo proga.”

VIETNAMO SANTYKIAI 
SU TARYĘŲ SĄJUNGA

Neseniai Tarybų Sąjun
goje lankėsi Vietnamo De
mokratinės Respublikos de
legaciją. “Tiesos” kores
pondentas Maskvoje turėjo 
pasikalbėjimą su delegaci
jos' vadoVtt, nepaprastu* įga
liotiniu - ambasadorium N. 
Van kiniu, apie Vietnamo 
santykių vystymąsi su Ta
rybų Sąjunga.

Pasika 1 b ė‘j i m a s buvo 
toks:

KLAUSIMAS: Koks yra 
įvyksiančio Vietnamo De
ni o k r atinės Respublikos 
vyriausybės delegacijos vi
zito į Tarybų Sąjungą 
tikslas?

• ATSAKYMAS: Įvyk
siantis Vietnamo Demo
kratinės Respublikos vy
riausybės delegacijos, ku
riai vadovauja ministras 
pirmininkas Fam Van 
Dongas, vizitas į Tarybų 
Sąjungą siekia dar labiau 
sustiprinti Vietnamo ir 
Tarybų Sąjungos draugys
tės ir broliškojo, bendra
darbiavimo santykius.

KLAUSIMAS; Ar ga
limą būtų apibūdinti kai 
kuriuos Vietnamo - Tary
bų7 Sąjungos draugystės 
rezultatus ekonominėje ir 
kultūrinėje srityse?

ATSAKYMAS :■ Gili 
Vietnamo. - Tarybų Sąjun
gos draugystė pasireiškia 
visose srityse. • Noriu pa
teikti keletą konkrečių pa
vyzdžių. -

Įsigalėjus taikai 1954 
metais, mes tuoj gavome 
iš Tarybų Sąjungos ' 400 
milijonų rublių (senais 
pinigais), kaip negrąžina
mą pašalpą atstatant per 
penkiolika karo metų su
griautą eioncniiką. Tary
bų Sąjunga mums padėjo 
įrengti apatitų šachtą Lao 
Gai, alavo šachtą Kao. 
Bang, plačiau eksploatuo-

ti Chongąi anglies šachtas.
Tarybų Sąjungos pade

dami mes galėjome pasta? 
tyti mechaninį gamyklą 
Hanojuje — pirmąją šiuo? 
laikinę įręngimų gamyklą 
Vietname, keturias šilųmi? 
nes elektrines ir hidroelek
trines, dvi aukštos įtam
pos linijas.

1960 metų pabaigoje 
Tarybų Sąjunga suteikė 
mums neįvertinamą pagal
bą pirmajam penkmečio 
planui įvykdyti. TSRS pa
deda mums likviduoti ma
liariją, suteikė mums il

galaikį kreditą pastatyti 
pramoninėms bazėms, Po
litechnikos institutui, ge? 
ologiniams žvalgymams ir 
kitiems darbams. Be to,{ 
Tarybų Sąjunga nusiuntė 
į mūsų šalį specialistų, 
kurie mums padeda įvai
riose pramonės, žemės 
ūkio srityse, dėsto institu
tuose ir t, t.

Iš esmės yra baigtas že
mės ūkio, amatininkinės 
gamybos, privačiakapita- 
listinės pramonės ir pre
kybos socialistinis pertvar
kymas. 1960 metais vals
tybinis ekonominis sekto
rius sudarė beveik 90 
procentų pramonėje ir 
apie 50 procentų prekybo
je. žemės ūkio produkci
ja kasmet didėja viduti
niškai 11.2 procento. Per 
penkerius metus pramonės 
produkcija padidėjo penkis 
kartus, konkrečiai paėmus, 
valstybės pramonė padidė
jo 22 kartus.

1957 metais kiekvienam 
šimtui gyventojų buvo. 14 
žmonių, besimokančių mo
kyklose, o 1960 metais —r 
18 žmonių. > Per pastaruo
sius trejus metus mes iš
leidome apie tris tūkstan
čius specialistų su aukš
tuoju mokslu, 11 tūkstan
čių su vidurinių profesi
niu mokslu ir daugiau 
kaip 40,000 kvalifikuotų 
darbininkų.

KLAUSIMAS: Kokios 
yra tolesnių abiejų šalių 
ekonominių ryšių perspek
tyvos?

ATSAKYMAS: Vietna
mo Demokratinės Respub
likos ir Tarybų Sąjungos 
savitarpio pagalba ir ben
dradarbiavimas visose sri
tyse remiasi tvirtu pama
tu ir turi plačių perspek
tyvų, nes jas įkvepia ly
gybės ir savitarpio suinte
resuotumo principai kilnia 
proletarinio internaciona
lizmo dvasia.

Be abejo, vykdant mū
sų pirmąjį penkmečio pla
ną, ši savitarpio pagalba 

r ir bendradarbiavimas vys
tysis dar sparčiau. Tai 
bus žymus indėlis stipri
nant socialistinę stovyklą, 
energijos šaltinis Vietna
mo liaudžiai statant soci
alizmą Šiaurės Vietname' 
ir jos kovoje už nacionali
nį susivienijimą.”

va už nepriklausomybę tęsis,' kaip tęsėsi per pastaruo
sius šešerius metus.

Anksčiau ai’ vėliau Francūzija vistiek bus priversta 
pripažinti Alžyrui nępriklausomybę. • '

Kaip seniai oda 
naudojama

Oda jąu prieš 5,000 metų 
buvo žmonių naudojamą 
apsiavams ir kitokiems 
tikslams.

Buvo ląikąi, kąda iš odos 
dalydavo ir apsisaugojimo 
nuo ginklų drabužį. Odą 
naudojo pasigaminimui pa-, 
talpų, kaip ir maišų ne tik 
sausiems dalykams, bet net 
pienui. Iš odos darė tų lai
kų “pinigus,” o taip pat ją 
vartojo vietoje šiandieninio 
popieriaus. v. < •

Ištisus kalnus knygų, 
brošiūrų, straipsnių prira
šė buržuaziniai propagan
distai apie tarybinės tech
nikos, mokslo, ekonomikos 
atsilikimą. Kartodami vie
ną ir tą patį, jie į padan
ges kėlė Ameriką ir vaiz
davo ją, kaip niekam ne- 
pasiekimą ir tuo labiau 
nepralenkiamą viršūnę.

Įgudusius stambių Vaka
rų monopolijų tarnus pa
slaugiai atkartojo lietuviš
ki buržuaziniai nacionalis
tai. Buržuazinėje Lietuvo
je neišeidavo beveik nė vie
nas dabartinių “veiksnių” 
redaguojamo laikraščio nu
meris, kuriame nebūtų bu
vę palieta tulžingos pašai
pos tarybinių žmonių adre
su. Ne paslaptis, kad Ta
rybų valdžiai teko įveikti 
milžiniškus sunkumus, su 
kokiais, galima sakyti, nie
kuomet nesusidūrė jokia ki
ta valstybė. Iš carizmo Ta
rybų valdžia paveldėjo at- 
silikusį ir, be to, karo su
griautą ir nualintą ūkį. Ša
lį puolė ir plėšė keturioli
kos Vakarų valstybių inter
vencinės karinės pajėgos. 
Ant savo pečių tarybiniai 
žmonės pernešė iš tiesų ne
girdėtus sunkumus. Bet 
žmones įkvėpė naujo gyve
nimo, Šviesios ateities vil
tys. Ir tarybiniai žmonės 
su legendariniu didvyriš
kumu ėjo į mūšius su prie
šais, dėjo plytą prie plytos 
į socializmo rūmą. Išlais
vinta liaudis kaupė milžino 
jėgas. Savo jėgą ji aki
vaizdžiai pade m onstravo, 
sutrįųški n d a m a hitlerinę 
Vokietiją. . Pokario metais 
tapybiniai žmonės per nepa
prastai trumpą laiką ųžgy- 
dė milžiniškas karo padary
tas žaizdas ir dar sparčiau 
ėmė vystyti ekon o m i k ą , 
mokslą, techniką, keltį žmo
nių gerovę.

Bet kapitalizmo trubadū
rai ir toliau tebetraukė sa
vo seną, nuvalkiotą giesmę 
apie tarybinio mokslo ir 
technikos atsilikimą, Ir ar
gumentais jie parinkdavo 
amerikinį neiloną, orioną 
bei kitokius “onus,” labiau 
blizgančius automobilių ra
diatorius, dulkių siurblius. 
Bet ar tai visada kalba apie 
mokslo ir technikos prana
šumą, apie tai šie ponai, 
matyti, negalvojo.

Ir juos ištiko siurprizas. 
Lyg perkūnas iš giedro 
dangaus, į tarpplanetines 
•erdves šovė tarybiniai dirb
tiniai Žemės palydovai. 
Praėjo kiek laiko, ir tary
binė raketa pakilo į saulę, 
nufotografavo Mėnulio 
antrąją pusę. Nors ir vi
siškai taikūs tarybiniai pa
lydovai, jie gerokai sudre
bino imperialistų langus. 
Kai kurie mėgėjai žarstyti 
karų žarijas ir jų samdomi 
ą m e r i kinio, “pranašumo” 
orakulai buvo tiesiog pri
trenkti.

Daug žmonių, kurie iki 
tol tikėjo buržuazinių pro- 
pagandistų tvirtinimais, 
dabar pamatė, kad padėtis 
yra toli gražu ne tokia, ko
kią vaizdavo kapitalistams 
tarnaujanti spauda ir radi
jas. Tūkstančiai lietuvių- 
emigrantų, kuriuos visą po
karinį laikotarpį tauriau
siais šmeižtais apie Tarybų 
$a.lį maitino “veiksniai,” 
irgi kritiškiau pažvelgė į 
jiems nacionalistinės spau
dos atkakliai peršamą nuo
monę apie socializmo šalį. 
Nors,' kai buvo paleistas
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pirmasis dirbtinis tarybinis 
Žemės palydovas, “veiks
niai” ir šaukė, kad “sput- 
nikas” sudegs iki to laiko, 
kai skaitytojus pasieks apie 
jį parašyti pirmieji jų žo
džiai, bet tai juos tik la
biau sukompromitavo emi
grantų akyse. “Sputnikus” 
pakeitė galingi kosminiai 
laivai — mokslinės labora
torijos. Ir štai nuostabioji 
balandžio 1-oji. Tą dieną 
pirmą kartą žmonijos isto
rijoje iš Tarybų šalies ta
rybiniu kosminiu laivu į 
kosmosą pakilo tarybinis 
žmogus komunistas Jurijus 
Gagarinas. Apskriejęs mū
sų planetą,, jis sėkmingai 
nusileido nustatytame ra
jone.

Sunku pervertinti šio ta
rybinio žmonių žygdarbio 
reikšmę. Jis įeis į žmonijoj 
istoriją, kaip jos naujos 
eros gairė. Šiuo žygdarbiu 
visam pasauliui akivaiz
džiai įrodytas tar y b i n i o 
mokslo ir technikos prana
šumas, socialistinės san
tvarkos atskleistos plačiau
sios galimybės pasireikšti 
žmonių talentams.

Džiaugiasi ir didžiuojasi 
šiuo žygdarbiu ir lietuvių 
tauta. Būdama broliškoje 
tarybinių tautų šeimoje, ji 
įnešė savo indėlį į kosmoso 
užkariavimą, į legendarinį 
Jurijaus G a garino žygį. 
Todėl kiekvienas doras lie
tuvis, kur jis begyventų, 
karštai sveikina tarybinio 
žmogaus genijaus pergalę.

Nebegali' šios pergalės di
dingumo paneigti ir mono
polijų spauda.

' > *» . ' ‘

Man .teko dalyvauti Juri- 
•jansi Gagąrino sutikimo 

I kilmėseMaskvoje. Aš nia-^' 
čiau, kaip būriai užsienio 
žurnalistų vienas per kitą 
veržėsi prie didvyrio, norė
dami iš arčiau apžvelgti į 
jį, įamžinti šią istorinę die
ną, kai pirmą kartą iš kos
moso grįžo žmogus. Kai 
kurie jų, vykdydami savo 
šeimininkų valią, be abejo, 
buvo priversti menkinti šio 
įvykio reikšmę. Bet faktas 
lieka faktu: nebuvo pasau
lyje laikraščio, kuris nebū
tų pranešęs apie šį nepri
lygstamą mokslo ir techni
kos laimėjimą. Paskelbė 
apie pirmąjį kosminį reisą 
ir “veiksnių” spauda. Ta
čiau ji, žinoma, neapsiėjo 
be bandymų, nors dažnai ir 
naivokų, menkinti, iškreip
ti tarybinių žmonių perga
lės reikšmę. B-et kaip ten 
bebūtų, vien paskelbdami 
šį įvykį, “veiksniai” pripa
žino, kad visos jų kalbra 
apie tarybinio mokslo ir ' 
technikos atsilikimą 
tušti plepalai n a i v i e m s 
žmonėms apgaudinėti, tuo 
labiau, kad apie mokslo ir 
technikoj laimėjimus dar 
negalima spręsti iš neilono 
atspalvių.

Stasys Laurinaitis

Pirmasis kompresorius 
surinktas

UKMERGĖ. —- “Vieny
bės” šaldymo įrengimų ga
mykloje surinktas pirmasis 
maisto pramonei skirtas ' 
kompresorius.

Pirmąjį įmonės gaminį 
surinko darbininkai Jonas 
Gineika, Lionginas Alek
sandravičius ir Jonas Ma- 
tulka, vadovaujami techno
logo Vytauto ValuŠio.

iki metų paoaigos pnon® 
išleis 50 šaldymo įrengimų:
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Nikitos Chruščiovo kalba apie 
Ber lyną ir taikos išlaikymą

(Pabaiga)

Socializmo šalys vystosi 
kitais pagrindais. Socialis
tinėje visuomenėje visi žmo
nės iš tikrųjų lygūs, nes 
joje nėra kapitalistų ir nė
ra proletarų. Kiekvienas 
visuomenės narys vykdo sa
vo tam tikrą visuomeninę 
funkciją, dirbdamas visos 
liaudies labui, o, vadinasi, 
ir savo labui. Juo labiau 
didėja gamyba, tuo turtin
gesnė darosi mūsų šalis, tuo 
turtingesnė darosi visa 
mūsų visuomenė, ir kiek
vienas šios visuomenės na- 
?*ys naudojasi visuomenės 
darbo gėrybėmis. Socialis
tinėje visuomenėje visi ly
gūs, ir ši lygybė mūsų šaly
je yra reali, o ne forma
li, kaip tai yra vadinama

jame “laisvajame pasauly- 
je,” kur stipriajam sutei
kiama laisvė plėšti ir eng
ti silpnąjį.

Tokios yra priešingos vie
na kitai dviejų pasaulių— 
kapitalistinio ir socialisti
nio — koncepcijos. Jos nie
kad nesusitaikys, ir mes 
esame tvirtai įsitikinę, kad 
socialistinė koncepcija, bū
dama pažangiausia, nuga
lės kapitalistinę. Bet mes 
vėl ir vėl pabrėžiame: so
cialinė santvarka — kiek
vienos šalies liaudies reika
las, ir šį klausimą turi 
spręsti pati liaudis, niekam 
nesikišant iš svetur.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė daro viską, kad būtų 
užtikrintas taikus sambūvis 
tarp v a 1 s t ybių, turinčių 
skirtingas visuom e n i n e s 
santvarkas, kad jos ne tik 
sugyventų be karo, bet ir 

^glaudžiai bendradarbiautų, 
* palaikytų gyvus reikalinius 

ryšius — prekvbinius, kul
tūrinius, mokslinius ir ki
tus.

Dėl nusiginklavimo
. Kapitalistinių šalių val

dantiesiems sluok s n i a m s 
nepakanka drąsos atvirai 
pasakyti, kad jie prieš nu
siginklavimą. Jie apsime
ta vedą derybas, rodo pasi
ryžimą be galo posėdžiau
ti įvairiuose komitetuose ir 
pakomitečiuose. Kiek buvo 
įvairių nusiginklavimo po
sėdžių per 16 metų, praė
jusių nuo antrojo pasauli
nio karo pabaigos, o reika
las nepaslinko nė per žings
nį.

Monopolistinio kapitalo 
šalių atstovai eina į nusi
ginklavimo derybas vienin
teliu tikslu — klaidinti sa- 

jvo tautas, masinti jas vii- 
*timis, kad bus susitarta, o 

praktikoje — žlugdyti nu
siginklavimą, toliau pašėlu
siai ginkluotis.

Mes demaskavome šią 
machinaciją. Mes pareiškė
me Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijoje: ponai, jeigu 
jūs ne žodžiais, o iš tikrų
jų norite susitarti, tai pri
imkite mūsų pasiūlymus dėl 
visuotinio nusiginklavimo, 
ir tada mes priimsime bet 
kuriuos jūsų pasiūlymus 
dėl kontrolės.

Nusiginklavimo priešinin
kai į tai neturi ko atsaky
ti. Jiems telieka vienas ke
lias: klaidinti tautas ir be 
galo kartoti pasaką, kad 
mes, esą., norį nusiginklavi
mo be kontrolės. Bet, kaip 
sakoma, melo trumpos ko- 
jos, ir su melu netoli te
važiuosi !
. Darbo liaudis, inteligen- 

. vija, visi žmonės, kurie nori 
t* taikos, gali ir privalo pri

versti kapitalistinių šalių 
vyriausybes sutikti nusi
ginkluoti. Jeigu tai nebus 

padaryta, tai imperialisti
niai sluoksniai gali įstum
ti tautas į karą, o tada bus 
jau vėlu ieškoti kaltininkų. 
Šiuolaikinis karas turi savo 
nenumaldomą dėsnį — ma
sinį žmonių naikinimą, vi
sų m a t e rial in ių vertybių 
naikinimą.

Neseniai Tarybų Sąjun
gos vyriausybė savo memo
rialiniame rašte pasiūlė, 
kad brand uolinio ginklo 
bandymų nutraukimo prob
lema ir visuotinio bei visiš
ko nusiginklavimo proble
ma būtų sprendžiamos sa- 
vitarpiškai... susietos. Jungt. 
Amerikos Valst. vyriausy
bė šiomis dienomis atsiuntė 
savo memorialinį raštą, ku
riame mūsų pasiūlymą at
meta. Mes atsakysime į 
Baltųjų rūmų memorialinį 
raštą. Tačiau jau dabar 
galiu pareikšti, kad mes 
tvirtai laikomės savo pažiū
rų, kurias esame išdėstę.

Štai jau beveik treji me
tai Tarybų Sąjunga neban
do branduolinio ginklo, nors 
jokios sutarties su Vakarų 
valstybėmis šiuo klausimu 
mes neturime. Mes ir atei
tyje galime nevykdyti bran
duolinių bandymų ir siūlo
me Vakarų valstybėms su
sitarti tiek dėl visos nusi
ginklavimo problemos, tiek 
ir dėl jos sudėtinių elemen
tų ,taip pat ir branduolinio 
ginklo bandymų klausimu.

Kai kurie Amerikos vei
kėjai ragina JAV vyriau
sybę vėl pradėti branduo
linio ginklo bandymus/ jei
gu Tarybų Sąjunga nepri
ims Vakarų valstybių ( rei
kalavimo. Ką galimai pa
sakyti apie tokius grasini
mus? Jų niekas nepabūgs, 
ir jie tiktai rodo, kad tie, 
kurie jais švaistosi, yra ne
protingi. Mes turime įspė
ti šiuos ponus: kai tik JAV 
vėl pradės branduolinius 
sprogdinimus, Tarybų Są
junga tučtuojau pradės 
bandyti savo branduolinį 
ginklą. Tarybų Sąjungoje 
paruošta nemaža įtaisų, 
kuriuos reikia praktiškai 
patikrinti. Ir toks patikri
nimas, žinoma, pad i d i n s 
mūsų ginkluotųjų pajėgų 
kovingumą, įgalins sukurti 
dar geresnių atominių ir 
vandenilinių bombų, suteiks 
mums galimybę patobulinti 
jų gamybos procesą. Jeigu, 
atsakydami į tai, kad Va
karu valstybės vėl pradės 
vykdyti branduolinius ban
dymus, mes nepradėtume 
bandyti savo ginklo, mes 
pakenktume savo šalies ir 
visos socialistinės sandrau
gos gynybai.7/
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už branduolinio ginklo ban-1 didinimo klausimas. Ten 
dymų atnaujinimą teks Va-įdaromi vadinamieji per
kąru valstybių vyriausy
bėms.
Kas gali užtikrinti taiką?
Draugai! Didžiuojuos tuo, 

kad man paskirtas garbin
gas apdovanojimas — Le
ninine premija už taikos 
stiprinimą tarp tautų. Jau 
sakiau, kad šį apdovanoji
mą laikau ne tik mano pa
ties—Tarybų Sąjungos vy
riausybės vadovo—pastan
gų pripažinimu, bet ir visų 
mūsų šalies tautų, atkak
liai kovojančių už taikos 
stiprinimą, pastangų pripa
žinimu.

Mūsų spaudoje nemaža 
rašoma, kad Chruščiovas— 
kovotojas už taiką, kad jis 
užtikrins visuotinę taiką ir 
taip toliau. Tai, žinoma, 
malonu girdėti. Bet jeigu 
dėsime viltis tiktai į vieną 
šalį, į vieną žmogų, net jei
gu jis vadovauja tokios ša

lies, kaip Tarybų Sąjunga, 
vyriausybei, ir manysime, 
kad jie vieni gali užtikrin
ti taiką tuo tarpu, kai kiti 
galės būti pasyvūs, tai bus 
paslauga ne taikai, o agre
sijos jėgoms, karo jėgoms.

Gyvenimas rodo, kad, no
rint iškovoti taiką visame 
pasaulyje, nepakanka pasi
kliauti kurios nors vienos 
šalies pastangomis. Nepa
kanka rasti kažkokius “di- 
vyrius” ir manyti, kad jie 
užtikrins taiką. Tam, kad 
būtų užtikrinta tvirta tai
ka pasaulyje, reikia, kad vi
sos mūsų planetos tautos 
maksimaliai stengtųsi stip
rinti taiką. Vyriausybes, 
kurios priešinasi nusigink
lavimui, kaupia ginklus ka
rui sukurstyti, tautos ir tik
tai tautos gali priversti nu
traukti tokią pavojingą ir 
neprotingą politiką.

Taiką galima užtikrinti 
tiktai tuomet, kai kiekvie
nos šalies tautos nepasi
kliaus kitomis šalimis, o sa
vo šalyje nesutaikinamai 
kovos prieš jėgas, esančias 
už karą, maksimaliai steng
sis užtikrinti taiką.

Visos tautos nori taikos, 
taikaus sambūvio. Tiktai 
nedidelė saujelė imperialis
tų, monopolistinio kapitalo 
atstovų, saujele agresyviai 
nusiteikusių revanšistų Va
karų Vokietijoje yra kito
kios nuomonės. Bet nelai
mė yra ta, kad šių sluoks
nių atstovai užima vadova
vimo aukštumas Vakarų ša
lyse, užima atsakingiausius 
postus vyriausybėse ir le
mia Vakarų šalių politiką.

Štai kodėl nė viena tau
ta, jeigu ji tikrai siekia, 
kad pasaulyje nesuliepsno
tų baisi labiausiai niokoja
mo karo ugnis, negali likti 
nuošalyje nuo bendros ko
vos už taiką. Tautos turi 
suprasti, kad tik jos gali ir 
privalo priversti savo vy
riausybes atsisakyti pavo
jingo kurso, kurio tikslas— 
karinių aistrų ir ginklavi
mosi varžybų kurstymas, 
padaryti nežalingus tokius 
žmones, kurie vykdo agre
syvių jėgų kaupimo politi
ką. karo ruošimo politiką.

Tačiau Vakarų valstybės, 
su kuriomis mes vedame 
n u s i g i nklavimo derybas, 
neatsakė tuo pačiu, nema
žina savo ginkluotųjų pa
jėgų. Priešingai, Jungtinės 
Amerikos Valstijos šiais 
metais padidina palyginti 
su ankstesniais metais asig
navimus ginklavimuisi be
veik dviem su puse milijar
do dolerių. Šiuo metu Jung
tinėse Valstijose svarsto
mas ginkluotųjų pajėgų pa- 

tizanų būriai, kurie turi bū
ti siunčiami į kitas šalis 
išsivadavimo' judėji m a m s 
malšinti, kovoti prieš im
perialistiniams Vakarų 
sluoksniams netinkamas 
vyriausybes ir valstybinę 
santvarką. Tie būriai ruo
šiami žudymams, diveri- 
joms, ardomiesiems veiks
mams.

Kancleris Adenaueris rei
kalauja bundesverui atomi
nio ginklo. Žinoma, Vakarų 
Vokietijos militaristai nori 
turėti atominį ' ginklą ne 
žaidimui, o revanistinėms 
avantiūroms, kurias jie pla
nuoja prieš Tarybų Sąjun
gą, socializmo šalis ir kitas 
valstybes.

Supran t a m a, tokiomis 
priemonėmis Vakarų vals
tybės siekia ne pagerinti 
tarptautinę padėtį, ne susi
tarti dėl nusiginklavimo, o 
pabloginti valstybių santy

kius, kurstyti “šaltąjį ka
rą.” Mes turime blaivai 
vertinti padėtį, būti budrūs, 
kad social i z m o priešai, 
agresyvūs militarist i n i a i 
sluoksniai mūsų neužkluptų 
netikėtai.

Didžiulės aukos
Šiandien, minint 20 metų 

sukaktį nuo tos dienos, kai 
hitlerinė Vokietija klastin
gai užpuolė Tarybų Sąjun
gą, mūsų mintys yra su 
tais, kurie atidavė savo gy
vybę už didžiosios Tarybi
nės Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Liaudis nie
kuomet nepamirš didžiojo 
žygdarbio, kurį įvykdė šlo
vingieji Tarybinės Armijos, 
Karinio Jūrų Laivyno ka
riai, šaunieji partizanai ir 
partizanės, narsiųjų mirti
mi kritę mūšiuose prieš fa
šistinius grobikus. Mes am
žinai atsiminsime milijo
nus taikių tarybinių žmo
nių, kurie žuvo šiame bai
siame kare. Mūsų šalyje 
nėra tokios šeimos, kuri ne
būtų netekusi vyro ar sū
naus, brolio ar tėvo, dukters 
ar sesers.

Prašau, draugai, atsisto
jimu pagerbti žuvusių ko
voje prieš fašistinius gro
bikus, dėl mūsų Tėvynės 
laisvės ir nepriklausomy
bės, atminimą. (Visi atsi
stoja).

Didžiules aukas sudėjo 
mūsų liaudis, gindama mū
sų Tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę. Tai buvo au
kos didžio., kilnaus reikalo 
vardan. Ir dabar, po 20 
metų nuo Didžiojo Tėvynės 
karo pradžios, po 16 metų 
nuo jo pabaigos, mūsų šalis 
pasiekė neregėtas aukštu
mas, vystydama savo eko
nomiką, kultūrą, mokslą, 
techniką, ir tvirtai žengia 
į priekį, į naujas pergales.

Einant naujuoju kelių 
į šviesią ateitį

(Specialiai “Laisvei”)
i '

Praėjusieji dvid e š i m t 
vieneri metai parodė lietu
vių žmonėms didį teisingu
mą dėsnių, išdėstytų 194Q 
m. liepos 21 d. Lietuvos 
Liaudies Seimo priimtose 
deklaracijose.

Tai buvo reikšmingi nu
tarimai, kuriais buvo užtik
rintas tikras lietuvių tau
tos suverenumas, pramonės 
ir žemės ūkio pakilimas, 
kultūros suklestėjimas ir 
visiškas medžią g i n i ų ir 
dvasinių liaudies jėgų iš
vystymas.

Tik tarybinės santvarkos 
dėka lietuvių tauta per to
kį trumpą laiką galėjo 
sparčiai pakilti iš didelio 
kultūrinio atsilikimo1 ir iš
eiti į kultūringųjų tautų 
pirmąsias eiles.

1940 metais lietuviai dar
bininkai, tiek Lietuvoje, 
tiek užsien y j e, r e i š k ė 
džiaugsmą, pasitikėd a m i 
tarybinės santvarkos ir so
cialistinės sistemos kūrybi
ne galia, tai šiandien, visi, 
kaip vienas, džiaugiasi ma
tydami ir girdėdami di
džius laimėjimus, kurie 
yra jau pasiekti visose sri
tyse. Tarybų Sąjungos ir 
jos santvarkos milžiniškus 
laimėjimus yra priversti 
pripažinti net atkakliausi 
jos priešai.

Sveikindamas iš tolimojo 
Urugvajaus brolius ir sese
ris Tarybų Lietuvoje, iš
reiškiu tvirtą įsitikinirųą į 
JŪSŲ naujus didžius lai
mėjimus, j dar naujų sieki
mų įvykdymą!

Klestęk, Tarybų Lietuva! 
Tau. visada švies liepos sau
lė, mūsų Tėvynė!

Pranas J. Kuraitis 
Monte vidė jus
Liepos mėn. 1961 metais.

Žinios iš
Kurorte prie 

Senojo Nemuno
Druskininkai... Kas ne

žino šio garsaus mūsų ku
rortinio miesto. Prigludęs 
prie Nemuno kranto, ap
suptas amžinai žaliuojančio 
pušyno, šis kurortas kas
met vis labiau gražėja, sta
tosi, plečiasi.

Druskininkai—vienas se
niausių Lietuvos miestų. 
Dar XIII amžiuje šioje vie
toje buvo įsikūrusi stambi 
gyvenvietė. Jau tada Drus
kininkai garsėjo sūriomis 
vandens versmėmis. Vietos 
gyventojai., virindami šalti
nių vandenį, gaudhvo drus
kos. Vėliau buvo pastebė
ta, jog Druskininkų šalti
niai turi ir gydomųjų sa
vybių. Į šią vietovę atvyk
davo įvairiomis ligomis ser
gą ligoniai. Juos gydydavo 
vietos gyventojai: ligoniai 
būdavo sodinami į didelius 
medinius . kubilus su sušil
dytu sūriu šaltinių vande
niu.

1838 metais Druskinin
kuose atidaroma pirmoji 
keturiolikos vonių gydykla. 
Buržuazijos valdymo me
tais čia suvažiuodavo pini
gingi , dvarininkai, valdi
ninkai, fabrikantai.

Šiandien į kurortą atvi
ras kelias paprastam darbo 
žmogui. Į Druskininkus at
vyksta darbininkai ir tar
nautojai ne tik iš Tarybų 
Lietuves, bet ir iš visų bro
liškųjų respublikoų, iš liau
dies demokratijos šalių.

Tarybinės santvarkos me
tais kurorto veidas iš pa
grindų pasikeitė. Čia pa
statyta eilė naujų namų, 
sanatorijų, įvairių gydymo 
įstaigų..... Parkuose ir skve
ruose pasodinta daug me
džių. Gydyklos ir sanato
rijos aprūpintos puikia ta
rybine medicinos aparatū
ra ir įrengimais. Šiais me
tais Druskininkuose ilsėsis 
ir gydysis apie 40 tūkstan
čių žmonių. Kurortas da
bar veikia ištisus metus.

‘ Druskininkai toliau smar
kiai plečiasi. Šiais metais 
čia bus atiduota naudoti 
150 vietų moderni sanato
rija, pašto rūmai,' vasaros 
teatras, du visuomeninio 
maitinimo pavilijonai ir vi
sa eilė kitų objektų. , Šią 
vasarą bus žymiai išplėsti 
gėlynų plotai, pasodinta 
daugiau kaip keturi tūks
tančiai įvairių dekoratyvi
nių krūmų .

Septynmečio pabaigoje 
kurorte galės ilsėtis dvigu
bai daugiau žmonių, negu 
dabar.

LOBIS IŠSEKUSIAME 
DURPYNE

. TELŠIAI. — Nedidelis 
Gaubikaičių durpynas. Jo 
ištekliai beveik išimti. Kar
jeruose telkšo vanduo. Ta
čiau neseniai durpynas iš
garsėjo netikėtu lobiu. Nu
imant velėną kastuvas at
sitrenkė į kietą daiktą, o iš 
kastuvu pasviestos žemės 
pabiro sidabrinės monetos.

Netoliese žaidė grupė Ju
lijos Žemaitės vardo viduri
nės mokyklos moksleivių. 
Sekančią dieną šios mokyk
los auklėtinis R. Norkevi
čius su lobio dalimi atsku
bėjo į rajono kraštotyros 
muziejų. Muziejaus darbuo
tojams jis perdavė 117 pa
žaliavusių sidabrinių mone
tų ir paaiškiny radimo ap
linkybes. Dar po keleto die
nų,} muziejų jis atsivedė ir 
savo draugus, kurie taip 
pat čia paliko rasto lobio 
dalį. Iš viso susirinko 202 
monetos ir sidabrinis žie-

Lietuvos 
das su spalvoto stiklo aku
te.

Mokslinis darbuotojas V. 
Valatka ėmėsi aiškinti ra
dinio prasmę. Radinyje vy
rauja Lietuvos - Lenkijos 
valstybės sidabriniai triska- 
tikiai ir šeštokai. Yra ir 
senesnių skatikų, nemažai 
Prūsijos kunigaikšt y s t ė s 
monetų. Manoma, kad mo
linis puodas su sidabrinė
mis monetomis galėjo būti 
paslėptas 1702 metų pra
džioje, kada švedų armija 
Šiaurės karo, metu užėmė 
Žemaitiją.

Dabar rastos monetos ruo
šiamos e k s p o n a vimui, o 
moksliniai bendradarbiai 
siekia išaiškinti to meto ap
linkybes, atidengti šio lobio 
paslaptis. M. Ladyga

BALDAI IŠKELIAVO 
{ LONDONĄ

VILNIUS. — Tarybų Są
jungos parodai Londone 
baldus pagamino mūsų res
publikos Liaudies ūkio ta
rybos Popieriaus ir medžio 
apdirbimo pramonės valdy
bos eksperimentinio, konst
ravimo biuro kolektyvas. 
Projektuojant šiuos baldus, 
pirmą kartą panau d o t o s 
spintos - pertvaros. Naujie
ji baldai patvarūs, gražūs 
ir patogūs naudotis. Jie su
silaukė aukšto specialistų 
įvertinimo.

Parodai pagaminti baldai 
iš Vilniaus išsiųsti i Lenin
gradą. Iš čia jie laivu ke
liaus į Londoną. R. Mileris

Prof, Z, Januškevičius— 
TSRS Medicinos mokslų 

akademijos 'narys- 
korespondentas

VILNIUS.—Tarybų Lie
tuvos mokslininkų darbai 
plačiai žinomi už; mūsų res
publikos ribų ir susilaukia 
aukšto įvertinimo. Gauta 
dar viena gera žinia: kau
nietis profesorius Zigmas 
Januškevičius iš r i n k t a s 
TSRS Medicinos mokslų 
akademijos nariu-korespon- 
dentu.

Medicinos mokslų dakta
ras prof. Z. Januškevičius 
yra Kauno Medicinos instį- 
tuto rektorius. TSRS Me
dicinos mokslų akademijos 
nariu-korespondentu jis iš
rinktas už nuopelnus kardi
ologijos srityje.

Koresp.

Tarybų Lietuvos paviljonas 
pasaulinėje parodoje

Minint Tarybų valdžios 
50-ąsias metines, Maskvoje 
bus atidaryta Pasaulinė pa
roda. Tarybiniame sekto
riuje šalia broliškųjų res
publikų paviljonų išaugs 
grakštus pastatas, ant ku
rio bus užrašas “Lietuvos 
TSR”. Mūsų respublikos 
paviljoną numatoma staty
ti iš aliuminio, stiklo ir 
plastmasių. Jis užims apie 
4,000 m. plotą. Parodos lan
kytojai galės susipažinti su 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkio pasiekimais, ' mūsų 
įmonių gaminiais, respubli
kos flora ir fauna.

Maskvos projektuotojai 
ruošia paviljono generalinį 
planą. A. Bratkauskas

TRUMPAI
• Automatinis suvirini

mas akademiko E. Patono 
metodu buvo pirmą kartą 
pritaikytas Lietuvoje mon
tuojant Akmenės cemento 
gamyklos ketvirtąją suka
mąją krosnį. Jei veikiančių 
krosnių s u v i r i nimas už
trukdavo pusantro mėnesio, 
tai šį kartą, montuojant žy
miai didesnę krosnį, darbas 
buvo atliktas per 13 dienų.

3 p.—Laisvė (Liberty)—An trad., liepos (July) 11, ■

JULIAUS GRIGONIO 
MILIJONAI

PANEVĖŽYS. — Vale
rija R u d z i nskienė baigė 
darbą ir jau ruošėsi į na
mus. Tuo. metu į labora
toriją užėjo inžinierius Ju
lius Grigonis. .

— Sum a n y m ą turiu... 
Reigia rasti būdą gliuta- 
minei rūgščiai iš brogos at
liekų išskirti, — trumpai 
išdėstė reikalą. — Padėsi
te man?

Apie tai, kad kolūkiams 
p a r davinėjamos melasines 
brogos atliekos, turtingos 
farmacijos pramonei labai 
reikalinga gliutamine rūgš
timi, žinoma visose spirito 
gamyklose. Bet ar nedide
lėje 1 a b o r a t orijoje įma
noma atlikti ištisą moks
linių ieškojimų komplek
są? Laboratorijos vedėja 
savo abejonių neslėpė. Ta
čiau ji gerai pažįsta Grigo
nio charakterį. Jei sugal
vos ką nors — būtinai pa
darys.

—Gerai, sutinku, — at- 
sakė ji.

Prasidėjo įtemptos die
nos. Dirbo abu laisvalaikiu 
labor atorijoje, darė įvai
riausius bandymus, anali
zes. Ir pagaliau mėgintu
vėlyje pasirodė balti rūgš
ties kristalai. Analizė pa
tvirtino, jog rūgštiS'turi tik 
labai nežymias kitų elemen
tų priemaišas. Novatorių 
džiaugsmui nebuvo ribų.

Inžinierius Julius Grigo
nis nedelsd amas paruošė 
būsimo gliutaminės rūgš
ties cecho projektą. Dabar 
įmonės g a m y b i n inkai jį 
sparčiai įrengia. Pirmąją 
produkciją cechas išleis jau 
šiais metais. Apytikriais 
apskaičiavimais, iš menka
verčio produkto kasmet bus 
pagaminama 11 su viršum 
tonų gliutaminės rūgšties. 
Įmonės gaus kasmet dau
giau kaip pusę milijono 
rublių pelno.

Neseniai inžinierius pa
teikė dar vieną vertingą 
naujovę. Iš spirito brogos 
išaugintos mielės turtingos 
azotu, todėl blogai išsilai
ko. Julius Grigonis suma
nė jas panaudoti tik kaip 
motinines gaminant mieles 
iš melasos. Bandymai da
vė puikius rezultatus. ..Iš 
vienos tonos melasos gauta 
800 kilogramų puikios ko
kybės mielių. Tuo tarpu 
mielių fabrikuose iš to pat 
žaliavų kiekio gaunama tik 
apie 650 klogramų. Vienos 
tonos mielių savikaina su
mažėjo beveik 120 rublių. 
Inžinieriaus asmeninė sep
tynmečio sąskaita padidėjo 
dar puse milijono rublių.

Visos Juliaus Grigonio 
naujovės kasmet d u b d a 
įmonei beveik pusantro mi
lijono rublių ekonomijos.

—Mūsų inžinierius tur
tingesnis už buvusį įmonės 
savininką. Montvilą, — juo
kauja kombinato darbinin
kai. . :

Skirtumas tarp jų, žino
ma, didžiulis. Kapitalistas, 
išnaudodamas darbininkus, 
krovė kitų milijonus j savo 
kišenę. Julius Grigonis sa
vo kūrybiniais sumanymais 
ir atradimais dovanoja mi
lijonus savo šaliai, liau
džiai, septynmečio fondui.

K. Liubšys

MĖNULIS
Mėnulis apie 50 kartų yra 

mažesnis negu Žemė. Jis 
kai kada priartėja, kai ka
da biskį atsitolina. Bend
rai jis yra apie 239 
nuo Žemės.
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APIE SENĄJĮ KAUNĄ
(Iš užrašų)

(Tąsa)
Kauniečiai darbo žmonės dalyvavo 

revoliucijoje, kovojo prieš carizmą, už 
darbo žmonių, už liaudies ir lietuvių 
tautos laisvę. Kaune būdavo nemaža 
darbininkų streikų. Atmenu, ano meto 
spaudoje apie Kauną nuolat buvo 
spausdinama daug žinių, rodančių, jog 
ten darbininkų judėjimas visuomet bu
vo gyvas.

Bet Kaurie buvo susikoncentravę ir 
klerikalai, carizmo batlaižiai, o juos rė
mė reakcinė buržuazija. Jie čia turėjo 
savo tvirtus lizdus, iš kurių vedė kovą 
prieš darbininkų klasę,—carizmui padė
jo.

Pirmojo Pasaulinio karo metu Kauną 
plėšė kaizeriniai vokiečiai okupantai.

Kai 1918 metų gale Vilniuje Įsikūrė 
Lietuvos revolicinė darbininkų ir vals
tiečių valdžia, Kaune taipgi susiorga
nizavo Darbininkų deputatų taryba. 
Neilgai, deja, tarybinei santvarkai tuo
met teko Lietuvoje gyvuoti.

Okupavus lenkų ponams Vilnių, Lie
tuvos laikinąja sostine tapo Kaunas, ir 
jis laikinąja sostine buvo per apie dvi
dešimt metų. Vadinasi, Kaunas patapo 
ne tik sostine, o ir klasių kovos centru 
—kovos prieš išnaudotojus. Buržuazinės 
valdžios, kiek jų Lietuvoje buvo tarp 
1919-1940 metų, žiauriai slopino, per
sekiojo kiekvieną darbininkų pasijudini
mą; engė jos ir darbo valstietiją kaime. 
Komunistų partija buvo pavaryta po- 
grindin, kalėjimai prikišti politinių ka
linių. Bet net patys žiauriausi valdan
čiosios klasės smūgiai nesulaikė darbi
ninkų judėjimo!

Kaune buvo buržuazinės valdžios 
centras, veikė komunistinio ir viso pa
žangaus darbininkų judėjimo vadovybė. 
Kaune ėjo tautininkų, liaudininkų ir 
klerikalų spauda, Kaune ėjo ir komu
nistinė spauda, tik ji ėjo iš pogrindžio, 
leidžiama sunkiausiomis sąlygomis. Tik 
už suradimą pas darbininką laikraščio 
“Tiesos” egzemplioriaus jis buvo siun
čiamas kalėjiman! , :

Kauno sunkiųjų darbų kalėjime ka
lėjo daugybė Lietuvos darbininkų, vals
tiečių ir darbo inteligentų, kurie šian
dien stovi lietuvių tautos priešakyje.

Kaune auklėjosi,, nežiūrint sunkių- 
šiurkščių sąlygų ir priespaudos, poetai, 
rašytojai ir kitokie plunksnos darbinin
kai, menininkai, dailininkai, šiandien 
labai visos lietuvių tautos gerbiami.

Eilė dailininkų, anuo mętu veikusių 
palėpėje, sėdėjusių Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime, šiandien pražydo puikia sa
vo kūryba ir stovi pirmosiose Lietuvos 
darbininkų gretose.

Nedrįsau klausti tų žmonių, kurie, 
sakysime, prieš 20 metų, šiame mies
te slapstėsi nuo fašistinių žvalgybinin
kų, arba kentėjo sunkiųjų darbų kalėji
me bei IX-ajame forte, o nūnai stovi 
miesto priešakyje, kaip jie jaučiasi, pa
galvoję apie praeitį.

Man A. Sniečkus sakė:
—Pogrindininkams ne per daug buvo 

pažįstama Laisvės alėja, bet jie puikiai 
žinojo kiekvieną gatvelę, kiekvieną ta
kelį ir namelį darbininkų rajonuose.

• Ir aš, vaikščiodamas Kauno gatvėmis, 
tuos žoždžius nuolat prisimenu.

1 •

Vos atvykęs į Kauną, skubėjau link 
Istorinio valstybinio muziejaus aplankyti 
keturis komunarus, kurių palaikai 
įmūryti į sieną. Sienoje/ iškalti tokie 
žodžiai:

“Čia ilsisi palaikai keturių, komu
nistų, kuriuos nužudė smetoniškieji bu
deliai 1926 XII 27.”

Po tų žodžių keturiose juodose len
tose įrašai seka: Karolis Požėla, Juozas 
Greifenber gėris, Kazys Giedrys, Rapo
las Čamas.

Ties didvyrių karstais padėtos didžiu
les gėlių puokštės.

Budeliai, kurie žudė šituos keturis ko
munarus, be abejonės, nepagalvojo, kad 
ateis laikas, ir jis netoli, kuomet nužu
dytųjų palaikai ilsėsis garbingiausioje 
miesto vietoje, o jų vardai su didžia pa
garba ir meile bus tariami visos lietuvių 
tautos, visos dirbančiosios liaudies. Nes, 
jei jie, budeliai, būtų apiė tai pagalvoję, 
tai ir savo aukas būtų paslėpę taip, kad 
niekas niekad nebūtų jų suradę. Bet 
jie jų neslėpė: sušaudė Petrašiūnuose 
ir ten apkasė žemėm.

Įsikūrus tarybinei santvarkai, keturių 
komunarų palaikai buvo surasti, iš že
mės iškasti ir įdėti-palaidoti Kauno vals
tybinio istorinio muziejaus sienoje. Ir 
čia jie ilsėsis visuomet, ir Lietuvos žftio- 
nes nuolat, būdami Kaune, sustos ties 
jais, nulenks galvas, prisimins nuožmią 
praeitį ir semsis naujo įkvėpimo iš jų 
pasišventimo ir kovos už taiką ir darbo 
žmonių išsilaisvinimo reikalą.

Stovėdamas ties muziejaus siena, kur 
ilsisi- ketri komunarai, žmogus pradedi 
galvoti apie visą tą trumputį laikotarpį, 
per kurį tiek daug įvyko svarbių atsiti
kimų.

1926 metų gruodžio 16 dieną fašistai 
smurtu nuvertė liaudininkų-socialdemo- 
kratų valdžią, kurią buvo išrinkęs sei
mas. Prasidėjo teroras: areštai, kalini
mai. Tarp šimtų (o gal tūkstančių) 
suimtųjų buvo keturi suminėtieji komu
narai, LKP vadovai-veikėjai. Juos tei
sia karo lauko teismas, kaltindamas, 
būk jie ruošėsi nuversti “teisėtą val
džią”! Juos nuteisia sušaudyti ir teis
mo nuosprendį įvykdo—nužudo juos tų 
pačių metų gruodžio 27 dieną!

Kur jūs pasaulyje rasite juokingesnę 
komediją! Patys lepšišką valdžią nuver
čia ir žudo kitus, būk jie planavę ją 
nuversti!..

Taip darydami, fašistai manė, kad jie 
užduosią mirtiną smūgį komunistiniam 
judėjimui Lietuvoje. Ar reikia sakyti, 
kad jie buvo ne tik labai žiaurūs, o ir 
akli?!..

Keturių komunarų nuteisimas mirti 
ir nužudymas., iš kitos pusęs, parodė, iš 
kokios medžiagos yra sukirpti Lietuvos 
komunistai. Jų kalbos teisme, jų pa
likti, prieš pat mintį rašyti pareiškimai, 
parodė Lietuvos liaudžiai ir pasauliui 
jų valią, jų didvyrišką drąsą, jų įsi
tikinimą, kad Lietuvos ateitis priklauso 
ne liaudies priešams, o darbo žmonėms. 
Ir jų žodžiai pasilieka lietuvių tautos 
istorijoje įrašyti aukso raidėmis.

Stovint ties keturiais komunaraiš, 
man gyvai prisimena, kaip pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė pasitiko 
žinią apie jų nužudymą. Tai buvo dre
binanti žinia. Tai buvo žinia, keršto 
liepsna uždeganti žmonių širdis fašiz
mui. Turbūt nei jokia kita iš Lietuvos 
atėjusi žinia Amerikos lietuvių nesudre
bino taip, kaip žinia apie keturių komu
narų nužudymą.

To didžiulio sujušimo metu gavome 
iš Maskvos B. Pranskaus-žalionio eilė
raštį, kurį man teko kai kuriuose masi
niuose mitinguose skaityti. Gyvai prisi
menu porą jo posmų:

Tai buvo nelemta žinia;
Pirmadienio naktį Kaune, 
Kada dar neaušo rytai, 
Juos užmiestiri veže slaptai, 
Kur laukė šaltoji duobė jau... 
Motoras tik rūsčiai drebėjo, 
Tik širdys nerimdamos plakės, 
Tik Juozas šypsotis mėgino, 
Ir Karolis Čarną ramino,
Tik antakius raukė Giedrys—

Vadinas, sušaudys, išdrįs...

Jie žuvo, bet nieks neišraus 
Mums jų atminimo brangaus. 
Pagieža krūtinėj liepsnos 
Kovojančių darbo minių. 
Ir priešai sulauks tos dienos, 
Kai kerštas kardu ugniniu 
Ant budelių sprando nukris. 
Po vienų, po du ar po tris 
Dar teis jie mirtim ir žudys. 
Bet šis keturių pavyzdys 
Pėr amžius žibės nemariai— 
Taip miršta Komunos kariai!

Laimėjimų audros ateis, 
Kai minios žudytojus teis,— 
Tada nebebus pagailos!
Draugų nors šimtus dar išklos...

Kaip tesingai buvo pasakyta,, nors 
tuomet gal ir atsirado tokių, kurie tais 
žodžiais netikėjo.

Mes šaukėme masinius mitingus JAV 
ir Kanadoje, juose smerkėme žudytojus, 
organizavome žmones į ' anti-fašįstihį 
frontą, ir sakėme: fašizmas žlugs; liau
dis savo, kovą už laisvę laimės ir ji nu
žudytųjų veikėjų niekad neužmirš.

Stovėdamas ties šia garbinga muzie
jaus siena, ilgokai galvojau apie tuos 
laikus, kurie tuomet Lietuvai atrodė la
bai tamsūs,, ir matau, jog mes buvome 
teisūs, — mūsų žodis išsipildė.

(Bus daugiau) .

T~ • .....

Kas dabar darosi Izraelyje
Šio straipsnio autorė — 

Dica Silver — yra gimusi- 
ir augusi Izraelyje. Apie 
padėtį toje šalyje vaizdžiai 
pasakoja žemiau telpąs 
straipsnis, kurį mes paima
me iš Vilniaus “Tiesos.” — 
“L.” Redakcija

Vienoje savo kalboje Ben 
Gurionas kartą pasakė, kad 
“Izraelis yra demokratijos 
ir liaudies gerovės tvirtovė 
Artimuosiuose R y t u o se.” 
Tačiau kaip tai 'toli nuo 
tiesos!

Na, bet pradėsiu nuo pra
džios, nuo pasakojimo apie 
šios šalies pagrindų pa
grindą — ekonomiką.

Izraelio ekonomika ski
riasi nuo kitų kapitalisti
nių šalių ekonomikos nepa
liaujamu milžiniškų kapi
talų įvežimu iš užsienio. 
Per visą Izraelio istorijos 
laiką įvežta apie keturis 
milijardus dolerių, v kurie 
daugiausia įplaukė iš Ame
rikos ir Vakarų Vokietijos. 
Teisingai sakoma: kas mo
ka, tas ir muziką užsako. 
Amerikos doleriai ir Vaka
rų Vokietijos markės nule
mia ir visą Izraelio ekono
mikos, vidaus ir užsienio 
politikos pobūdį.

Nots šie miiljardai ir pa
didina prekių gamybą, bet 
tie, kurie duoda pinigus, 
stropiai žiūri, kad jiems 
būtų nauda. Todėl gamy
bos priemonių gamyba su
daro 2 procentus, o varto
jimo priemonių — 78 pro
centus visos Izraelio pramo
nės produkcijos. Tai kas
met vis labiau padidina ša
lies priklausomybę nuo im
perialistinių valstybių.

Visą laiką didėja defi
citas tarp eksporto ir im
porto, auga infliacija. Jei
gu pirmaisiais . šalies gy
vavimo metais pagrindinės 
e k o n o m i kos šakos buvo 
valstybinio kap i t a 1 i z m o 
rankose, tai . pastaraisiais 
metais Amerikos monopoli
jos vis primygtiniau reika
lauja perduoti visas pagrin
dines įmones privatiems 
žmonėms, gyvenantiems 
dažniausiai Amerikoje.

Ir iš tiesų, pastaruoju 
metu vis daugiau ir dau
giau įmonių pereina į pri
vačias rankas,, daugiausia 
užsieniečiams. Antai, Eila- 
to-Chaifos naftotiekio tie
simo koncesijos buvo ati
duotos Rotšildui, didžiuliai 
Negyvosios jūros lobiai — 
Amerikos bankams. Priva
tiems užsienio asmenims 
atiteko ir didžiausia chemi
jos įmonė “Dešanim” ir 
daugelis kitų stambiausių 
pramoninių objektų..

Paaštrėjus pramon i n e i 
krizei, nusigyvenant smul
kiems ir vidutiniams kapi
talistams, vis didėjant lė
šoms, skiri a m o m s šalies 
militarizavimui, vis labiau 
nuskursta liaudies masės. 
Nepaliaujamai mažėja re
alusis darbo užmokestis ir 
lygia, greta nuolat kyla kai
nos ir tiesioginiai bei netie
sioginiai mokesčiai. Todėl 
vis didesnės darbo žmonių 
masės atsiduria prie bado 
slenksčio. Izraelyje jau se
niai siaučia chroniškas ne
darbas. Visiškų ir dalinių 
bedarbių armija oficialiais 
duomenimis sudarė jau 
1959 metais 20 procentų 
gyventojų. O d a b a r ji 
dar gausesnė.
. Nepaprastai sunki yra 
Valstiečių kooperatinių ir 
individualinių ūkių padėtis. 
Žemės ūkio atliekų impor
tas iš Amerikos (o 1960 
metais jų buvo įvežta už 
60 milijonų dolerių) nu
skurdino daug ūkių. 1960 
metais savivaldybių šiukš-j tragiška. •

lių duobėse galima buvo 
-matyti krūvas daržovių — 
trečdalis derliaus' buvo su
naikinta, kad nesumažėtų 
kainos. Ir 
metu, kai 
tūkstančiai 
kenčia dėl 
mitybos.

Vis platesni ir platesni 
darbo žmonių sluok s n i a i 
pradeda suprasti, kad Ben 
Guriono varoma politika 
prieštara uja pagrindi
niams Izraelio liaudies ma
sių interesams. Vis gausė
jančiuose streikuose ir po
litinėse demonstr a c i j o s e 
platieji visuomenės sluoks
niai griežtai smerkia pra
žūtingą šios politikos kur
są.

Viena iš opiausių prob
lemų, stabdančių Izraelio 
vystymąsi tvirtos taikos 
kryptim, yra Izraelio val
džios organų vykdomas 
tautinių mažumų — ypač 
arabų — diskriminavimas.

Ilgą laiką Izraelio Komu
nistų partija buvo vieninte-' 
lė partija, kuri atvirai ir 
drąsiai kovojo prieš šią 
šlykščią politiką. '

' Pastaruoju metu plačiuo
siuose sluoksniuose — nuo 
darbininkų partijų iki kai 
kurių buržuazinių veikėjų 
—girdėti vis daugiau bal
sų, smerkiančių šią gėdingą 
politiką.

Tie, kurie vaidina vyriau
sybėje lemiamą vaidmenį, 
ligi šiol ryžtingai atsisako 
pripažinti Palestinos arabų 
gyventojų nacionalines tei
ses aplamai ir ypač arabų 
pabėgėlių teisę grįžti į tė
vynę, nors tą teisę pripaži
no visos pasaulio tautos 
SNO Saugumo Taryboje.

Iki šios dienos didžioji 
arabų gyventojų dauguma 
gyvena getuose, kurių 
viešpačiai — karniai “val
dytojai.” Getų gyventojai 
turi turėti specialius “lei
dimus” kilnotis, jeigu jie 
važiuoja į bet kurią vietą 
ir net į darbą. Pavyzdžiui, 
arabai studentai, kurių, 
tarp kitko, labai maža, 
taip pat turi turėti tokį lei
dimą, kur tiksliai nurody
tas jų kelionės maršrutas. 
Ir šių leidimų išdavimas la
bai dažnai priklauso tik 
nuo karinio “valdytojo” 
nuožiūros.

Daugelis šių leidimų ne
gauna., ypač žmonės, ku
riuos valdžios organai pa
žįsta kaip aktyvius kovoto
jus už arabų gyventojų tei
ses, už karinės padėties pa
naikinimą, nekalbant jau 
apie komunistus.

Darbdaviai iš savo puses 
moka gerai panaudoti -ara
bų gyventojų beteisiškumą 
ir nežmoniškai juos išnau
doja. Savo gyvenamoje vie
toje arabai ne visada gali 
gauti darbo, o važinėti į 
darbą kitur ne visada gali 
gauti leidimą, todėl jie nak
voja darbo vietoje arba iš
sinuomoja vietą • nakvynei 
daržuose — po keletą žmo
nių — ir moka aukštą kai
ną. Šeimininkas gauna iš 
tokių darbininkų dvigubą 
naudą: iš vienos puses jis be
gėdiškai išnaudoja darbininką 
arabą, o antra vertus—su
pjudo arabus ir žydus. Mė
gindamas atleisti darbiriin- 
kus-žydus, jis sako: “Aš tu
riu pigesnę darbo jėgą.”

Nors Izraelio vyriausybės 
vadovai mėgsta aukštu sti
liumi pakalbėti- apie agra
rinių reformų būtinumą, 
'tačiau tik tuo atveju, kai 
kalbama apie kitas šalis, o 
ne apie žydų valstiečius Iz
raelyje.’ O ką ir bekalbėti 
apie valstiečius arabūs, ku
rių padėtis šalyje iš tiesų

tai vyko tuo 
tūkstančiai ir 

vaikų Izraelyje 
nepakankamos

Kol buvo įkurta Izraelio 
valstybė, didesnė valstiečių 
arabų žemių dalis priklau
sė nedaugeliui feodalų, ku
rie išnaudojo kaimo var
guomenę pagal baisiausius 
viduramžių p a v y z d ž ius. 
1947-1948 metų karo laiku 
dauguma feodalų paliko Iz
raelį, bet tikriesiems šei
mininkams žemė nebuvo 
grąžinta. Ji buvo išnuomo
ta turtingiems kapitalis
tams, kurie labai dažnai 
vėl savo ruožtu išnuomoja 
sklypus už didelius pinigus 
tiems, kurie ją dirba.

Iš daugelio kaimų f elachai 
buvo išvaryti 1947 - 1948 
metų karo laiku. Nuo to 
laiko jie priversti gyventi 
kitose vietovėse kaip bėg
liai, be pragyvenimo lėšų.

Visa tai, kas aukščiau pa
sakyta, tėra tik žiupsnelis1 
pavyzdžių iš gyvenimo. Ir 
tai—ne paprastos savivalės 

I padarinys—tai politika!
Tie, kurių rankose val

džia, daro viską, kad su
skaldytų darbo žmones, su- 
piudytų įvairias nacionali
nes ir etnines grupes. O 
juk Izraelyje gyvena išei
viai iš daugelio šalių, ku
rie kalba įvairiomis kalbo
mis, turi įvairius įpročius, 
įvairią kultūrą ir odos spal
va.

Savininkai,, vyriausybė, 
visokios partijos piudo tar
pusavyje įvairias išeivių 
grupes. Valdžios atstovai, 
kurie visur šaukia apie “ly
gybę,” vykdo rasinio dis
kriminavimo politiką. “Bal
tasis” žydas leng v i a u už 
“juodąjį” susiranda darbo. 
O jeigu darbo birža ir su
teiks kuriąm Jakui darbo, 
tai ji “baltaodį” žydą pasi
stengs padaryti labiau pri
vilegijuotą.

Yra įsteigtas specialus 
pagalbos fondas “juodųjų” 
žydų vaikams mokyti vidu
rinėje mokykloje. Jau ne
kalbant apie tai, kad ši 
menka pagalba suteikiama 
labai nedaug kam, pats to
kio specialaus fondo įstei
gimo faktas niekais paver
čia Izraelio lyderių kalbas 
apie “viso pasaulio žydų 
vienybę ir lygybę.” Tuo la
biau, kad išeivių iš Rytų 
šalių Izraelyje — daugiau 
kaip pusė. Tai jie ir vadi
nami “juodaisiais” žydais.

Izraelio darbo žmonių 
masės pradeda matyti blo
gio šaltinį. Ir ne tik ma
tyti, bet ir kovoti prieš jį! 
1961 metais prasidėjo ma
sinės d e m o n s t racijos ir 
streikai prieš aukštas mais
to bei vartojimo prekių kai
nas ir aukštus mokesčius.

Įvairios valstiečių organi
zacijos protestuoja prieš

Saulės energija / 
pakeis kurą >

Jau 1980 m. Tarybų Są
jungoje bus sutaupyta 14 
milijonų tonų kuro, panau
dojus saulės jėgaines, kurių 
bendras veidrodžių pavir
šius sieks 60 milijonų kvad
ratinių metrų. Atitinkama 
programa buvo paruošta 
heliotechnikos klausi m a i s 
k o n f erencijoje, įvykusioje 
Taškente. Kaip buvo pra
nešta konferencijoje, jau 
šiandieną Tarybų Sąjungo
je veikia šimtai “šiluminių 
krioklių,” kurie teikia karš
tą vandenį buitiniams ir 
pramoniniams tik s 1 a m s . 
Konferencijos dalyviai ap
svarstė heliotechninių įren
ginių projektus, kuriais ga
lima padidinti naudingumo 
koeficientą iki 40 procentų. 
Tuo tikslu numatoma vietoj 
naudotų stiklinių veidro
džių panaudoti plastmasinę^ 
foliją. Vienas tokių įrengi- h 
nių, kuris duoda per parą 
150 litrą karšto vandens, 
sveria 42 kilogramus. Pa
naudojus aliuminio ir vario 
lydinius, manoma, kad nau
dingumo koeficientą pavyks 
padidinti iki 90 proc.

Jūroje elektros srove
Tai buvo 1933 m. vasarą. 

Visasąjunginio Žuvų ūkio 
ir okeanografijos mokslinio 
tyrimo instituto darbuoto
jas Mironovas Barenco jū
roje stebėjo žuvų gyvenimą. 
Norėdamas ištirti, kaip vei
kia žuvis elektros srovė, jis 
nuleido į vandenį elektro
dus ir paleido jais- nuolati
nę srovę. Čia įvyko netikė
tumas: prie teigiamo elek- 
trodo-anodo iš ’ visų pusių 
ėmė plaukti žuvys, o prie 
neigiamo elektrodo buvqi 
tuščia:

Mokslininkas į įvairias 
puses patraukdavo anodą, 
o žuvys lyg pagal komandą, 
lyg dresiruotos plaukdavo 
paskui jį.

Kokia priežastis, j e i 
jos taip jautriai reaguoja į 
elektros srovę? Gal būt, jų 
tolimos kelionės — migraci
jos, atliekamos iš vieno 
vandens baseino į kitą, 
vyksta taip pat įtakoje sro
vių, kylančių jūrose ir van
denynuose?

Praėjo dveji metai. Mi
ronovas vėl atvyko į Baren
co jūrą. Tačiau šį kartą jis 
jau pasiėmė su savimi spe
cialius prietaisus. Ir ką gi? 
Jais pavyko nustatyti, kad 
vandenyje iš tikrųjų esama 
elektros srovės. Ilgi ban
dymai užfiksavo srovės ne- 
nutrū k s t a m u m ą jūroje, 
greitą jos svyravimą. Ko> 
dėl taip yra? Pasirodo, 

vyravimai susiję su 
Saule. Saulės aktyvume) 
metu srovė jūroje smarkiai 
sustiprėja. Ji, savo ruožtu, 
turi įtakos žuvų migracijai.

Taip žuvys padėjo moksli
ninkams nustatyti jūrų sro
ves.

pražūtingą amerikinį im- srovės svyravimai susiję s. 
portą. Platieji visuomenės ^ 
sluoksniai stoja ginti de
mokratijos nuo Ben Gurio- 
n o ir jo klikoš diktatūros 
įvedimo pavojaus.

Daugelis pradeda supras
ti, kad yra -kitas Izraelio 
vystymosi kelias, į kurį pa
sukant būtina atsikratyti 
užsienine priklauso m y b e, 
s u k u r ti savo ekonomiką, 
pakelti liaudies gerovę, 
stiprinit taikų sugyvenimą 
su kaimyninėmis valstybė
mis. Tai — kelias, kuriuo 
pasukti visada kvietė ir 
kviečia Izraelio Komunistų 
partija.

Gyvenimo tikrovė rodo, 
kad šis pabudimas vis la
biau plėsis ir apims dar 
platesnes mases.

Ktiwaitas. — Anglija iš
kėlė savo armijos dalinius 
Kuwaite ir juos pasiuntė 
link Irako sienos.

“VARGSTA” DIDELĖ 
MILIJONIERKA

Gamble Benedict, milijo
nierių duktė, kuri ištekėjo 
už rumuno pabėgėlio, buvu
sio šoferio, skundžiasi, kad 
ji ir jos vyras turi-per mė
nesį gyventi už $2,500. Tai 
jiems “labai mažai.”

Mat, jos tėvai yra pali
kę apie 90 milijonų dole
rių. Bet Gamble dar ne
gali gauti tų pinigų, nes ji 
tik 1962. m. sausyje sulauks 
21 metų. Po to tikisi gaų> 
ti $30,000,000, o kiti du^ 
trečdaliai teks jos broliui 
ir. bobutei.

j
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Gulbinų pionierių 
stovykloje

(Specialiai “Laisvei”)
teka-skaityklą. Čia yra įvai
riausios literatūros.

Užeiname į stovyklos am
bulatoriją. Čia mus' sutin
ka jaunas gydytojas Bro
nius Tilindis ir medicinos 
sesuo Ramunė Gratkaus- 
kaitė.

—Kiek pas jus, daktare, 
poilsiutojų ir koks jų svei
katingumas? — paklausia
me gydytojo.

—Šiuo metu pas mus yra 
164 berniukai ir mergaitės. 
Jie suvažįavę iš įvairių 

' Lietuvos miestų, tarybinių 
ūkių ir kolūkių. Čia atvyks
ta visi sveiki, nes, kaip ži
note, pas mus g y d y m a s 
nemokamas. Bet visgi visų 
atvykusių sveikatin g u m ą 
tikriname labai atidžiai.

Mums besikalbant į ka
binetą įeina trys mergai
tės.

Paklausėme mergaičių, iš 
kur jos atvyko, ar mokosi, 
ir kur jų tėveliai dirba?

Žvali ilgakasė mergaitė 
drąsiai išdėstė:

—Aš esu Danutė Kalme- 
levičiūtė, gyvenu Ignalino
je, ten ir mokyklą lankau. 
Baigiau penkias klases. 
Mano du broliukai taip pat 
mokosi. Tėvelis dirba mū
rininku.

Su džiaugsmu mergaitė 
pasigyrė gydytojui ir sesu
tei, kad ji šiandi-en dainuos 
duetą su Milda Dambraus
kaite — “Namai prie pu
šynėlio” ir “Gegutė.” Mes 
abi su Milda iš Ignalinos, 
esame vienoje klasėje ir 
mokykloje abi dainuojame.

— Na, Mildute, ką tu 
papasakosi apie mokslą, tė
velius, ir sesutes? — klau
sia gydytojas.

—Aš mokausi Ignalinoje. 
Baigiau penkias klases. 
Mano vyresnioji sesutė mo
kosi Vilniuje statybos tech
nikume, o kitos dvi sesutės 
mokosi pradinėje mokyklo
je kartu su manim.

Trečioji mergaitė — Sta
sė Gaidytė iš Druskininkų, 
Marginu kaimo, VII Jdasės 
mokinė. Jos tėvelis miško 
ūkio darbininkas. Ji gal
voja 'studijuoti mediciną. 
Mėgsta dainas ir šokius, 
aktyviai dalyvauja mokyk
los saviveikloje.

12-tą valandą skamba 
pionierių trimitai. Aikš
tėje išsirikiuoja berniukai 
ir mergaitės. Į? tribūną par 
kyla stovyklos yadovas Sta
sys Kvilonas ir respubliki
nio komiteto pirmininkas 
Ignas' Žeberskis. Pionie
rių grupių vadovai rapor
tuoja vyriausiajai pionierių 
vadovei Onai Dobilaitei 
apie grupių sudėtį. Dobi- 
laitė kreipiasi į stovyklos 
viršininką, kad leistų ati
daryti ^pionierių stovyklą. 
Skamba trimitai, keliama 
Tarybų Lietuvos vėliava. 
Giedamas Tarybų Lietuvos 
himnas.

Stovyklos viršininkas pa-- 
sako susirinkusiems kalbą. 
Jaudinančiai kalbėjo- Prof
sąjungos respublikinio ko
miteto pirmininkas Ignas 
žeberskis.

—Buržuaziniais metais, 
—kalbėjo jis,— darbininkų 
ir valstiečių vaikučiai ne
turėjo galimybės mokytis, 
o apie poilsį svajoti negalė
jo, nes iš pat vaikystės tu
rėjo pas buožes piemenau
ti. . Prie šio puikaus ežero 
p o i! s iavo išnaudotojai, o 
šiandien jūs, mūsų jaunoji 
karta, ilsitės prie šio ežero. 
Už visa tai dėkui tarybinei 
santvarkai.

Esančios mūsų respubli
koje sanatorijos, poilsio na
mai ir pionierių stovyklos 
priklauso Lietuvos profsą
jungai, kuriai vadovauja 
mūsų šaunūs vadovai Pra
nas Dobrovolskis ir Kazys 
Pilelis. Sanatorijos veikia 
apskritus metus, o pionie
rių stovyklos tris mėnesius. 
Į šias stovyklas siunčiami 
mokyklinio amžiaus vaikai 
nuo 7 iki 15 metų, pagal 
profsąjungos kelia 1 a p i u s 
vasaros atostogų.

Sužinojus Profsąjungų 
taryboje, kad šių metų bir
želio mėnesį bus atidaryta 
Gulbinų pionierių stovykla, 
kuri priklauso Žemės ūkio 
respublikiniam komitetui, 
pasisiūliau šio ko m i t e t o 

^j&rmininkui Ignui Žebe- 
rauskiui dalyvauti pionie
rių stovyklos atidaryme. 
Mano prašymas mielai bu
vo patenkintas.

Iš Vilniaus važiuojame 
asfaltuotu plentu. Pakelėse 
vešlūs jauni medeliai, ma
tosi gražūs pušynai, pievo
se žydi gėlės, o truputį to
liau matosi naujos kolūkių 
gyvenvietės. O tos kalvos 
su išplaukusiais rugiais ir 
žaliuojančiu vasarojum su
daro nepaprastai žavingus 
gamtos vaizdus. Privažiavę 
14-tąjį kilometrą, matome 
virtinę žalių kalvų su pui
kiu ežeru. Tai Gulbinų pi
onierių stovykla.

Įvaž i u o j a m e į pionie
rių stovyklos teritoriją. Čia 
matosi keletas puikių pa
statų, takai takeliai, iš
barstyti raudonu žvyru, 

ifnfedeliai ir gėlės, žaidimo 
ir sporto aikštės, kuriose 
žaidžia berniukai ir mer
gaitės.

Mus pasitinka Gulbinų 
pionierių stovyklos viršininkas 
pedagogas Stasys Kvilonas, 
vidutinio amžiaus žmogus. 
Čia užmezga pokalbius su 
respublikinio komiteto pir
mininku ir instruktore Či
biraite.

—Kokia puiki jūsų pio
nierių stovykla, — įsiter
piu aš.

— Dar nevisai užbaigta, 
— sako stovyklos viršinin
kas, — bet greitoje ateity
je bus dar gražesnė ir pa
togesne, nes., kaip .matote, 
čia dar vyksta įvairūs pa
puošimo darbai. Jeigu pa
geidaujate, prašau susipa
žinti su stovykla.

Stovykla užima keletą 
Mektarų žemeės ploto. Kal
neliai, slėniai, apaugę pu-* 
šimis, o tuštumose žaliuoja 
pievos su įvairiomis lauko 
gėlėmis. Dirvoje auga va
sarojus. Miške išsidėstę
puikūs pastatai, kuriuose
grupėmis poilsiauja pionie
riai. Didelis Gulbinų eže
ras supa pionierių stovyk
lą. Ežero šlaitai ir pa
krantės apaugę berželiais, 
klevais, liepomis, pušimis 
ii* kitais medžiais. Čia gam
tos peizažas p a s a k i š kai 
gražus. Ežere plaukioja 

. laukinės antys ir kitokie 
vandens paukščiai. Me
džiuose kažkur kukuoja 
gegutė ir Čiulba lakštinga- 
los.

Prie -ežero įrengtas pui- 
\ kus paplūdimys ir prie- 

plauka. Čia valtimis plau- 
* kioja jauni poilsiautojai, 

į. Vaikus atidžiai prižiūri 
^Mėtojai, kad nepaskęstų.

Apžiūrėjome mažamečių 
miegamuosius kambarius. 

' Vįsur nepaprasta švara ir 
tvarka. Aplankėme biblio

Užsibaigus mitingui, at
viroje aikštėje pasirodė sa
viveiklininkai, su įvairiomis 
dainomis ir šokiais. Jau
nieji artistai susilaukė iš 
žiūrovų karštų aplodismen
tų. •

Puikioje ir jaukioje pio
nierių valgykloje Stasys 
Kvilonas mus paprašė kar
tu su pionieriais papietau
ti.

. Į valgyklą grupėmis tvar
kingai eina prie stalų ber
niukai ir mergaitės. Vy? 
riausioji vadovė Onytė Do- 
bilaitė stebi jų judesius ir 
elgesį. Vaikai elgėsi kultū
ringai.

Atsisveikindami su šau
niais pionieriais ir auklėto
jais, palinkėjome jiems ge
ro poilsio ir kloties,

Juozas Balčiūnus 
Vilnius, 1961-VI-12

Avalon, N. J.
Liepos 2 d. pas Bekam

pius įvyko gražus sąskridis 
svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės, Phila d e 1 p h i j o s, 
Newark, N. J., ir iš kitur. 
Svečiai buvo pavaišinti ge
rais pietumis. Daugelis pa
simaudė gražioje jūroje, 
linksmą, saulėtą dieną.

Bekampiai abu nesveika
tos suvarginti, nes, kaip 
“Laisvėje” per keletą kartų 
buvo pranešta, jiedu abu 
bučo sunkiai susižeidę. Dar 
jų sveikata nėra pasitaisiu
si. Bet jie abu linksmus ir 
stvečius puikiai priėmė.

Plačiau apie šią sueigą 
bus vėliau pranešta.

Ten Buvęs

Kearny, N. J.
Liepos 9 d. mirė Marijo

na Kisielienė, gyvenusi 233 
Duke Avė. Jos kūnas pašąr- 
vatas B. Shąw šermeninėje, 
138 Dave Ave., Kearny, N, 
J. Bus palaidota trečiadie
nį, liepos -12 d., Rosendale 
kapinėse. Šermenų lanky
mo valandos nuo 2 iki 5 die
ną ir,nuo 7 iki 10 vakarais.

Paliko liūdinčius sūnų 
Vytautą ir brolį Antaną 
Kušlį.

Šią žinią telefonu prane
šė F. >Šimkienė.

Plymouth, Pa.
LDS ir LLD kuopų pįk- 

nikas-gegužinė įvyks liepos- 
July 23 dieną toje pačioje 
vietoje, V. Kazlauskienės- 
Majauskų gražioje farmu- 
kėje, o pradžia, kaip ir vi
suomet, apie .12 vai. dieną.

Gražus vasaros laikas ne
jučiomis bėga: štai liepos 
mėnuo jau įpusėjęs, o nuo 
mūsų rengiamos gegužinės, 
kuri įvyks 23 d. jau mūsų 
visų mintyse bus, jog mie
loji vasarėlė baigiasi.

Praeitas mūsų pikniku- 
tis, kuris atsibuvo birželio 
4, buvo labai gražus ir pa
sekmingas, o jis tokiu bu
vo todėl, kad draugai ir 
draugės ir geros valios sim- 
patikai, iš tbli ir arti gau
siai dalyvavo.

Taigi ir į šį mūsų ren
giamą piknikutį-gegužinę 
kviečiame ir prašome kuo 
daugiausiai dalyvauti.

Taigi susieikime, pasima- 
tykime ir linksmai laiką 
praleiski ųie!

Su užkandžiais ir gėri
mais niekam nereikės rū
pintis. Gal ir programą tu
rėsime, nęs laukiame, iš 
Lietuvos sugrįžtant. Jei bus 
jau sugrįžę, tai jie mums 
papasakos iš savo kelionės 
įspūdžius Lietuvoje.

Kviečia rengimo komisi
ja- • ' r ''-’r

• ■ V, Žilinskas '

Philadelphia, Pa.
Statybos inžinierių strei

kas pasibaigė. Kontrakto- 
riai pagaliau pasirašė su
tartį su lokalu 542 su pakė
limu uždarbio. Streikas tę
sęsi devynias savaites. Uni
jos pareigūnai darė planus 
penkių pavietų visuotiniam 
statybos streikui. Įsimai
šius valdžiai, pavyko sutai
kinti.

Buck County mokyklų 
taryba laike ■ mokslo per
traukų turi dirbtuvės mo
kyklą. Mokytojai turi lai
kyti pamokas. Pamokas 
duoda skirtingų šalių kul
tūriniais, moksliniais ir po
litiniais klausimais. Pirmos 
pamokos buvo Sovietų Ru
sijos klausimu.

Gulf Oil kompanija laike 
streiko suspendavo 104 tro- 
kų vairuotojus už atsisaky
mą peržengti pikieto liniją. 
Suspenduotieji prikla ūso 
prie Oil Chemical unijos. 
Sinclair kompanijas 200 pa- 
pareigūnų praleido kelias 
dienas kompanijos įmonėse, 
sakoma, negalėdami išeiti 
per pikieto eiles. Jie miego
jo ir valgė pulmano karuo
se. Unijos pareigūnai sako, 
kad tie, kurie nori eiti na
mo, gali tai padaryti, bet 
negalį sugrįžti į darbovietę. 
Kompanija pasirūpino pas 
teisėją gauti drausmę (in- 
džionkšiną).

Pennsylvanijos AFL-CIO 
atmetė prezidento Kennedy 
administracijos pasakymą, 
kad darbo unijos nereika
lautų pakėlimo uždarbio. 
Unijos pareigūnai pasisako 
prieš d a r b o sekretorių 
Goldberg, kurio rekomen
dacija daromi planai sulai
kyti jūrininkų streiką 80 
dienų laikotarpiui

AFL-CIO sako, kad pakė
limas darbininkų uždarbio 
nėra joks šaliai infliacijos 
pavojus.

International Airport in
ventoriaus darbi n i n k a s 
Smith paleistas nuo darbo, 
kaip jisai savo skunde sako, 
tik todėl, kad raportavo sa
vo bosui vagystę rekmenų. 
Savo skunde Smith sako, 
kad jam tai pakartojus ke
lis kartus, likosi perkeltas 
į kitą darbą. Vėliau su dak
taro įsaku paleistas kaipo 
sergantis ir pagaliau gavo 
laišką su reikalavimu, kad 
pasirašytų, jog pasitrau
kia nuo darbo dėl silpnos 
sveikatos.

Vykstantiems į New Yor- 
ką ar Washingtoną Penn
sylvanijos geležinkelių 
kompanija numušė važiuo
tos fėrą nuo šeštadienio ikį 
sekmadienio. Iš Philadel- 
phijos į New Yorką į abi 
puses $5.75, į Washingtoną 
ir atgal $8.55. Vaikams iki 
11 metų pusė fėro.

Bet norintieji vykti turi 
įsigyti tikietą keliomis die
nomis iš anksto.

Valstijos seimelis nutarė 
pakelti algą nekuriems Phi- 
Įadelphijos valdininką m s. 
Seimelis atmetė sumanymą, 
kad darbdavys laike rinki- 
mų duotų 2 valandas laiko 
darbininkams eiti balsuoti.

Tūlos geležinkelių kom
panijas negavo leidimo su
laikyti traukinius. Sako, 
turi nuostolių.

Buvęs prezidentas Hoo- 
yer. viešėjo Philade Iphi j o je. 
Nepriklausomybės svetai
nėje šakė kalbą. Hooveris, 
87 metų amžiaus, kalbėda* 
nįas pasakė, kad kai jisai 
gįmėp dąi nebuvo elektros, 
telefono, telegramų, nei or- 

laivių. Bet dabar, girdi, gy
vename moderniškoje gady
nėje ir komunizmas siekia 
užkariauti mūsų demokra- 

Ir

Mieste randasi 43 mau
dymosi prūdai. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais duos 
jaunuoliams plaukioj i m o 
pamokas.

Respublikonai turėjo vil
tį, kad buvęs šalies prezi
dentas Eisenhoweris bus 
valstijos senatorius. Bet Ei
senhower atsisakė ateinan
čiais ; rinkimais kandidatuo
ti. Philadelphiją aplankė ir 
Niksonas, pasakyd amas 
kalbą. Niksonas suteikė pa
drąsinimo, kad kituose rin
kimuose respublikonai bus 
laimėtojais. Progų esą de
mokratus nugalėti; priežas
tys: miesto administracijo
je iškilusios suktybės.

Gautame laiške iš Lietu
vos iš Dzūkijos, ačiuoja už 
“Laisvę”. Sako, “Laisvę” 
jie ne tik patys skaito, bet 
duoda ir kitiems skaityti. 
Nusiskundžia, kad labai su
vėluotai ją gauna.

Pilietis

Dorchester, Mass.
MIRĖ V. VILIMAS 

(WILLIAMS) 
birželio 27 d. su šiuo pa

sauliu persiskyrė Walter 
Williams. (Jis buvo žino
mas ir kitomis pavardė
mis). Birželio 1-mąd. susir
go plaučių uždegimu, buvo 
n u v e žtas į Massachusetts 
General ligoninę, ten išgu
lėjus 11 dienų, tapo parvež
tas į namus, 2 Harrison 
P., Dorchestery. Po keturių 
dienų, dešinę kūno dalį su- 
pralyžiavus, vėl pateko į tą 
pačią ligoninę, kurioje, sun
kiai pasikamavęs, dar 65 
metų, gana gerai prieš su
sirgimą atrodęs, žmogus 
pasimirė.

Jis buvo pašarvotas Cas
per Funeral Home, South 
Bostone. Birželio 30 d. be 
jokių religinių ceremonijų, 
pilnai laisvai, St. Rainar- 
dui pasakius atsisveikini
mo žodį, Forest Hill kapi
nėse tapo palaidotas.

Vladas Vilimas iš Lietu
vos paėjo nuo Kruopių, Že
maitijoje. Buvo tykus, 
draugiškas žmogus, pri
klausė progresyviose orga
nizacijose ir yra jose vei
kęs. Dar yra žadėjęs drau
gams,, kada į pensiją išei
siąs, vėl veikti LLD orga
nizacijoj.

Liūdesy paliko žmoną 
Luisę, dukrą Bernice (Mrs. 
Szyp) ir vieną anūką; toli
mesnių giminių taipgi pa
liko, kurių vardų neteko 
sužinoti.

, Gaila, kad mūsų organi
zacijų nariai, dar tokie, ne
seni, miršta, kartais net 
per jų pačių bei daktarų 
su vaistais neatsargumą. 
Yra manoma, kad Vilimui 
nuo plaučių uždegimo tei
kiami vaistai netiko, kas ir 
prisidėjo prie paralyžiaus 
ir mirties pagreiti n i m o , 
nors, žinoma, tokiam gal
vojimui tikrų prirodymų 
nėra, nes žmona atsisakė 
duot jo kūną skrodimui.

A. K—a

TSRS IŠSPROGDINO 
KALNĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Sovietskaja Rusija” rašo, 
kad tarybiniai inžinieriai 
Kaukazo kalno srityje iš
sprogdino kalną. Laikraš
tis rašo, kad dabar stiklo 
gaminimo fabrikas mėne 
siams turės dolomito me
džiagos.

Apie tris brolius: vieną 
Lietuvoje ir du Amerikoje
(Laiškas iš Lietuvos)

Pastarieji du pasauliniai 
karai ant šios žemės rutu
lio padarė daug nustolių, 
daug blėdies visai žmonijai 
Dešimtims milijonų jaunų 
vyrų atėmė gyvybę. Šimtais 
bilijonų sunaikino turto. 
Suardė pastovų gyvenimą, 
suardė šeimas. Tarp kon
tinentų sutraukė susisieki
mus, taip, kad tėvai, vai
kai, broliai ir sesės ir kiti 
artimieji, gyvenanti kitoj 
šalyj, negalėjo susisiekti su 
savaisiais ir nieko apie juos 
žinoti. Ar jie yra gyvi ir 
kur jie randasi? Ir kaip jie 
gyvena?

Štai ir šių žodžių rašyto
jas turėjo brolį Joną Lietu
voj. Tačiau nuo Pirmojo pa
saulinio karo mūsų susira
šinėjimai nutrūko ir iki šiol 
apie jį nieko nežinojome ir 
nieko negirdėjome.

Bet priežodis sako: kad 
nėra to daikto, kas neišeitų 
ant gero. Taip atsitiko ir 
dabar.

Kaip žinome, broliui Po
vilui už jo gerą veiklą pro
gresyviam judėjime buvo 
surengtas pagarbos vaka
ras per laisviečius. Ačiū P. 
Bukniui už jo gražų apra
šymą apie brolį Povilą ir 
įdėjimą jo nuotraukos 
“Laisvėj” Tas “Laisvės” 
num. su nuotrauka ir ap
rašymu pateko Vilniaus 
“Tieson”, kurio laikraščio 
cirkuliacija siekia suvirs 
200,000 skaitytojų.

Vyriausio brolo Jono vai
kai pamatė nuotrauką dien
raštyje, atkreipė atidžią ir 
išskaitė, kad tai yra tėvo 
brolis Povilas, nes jų tėvas 
kalbėdavęs, kad Amerikoje 
turi dų brolius, Povilą ir 
Igną. Suprantama, iš nuo
traukos Povilo pažinti jie 
negalėjo, nes Jonas dar ne
buvo vedęs, kuomet pasku
tinį sykį jiedu persiskyrė 
48 metai atgal, o su Ignu 
brolis Jonas persis k y r ė 
prieš 55 metus.

Kadangi aprašyme buvo 
paduota Povilo gyveni
mo vieta, tai vyresnioji Jo
no duktė Eleonora parašė 
laišką broliui Povilui, o Po
vilas pridavė mano antra
šą jai. Ir tarp mūsų užsi
mezgė ryšiai, prasidėjo su
sirašinėjimai

Tas parodo spaudos svar
bumą. Jei ne laikraščiai, tai 
apie savo artimuosius, liku
sius Lietuvoj, taip ir nieko 
nebūtų buvę sužinota. Nes 
karo audroj juos tolokai nu
bloškė nuo gimtinės.

Apleidžiant kiek galint 
privatiškumus, laiškas skai
tosi sekamai:

M. Dėde!
Aš esu tamstos brolio Jo

no vyriausia duktė Eleono
ra. Tėvelis gyvas būdamas 
dažnai kalbėdavo apie bro
lius Povilą ir Igną.

Tėvelis mirė geg. 13 d., 
1947 m,, tik praėjus karo 
audrai, nes tas ir pagreiti
no jo mirtį.

Mes likome šeši vaikai: 
trys sesutės ir trys broliai. 
Mama- dar gyva. Bet jos 
sveikata jau pašlijusi

Praūžus karo audrai ir 
nuteriojus viską, buvo la
bai sunku pradėti gyventi. 
Mes vyresnieji, brolis Jo
nas Ir aš, jau buvome že- 
noti ir gyvenome atskirai, 
o brolis Stasys mokėsi Kau
no akademijoje.

Tėveliui mirus nebebuvo 
galimybės mokytis, pradė
jo mokytojauti. Bendromis 
jėgomis leidom mažuosius 
mokytis, nes likusieji vai
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kai liko mokyklinio am
žiaus. Dabar abi mažosios, 
Birutė ir Regina, baigusios 
po astuonias klases, apsive
dė, turi abi po vieną šeimos 
ir neblogai gyvena. Brolis 
Vytautas pasiekė aukštesnį 
mokslą, gyvena Klaipėdoje. 
O Stasys dabar dirba mo
kykloje direktoriumi. Ir 
taip visi išsiskirstėme, su
kūrėm šeimas ir gyvename.

Aš, Eleonora, esu vedusi 
su Aleksa Pliuškiu. Abu 
dirbame pašte, ir gyvename 
mažame miestelyje nuo 
Šiaulių miesto 22 kilomet
rai. Užauginom du sūnus 
vardais Aleksą ir Leoną ir 
dukrą Zitą. Sūnūs baigė 
Veterinarijos technikumus, 
dabar abu tarnauja armijo
je, o duktė šiais metais 
baigs gimnaziją, t. y., vie- 
nuoliką klasių ir mano im
ti medicinos mokslo šaką.

Šiaip gyvenimas labai 
pasikeitė. Mokslas veltui, 
nemokamas. Gydymas, me
dicina, ligonbutis — nemo
kamas.

Miestuose geriau gyven
ti, nes geresnis atlyginimas. 
Tarybiniuose ūkiuose irgi 
neblogai gauna atlyginimą 
už darbadienį. Nekuriuose 
ūkiuose, kur pasireiškia 
koks nors silpnumas, tai, 
suprantama, ir jų įeigos 
būna mažesnės.

Ūkių jaunimas mažai kuo 
skiriasi nuo miesto jauni
mo, nes jų apsirengimas be
veik vienodas.

Birželio mėri. visi taria-" 
mės pas mus suvažiuoti ir 
važiuoti tėvelio kapo aplan
kyti, nes liko palaidotas 
mamytės tėviškėje, kur per 
karą buvome pasitraukę, 
Gruzdžių valsčiuje, nuo 
mūsų apie 40 kilometrų.

Tai, brangūs dėdės, saky
sime sudie, linkime visiems 
gero pasisekimo ir stipry
bės. Lauksime laiško.

Eleonora Pliuškiene
Perskaičius šį laišką, 

koks didelis kontrastas pa
sirodo tarpe trijų brolių, 
gyvenančių kitose šalyse su 
skirtingomis visuome n ė s 
gyvenimo sistemomis. Du 
broliai gyvena turtingiau
sioj kapitolistinėj šalyj, o 
vienas buvusioj suvargusioj 
šaliukėj, kuri pergyveno 
du pasaulinius karus, kuri 
buvo skaudžiausiai nualin
ta, sunaikinta ir visaip bai
siai nukentėjusi.

Jonas, kaip matome, tu
rėjo didelę šeimą, tačiau, 
kaip pasirodo, jis savo šei
mą pajėgė išmokslinti. O 
jo anūkai, pasirodo, visi pa
sieks aukštus mokslus. Po
vilas su Ignu, nors ir mažas 
šeimas turėjo, jų šalis iš 
karų pralobo, bet nei vie
nam savo vaikui negalėjo 
duoti aukštesnio mokslo, 
nors to ir labai pageidavo.

Ignas

t

PROTESTANTAI EINA 
Į VIENYBĘ

Philadelphia, Pa. — Trys 
protestantų bažnytinės gru
pės: United Church of 
Christ, Congregational & 
Christian Churches, ir Re
formed Churches sudarė 
vieną religinę sąjungą. Jos 
bendrai turi virš 2,000,000 
narių ir arti 13,000 bažny
čių. 

c

Chicago. — Nepriklauso
mybės švenčių savaitgalį 
automobilių nelaimėse už
mušta 520 žmonių, 232 pri
gėrė ir 12 žuvo nuo kitokių 
nelaimių,- Skaičiai liečia vi
są šalį.



Dovanos Jubiliejaus Proga

! SAKO: PRASTAI STATO 
KARINIUS LAIVUS

Washingtonas. — Admi-

6.00
ir kiti karinio laivyno vadai 
sako, kad apie 20 naujų ka
ro laivų buvo prastai pa- 

I statyti.

Birželio 18, New Haven, Conn., Tėvų Dienos pikni
ke, dovanų gauta per A. Bimbą sekamai: _

O. Visockienė, Kensington, Conn.
V. Karalius, Naugatuck, Conn. ...
A. Latvėnas, Hartford, Conn.........
Laisvės choristas, Hartford, Conn.

.. B r. Vikšrienė, New Haven, Conn.
Mrs. A. Dagilius, Hartford, Conn.
A. Mureikienė, Milford, Conn........................... 2’^
J. ir L. Žemaičiai, Hartford, Conn.................... :">*00
Alex Kidula, Union City, Conn.......................  3.00
J. Jasas, Hartford, Conn.................................... 2.00
Po $1: P. Žilinskas, O. Giraitienė, Wethersfield, 

Conn.; L. Butkevičienė, Hartford, Conn.; V. Kazlau, 
Wethersfield, Conn.

<5.00

5.00

Per R. Mizarą, liepos 2 d., piknike, Brocktone, gau-I 
ta sekamai:

Mass. Lietuviu Moterų Sąryšis
(per ižd. N. Grybienę) ...........

A. Skirmontas, Brockton, Mass.
John Niuro, Wakefield, Mass.........
M. Vilkauskienė. Nashua, N. H. ...
P. Aleksandra, Sudbury, Mass.........
M. Žiedelis, Nashua, N. II..............
Liko nuo autobuso (per M. žiedelį)
Karolis, Stoughton, Mass.................
K. Kalošias, Dorchester, Mass.........
Draugė Stašienė, Cambridge, Mass.
M. Albert, Lowell, Mass..................................... 2.00
Po $1: E. Fremont, Somerville, Mass.: Anna Se- 

dar, Worcester, Mass.: J. Egeris, Hudson, N. IT.: Kazi- 
mierka, Stoughton, Mass., ir A. Večkys, Lawrence, Mass.

$25.00

Daugiau dovanu gauta sekamai:
A. kukaitis, Ravonne, N. J.....................
Ona Šleiviene, Brooklyn, N. Y................
A. Mugianis, Oakland, Calif ................
Julia Šmitienė, Philadelphia, Pa. .. 

Skarbaliai, Paterson, N. J. .. 
Yasulis, Kenosha, Wis .........
Kalušis, W. Fitchburg, Mass.

. . $26.00 

... 10.00 

... 10.00 
. .. 10.00 
... 10.00 
.... 5.00John 

Mike 
Ona Pukienė, Los Angeles, Calif. 
E. Fisher, Great Neck, N. Y. ... 
J. Banza, Danbury, Conn.............
Po $1: A. Shultz, Yucaipa, Calif.; J. Katinis, East

on, Fa.; J. Jurevičius, Brooklyn, N. Y.; F. Zavis, Beth
lehem, Pa.; M. SwedJA. Aliukonis, Paterson, N. J.; J. 
Waitkunas, New York City, N. Y.; J. Aleshunas, New 
Haven, Conn.; Veronika Jankeliūnas, New Milford, N. 
J.; Wm. Paulauskas, Elizabeth, N. J.; P. Zaleckas, Ho
lyoke, Mass.; P. Griciūnas, F'hiįa, Pa., ir Wm. Delnicki, 
Bridgeport, Conn.

Ačių virš minėtiems prieteliams už dovanas į Jubi
liejinį Fondą.

Laisvės Administracija

; Per dieną padaro 2,000 
' radijo imtuvu

’r •

Rygos gamyklos kasdien 
pagamina 2,000 radijo im
tuvų ir radiolų. Latvijos 
liaudies ūkio taryba sako, 
kad šiemet radijo aparatū
ros gamyba padidėjo 10%. 
Dabar kas dešim tądien: 
įmonė gamina tiek imtuvų, 
kiek buvo pagaminta per 
visus 1940 metus. Radijo 
imtuvai “Festival” ir “Dzin- 
tras,” radiolos “Latvija” ir 
“Sakta” turi didelę paklau
są ne tik Tarybų šalyje, bet 
ir užsienyje.

Šiemet respublikos radio
technikos pramonė pradėjo 
gaminti imtuvus su pušiai- 
dininkais, jų tarpe kišeninį 
puslaidininkių imtuvą “Gau
ja.” Iki metų pabaigos A. 
Popovo vardo gamykla 
duos šaliai 10 fftūkstančių 
tokių imtuvų. Ketvirtame 
ketvirtyje įmon^ pagamins 
bandomąją dar vieno kiše
ninio imtuvo “Spriditis“ 
laidą. Konstruktoriai pa
ruošė naujo Stalino puslai
dininkių imtuvo modelį.

Cleveland, Ohio j
Kuomet kas ners yra ruo- • 

šiama svarbiam tikslui, ai
šku, norisi, kad apie tai ži
nia pasiektų kiekvieną do
rą ir apšvietą mylintį mūsų 
draugą bei draugę. Ir štai 
Ohio LLD 15-ta Apskritis 
kartu su visomis jos kuo
pomis bendrai rengia pik
niką, kurio visą pelną ski
ria knygų fondui. Tikiu, 
kad nėra reikalo plačiau 
apie tai aiškinti ir raginti, 
ypatingai draugijos narius 
dalyvauti, nes jų pareiga 

. ten būti. O jeigu kuris dėl 
kokių nors priežasčių neda
lyvaus, negalės jaustis sa
vo pareigą atlikęs.

Šis piknikas įvyks liepos 
16 dieną Jasūno piknikų 
darže ant 422 kelio. Bus 
paruošti pietūs, kurie pra
sidės kaip 12 vai. Po to 
Meno choras išpildys pro
gramą, vėliau tęsis šokiai 
iki vėlumos.

L. D. Pašelpinės Draugi
jos piknikas įvyks liepos 30 
dieną naujoje vietoje, ant 
6-to kelio (Chardon Rd.). 
Į šią vietą reikia važiuoti 
Chardon Rd. Pravažiavę 
306 kelią už vienos mylios 
rasite po dešinei rankai Ci
ties Service gesolino stotį, 
pro ją sukite po dešinei ir 
tuoj rasite gražų piknikų 
sodą.

Kiek smulkiau apie šį pi
kniką teks pranešti kiek vė
liau ir priminti ypatingai 
draugijos nariams, kad ne- 

' užmirštų savas pareigas.
J. Žebrys

Akrą. — Ganos respubli
ka statys elektrinę jėgainę 
ant Volta upės.

MOTERYS ILGIAU 
GYVENA

Dr. Frederick J. Stare 
sako, kad Amerikoje mote
rys daug ilgiau gyvena, 
negu vyrai. Jis sako, kad 
jeigu vyras sulaukė jau ‘60 
metų, tai gali sulaukti 79 
metų.

1860 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 87,651,000 
vyrų ir 89,452,000 moterų. 
Vyrų virš 74 metų amžiaus 
buvo 2,289,000, o moterų— 
3,061,000.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
IR VĖL NUSTEBINO 

WASHINGTON^
Washingtonas. — Nauji 

įvykiai Pietų Korėjoje vėl 
nustebino Jungtinių Valsti
jų vyriausybę. Tik neseniai 
militarist!! grupė pačiupo 
galią į savo rankas ir šau
kė, kad “apvalys šąli nuo 
komunistų”. Dabar kita ge
nerolų grupė įsigalėjo ir 
pašalintus kaltina komuniz- ' 
me.

kavo, kad lėktuvnešį “Kitty ristų
Hawk” negerai pastatė, už Dar linksmesnes 
kurio pastatymą sumokėta sutiktuves. i" 
300 milijonų dolerių. Dabar; sime laimingai sugrįžusius. • 1 • 1 • 1 I ♦__  __ .1 _ I • 1- • . V t • . . •

MAŽIAI? PAGAMINO 
AUTOMOBILIŲ

Detroitas. — Penk i o s 
automobilių gaminime kom
panijos, jų tarpe Ford Mo
tor Corp., Chrysler Corp, ir 
General Motors Corp, pa
skelbė, kad 1961 metais, per 
pirmuosius šešis mėnesius 
pagamino 2,736,700 auto
mobiliu. 1960 metais per tą 
pati laika ios buvo pagami
nę 3,810,000.

2.00
LENKIJA VĖL PRAŠO 

PASKOLOS
Washingtonas. — Lenki

ja kreipėsi į Jungtines Val
stijas prašydama $180,000,- 
000 paskolos, už kurią ji 
norėtų mūsų šalyje pirktis 
kviečiu ir mašinų. Wash- 

lingtone yra priešingų Len- 
i kijai, nes ji palaiko drau
giškus ryšius su liaudiška 
Kuba.

Londonas. — Anglijoje 
reikalauja plačios-ir nevar
žomos prekybos. Obalsys: 
“Either exports go up, or 
Britain goes down”.

Varšuva. — Poznanėje 
ruošiama Industrinė Pa
saulinė paroda. Į ją jau at
gabeno JAV mašinų ir dir
biniu.

sėkmingai

Washingtonas. — Atomi
nės energijos varomasis1.lai
vas “Savannah’ 
atliko bandomuosius plau
kiojimus.

Balboa. —1960 metis Pa
namos kanalu .praplaukė 
11,144 jūriniai laivai. Už jų 
praplaukimą JAV turėjo 
$55,000,000 įplaukų.

Maskva, — Profesorius 
V. Jamelijanovas sako, kad 
TSRS statys antrą atomi
nės jėgos laivą civiliniams 
reikalams.

Tarybų Sąjungos daktaras 
atgaivino 60 mirusių žmonių

Maskva. — Profesorius 
Vladimiras Negovskis per
eitaisiais metais atgaivino 
virš 60 žmonių, daugumoje 
moterų po persileidimo, ku
rių širdis jau buvo susto
jus. Negovskis išvystė kelis 
būdus išgelbėjimui žmonių 
gyvybės: vienas iš jų, tai 
tuojau įleisti kraujo į arte
riją, prie širdies.

D a b a r čionai lankosi 
Jungtinių Valstijų gydyto
jas profesorius Claude S. 
Beck iš Western Reserve 
University & University 
Hospitals of Cleveland. Jis 
buvo liudininkas kaip pro
fesorius Vladimiras Negov-

pirmoji

Tarybų 
atei-

Turistai iš Lietuvos 
sugrįš šeštadienį

Pranešta, kad 
Amerikos lietuvių 
grupė iš viešnagės
Lietuvoje jau sugrįš 
nantį šeštadienį, liepos 15 
d. Jie pribus į Idlewild or- 
laukį SAS linijos lėktuvu 
(Flight 919) 9:30 vai. 
kare.

va-

Turistai jau grįžta;
sutiksim juos liepos 16

Gražias, draugiškas turė
jome Pirmajai šių metų tu- 

i grupei išleistuves, 
turėsime 

Čia pasveikin-

Girdėsime jų žodį apie tai, 
ką jie Tarybų lietuvoje ma
tė, ką girdėjo.

Sutiktuvės įvyks sekma
dienį, liepos 16 dieną. Pra
džia apie 3 vai. Bus ir 
vaišių, kaip kad buvo išleis
tuvėse. Vaišių vyriausiu 
gamintoju bus tos profesi
jos ekspertas aidietis Alek
sandras Velička.

Sutiktuves rengia ir 
visus kviečia

Aido Choras

Sveiksta
Pirmadienį Juozas Za- 

jankatųskas telefonu prane
šė, kad jis iš ligoninės grį
žo namo. Jo sveikata gra
žiai taisosi, bet, aišku, dar 
turės gerokai pailsėti. Jis 
labai dėkingas visiems, ku
rie jį ligoninėje aplankė. 
Jo namų adresas: 412 Suy- 
dam St., Ridgewood.

Linkime Juozui pilnai ir 
greitai susveikti.

Jung tinęs Tautos. — Ku- 
waitas padavė aplikaciją, 
kad jį priimtų. į Jungtines 
Tautas. .<• <

Reykjavikas. — Islandija 
suėmė anglų žvejų laivų ir 
nubaudė pasimokėti $5,000 
už žvejojimą jos vandenyse.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos jau turi $289,- 
000,000,000 federalinių sko-

Paryžius. — Atvyko Jo
seph P. Kennedy ir jo žmo
na, tai JAV prezidento tė
vai.

Jeruzalė. — Irzaelis iššo
vė raketą į erdvę. Sakoma, 
kad ii buvo pakilus 50 my
lių virš Žemės.

Detroitas. — Automobi
lių gamintojai sako, kad pa
daugėjo naujų automobilių 
pirkimas.

skis atgaivino moterį, 
kydamas: “Jos širdis 
per gera, kad moteris

sa- 
yra 

mir-

pa- 
ver-

Profesorius Beck’aš 
reiškė, kad Negowskis 
tas Nobelio dovanos. Beck 
sakė, kad ir amerikiečiai 
daktarai duoda kraujo ka
da jau širdis sustoja, bet 
dažnai negauna pageidau
jamų rezultatų. Negovskio 
patyrimai rodo, kad jo bū
du duotas kraujas tuojau 
paakstina širdį. Jis sako, 
kad iš kiekvienų 10 žmonių, 
kurių širdis jau buvo su
stojus, tai jam pavyko še
šis arba septynis atgaivinti.

Niujorko demokratai riejasi
Niujorkiškėje Demokratų 

partijoje eina smarkios rie
tynės — tarp vadovų.

Po to, kai dabartinis 
miesto majoras Richardas 
Wagneris pasisakė, kad jis 
dar vienam terminui kan
didatuosiąs majoro vietai, 
tai jo pelitiniai priešai su 
G. De Sapio priešakyje, nu
sitarė “jį pamokyti”. Aną 
dieną jie susirinko, ir nuta
rė miesto majoro vietai 
kandidatu statyti Arthur 
Levittą, dabartinį Niujor
ko valstijos kontrolierių!

Pasirodė visiems aišku, 
kad Levittas būsiąs Tam
many Hall politikierių kan
didatas.

Na, o iš Washingtono rei
kalavimas buvo, kad Niu
jorko demokratai Wagnerj 
statytų kandidatu majoro 
vietai. Pasirodo, Tamma

"laisvės” piknikas tik 
už dviejų savaičių

Reikia nepamiršti liepos 
mėnesio 23 dienos, nes tą 
dieną įvyks “Laisvės” pik
nikas Great Necke. Vieta: 
91 Steamboat Rd.

Šis piknikas bus tuo įdo
mus, kad jame jau tikrai 
dalyvaus sugrįžę iš Lietu
vos mūsiškiai turistai. Jie 
ten dalyvaus, jie papasakos 
žmonėms, ką matė, ką gir
dėjo mūsų gimtojoje žemė
je.

Ruoškimės ten būti visi 
laisviečiai, gyveną Niujor
ko didmiestyje ir apylinkė
je.

Piknikas prasidės 1 vai. 
popiet.

LDS 2-ros Apskrities 
piknikas

Liepos 9 d. turėjome gra 
žų, nors nedidelį, LDS 2 
Apskrities pikniką. Į Kas- 
močiūtės sodą, Great Neck, 
N. Y., suvažiavo nemažai 
automobiliais, bet specialis 
busas nebuvo pilnas. Matėsi 
svečių ir iš New Jersey 
valstijos. Iš toliausia buvo 
atvykę Žilinskai iš Ply
mouth, Pa.

Piknike dirbo:, A. Bečie- 
nė, G. Wareson, P. Venta, 
A. Skairius, J. Gužas, K. 
Čiurlis, P. Beeis ir P. Šo- 
lomskas. J. Kupčinskas pa
dėjo Bėčiui iš sryto stalu 
sutvarkyti, M. Yakštienė 
išvirė skanią kavą.

Visi vaišinosi iki vakaro. 
Oras pasitaikė piknikui la
bai malonus, tai ir vakare 
piknikieriai nenoromis 
skirstėsi į namus.

Dabar laukiame “Lais
vės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 23 d., toje pačioje 
vietoje.

Rep.

Po miestą pasidairius
Anglų Cunard Line par

davė savo laivą “Media” už 
$2,100,000 italų Compagnia 
Genovesa d’Armamento li
nijai.

Sulaukęs 69 metų am
žiaus mirė žydų rašytojas, 
istorikas ir mokytojas Dr. 
Liillei Bavli. Jis buvo gimęs 
Lietuvoje. Į šią šalį atvyko 
11912 m.

Iš Albany praneša, kad 
New Yorko valstijoje yra 
500,000 asmėnų, imančių 
pašalpą. Per metus, valsti
jai atsieina $500,000,000. 
Daugiausiai pašalpga v i ų 
•randasi New Yorko mieste. 

ny Hall tūzai atsisako pre
zidento Kenedžio klausyti.

Buvęs Niujorko valstijos 
gubernatorius ir JAV sena
torius Herbert H. Lehma- 
nas dabar išstojo prieš 
Tammany Hall, aišku, ir 
prieš Levittą. Lehmanas, 
Mrs. Rooseveltienė ir kiti 
liberališkesni Demokratų 
partijos šulai yra sudarę 
savo frakciją, liberališkes- 
nę frakciją. Tuo būdu Leh- 
mano pasisakymas gali nu
sverti visą reikalą Wagne- 
rio pusėn.
' Imsime vienaip ar kitaip, 
Wagneris yra liberališkes- 
nis už De Sapio, kuris va
dovauja dešiniesiems demo
kratams.

Taigi rietynės Demokra
tų partijoje Niujorke pra
sidėjo gana aštrios. Maty
sime, kaip ten bus toliau.

Ns. ,

Dėl pasaką apie 
"‘Taikos meilę”

Mūsų šalies valdininkai 
tvirtina, būk Jungtinių 
Valstijų politika buvo ir 
yra “taikinga” ir “taiką 
mylinti”. “Daily News” ko
respondentas klaus i n ė j o 
žmones gatvėse, ką jie apie 
tai mano. Jam buvo 
pasisakymų už tą tvirtini
mą, bet buvo ir priešinkų.

Štai J. P. Wilson sakė: 
“Mes niekados nebuvome 
taiką mylinčiais žmonėmis. 
Žinoma, mes norime taikos, 
bet mūsų sąlygomis. Tik pa
žvelkime, ką mes padarėme 
su Amerikos indėnais, o tas 
mūsų pasielgimas, yra Ai
džiausia istorinė neteisybė. 
Arba prisiminkime Piliečių 
karą, kuris buvo vienas 
iŠ žiauriausių istorijoje”,

/ *• I , ’ vę I z • ’

George A. Haertel Sakė: 
“Jus negalite šalį vadinti 
“taiką mylinčia”, kuri vedė 
karą prieš indėnus, francū- 
zus, buvo kare 1812 metais, 
kurioje įvyko Pilietinis 
karas, mūsų karas prieš 
Ispaniją, amerikiečių , karo 
ekspedicijos prieš Vilią 
Meksikoje, dalyvavo dvie
juose pasauliniuose, karuo
se ir turėjo karą Korėjoje”.

Paieškojimas
Ieškau savo tetos Višniauskienės 

Onos—Jokūbo. Jinai išvykusi 1920 
m. Anksčiau daugelį metų gyveno 
Bostone, o dabar nežinom, kur ji 
randasi. Jeigu jos gyvos nėra, lai 
jos vaikai otsišaukia. Už tai būsiu 
dėkinga. Antanavičiūtė Zofija, Jono, 
Varėnos rajonas, Varėnos 1-o ryšių 
skyrius, Lithuania, USSR.

“LAISVES” PIKNIKAS >
Įvyks Sekmadienį

Liepos 23 July
Prasidės 1-mą valandą dieną

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y 

šaunią- Dainų Programą Atliks

BROOKLYNO VYRŲ KVARTETAS
Tai grupė žymių talentų iš Aido Choro: 

Jonas Grybas, Alekas Velička, Klemensas Briedis,
Walter Keršulis.

Taipgi jau bus grįžę turistai iš Lietuvos ir jie sakys 
kalbas iš įgytų įspūdžių savo kelionėje po Lietuvą.

Iš BROOKLYNO BUSAS EIS Į PIKNIKĄ
Busas išeis 12:30 valandą dieną nuo 

Lituanica Sąuarį. Kaina $1.75 į abi pusi 
Prašome iš anksto užsisakyti buse vietą.

IŠ LDS 13-tos kuopos 
susirinkimo v

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko liepos 5 d., Ozone 
Park, N. Y. Dalyvavo ne
mažai narių. Tūli pasimo
kė j o savo mokestis.

Valdybos nariai raporta
vo, kad kuopos reikalai 
stovi geroje padėtyje. Ligo
nių neturime, visi sveiki. 
Linksma girdėti. Tik vie
nas kuopos narys yra užvil- 
kęs savo mokestis.

LDS prez. J. Gasiūnas 
raportavo iš LDS Centro, 
kad šiuo nietu vajus prade
da įsisiūbuoti, gauname 
šiek tiek naujų narių. Ang
lų kalba lapelis apie LDS 
stovį ir svarbą prie jo pri
klausyti dabar randasi 
spaudoje ir, kai bus at
spausdintas, bus visoms 
kuopoms išsiuntinėtas.

Iš LDS keturių kuopų 
pikniko, įvykusio birž. 18 ’ 
d., raportas rodo, kad 
nikas buvo sėkmingas. 13- 
toii kuopa gava pelno savo 
dali $17.63.

Nusitarta rugpiūčio mėn. 
kuopos susirinkimo nelai
kyti. Sekamas susirinkimas 
įvyks rugsėjo 6 d. Visi kuo 
pos nariai prašomi tai įsi- 
tėmyti ir savo kuopos su
sirinkime dalyvauti.

K p. narys

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks 14 dieną liepos-July, svetai
nėje 1150 N. 4th St., Phila., Pa. 
Prasidės 7:30 vakare. Išgirsime 
komisijos raportą iš išvykos auto
busų j baltimoriečių pikniką ir ga
lutinai apkalbėsime apie > kuopos 
narių draugišką išvyką kur nors 
patogioj vietoj. Turime aptartu ir 
daugiau svarbių reikalų.

. • ■> . ■ ' Valdyba
, (54-55)

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
VISUOMENEI

Sekmądienj, licpos-July. ,30 d., 
Olympio Parke, \yorcester, Mass., 
jvyks L.M.S. Antrosios Apskrities 
rengiamas didysis piknikas .. Šiuo 
pranešimų prašome meno, dainos 
mylėtojus, meną remiančiąją visuo
menę išanksto ruoštis praleisti die
ną su menininkais, • pasigrožėti. va
saros oru ir išgirsti gražių dainų.

Dainų programą duos Hartfordo 
Laisvės Choras, Montello Vyrų Dai
lės grupė ir Montello Trio.

Iš Montello j šį pikniką vyks bu
sas. Kurie norite atvykti j šį pik
niką su meninininkais iš Montello 
kreipkitės j K. Ustupą ar j Stepo- 
nauską. Kelionė $2.00.

(54-55)

GLOUCESTER HTS., N. J.

LLD 133 l^uopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Liepos-July 16 d., 
1-mą vai. popiet. Wm. Patteno so
de, 24 Cornell Ave., Gloucester Hts., 
New Jersey.

Yra svarbių reikalų aptarimui, 
tad visi nariai susirinkite ir naujų 
atsiveskite prisirašymui į kuopą.

Valdyba
(54-55)
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