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Vyskupas ir Gagarinas.
Bizerte ir Berlynas.
Nauja “bėda.”
Kur eis tie 20 bilijonų?
Smegenų “plovimas.”
Dr. Kločko — naujas lemonas. 
Puiki proga.

— Rašo A Bimba —
A

braziliečių minių 
vyskupas atėjo 

su žmogumi, 
danguje,” ir 
Gagarinui dešinę

Tavo žygdarbis yra 
istorijo-

v Gavome Įdomių korespon
dencijų iš Brazilijos. Joje ap
rašomas pirmojo kosmonauto 
Gagarino lankymasis Brazili
joje. Man į akį krito kores
pondento pastaba apie kata
likų vyskupą Jose Aires.

Pagautas 
entuziazmo, 
pasisveikinti 
“kuris buvo 
spausdamas 
prabilo:
didžiausias žmonijos 
je.”

Vyskupas Aires vertas pa
gyrimo už drąsą. Juk sveiki- 
nimasis su komunistu ir svei
kinimas jo didvyriško žygio 
nepatiks katalikų bažnyčios 
hierarchijai. Gagarino apsi
lankymas “danguje” kenkia 
visam bažnyčios bizniui. Prak
tikoje Įrodyta, kad aplanky
mui ir pamatymui dangaus ne
bereikia laukti mirties!

Tie, kurie tiek daug tokių 
gailių ašarų lieja dėl Vakarų 
Berlyno likimo, tegu susidomi 
fciterte, kurią turi užgrobę 
francūzai. Neseniai tame Tu- 
nisijos mieste francūzų tankai 
ir šautuvai nuskynė net šešis 
gimtus tunisiečių gyvybių.

Kodėl tie veidmainiai 
vienos ašaros nėra išlieję 
likimo Bizertės žmonių ?

Kodėl mūsų vyriausybė,
ri pasiuntė dar 1,500 karei
vių “ginti berlyniečių laisvę,” 
neištesi nė žodžių užgyrimui 
Jungtinėse Tautose rezoliuci
jos, kurioje reikal a u j a m a 
francūzams išsinešdinti iš Bi
zertės ?

ne 
dėl

kū

Šiaurinėje Pietų Amerikos 
dalyje randasi britų kolonija 
Gvinėja. Joje Įvyko rinkimai. 
Laimėjo kairioji progresyvių 
partija, kuriai vadovauja Dr. 
Jagan ir jo žmona, buvusi 
amerikietė Janetė.

Dr. Cheddi Berret Jagan 
yra tas pats vyras, kuris ir 
1953 metais buvo rinkimus 
laimėjęs ir sudaręs valdžia. 
Tačiau jo vadžia šalį teval
dė 199 dienas. Jų britai gink
lais sudaužė, o abudu Jaganu 
įmetė Į kalėjimų. ,

Ar dabar britai išdrįs pa
kartoti tų savo biaurią kruvi
nų istorijų? >

Kai Kuba tiesiog sukilo 
prieš Amerikos kapitalo vieš
patavimų, kai didžioji Brazili
ja jau atsisako šokti pagal jo 
muzikų, pasirodymas Dr. Ja- 
gano Gvinėjoje nepatinka 
mūsų diplomatams.

Viena, Gvinėja jau žada 
reikalauti pilnos nepriklauso
mybės. Antra, nėra jokios ga
rantijos, kad ji, gavus nepri
klausomybę, nepasuks jau ge
rokai pramintu Kubos keliu.

Mūsų visų vardu preziden
tas Kenedis pažadėjo Lotynų 
Amerikos šalims dvidešimt bi
lijonų dolerių. Tegu tik ima
si ir naudojasi. Vis vardan 
“apsisaugojimo nuo komuniz
mo šmėklos.”

Tas komunizmas yra baisiai 
išgąsdinęs mūsų valdovus. Jie 
dabar taksais išlaisvins iš do- 

« lerių visas mūsų kišenes.
Nieko nesakyčiau, jeigu tie 

rtllbesuskaitomi bilijonai eitų 
jį^tynų Amerikos baisiausiame 
skurde skęstantiems žmonėms. 
Bet tuo nė pats prezidentas 
netiki. Pamatysite, viską su-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Nesutinka su JZO7 
užsienio politika

Angly Gvinėjoje laimėjo 
progresyvių partija

Marokas reikalauja
New Yorkas. —Harold T. 

Thatcher parašė įdomų 
laišką “The New York 
Timese” reikale Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos. 
Jis nurodo, kad JAV užsie
nio politika remiasi “ant 
nepasitraukimo, tartum lai
kytume skiedrą ant peties 
ir lauktume, kada ją kas 
numes, o tada jau prasidė
tų pražūtingas ir viską nai
kinantis karas”, rašo laiš
ko autorius.

Laiško autorius nurodė i 
“nepasitraukimų politiką” 
Quemoy ir Matsu salų 
klausime, nepripažinime ta

J. Valstijos mobilizuoja 
visas karines jėgas

Washingtonas. — Penta
gonas, Jungtinių Valstijų 
karinių jėgų centras, išdir
bo planą didinimui armijos, 
orlaivyno, laivyno, marinin- 
kų ir kitų karinių jėgų.

Jungtinės Valstijos turi 
apie keturis milijonus vy
rų dalinai paruoštų milita- 
rinei tarnybai — rezervis
tų. Į armijos eiles rugpjū
čio mėnesį yra šaukiama 
8,000 vyrų; rugsėjo mėnesį 
bus paimta 25,000, o spalio 

mėn. — 20,000.
Į jūrų ir oro laivynus bus 

mobilizuojama panašiai. 
Bus padidinta ir marininkų 
korpusas, daktarų ir slau
gių skaičius.

Tuo pat kartu yra didi

Plečiasi karas
Pietų Vietname

Saigonas. — Piet i n i o 
Vietnamo valdžia sako, kad 
naujai perorganizuota jos 
armija, vadovaujama Jung
tinių valstijų karininkų, 
jau laimėjo keturis -mūšius 
prieš liaudies partizanus.

Liaudies partizanai vei
kia penkiose Vietnamo da
lyse. Jie yra galingiausi į 
pietų ir šiaurės puses nuo 
Saigono. Pietinėje pusėje 
jie kontroliuoja abidvi pu
ses didžiosios Meko n g o 
upės ir derlingus ryžių 
laukus. Šiaurinėje pusėje 
partizanai faktiškai perkir
to šalį pusiau nuo Laoso iki 
Pietinės kinų jūros.

Sakomą, kad partizanų 
armijoje yra tik apie 15,000 
žmonių, bet jiems gelbsti 
žemdirbiai ir darbininkai. 
Ngo Dinh Diemo valdžia 
jau pirma turėjo 150,000 
karininkų ir karių, 60,000 
žandarų, bet po to, kai ten 
lankėsi JAV vicepreziden
tas Johnsonas tai dar pa
šaukė į tarnybą 20,000.

Diemo valdžiai gelbėjo 
800 Jungtinių t Valstijų ka
rininkų. Jie kelis šimtus 
vietnamiečių karininkų iš
lavino Specialioje mokyklo

rybinių valstybių ir vakari
nio Berlyno reikale.

Jis sako, kad gyvenimas 
jau įrodė nerealistiškumą 
tokios politikos. Primena ir 
JAV užsispyrimą už apvie- 
nijimą abiejų Vokietijų, ko 
Vakarų Europoje žmonas 
bijosi, nes per pastaruosius 
25 metus Vokietija įtraukė 
pasaulį į du pražūtingus 
karus.

Kas dėl vakarinio Berly
no, tai laiško autorius pata
ria jį perduoti Jungtinėms 
Tautoms ir tada “jis nei 
kiek ne mažiau bus laisvas, 
kaip dabar”.

nama skaičius ir civilinių 
darbininkų, kurie dirba ka
ro orlaivyno, laivyno ir ar
mijos stovyklose. Dabar to
kių darbininkų yra 1,040,- 
000. Trumpoje ateityje jų 
kiekis bus padidintas dar 
10,000.

Tuo pat kartu sulaikytas 
paleidimas atsitarnavusių 
armijoje, laivyne, orlaivyne 
ir matininkuose. Per metus 
tokių susidarys apie 500,- 
000.

Netoli Bayonne, giliose 
įlankose, stovi virš 900 įvai- 
rių rūšių karo laivų. Prezi
dento Kenedžio įsakymu 42 
laivai, jų tarpe ir lėktuvne
šis “Leyte”, jau ruošiami 
prijungti prie veikiančio 
karo laivyno.

je Fort Bragg, N. C., kuri 
moko amerikinius “parti
zanus” ir dalinius, kaip ka
riauti prieš partizanus.

Įdomi paroda
Maskva. — Sokolnikų 

parke atsidarė Francūzijos 
paroda. Jos paviljonas gra
žus, su aliuminio bone, už
imąs 360,000 ketvirtainiškų 
pėdų. Parod o j e randasi 
mašimj, bet daugiausiai 
gražių drabužių, kvepalų, 
audinių, 6,000 knygų ir ki
tokių dalykų.

Pirmąją dieną lankėsi 
virš 10,000 žmonių. Jų tar
pe buvo Nina Petrovna— 
Chruščiovo žmona, Dimit- 
riųs Polianskis, Rusų F, 
Tarybų respublikos prem
jeras ir visa eilė kitų žy
mių z asmenybių. •

Tarybinės organizacijos 
pasižadėjo kiekvieną- dieną 
išplatinti po 40,000 tikietų. 
Parodoje dalyvauja virš 
800 francūzų firmų.

Londonas. — Susidaužė 
JAV mūšio lėktuvas: vie
nas lakūnas užsimušė, o 
penki susižeidė.

Georgetown. — Anglų 
Gvinėjoje įvyko parlamen
tiniai rinkimai. Balsavi
muose dalyvavo trys parti
jos: Liaudies Progresyvė 
partija, priešakyje su Dr. 
Cheddi Jaganu; Socialisti
nis Liaudies Kongresas, vo- 
dovaujamas Burnhamo, ir 
dešiniųjų Suvienytų jėgų 
partija su Peter D’Aguiar 
priešakyje.

Iš 35 tarybos narių Liau
dies Progresyvė partija jau 
gavo 19 vietų, socialistai— 
9, o dešinieji tik 2. Dar pen
kių deputatų rezultatai ne
žinomi, bet manoma, kad ir 
iš jų progresyviai dar lai
mės vieną, ar dvi vietas. 
Balsavimuose dalyvavo virš 
80 procentų galinčių balsuo
ti.

Pagal šalies konstituciją, 
partija, kuri gavo daugiau
siai vietų į tarybą, sudaro 
šalies vyriausybę. Numato
ma, kad anglų gubernato
rius R. Grey tuojau pakvies 
Dr. Cheddį Jaganą sudary
ti šalies vyriausybę.

TSRS spauda apie 
Johnsono misiją

Maskva. —• Kas dėl JAV 
viceprezidento Johns o n g 
misijos į Vakarų Vokietiją 
ir Vakarinį Berlyną, tai ta
rybinė spauda atsiliepė nei
giamai.

“Pravda” rašė, kad John
sono vizitas o kartu ir 1,- 
550 JAV karininkų ir karių 
pasiuntimas į vakarinį Ber
lyną, “tai buvo žaidimas 
ugnimi prie parako bačkos”.

Jos korespondentas iš Va
karų Vokietijos rašė, kad 
Johnsonas “labai greitai 
surado bendrąją kalbą su 
vakarų vokiečiais militaris- 
tais”.

Panašiai atsiliepė TSRS 
radijo komentatoriai ir kiti 
laikraščiai.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Phila- 

delphijo^, Bostono ir Sah 
Francisco karo laivynų ba
zių darbininkai protestuo
ja prieš Pentagono plakus 
uždaryti jas. Ten dirba virš 
25,000 darbininkų.

Geneva. —Pasaulinis žy
dų Kongresas reikalauja iš 
Vakarų Vokietijos sumokė
ti $1,750,000,000 žydams, 
kurių artimuosius naciai 
nužudė.

Detroitas. — Labai gali
mas automobilių gamintojų 
streikas. Kompanijos vilki
na patenkinimą unijos rei
kalavimų.

Washingtonas. — 1961 m. 
per pirmus šešis mėnesius 
Jungtinių Valstijų prekyba 
su TSRS ir kitomis socia
listinėmis šalimis žymiai 
padidėjo.

Progresyvių partija stoja 
už šalies nepriklausomybę, 
draugiškus santykius su 
Kuba ir kitomis socialisti
nėmis šalimis ir tuojautinį 
pagerinimą žmonių reikalų. 
Numatoma, kad naujoji vy
riausybė pareikalaus Gvi
nėjai nepriklausomybės.

Britų Gvinėja randasi 
Pietų Amerikos šiaurės da
lyje. tarp Atlanto vandeny
no, Venezuelos, Brazilijos 
ir Hollandiįos Gvinėjos. 
Šalis užima 83,000 ketv. 
mylių plotą, turtinga gam
tiniai, bet gyventojų yra 
tik apie 600,000.

Greta jos randasi Hollan- 
diios kolonija Gvinėja, 151,- 
000 ketv. mylių plotas su 
900,000 gyventojų, o prie 
h olandų — Fran c ū z i j o s 
Gvinėja, 34.750 ketv. mylių 
plotas su. 50,000 gyventojų.

Numatoma, kad Britų 
Gvinėjos progresyvių žmo
nių laimėjimas paakstins 
hollandų ir francūzų Gvinė- 
iu žmones į kovą už savo 
laisvę.

Jauni plėšikai savo 
tarpe susišaudė

Elizabeth, N. J. —Per ko
kį laiką visą apylinkę terori
zavo jauni plėšikai. Dabar 
paaiškėjo, kas jie buvo. 
Jaunų plėšikų gauja savo 
lizdą buvo įsirengę Ever
green kapinėse. Ten po pa
minklais jie slėpė ginklus, 
ten jie ir pinigais dalinosi.

Pagaliau susipyko. Fred 
Baron, 19-kos metų am
žiaus, buvusio armijos ser
žanto sūnus, nušovė John 
McKernaną, 14-kos metų.

J. McKernanas buvo gau
jos narys ir kartu laike pa
maldų tarnavo prie alto
riaus šv. Catherinos bažny
čioje, Hillsidėje. Jie susipy
ko dėl $25,000 priplėšto tur
to.

Rio d e Janeiro. — Brazi- 
lios prezidentąs Quadros 
pasiuntė laišką TSRS prem
jerui Chruščiovui, dėkoda
mas už pagalbą mašinomis 
ir kitokiais reikmenimis.

Washingtonas. — Angli- 
ja' Francūzija, Vakarų Vo- 
kietija' ir JAV darys žings
nius tartis su Tarybų Są
junga vakarinio Berlyno 
reikalais.

New Delhi — Tarybų Są
junga suteikė Indijai 250,- 
000,000 skiepų (vakcinos) 
kovai prieš raupus.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos paėmė iš at
sargos 42 karo laivus ir 
įjungė į veikiantį laivyną.

Londonas. — Sulaukęs 75 
metų amžiaus mirė kores
pondentas G. W. Price.'

Rabatas. — Proga 8-ių 
metu marokiečiu sukilimo 
sukakties ir atgavimo ne
priklausomybės kalbėjo ka
ralius Hassanas antrasis. 
Jis sakė, kad marokiečiai 
nenusiramins, kol jie at
gaus jiems priklausančias 
teritorijas. Isp an i j a ir 
Francūzija 11956 metais, su- 
tikdamos su Maroko nepri
klausomybe, pasilaikė sau 
dar daug jo plotų.

Ispanija Įsisteigė karo 
bazę Ifni prieplaukoje, pa
silaikė sau senas tvirtoves 
ir prieplaukas Centą, Mel
lila ir visą eilę .salų Vidur
žemio jūroje, netoli Maro

Tarybų Sąjunga reikalauja 
pasitraukti iš karo bazių

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių tautų generalinės 
Asamblėjos susirinkime, 
kuriame buvo svarstoma 
Bizertos klausimas, Tarybų 
Sąjunga reikalavo,’kad visi 
pasitrauktų iš užsienio ka
ro bazių.

P. D. Morozovas, TSRS 
delegatas sakė, kad visiems 
yra aišku, jog Francūzija, 
užpuldama tunisiečius Bi- 
zertoje, pasielgė barbariš
kai, kas neleistina civilizuo
tame pasaulyje.

Tuo kartu jis sakė, kad 
negali pasaulyje būti lais
vės ir ramumo, kol NATO 
nariai, pirmoje vi e t o j e 
Jungtinės Valstijos, yra įsi

Cholera plečiasi 
Pietinėje Azijoje

Hongkongas. — Nepai
sant anglų kolonijos virši
ninkų imamų priemonių, 
choleros aukų skaičius au
ga. Honkonge per vieną 
dieną buvo' užrekorduota36 
susirgimai ir keturi miri
mai. Atėjo žinių, kad pasi
reiškė cholera susirgimai 
portugalų Macao kolonijo
je ir Formozos saloje.

i Anglų kolonijos viršinin
kai pasakoja, būk cholera 
persikėlė iš Kwantungo, Ki
nijos provincijos. Bet kinų 
radijas tą užginčijo. Kinija 
uždarė maisto įgabenimą. iš 
Hongkongo, kas rodo, kad 
ji imasi apsisaugojimo prie
monių.

Skubiai gabena prieš cho
lerą skiepus iš Jungtinių 
Valstijų, Japonijos ir Au
stralijos. Numatoma, kad jų 
bus gauta ir iš Tarybų Są
jungos.

Hongkongas (Hong 
Kong), anglų kolonija, yra 
pietinėje Kinijos dalyje. Ji 
užima tik 391 ketv. mylią 
ploto, bet turi 3,000,000 gy
ventojų.

Macao, portugalų koloni
ja, yra ten pat, tik per jū
ros įlanką nuo Hongkongo.

teritorijų
ko krantų. Taipgi laiko sa
vo kolonija ispanišką Saha
ra, virš 73,000 ketv. mylių 
plotą.

Francūzija atplėšė nuo 
i Maroko Hamada plotus ir 
juos prisijungė prie Alžyro, 
kurį vis dar laiko paver
gus.

Karalius Hassanas sakė, 
kad ir Maure tani ja turėtų 
būti sujungta su Maroko.

Marokas randasi šiaur
vakariniame Afrikos kam
pe. Jis užima 172,100 ket- 
virtainiškų mylių plotą ir 
turi virš 11,000,000 gyven
tojų.

taisę kitose šalyse armijos, 
orlaivyno ir laivyno bazes 
ir jų pagalba tas šalis laiko 
kolonijų padėtyje.

Morozovas sakė, kad apie 
1,500,000 Jungtinių Valsti
jų armijos, orlaivyno ir lai
vyno vyrų yra kitose šaly
se — karo bazėse, kurių 
JAV turi apie 700.

Berlynas. — Amerikietis 
korespondentas Sydney 
Gruson mano, kad galų ga
le Vakarai paliks vakarinį 
Berlyną. Kada jis atskirtas 
nuo rytinio — uždarytos 
plačios durys į socialistines- 
šalis ir iš jų, tai lainsniškai 
pasibaigs jo “vartų” rolė.

Ji užima šešias ketv. my
lias ir turi 300,000 gyven
tojų.

Ekstra
New Delhi. — Indijos 

premjeras Nehru sako, kad 
Tarybų Sąjunga ir Rytų 
Vokietija turėjo pilną teisę 
sutvarkyti susisiekimą tarp 
rytinio ir vakarinio Berly
no.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga prisiuntė notą. 
Ji protestuoja prieš JAV, 
Anglijos ir Francūzijos 
vartojimą oro susisiekimo 
transportavimui šnipų ir 
diversantų į vakarinį Ber- 
lyną. '

>-■■■ ■ lt

New Delhi. — Indija ke
tina išvaryti portugalus iš 
Goa ir Damao kolonijų.

Berlynas. — Anglijos, 
Francūzijos ir JAV karinės 
jėgos manevruoja vakarų 
Berlyne. Jos tą daro palai
kymui įtemptos tarptauti
nės padėties.

Paryžius., — NATO ko- 
mandieriai svarsto vakari
nio Berlyno reikalus.
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Kam tas reikalinga?
MŪSŲ VYRIAUSYBĖS pasiuntimas penkiolikos 

šimtų karių į Vakarų Berlyną sustiprinimui ten esamos 
okupacinės armijos garnizono nėra nei praktiškas, nei 
išmintingas žygis. Militariniu pažiūriu prie dabartinės 
karo technikos tie 1,500 karių visiškai nieko nereiškia. 
Jeigu atominis karas kiltų, tai juk viena gera bomba 
ant V. Berlyno jį visą su visa ten esama mūsų armijos 
įgula nušluotų nuo žemės paviršiu. Tai aišku kiekvie
nam rimtai galvojančiam žmogui. Tiesa, kad pribuvi
mas naujų penkiolikos šimtų Amerikos karių “pataisė 
berlyniečių nervus”, bet šis žygis visame pasaulyje yra 
vadinamas provokaciniu, žygiu. Tai yra rodymas “ga
lios” ne laiku, ir ne vietoje. Tai yra padidinimas šaltojo 
karo įtampos.

Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie vicepreziden
to Johnsono misiją. Be jokio rimto reikalo jis nuskrido 
į V. Berlyną ir Vakarų Vokietiją ten pakaitinti jau ir 
taip įkaitusią atmosferą.

Abudu tie žygiai pakenkė taikos reikalui. Jais 
džiaugiasi ir juos sveikina tiktai vokiškieji revanšistai 
Vakarų Vokietijoje. Dabar jie dar garsiau kalba apie 
ruošimąsi naujam karui, apie nedarymą jokių nusileidi
mų Vak. Berlyno reikalais.

Mums daug geriau patiko valstybės sekretoriaus 
Rusk praėjusį’ sekmadienį per televiziją pareiškimas, 
kad derybos dėl Berlyno ir Vokietijos turi įvykti. Jis 
dar nežinąs laiko, nei vietos tokių derybų, bet pakartoti
nai sakė, kad derybos bus, kad derybos įvyks. Mes sa
kome: juo greičiau derybos prasidės, tuo bus visiems 
sveikiau.

Tunisijos skundas ir Amerika
KAI ŠIE ŽODŽIAI pasieks skaitytoją, nepaprasto

ji Jungtinių Tautų Asamblėjos sesija veikiausia jau bus 
pasibaigus. Ji prasidėjo praėjusį pirmadienį. Ji buvo Su
šaukta apsvarstymui Tunisijos skundo prieš Prancūzi
ją. i , ': ‘ '

Sesijai įteiktoje Afrikos ir Azijos tautų rezoliucijo
je reikalaujama, kad francūzai išsikraustytų iš Tunisi
jos. '

Kai pirmiau Jungtinėse Tautose buvo patiekta rezo
liucija su reikalavimu francūzams likviduoti savo Bizer- 
tos bazę Tunisijoje, tai Jungtinių Valstijų delegacija su
silaikė nuo balsavimo. Mat, mūsų vyriausybė nenorėjo 
“įžeisti” Prancūziją. O toks jos poelgis, aišku, labai pa
tiko francūzams, ir Prancūzijos prezidentas De Gaulle 
tuojau pradėjo aštriau kalbėti V. Berlyno reikalais ir 
net žadėjo Vokietijoje sustiprinti okupacines francūzų 
jėgas bei ruoštis ginkluotam konfliktui su Tarybų Są
junga. Spėjama, kad ir šioje Assamblėjos sesijoje mūsų 
šalies vyriausybė laikysis tos pačios taktikos ir nepa- 
rems Tunisijos skundo.

Pamatinis pasiteisinimas tas pats: nenorime užpyk
dyti francūzus.

Ir taip mūsų didžioji šalis negali aiškiai ir nesvy
ruojančiai atsistoti mažųjų tautų ir kolonijų pusėje. Ji 
pataikauja francūzams, ji pataikauja belgams, ji patai
kauja anglams ir kitiems kolonizatoriams.

Bet Tunisijos pusę palaiko visas socialistinis pasau
lis. Jos reikalą gina beveik visos Afrikos ir Azijos šalys 
ir tautos. Ir susidarė didžiulė jėga, prieš kurią turės nu
silenkti visi šalių ir tautų pavergėjai.

Mūsų vyriausybė, sakoma,. savo nepritarimui, nusi
statymui prieš Tunisijos teisingą reikalavimą, turi dar 
vieną ir gal patį “rimčiausią” argumentą. Jeigu tuni
siečiai privers francūzus likviduoti savo karinio laivyno 
bazę Tunisijoje, tai ką pagalvos kitos šalys, kuriose 
pilna Amerikos karinių bazių?. Pav., Maroko vyriausy
bė jau pasakė, kad amerikiečiai turi užsidaryti savo ba
zę, turi savo karines jėgas iškraustyti iš Maroko. Kubie
čiai jau seniai reikalauja, kad amerikiečiai savo karinio 
-laivyno bazę likviduotų Guantanamoje. Matote, prie ko 
veda padrąsinimas žmonių apsidirbti su savo pavergė
jais? Jie visur pradeda galvoti: jeigu francūzai neturi 
jokios teisės turėti savo karinę bazę Tunisijoje, tai ko
kiems galams mes turime toleruoti šimtus panašių ame
rikiečių bazių?

SilpnavaliŲ ir silpnadvasiy 
dar yra

TARYBINIO MOKSLININKO Dr. Mikhail A. 
Klocko atsižadėjimas savo tėvynės ir pabėgimas į Ka
nadą kelia daug džiaugsmo visuose tuose, kurie visuo
met sušilę ieško medžiagos propagandai prieš socializ
mų. Ot, girdi,' žiūrėkite, koks įžymus mokslininkas, o 
prakeikė socialistinę santvarką ir ieško prieglaudos ka
pitalistiniame pasaulyje.
, Viena, ne kiekvienas mokslininkas yra politiniai ap
sišvietęs pilietis. Antra, dolerio traukiamoji jėga tebėra 
.labai didelė. Tai meškerė, ant kurios kabliuko kimba 
silpnadvasiai ir silpnavaliai. Matote, sakoma, kad Kloch- 

‘ko bėgo iš savo žemės todėl, kad ten jam, kaipo moksli
ninkui, tarybinė valdžia nebuvb parūpinusi didelį

TURI BŪTI
ŠAUNIOS IDĖJOS

Pranciškonu “Darbinin
kas’’ lygina idėjas prie mo
derniškų raketų. Jos gali 
labai aukštai iškilti ir toli 
'pasiekti. Sutinkame.

Tokiomis raketomis “Dar-, 
bininkas” skaito komuniz
mo idėjas. Girdi, “raketo
mis dabartiniu metu yra 
virtusios komunizmo idė
jos.” Bėda su jomis esanti 
tik ta, kad jos “gyvenime 
pasirodė neįvyk d o m o s ir 
d e s t ruktyvios.” Čia jau 
mes nebegalime sutikti su 
davatkų organo nuomone.

Jau jeigu visoje žmonijos 
istorijos eigoje kokios nors 
idėjos pasirodė praktiškos 
ir įvykdomos, tai komuniz
mo idėjos. Jokios kitos idė
jos nėra taip trumpu laiku 
ir audringu tempu laimėju
sios savo pusėn tiek daug 
žmonių, tiek kraštų ir vals
tybių, kiek šių laikų komu
nizmo idėjos. Juk praktiko
je jos pradėjo įsigyventi 
tiktai po didžiosios 1917 
metų socialistinės revoliuci
jos. Ir štai, tik per apie 
keturiasdešimt penke r i u s 
metus jos po savo vėliava 
jau turi apie bilijoną žmo
nių. Na, o kiek tomis idė
jomis tiki ir savo kovose 
vadovaujasi žmonių, kurie 
tebegyvena kapitalistinėje 
santvarkoje? Jų yra mili
jonai ir milijonai.

Taigi, “Darbininkas” ne
žino, ką jis sapnuoja apie 
komunizmo idėjų nepraktiš- 
kumą. To - jų praktiškumo 
gal nemato tiktai tas, ku
ris užsimerkia prieš šių die
nų tikrovę., > t
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NUSIVYLIMO RAUDA
Kanadiškių liet u v i š k ų 

buržuazinių naciona 1 i s t ų 
“Nepriklaus omą Lietuva” 
jau pradeda nebepasitikė
ti Vakarais, ypač Dė
de Samu, iš kurio dar 
taip neseniai tikėjosi ato
minių bombų talkos lietu
viškiesiems faši sti n i a m s 
“veiksniams.” Beveik per 
ašaras savo nūs i v y 1 i m ą 
laikraštis posmuoja:

“Vakarai nieko nenori iš
laisvinti, nieko apginti, o 
tik išlaikyti tai, kas turima. 
Vakarų tikslas, kaip nors 
pasiekti tokį būvį, kada 
jiems nereikėtų rūpintis ki
tų bėdomis. Jie nori ramy
bės ir poilsio. Kiekvienas 
neramumų židinys jiems 
yra lyg adatos dūris mie
gančiam tinginiui, kuris 
primena jam, kad jau išau
šo, ir nauja diena laukia iš 
jo kitų, nevakarykščių, ne
įprastų darbų. Todėl Va
karai su J A V priešakyje 
visomis jėgomis stengiasi 
išlaikyti status cįuo. Išsky
rus Vokietiją, nėra Ameri
koje, nei Europoje kitos 
valstybės, kuri būtų revizi
onistinė, kuri siektų dabar
tinės padėties pakeitime.”

Kai taip dalykai stovi, 
mums atrodo, fašistiniai 
“veiksniai’’ turėtų pagaliau 
susiprasti ir savo kromelį 
užsidaryti. Kam dar savo 
pasekėjus mulkinti visokio
mis iliuzijomis? Niekas iš 
to nebeišeis. Tam piktam 
raketui jau atėjo “kaput.”

ISTORIJA NEPAMIRŠO 
TŲ PROGRESO 
STABDŽIŲ

Katalikų bažnyčios gal
vos labai susirūpin u s i o s 
žmogaus laimėjimais užka
riavime erdvių. Jos jaučia, 
kad tie laimėjimai baisiai 
žaloja jų “mokslą” apie 
dievo galybę ir begailestin- 
gai triuškina reli g i n i u s 
prietarus. Reikia joms kaip 
nors tą savo “mokslą” ap
ginti. Tai ji ir gina. Chi- 
cagos kunigų “Draūge” 
skaitome:

“Rugpjūčio 8 dienos lai
doje Vati k a n o dienraštis 
“L’Osservatore Roma n o” 
duoda Alessandrini straips
nį apie naujausią rusų kos
minį skridimą aplink žemę, 
įvykdytą majoro Titovo per 
25 valandas. Pasiremdamas 
įvairiais pareiškimais, ku
riuos skelbia bedieviški ru
sų laikraščiai, spausdinami 
Sovietų Sąjungoje, ir tvir
tindami tarp kitko, kad ne 
Dievas, ne šventieji, bet tik 
žmogus yra vienintelis visa
galis, pakilęs į erdves ir už
kariavęs kosmosą, suduoda
mas tuomi didžiausią smū
gį i d e alizmui, religijai ir 
tamsiems prietarams, 
straipsnio autorius klausia, 
kur, čia gali būti, kalba apie 
Bažnyčios tapisųmą? Ęata- 
likų Bažnyčia, pabrėžia 
“L’Osservatore R o m ano,” 
visados davė ir duoda di
džiausią įnašą visokio moks
lo pažangai.”

Nė krislelio tiesos. Ka
talikų bažnyčia, kaip ir vi
sos bažnyčios su savo dva
sininkais, visados buvo ir 
tebėra didžiausiais visokio 
moksli) pažangai stabdžiais. 
Argi istorija kada nors pa
mirš, kaip katalikų bažny
čia ant laužo degi n d a v o 
mokslininkus ir jų knygas? 
Jeigu šiandien erdvių užka
riautojai nepįeška ant lau
žų, tai ne bažnyčios dėka. 
Šiandien mokslininkai ne- 
bespirga ant laužų tik to
dėl, kad per ilgų amžių 
mokslo kovą prieš bažny
čią, bažnyčios galia tapo 
palaužta. Ji dabar mokslo 
pažangai gali priešintis jau 
tik mulkinimų tikinčiųjų.

dant. Tas faktas, kad jie vi
si trumparegiai, ir negali 
nieko toliau savo nosies ma
tyti, jų nevargino.

Atrodo, kad ir dabar, Ti- 
tovui apskridus aplink Že
mę 17 kartų, atsiranda ne
tikinčių tamošių. Girdi, nie
kas nematęs Titovo lipant į 
erdvės laivą ir išlipant. Kad 
daug kas girdėjo jį kalbant 
ant radijo iš erdvės, jiems 
dar labiau neįtikėtina.

Iš kitos pusės, nėra ko la
bai stebėtis. Juk Anglijoje 
yra draugija, kurios nariai 
tiki, kad Žemė yra plokščia, 
kaip blynas. Ką tu padarysi 
tokiems trumparegiams.

Beje, tie politikieriai, iš 
kitos pusės, yra labai toli 
matą, kada jie nori ap
šmeižti socialistines šalis; 
tada jie “mato“ už tūkstan
čių mylių ir rašo, kaip “blo
gai” gyventi tenai. Jie net 
“girdi” . žmones dejuojant 
po komunistų “letena.”

Keistų žmonių yra pa- 
pasaulyje.”

APIE TRUMPAREGIUS
Kanadiškių pažangiečių 

“Liaudies balsas” rašo:
“Nekurie politikieriai, jų 

tarpe ir lietuviški, ir iki šio 
laijto vis dar teigė, kad Ju
rijus ' Gagarinas faktinai 
nebuvo pasikėlęs nuo žemės. 
Mat, jie nematė jo skren

LIAUDIES LŪPOMIS 
SUKURTA LEGENDA 
DAILININKO RANKOSE

Visi sutiksime, kad Uk
mergė nėra vienas iš di
džiausių pasaulyje miestų, 
bet ji turi savo ilgą ir gra
žią istoriją. Ypač ji miela 
lietuvio sielai.

Apie Ukmergę yra liau
dies sukurta graži legenda, 
kurios motyvais dailininkas 
Mykolas Sriuoga sukūrė 
šaunią skulptūrą. Apie tai 
rašo “Tėvynės. balsas.”

“O, kad Šventoji prabiltų! 
Ji daug papasąkotų apie 
Ukmergę. Bet Upė neišduo
da paslapčių. Tik jšlikusi 
legenda sako, kad seniai, la
bai seniai miesto vietoje bu
vo ąžuolynas. Jo viduryje 
ant aukšto kalno stovėjo pi
lis. Ne vieną priešo ataką 
ji atlaikė, ne vieną žygį iš 
čia surengė Deltuvos žemės 
vyrai. Kartą jie išsiruošė 
Lietuvą užplūdusių kry
žiuočių mušti. Tarp pilies 
karių buvo ir jos kunigaikš
čio dukters mylimasis. 
Kiekvieną vakarą gražuolė 
nusileisdavo nuo aukšto pi
lies kalno prie Šventosios ir 
čia laukdavo mylimojo. Bet 
jis vis negrįždavo, o gra
žuolę kunigaikščio dukterį 
ištiko žiauri mirtis. Ją, be
laukiančią mylimo, užpuolė 
vilkas ir sudraskė. Vilkmer
gė — taip nuo tada žmo
nės praminė pilį, o vėliau ir 
čia įsikūrusį miestą.'

Ukmergiečių tarpe, tur 
būt, nerasi ne vieno žmo
gaus, kuris nežinotų šios 
legendos apie gimtąjį mies
tą. - Žino ją ir mokytojas 
Mykolas Sriuoga. Ir ne tik 
žino. Ne per seniausiai jis 
legendos motyvais sukūrė 
skulptūrą. Daug valandų 
M. Sriuoga paskyrė šiam 
darbui. Bet užtat šiandien 
širdy gera, kad liaudies lū
pomis sukurta legenda pra
bilo ir jo rankose.

Gausinga Fraternalinių . 
Draugijų Šeima

Jungtinėse Amerikos Valstijose įvairios savišalpos 
draugijos pradėjo kurtis jau gerokai prieš šimtą metų. 
Iš pradžių jos buvo mažytės, nariais neskaitlingos ir 
savo tikslų neturėjo pilnai išryškinusios. Su laiku jos 
pradėjo augti ir bujoti.

Pirmoji visašališka fraternalinė draugija susikūrė 
1854 metais. Tai buvo Amerikos Čechoslovakų Draugi
ja (Czechoslovak Society of America). 1954 metais ji 
minėjo šimtmetinį jubiliejų. Šiuo metu jinai turi virš 
50,000 narių, virš 17 milijonų dolerių turto.

'Šiuo metu Jungtinėse Valstijose gyvuoja 192 visa- 
šališkos fraternalinės draugijos (lokalinės savišalpos 
draugijos į tą skaičių neįeina). Jos turi 71,000 kuopų 
(lodges). Bendras visų fraternalinių draugijų narių 
skaičius siekia virš 9 milijonų; narių apdrauda neša 
arti 15 bilijonų dolerių; bendras visų draugijų turtas 
siekia apie 3 ¥2 bilijono dolerių.

1960 metai buvo neprasti fraternalinėms draugi
joms. Jų turtas gerai paaugo, taipgi ir apie 70,000 
narių paaugo.

1960 metais visos šios draugijos, bendrai suėmus, 
išmokėjo sa/o nariams ir pašalpgaviams pašalpomis ir 
apdraudemis apie 200 milijonų dolerių. O nuo jų susl1-^ 
kūrimo išmokėta apie 9 bilijonus dolerių.

Tai tokia gausinga Amerikos fraternalinių drau
gijų šeima, prie kurios ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas priskai tomas.

Jungtinių Valstijų lietuviai teturi tik tris frater- 
nalin.es draugijas: SLA, LRKSA ir LDS.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra viena jau
niausių fraternalinių draugijų, susikūręs 1930 metais. 
Bet dar yra penkios kitos fraternalinės draugijos, susi
kūrusios po 1930 metų. Jos yra jaunesnės už mūsų LDS.

LDS yra tarp turtingiausių, pagal narių skaičių, 
fraternalinių draugijų, tačiau narių skaičiumi mes ne
galime pasididžiuoti. Randasi tik apie 30 fraternalinių 
draugijų, turinčių po mažesnį narių skaičių.

Svarbiausia mūsų Susivienijimui problema—įrašy
ti juo daugiau naujų narių. Tai turime visi žinoti, tuo 
klausimu visi turime rūpintis.

Šis LDS vajus turėtų būti visapusiai sėkmingas. 
Jis ir gali būti sėkmingas, jeigu visi bendrai darbuo
simės. 1

J. GASIŪNAS, LDS prezidentas

Argentinos Komunistų v k 
partijos balsas

nišką butą. Na, o čia, Kanadoje, jam prižadėjo netik di
delį, gražų butą, bet veikiausia dar ir labai aukštus auk
so kalnus. Silpnos valios žmogus pasidavė pagundai, su
tiko už .tuos pažadėtus raskažius tapti sultinga citrina 
kapitalistų-rankose. J

Niekas iš to neišeis. Nei Socializmas, nei Tarybų 
Sąjunga, nebijokite, dėl Klochko prisiglaudimo po laiki
nai šiltu kapitalizmo skvernu nešubyrės. Pamatysite, 
jog už kiek laiko socializmo priešai, iščiulpę Klochko iš
mes į išmatų dėžę, o gyvenimas eis savo keliu.

Kalbant apie mokslininkus, ne visi jie geležinės va
lios žmonės. Štai rugp. 21 d., skaitome pranešimą, kad 
miestelyje Randolph, N. H., kulką sau į kaktą suvarė 
profesorius Percy W Bridgeman. Jis irgi už didelius at- 
sižymėjimus moksle dar 1946 metais lainiėjo Nobelio do
vaną. Kas nors jo gyvenime susipainiojo, Jis nębeatlai- 
feįrmRčMld^ £b£X jniuU A? -N j ’ jMvA

BAIGĖ KONFERENCIJA
Punta del Este. — Pasi

baigė Amerikos valstybių 
konferencija. Visi delega
tai, apart Kubos, pasirašė 
JAV paruoštą “Alliance for 
Progress” deklaraciją. Ku
bos delegatas sakė, kad Lo
tynų Amerikos žmonių ne
išgelbės kapitalizmo planai. 
Jie tik patys išsigelbės.

Paaiškėjo, kad Lotynų 
Amerikoje yra 50,000,000 
beraščių žmonių. Tai vai
siai JAV kapitalistų viešpa-
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Agentinos Komu n i s t ų 
partija Buenos Aires mies
te išleidinėja savaitraštį 
“Nuestra Palabra” (Mūsų 
žodis). Tai aštuonių pusla
pių nedidelio formato laik
raštis. Technika labai pa
traukli, turinys įvairus. Ja
me telpa daug įvairaus pa
siskaitymo.

Kadangi valdžia nelei
džia viešai veikti Komunis
tų partijai, tai ir šis oficia- 
lis partijos organas slapta 
išeidinėja. Nors ir sunkio
mis sąlygomis, jis vistiek 
plačias Argentinos darbo 
žmonių mases pasiekia ir 
gauna iš jų finansinės pa
ramos.

“Nuestra Palabra” pla
čiai analizuoja dabartinę 
Argentinos padėtį, smerkia 
prez Frondizio vedamą te
rorą prieš pažangiuosius 
darbo žmones, kovoja už 
legalizavimą Komun i s t ų 
partijos ir kitų organizaci
jų, kukio s buvo valdžios už
darytos.

Partijos įgaliotinis pa
siuntė vidujinių reikalų mi
nisterijai pasiskun dim ą, 
kad apsiginklavusių užpuo
likų gaujos užpuldinėja už
darytas partines įstaigas ir 
jas apiplėšia, o policija į 
tai nekreipia dėmesio. Par
tija reikalauja plėšikus su
valdyti.

’ Toliau šis laikraštis rašo, 
kad Argentinos darbo žmo
nės, parodydami solidaru
mą revoliucinei Kubai, ren
ka aukas, kad nupirkti jai 
lėktuvą. Remdami revoliu
cinę Kubą, jie tvirtina, tuo 
pačiu sykiu kovoja ir už sa-' 
vo nepriklausomybės išlai
kymą.

Minimas laikraštis pa
duoda žinių, kaip dabar re

voliucinė Kuba atsistato, 
kiek progreso ji daro. Ar
gentinos liaudis jai reiškia 
didžiules simpatijas. Suda
ryta Solidarumo Komisija 
su revoliucine Kuba turi 
pasisekimo. Jau nemažai 
aukų surinkta * lėktuvo nu
pirkimui. Dosniai aukoja 
biednesni žmonės, nors jų 
algos gana mažos.

“Nuestra Palabra” rašo 
apie tai, kad Liaudiškos Ki
nijos Respublikos prekybi
nė delegacija atvyko į Bue
nos Aires labai pavėluotai. 
Delegacija lankėsi įvairiose 
Lotynų Amerikos šalyse ir 
į Argentiną buvo priimta 
paskiausia. Pramonininkai, 
biznieriai ir darbininkai 
dav| valdžiai prašymus, kad 
jinai nedelsiant priimtu 
delegaciją, bet Frondizio 
valdžia vis delsė. Mat, bijo
jo užgauti jankių bosą Tr 
nenorėjo pasirodyti, kad ji
nai eina prie liaudiškos Ki
nijos pripažinimo. Frondi
zio valdžia dar vis palaiko 
ryšius su Čiang Kai-šeku.

Argentinietis

Sako: Kinija greitai 
turės atominę bombą
Washingtonas. — A. H. 

Dean, Jungtinių Valstijų 
delegatas į atominių ginklų 
konferenciją Gėnevoje, sa
ko, kad Kinija netrukus pa
sigamins atominę bombą.

Jis patyrė, kad Kinijos 
mokslininkai dirba toje sri
tyje su labai dideliu pasise
kimu. ' X

Su Deano nuomone sute
ko ir senatorius John W 
Sparkman, kuris važinėjo 
Tolimuosiuose Rytuose.

nalin.es


J. Kaškaitis
A

* Antroji JAV lietuvių turistų 
grupe išvyko namo

(Laiškas iš Vilniaus)
Kaip gaila, ilgesinga! 

Čia tik šurmuliavom kartu, 
trumpais žvilgsniais, trum
pais sakiniais k e i t ė m ė s 
pripuolamai, čia su vienu, 
su kitu, trečiu... O štai jų 
ir nebėr. Išskrido mielosios 
draugės ir mielieji draugai. 
Nespėjom nė išsišn e k ė t i 
kaip reikiant...

Keli trumpi pasimatymai 
lytais — jau jie ir važiuo
ja... Laikas praskrido 
skriste, tai išskrido ir jie.

Vakar dar kartą pasikal
bėjau su Jurgiu Stasiukai- 
čiu. Laike pirmojo susitiki
mo davė jis man perskai
tyt keletą laiškų, rašytų 
jam žinomos didelės JAV 
kaistų gaminimo kompani
jos. Rašo J. Stasiukaičiui, 
kad juos labai sudomino 
Stasiukaičio išvadžiojimai 
apie alijošiaus savybes. Kak
tuso rūšis—alijošius plačiai 
žinomas augalas, pas mus 
vazonų gėlė. Šiltesniame 
klimate auga vešliai lauke, 
bet kur. Toks laukuose na
tūraliai augdamas alijošius 
yra vaistas nuo daugelio 
nesveikumų. Pats Stasiu- 
kaitis norėjo sudominti ir 
Lietuvos gydytojus, kad jie 
ir patys patyrinėtų ir per
sitikrintų alijošiaus gydo
momis savybėmis.

Draugė Lelija Šereliene- 
Novakienė vis ten pat te
begyvenanti K ran fordo 
miestely, Niudžerzės valsti
joj. Gerai atrodo, o jos sū
nų pamenu dar mažytį, kai 
jį atsiveždavo į Vaičionio 
daržą į piknikus. Dabar tas 
vubuiliukas jau vyras pa
čiam stiprume, vedęs, dir
ba, veikia, gyvuoja. Jos 
pačios vyras — lenkų kil
mės esąs pardavėjas dide
lėj universalinėj krautuvėj.

Elzbiečiutė Repšienė, tu
rėjusi patyrimo, kaip slau
gė, medicininė seselė, priva
čiai ir ligoninėse, ir dabar 
esanti nemaža parama savo 
draugo daktaro Jono Rep
šio praktikoj. Daranti in
jekcijas, padedanti kai ku
riuos ligonius apžiūrėt, ap- 
tvarstyt jiems suž e i s t a s 
vietas. Pats daktaras Rep
šys norįs dar padirbėt kurį 
laiką, tai tada ir jis galė
siąs atsilankyt į gimtąją 
Lietuvą. Seniau, kai važi- 
n ė d a v au su prakalbomis 
(prelekci jomis), vis apsi
stodavau pas daktarą Rep
šį. Jis mane net į Norvudą 
,(iš Bostono) nuvežė vieną 
vaitą vakarą — su savo au
tomobiliu. Jo dukrytė tada 

t^uvo poros-trejeto metelių 
uogytė lėliukė. O dabar — 
gražuolė, gabi, išmokslinta, 
esanti senatoriaus sekreto
rė. Jam net ir kalbas para
šanti, o jis tik perskaitąs ir 
gaunąs audringų aplodis
mentų už tokį puikų “spy- 
čių”...

Draugė Repšienė, atsi
sveikinimo vakarienėj “Vil
niaus” viešbuty, sėdėjo 
greta pačio Vilniaus mies
to galvos, mero, draugo Jo
no Vildžiūno, bet apie va
karienę truputį paskiau.

Draugė Kleofa Sereikie- 
nė ir Suzana Šukienė irgi 
buvo mano “gaspadinės,” 
kai teko kitais metais apsi
stoti Bostone prakalbų pro
ga. Bostonas,' Bruklinas, 
Dorčesteris, Kembridžas se
giau turėdavo smarkių vei
kėjų. Taipo pat ir artimos 
lietuvių kolonijos toj pačioj 
Masačiūzės valstijoj— kaip 
Linas (Lynn), Broktonas- 
Montelo, Norvudas, Bridž- 
yoderis, Gardneris, Loren- 

daugiakertes gyvenimo fa
zes. Jau trečius metus gy
vendamas Vilniuj, o dar tu
riu daug ko pramokti, susi
pažinti, įsisavinti.

Ogi štai mūsų mielieji 
svečiai turistai, nors jau 
spėję savo gimtąją šalelę 
apvažinėti, apžiūrinėti, bet 
iš pažiūros stebiu — dar 
daug daug ko taip ir ne
suspėjo... Na, gal kitiemet 
kada... Teisybė. Ne vienas 
draugų turistų ir pareiškė 
tokią mintį. Jaunyvas gu
vus Vincas Braazuskas ga
lėtų dar ne vieną vizitą Lie
tuvon padaryti. Greta ma
nęs prisėdusi jo širdingoji 
draugė — malonioji Elenu- 
tė Brazauskienė, nors jau 
bent trejetą mėnesių pava
žinėjo, pasižvalgė, vistik ir 
ji anaiptol neatsi sakytų 
progos vėl ir vėl kada at
skristi į naująjį pasaulį.

Jurgis Šimaitis sidabra- 
plaukis kalbėjo — gėrėjos 
neatpažįstamais gi m t ų j ų 
vietovių vaizdais, o jam irgi 
rūpėtų dar daugiau pažin
ti ir atpažinti. Beje, jo 
miesto Broktono - Montelos 
įžymus pažangietis Tomas 
Bartkus neseniai persisky
rė su mumis visais.

Sta m a n t r u s vyras ir 
stambus veikėjas Vincas 
Černiauskas taikliai durste- 
lėjo kapitalo Amerikai savo 
politinės kalbos smaigaliu. 
Savo “sodų mieste” (gar
den city) Ročestery jis bu
vo ir tebėra šauni pažangos 
figūra.

Labai simpatinga d. Rep
šienės stalo kaimynė, antra 
į dešinę, išmoningai prakal
bėjo apie švietimą ir moky
mą Amerikoj. O. Večkytė 

>pati mokytoja, bene tik Ar 
merikoje ir gimusi augusi, 
o lietuviškai kalbėjo gana 
sklandžiai. Tą pat turiu čia 
atsitiktinai pastebėti ir apie 
pirmosios turistų grupės 
jauną chemiką Kazimierą 
Plaušą. Kalbėjau su juo 
(bendram su Jonu Siurba 
kambary) “Vilniaus” vieš
buty: labai šviesus, plačia- 
matis inteligentas. Jo tėvas 
Albertas Plauša irgi gra
žiai atsirekomendavo pa
šnekesy.

Kodėl aš netikiu 
į dievą

Esu dėkinga toms aplin
kybėms, kurios man padėjo 
suprasti ir surasti teisingą 
gyvenimo kelią. Buvau 
auklėjama labai religiškai 
ir stengiausi būti gera ka
talike.

Atvykus į Ameriką grei
tai ištekėjau. Laikėme įna
mių, kad įplaukų prisidėtų 
prie gyvenimo išlaidų. Tu
rėjome žmonių skirtingų 
pažiūrų — pirmeiviškų ir 
katalikų, nes mes ir buvome 
katalikai.

Buvau priešinga girtuok
liavimui. Tuojau pastebė
jau skirtumą tarp pirmei
viškų ir katalikiškų žmo
nių, jų apsiėjime. Pas ka
talikus buvo mada užpuldi
nėti p i r m e ivius, kuriuos 
tais laikais vadindavo “ci- 
cilikais.”

Man stodavosi klausimas: 
Kodėl tuos žmones taip pik
tai puola kunigai? Gi 
pirmeiviški žmonės mylėjo 
skaityti laikraščius ir kny
gas. Man parūpo pasiskai
tyti jų laikraščių. Pradžio
je skaičiau nedrąsiai, bijo
jau, pasislėpdama.. Skai
tydama jų laikraščius pra
dėjau suprasti, kad jie sto
ja ,už darbo žmonių reika
lus.

Mano motina buvo lab&i 
religinė — atsidavus baž
nyčiai. Ji mokydavo: Vai
keli, nešk dievui ant afiė-

čius, Hevirhilė, Lovelis, 
Hudzonas ir tolėliau Uste- 
ris... Vistik Bostonas bū
davo pats tas sąjūdžių ir 
veiksmų centras. Ir man ta
tai jaukiai prisiminė mielos 
draugės Repšienės paduota 
tokia gražutė pasveikinimų 
suleriktinė kortelė: skaidrių 
gėlių vaizdelis, parinktinis 
eilėraštis, paryškintas 
rankraščio gerais linkėji
mais — ir asmeniniais pa
rašais — Karolina Barčie- 
nė (soutbostonietė , kaip ir 
jos draugas Antanas Bal
čius, dorčesteriečiai Julytė 
Rainardienė, Stasys Rai- 
nardas, Dr. Jonas Repšys! 
ir jo dešinė, ranka Elzbieta 
Repšienė - Vilkaitė, norvu- 
diečiai abu Zarubai ir net 
bruklinietis Dr. Antanas 
ir Margareta Petrikai. Nuo 
kiekvieno jų dvelkia kva
piais, vaizdingais atsimini
mais...

Bet štaigi svetingasis 
“patronas” ir gidas, šilta 
šypsena kviečia pusryčių. 
Kviečia ir mane, aš, nors 
jau stipriai papusryčiavęs 
namie, vis dėlto įėjau, “dėl 
kompanijos” taip brangios, 
malonios. Jei ne žodžiais, 
tai žvilgsniais, šypsniais 
persimetėm su daug kuo...

Skubu į darbą, pirma to 
dar kartą paprašęs vieno 
kito, kad parašytų savo au
tobiografiją, Didžiajai ta
rybinei enciklopedijai me
džiagą. Po darbo vėl atgal 
Skuodžiu į “Vilniaus” vieš
butį. Žiu žiu — nieko ne
matyt priemenėj. Nedrą
siai slenku restorano kori
dorium, dirseliu—visas pa
radinis pokylis!.. Be atsi
kalbinėjimų — tuoj mane 
ir įtraukė vidun, pasodino 
iš kraštelio šalia grakėštaus 
apolono. Nors dar nepažįs
tamas, bet toks atrodo sa
vas,. artimas., toks artistas, 
aktorius, meno žmogus... 
šventiškai išpuoštas apsta
tytas stalas gausių svečių ir 
jų draugų apsėstas. Kąs- 
noja, gurkšnoja, kalbas sa
ko.

Pats tas p r a m a torius, 
draugiškų kultūriškų ryšių 
su užsieniais vedėjas drg. 
Povilas Rotomskis— žodžiu 
bei mostu pristato kalbėto
jus. Kalbėjo daugelis 
mielųjų turistų: tik spėk 
klausyt — ir buvo ko klau
syt ir stebėt. O koks taik
lus parinkimas visokių Vil
niaus pirmūnų, švietėjų, 
vadovų. Nesigailėjau gavęs 
progos įsistebėti ir įsiklau
syti... Mane labai labai su
domino sveikatos apsaugos 
ministro pavaduotojo, drg. 
Zaikausko kalba: profilak
tika, sveikatos pamokos, hi
gienos švietimas, ligų nai
kinimas, ligonių kruopšti 
priežiūra, vaistai, maistas, 
greitoji pagalba, ligoninės, 
sanatorijos, kurortai, poil
sio kelialapiai, operacijos, 
chirurgija ir t.t. Ir visai tai 
veltui, dykai, t a r y b i n ės 
valstybės aprūpini mas. 
Turtuolių valdoma Ameri
ka turėtų iš gėdos pastalėn 
lįsti...

Vilniaus miesto tarybos 
pirmininkas draugas Jonas 
Vildžiūnas nušviečia miesto 
tvarkos taktiką ir meną. 
Fizkultūros minister i j o s 
pavaduotojas, švietimo mi
nisterijos, socialinio aprūpi
nimo ministerijos pavaduo
tojai, dar kelių visuomeni
nio veikimo šakų pavaduo
tojai, Partijos centrinio ko
miteto aktyvistai — visi jie 
piešė naujosios Lietuvos

Elzbieta Repšienė savo 
kalboj džiaugėsi tarybinės 
šalies didybe ir platybe: ar 
čia Lietuvoj, ar Kazachsta
ne, ar Baltarusijoj, Armė
nijoj vis ta pati bendra ta
rybinė tėvynė, viso pasaulio 
vedamoji žvaigždė, didingas 
pasaulio pavyzdys. Socialis
tinis pasaulis sparčiai kyla, 
rengia vietą visagalingajam 
komunizmui, o imperialisti
nis (vakarų) pasaulis pik
tai spardosi konvulsijose.

Panašią mintį saviškai 
pareiškė ir dar vienas kitas 
turistas kalbėtojas. Jurgis 
Stasiukaitis padarė dar ir 
vieną kitą užuominą, įtai
gą besikuriančios Lietuvos 
pažangai pagerinti, liaudies 
sveikatai pagerinti...

Mano mielasis stalo kai
mynas, grakštusis, dinamiš
kas apolonas bei adonis, 
vis protarpiais ką taip taik
liai pastebi... Ir susipaži
nom : taigi čia g a b u s i. s 
skulptorius K. Bogdanas, 
Lietuvos menininkų sekre
torius, neseniai pavažinėjęs 
po Ameriką. Prielankiai 
atsiliepė apie mūsų d. Ru
dolfą Baraniką. Gerai. Tai 
aš ir apie tai parašysiu 
mielam draugui R. Barani- 
kui laiške, kada tik sugrieb
siu progą.

Poviliukas ir Konradu- 
kas gribžtelėjo motinai A- 
nelytei Ventienei ir žiurste- 
lėjo į mane. Žvilgsniais pa
sisakėm sudie šiam karte
liui, iki pasimatymo... Jau 
arti devynių, o štai orkest
ras, bus šokiai, tai ir išsly- 
dau skubiai. Tuoj man įpė- 
dėn ir draugas K. Bogda
nas — išlydėjo, išleido ma
ne gatvėn.

Skuodžiu mėžiu sparnuotų 
minčių keliamas. Atsisvei
kinimo vakarienė, žinoma, 
visai vietoj,4,bet ji man su
trukdė prieiti ir asmeniškai 
kiek pasikalbėti, atsisvei
kinti su mielaisiais antro
sios turistų grupės drau
gais ir draugėmis... Ką gi 
padarysi. Dar už savaitės 
gausiu sueiti su trečiosios 
turistų grupės draugais, 
kai jie sugrįš Vilniun ap- 
važinėję gimtąją šalelę.

ros ar tai viščiuką, paršelį, 
ar kiaušinių. Aš gi jau bu
vau sužinojus, kad kunigas 
gerai gyvena. Jis turi daug 
žemės, galvijų, samdo dar
bininkus. Mes gi prastai 
gyvenome, nes buvo daug 
vaikų, kiaušinių gaudavo
me tik laike Velykų. Tai
gi kartą motinai ir sakiau:

Mama, juk tas gėrybes, 
kurias žmonės suneša pas 
kunigą, tai dievas nevalgo, 
jas kunigas savo naudai 
vartoja.

Motina užsigavo. Išvadi
no “griešninke,” sakė, kad 
mane “dievas nubaus už 
tokias kalbas,” “saugokis 
taip kalbėti, nes griešiji.”

Aš gi galvojau: jeigu die
vas yra toks geras, teisin
gas ir galingas, tai kodėl 
jis baudžia nekaltus, netur
tingus, o ne tuos, kurie vis
ko turi ir dar iš vargšų 
žmonelių vilioja?

Taigi skaitydama progre
syvių žmonių laikraščius ir 
suradau savo mintims at
sakymą. Pradžioje tik abe
jojau apie dievo mielašir- 
dingumą ir “teisingumą.”

Norėdama plačiau susi
pažinti su religijos istorija, 
atsiradimu tikėjimo į die
vus, skaičiau A. Metelionio 
ir T. Kučinsko raštus, o 
vėliau perskaičiau buvusio 
kunigo J. Ragausko knygą. 
Taigi perskaičius jų raštus, 
o ypatingai Ragausko kny
gą, įsitikinau, kad aš sura
dau teisingą gyvenimo ke
lią. >L O*

TAIKA, AR 
KARAS?

“Taika, ar karas?”—tai 
buvo piktai mestas klausi
mas Jozefo Pilsudskio, bu
vusio Lenkijos maršalo, 
Augustinui Voldemarui, 
tuometiniam Lietuvos mi
nistrų pirmininkui Tautų 
Lygos posėdžiuose Šveicari
joje, kaip tik buvo pasibai
gęs pirmas pasaulinis ka
ras. Tuomet, kaip žinorfia, 
tarp Lenkijos ir Lietuvos 
ponų kilęs ginčas dėl Vil
niaus.

Taika, ar karas?! Šis ne
lemtas šūkis ir šiandien 
kartojasi veik kiekvieną 
dieną. Kokia žmonėms bai
mė, koks nervų gadinimas, 
erzinimas, kokia rūpestis 
dėl savo ir savo vaikelių at
eities?

Koks pasiutimas iš aukš
tųjų politikierių pusės. At
rodo, kad jie tikrai jau žai
džia su ugnimi. Ir kam to 
viso? Kam taip y gązdinti 
žmones? Tarytum mūsų 
aukštieji politikieriai buvo 
dar negimę, kai praūžė du 
baisiausi karai, į kapus nu
sinešdami milijonus gra
žiausių ateities žiedų, jau
nų gyvybių. Jie taip elgia
si, tarytum visai nieko ne
žinotų, kad Vokietija ątsa- 
kominga už ne mažiau 50 
milijonų žmonių gyvybes! 
Tarytum vakarų politikie
riai visai nieko nežino, kaip 
po pirmojo karo bepročiui 
Hitleriui leido sunaikinti 
visokias Versalėje sąjun
gininkų padarytas sutartis. 
Tarytum jie nieko nežino, 
kaip Amerikos ir Anglijos 
imperialistai apgi n k 1 a v o 
Vokietiją.

Ir kas iš to išėjo?
Visiems gerai žinoma.
Betgi dabartiniai vakarų 

politikieriai nesupranta ar 
nenori suprasti, kad dabar
tinė Adenauerio Vokietija 
nei kiek nėra dėkinga už 
jai suteiktą pagalbą. Juk ji 
tik amerikonų politikierių 
neapykantos Tarybų Sąjun
gai ir socialistinėms šalims 
dėka gavo bilijonus dolerių, 
kurie jau veik visiškai at
gaivino jos ekonomika ir 
industriją. Ir vėl iškėlė 
grėsmę visam taikiam pa
sauliui.

Vakarų politikieriai nei 
kiek nepasimokino iš praė
jusių karų, iš istorijos. Ta
rytum jie nesupranta, kad 
Adenaueris, tai antras Hit
leris. Jie nesupranta, kad 
savo užantyje jie augina 
gyvatę! .
BERLYNAS, BERLYNAS, 

BERLYNAS!
Oi, tas Berlynas, kiek, jis 

šiuo laiku sukėlė triukšmo 
žmonėse?.. Ypač mūsų gar
sioje Amerikoje. Rodosi, jei 
nebūtų Berlyno nei vakarų 
Vokietijos, tai Ame r i k o s 
didlapiams nebūtų nei pa
saulio. Kiekvieną mielą 
dienelę ir ne tik didlapiai, 
bet ir visokį komentatoriai, 
aukšti politikieriai, genero
lai, admirolai, neišskiriant 
nei kongresmanų, senato
rių, rašo ilgiausias špaltas 
didalpiuose, m a g azinuose, 
bei per televiziją, radiją tik 
plepa ir plepa apie Berly
ną. Kai kurie šaukia, kad 
dėl Berlyno reikia paskelb
ti Tarybų Sąjungai karą. 
Klausant, atrodo, kad rytoj 
jau tikrai karas gali prasi
dėti... Tarytum Berlynas 
kaip Ilgoji sala New Yorke, 
tik už keleto mylių nuo A- 
merikos krantų.

Ir kas jš to jų riksmo? 
Juk Kruščiovas yra aiškiai 
pasakęs, kad jei Vakarai 
nenorės susitarti gražumu, 
bus bloga, nes dabartiniu 
laiku, kada niukliniai gink-<

Žinios iš
Originalus filologo 

veikalas
VILNIUS. — Originalių 

tyrinėjimų lietuvių - balta
rusių - lenkų kalbinių ryšių 
srityje ėmėsi Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto mokslinės bib
liotekos darbuotojas A. An- 
tonovičius. Jo veikalas 
“Kauno žemės teismo (ak
tų) knygos kalba (1566- 
1567 m. m.”) iš esmės pa
pildo žinias apie gyvąją bal
tarusių kalbą XVI šimtme
čio viduryje ir yra vertin
gas indėlis į lituanistiką ir 
rytų slavų kalbų mokslą.

Antonovičiaus veikale iš
samiai aprašytas vieno 
anksčiau neištirtų baltaru
sių raštijos paminklų, atsi
radusių Lietuvos etninėje 
teritorijoje. Tai pirmas šios 
rūšies darbas, kuris paaiš
kina sudėtingą įvairių kal
bų tradicijų persipynimą 
panašių .rašytinių paminklų 
gramatinėje sistemoje.

Veikalo autorius, nagri
nėdamas 237 knygos rank
raštinio teksto lapus, atli
ko baltarusių ir lietuvių 
kalbų fonetinių ir morfolo
ginių reiškinių palyginamą
ją analizę, turėdamas tiks
lą išsiaiškinti lietuvių kal
bos elementus tyrinėjama
me paminkle.

Į monografiją įeina ty
rinėjamojo rankraščio žo
dynas. Jis turi 2,100 žo
džių. Baltarusių moksli
ninkai sako, kad jis turės 
didelę reikšme sud a r a n t 
baltarusių kalbos isterinį 
žodyną, kurį jau pradėjo 
ruošti Jakubo Kolaso vardo 
kalbotyros institutas Mins
ke.

Lietuvos kalbininkai yra 
tos nuomonės, jog Antono
vičiaus žodynas yra vertin
gas lietuvių kalbos mokslui 
tuo, kad jo sudarytojas at
rado iki šiol nežinomus lie
tuviškus žodžius senojoje 
baltarusių kalboje.

Savo tyrimų rezultatus 
Antonovičius išdėstė diser
tacijoje filosofijos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti, 
kurią jis sėkmingai apgynė.

Liaudies meno paroda i
KLAIPĖDA. — Miesto 

Kultūros namuose atidary
ta lietuvių liaudies meno 
paroda. Ją organizavo Že
maitijos ir Klaipėdos kraš
to liaudies meno meistrų 
sekcija, jungianti apie 80 
talentingų meistrų.

Pirmojoje parodoje liau
dies meno meistrai ekspo
nuoja apie 1,200 medžio

Apsiniaukęs dangus
Šiandien čia dangus apsiniaukęs,
Oras migla apsitraukęs.

Debesiai iš vakarų
Eina, plaukia link rytų,

Trankos griausmas ir žaibai.
Betgi rytuos saulė šviečia—
Lemia visiems dieną šviesią,

Nes, mat, nuo saulės šviesos
Ir jos karščio pajėgos

Nyksta, sklaidosi rūkai.
Taigi, reik nenusiminti—
Nuolat turėt stiprią viltį,

Kad greit oras pakitęs—
Šviesa tamsą nugalės

Ir kad dings ir debesiai.
Jonas Juška <

Lietuvos
skulptūrų, audinių, kerami
kos, gintaro ir tapybos dar
bų. Geriausi žinomų liau
dies meno meistrų Petro 
Kalėdos, Aniceto P u š k o - 
riaus, Prano Šaulio, Zuza
nos Pakneriūtės bei Eduar
do Jonušo darbui bus eks
ponuojami Visasąjunginėje 
liaudies meno parodoje.

Liaudies ūkiui - . 
624 inžinieriai

KAUNAS. — Profsąjun
gų kultūros rūmuose iškil
mingo akto metu buvo 
įteikti diplomai šiemet bai
gusiems Kauno Politechni
kos institutą. Institutą šie
met baigė 574 stacionarinio 
ir 50 vakarinio skyria u s 
studentų. Diplomai su pa
gyrimu įteikti Leninę sti- 
pedniją. gavusiam elektri
kui R o m a n ui Krivickui, 
technologei Giedrei Pampa- 
raitei — iš viso 36 diplo
mantams.

Statomas dar vienas 
mėsos fabrikas 

...KLAIPĖDA. — Rytinia
me miesto pakraštyje, sta
tomas stambus mėsos kom
binatas, kuriame per pa
mainą bus pagaminama 50 
tonų įvairių mėsos produk
tų.

Šiuo metu statybos aikš
telėje verda įtemptas dar
bas. Statomas pagrindinis 
naujo kombinato gamybinis 
korpusas ir pagalbinių pa
statų blokas.

Statytojų kolektyvas, va
dovaujamas jauno inžinie
riaus, Kauno politechnikos 
instituto auklėtinio Arnol
do Lorenčio. užsibrėžė už
baigti fabriko statybą ir 
perduoti jį nau d o j i m u i 
1963 metais.

Kaune važinės troleibusai
VILNIUS. — Lietuvos 

Ministrų Taryba patvirti
no projektinę užduotį tro
leibuso linijoms ir būti
niems šiai transporto rūšiai 
įrengimams statyti Kauno 
mieste.

Trasos nusities per gyve
namuosius ir pramonės 
kvartalus, suriš centrinę 
miesto dalį su respublikinės 
klinikos rajonu ir darbo 
žmonių poilsio zona—Pane
mune. Bendras linijų ilgis 
sieks 10.7 kilometro.

lai taip baisiai išvystyti, iš
tobulinti, tai lokalinis ka
ras tuoj privirstų atominiu 
karu, kuris gali sunaikinti 
mus visus. Atrodo, kad jo
kie mūsų prezidento Kene
džio grasinimai, rezervų 
šaukimas, armijų didinimas 
padėties nepataisys.

Susninkų Jurgis

Čekų kompozitoriai apie 
lietuvių muziką

VILNIUS. — Tris dienas 
viešėjo Lietuvoje čekų kom
pozitoriai Liubomiras -Že- 
leznas ir Františekas Ko- 
varžičekas.

Prieš išvykdami, jie papa
sakojo savo įspūdžius apie 
Lietuvos muzikinį gyveni
mą. Pažymėjęs bendrą lie
tuvių muzikos pakilimą, 
Liubomiras Železnas pabrė
žė, kad respublikos muzikai, 
ypač jaunieji kompozito
riai, turi aukštą techninį 
pasiruošimą.

3 p.-Laisvė (Liberty)rr-Penkt., t rugp. (Aug.) 25, 1961
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L. JOBLOčKORAS

Kaip Afrikos tautos kovoja 
už savo laisvę

Boikotas-
Boikotas ir nepaklusimas 

įstatymams — tai taikios 
protesto rūšys, bet jos turi 
didelę reikšmę politiškai 
auklėjant mases, mobilizuo
jant jas apie kovos už na
cionalinį išsivadavimą vė
liavą. Pietų Afrikos Sąjun
goje — kruvinos rasistinės 
tironijos šalyje — vietiniai 
gyventojai 1952—1953 me
tais sėkmingai pravedė są
moningo neteisingų įstaty
mų pažeidimo kampaniją. 
Dešimtys afrikiečių ėjo į 
parduotuves, kinus, valgyk
las, skirtus “tik baltie
siems.” Juos areštavo. Ki
ti afrikiečiai viešai degino 
leidimus, pagal kuriuos jie 
buvo leidžiami į miestą. 
Juos taip pat areštavo. Tre
ti liko gatvėse po nustaty
tos tik afrikiečiams komen
danto valandos. Policija 
čiupo ir šiuos. Suimtieji 
elgėsi drąsiai, teismo posė
džius jie paversdavo protes
to mitingais. Tuo pat me
tu nauji šimtai žmonių pa
žeisdavo rasistinius įstaty
mus. Žmonės pažino orga
nizuotų veiksmų jėgą, poli
tinio aktyvumo mastai plė
tėsi.

Ugandoje, anglų kolonijo
je, ant Viktorijos ežero 
kranto, liaudies organizaci
jos nusprendė 1959 metais 
raginti susipratusius pilie
čius atsisakyti pirkti pre
kes, atvežtas iš Anglijos. 
Prekiautojai — apimti pa
nikos, gubernatorius įsaki
nėja afrikiečius nutrauk
ti boikotą. Jam atsako rei
kalavimais suteikti afrikie
čiams demokratines teises. 
Antai tūkstančiai paprastų 
žmonių įsilieja į politinį ju
dėjimą, susitelkia į vienin
gą kovos už laisvę armiją.

Antokolonijinės kovos ga
lingos priemonės yra strei
kai, dažnai vykstantieji 
Afrikos rūdynuose, fabri
kuose ir plantacijose. Kiek
vieną kartą drauge su eko
nominiais. reikal avimais 
darbininkai iškelia politi
nius reikalavimus. Išvardy
sime kai kuriuos iš stam
besnių streikų. Garsųjį 
streiką Enugu šachtose Ni
gerijoje 1949 metais anglų 
kariuomenė paska n d i n o 
kraujyje. Tačiau tai buvo 
ryžtingo kolonializmo Ni
gerijoje šturmavimo pra
džia. Angliškieji koloniza
toriai buvo priversti pada
ryti nuolaidų. Išdava — 
1960 metų spalio mėnesį. 
Nigerija įgyja nepriklauso
mybę.

Prancūzijos valdų Afri
koje proletariatas 1952 me
tų lapkričio mėnesį prave
dė visuotinį streiką, kuris 
buvo svarbi gairė Afrikos 
darbininkų judėjimo istori
joje. Darbo žmonės parei
kalavo panaikinti nevieno
dą atlyginimą baltiesiems 
ir juodiesiems, įvesti vie
ningą darbo įstatymdavys- 
tę. Ir jie pasiekė pergalę. 
Ši pergalė buvo milžiniškas 
žingsnis į priekį bendrame 
kolonijinių tautų judėjime 
už laisvę.

Stambūs streikai įvyko 
1952 ir 1955 metais Angli
jos kolonijos Šiaurės Rode- 
zijos vario rūdynuose. Af
rikiečiai šachtininkai pri
vertė šeimininkus dvigubai 
padidinti darbo užmokestį 
ir perduoti afrikiečiams 
dalį pareigų, kurioms rei
kalingos kvalifikacijos.

Visur darbininkai rodo 
pasiaukojamos kovos prieš 
kolonijinę priespaudą pa
vyzdį.. - U

Viena iš afrikiečių politi

nio judėjimo svarbiausių 
formų yra priešrinkiminė 
kova. Tose kolonijose, kur 
svetimšalnį valdžios orga
nai, spaudžiami iš apačios, 
leidžia ribotą vietinių gy
ventojų skaičių prie rinki
minių urnų, plinta kova už 
liaudies atstovų išrinkimą į 
vyriausybės organus. Tan- 
ganjikoje, kuri yra Angli
jos globoje, 1958 metų rug
sėjo 8 dieną įvyko pirmieji 
rinkimai. Nepaisant to, kad 
išsilavinimo cenzas atėmė 
balsavimo teises daugiau 
kaip 90 procentų suaugusių 
šalies gyventojų, buvo iš
rinkti Afrikiečių nacionali
nės sąjungos, kovinės anti- 
kolonijinės partijos, nariai.

Gvinėjos liaudies valia 
1956 metais į valdžią atė
jo Demokratinė partija su 
Seku Ture priešakyje. Pra
ėjus dvejiems metams, šios 
partijos vadovaujama liau
dis išlaisvino šalį iš pran
cūzų kolonijinės bendrijos. 
Nėra negalima, kad ir kito
se kolonijose afrikiečiai pa
ims valdžią į savo rankas 
taikiu konstituciniu keliu. 
Esant dabartinei politinei 
padėčiai ir sėkmingai kovo
jant prieš kolonizatorius, 
pačiame Afrikos žemyne 
susidarė tokios sąlygos, kad 
dabar pasidarė įmanomos 
derybos ir susitarimai dėl 
valstybinės nepriklausomy
bės suteikimo.

Tačiau tai nereiškia, kad 
Afrikos tautos atsisakė to
kio lemiamo metodo, kaip 
ginkluotas sukilimas. ; Tau? 
tos-kaliniai ne' kartą ėmėsi 
ginklo, norėdamos ištrūkti 
iš kolonijinio kalėjimo. To 
įrodymas — pokariniai su
kilimai Madagaskare, Keni
joje ir Kamerūne. Didvy
rišką tėvynės karą kariau
ja Alžyro patriotai: liau
dies armija kontroliuoja ei
lę rajonų, gyventojai visur 
remia karius, aprūpina 
juos produktais, slaugo su
žeistuosius. Alžyro patrio
tai pareiškia, kad, nepai
sant didžiulių n u o s t olių, 
jie kovos tol, kol Alžyro na
cija įsigis laisvę.

Jei kolonizatoriai neišeis 
iš Afrikos taikiai, neišven
giami nauji sukilimai, ku
rių galutinė išdava bus Af
rikos tautų laisvė ir nepri
klausomybė.

Neapykanta kolonizato
riams pasireiškia ir dauge
liu kitų formų. Teisinga 
rūstybė apėmė Afriką nuo 
Alžyro iki Keiptauno, nuo 
K o n a k r i o iki Mogadišo. 
Tautos kupinos ryžto pa
daryti galą kolonijiniam 
režimui. • • •

Išgąsdinti nacionalinio iš
sivadavimo judėjimo užmo
jo, kolonizatoriai keičia 
taktiką. Kolonijas valdan
čių Vakarų Europos šalių 
spauda staiga prabilo apie 
“politinio kurso peržiūrėji
mą,” apie “naują traktavi
mą,” apie “norą ištaisyti 
senas klaidas.” Daugelyje 
pasisakymų visaip links
niuojamas “taikus ir laisr 
vanoriškas” kolonijų išva
davimas. Tartum metropo
lijų valdantieji sluoksniai 
tik ir tesvajoja greičiau iš
vesti iš Afrikos savo ka
riuomenę ir suteikti laisvę 
tautoms. Tai netiesa. Im- 
perialistiškieji grobikai 
įsikando kaip buldogas 
paskutinius savo laimikio 
kąsnius. Niekas nepatikės, 
kad kapitalistinė stovykla 
laisvanoriškai atsisakys pi
gios Afrikos žaliavos, užsi
gulėjusių prekių realizavi
mo rinkų-ir milžiniškų pel

nų veltui gaunamo darbo 
sąskaita.'

Imperialistai, įsitikinę, 
kad ' beviltiškos pastangos 
išlaikyti kolonijose savo po
litinę valdžią, stengiasi jas 
paversti priklausomomis 
valstybėmis. Dėl to jie no
ri valdymą perduoti specia
liai parinktiems lyderiams 
ir užsitikrinti pavergiamo
mis sutartimis. Klasingas 
imperialistų tikslas yra tai, 
kad jie nori apsiriboti 
valstybinio savarankiškumo 
paskelbimu, atimti iš afri
kiečių kovos už laisvę vė
liavą. ■ Užsienio kapitalis
tams svarbiausia išsaugoti 
savo fabrikus, rūdynus ir 
plantacijas . Dėl to jie pasi
ruošę net pasidalyti val
džią su vietine buržuazija, 
kad tiktai ūkyje viskas lik
tų po senovei. Jie žada eko
nominę pagalbą, vilioja 
“bendro gamtinių išteklių 
naudojimo” planais. Prie 
senų kolonijinių plėšrūnų 
prisidėjo godūs svetimo gė
rio JAV ir Vakarų Vokie
tijos kapitalistai. Jie siūlo 
“kolektyviai išnaudoti” Af
riką.

Sprendžiant iš to pakili
mo, kokį mūsų dienomis 
pergyvena Afrikos tautos, 
imperialistai negali tikėtis, 
kad apgaulingi manevrai 
pasiseks. Liaudies masės 
su panieka atmeta koloniza
torių įkalbinėjimus ir pa
stangas.

Antikolonijinės nuotai
kos vis daugiau įkaistą. 
Pirmojojė Afrikos tautų 
k o n f e r e n c i joje Akfoje 
(1958 metų gruodis) buvo 
iškeltas šūkis: “Nepriklau
somybė tebesant gyvai mū
sų kartai!,” o po metų ant
roji Afrikos tautų konfe
rencija Tunise (1960 metų 
sausis) paskelbė “Nepri
klauso mybę nedelsiant!” 
Šios visos Afrikos konfe
rencijos, taip pat kaip ir 
Azijos bei Afrikos šalių so
lidarumo konf e r e n c i j o s 
(Bandungas — 1955 metai, 
Kairas — 1957 metai, Ko- 
nakris — 1960 metai), iš
plėtė kovos frontą ir sustip
rino Afrikos tautų vienybę. 
Šios konferencijos demas
kavo intrigas kolonizatorių, 
besistengiančių pasėti ne
santaiką Afrikos stovykloje 
ir išsilaikyti buvusiose ko
lonijose pažadais ir apgau
le.

Siekti tikros nepriklau
somybės mūsų dienomis 
tautoms lengviau, nes jos 
turi tikrus ir stiprius drau
gus — Tarybų Sąjungą ir 
kitas socialistines šalis, vi- 
s a d a pasiruošusias joms 
padėti.
Kas remia Afrikos tautas?

Socializmo šalys remia 
Afrikos tautų nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą, nes, 
būdami ištikimi lenininei 
nacionalinei politikai, mes 
užjaučiame kolonijines ir 
priklausomąsias tautas, 
laikome teisinga jų kovą už 
laisvę. Mūsų Tarybų vals
tybė gina tautų nacionali
nio apsisprendimo teisę: 
tegul kiekviena tauta pati 
sprendžia savo likimą ir ku
ria gyvenimą pagal savo 
norą.

TSRS vyriausybė visuo
met viena iš pirmųjų pa
reiškia, kad pripažįsta jau
nąsias valstybes ir siunčia 
į nepriklausomybės paskel
bimo iškilmes vyriausybi
nes delegacijas, tuo pačiu 
pabrėždama savo pagarbą 
sukilusių tautų iškovoji
mams. Mūsų politika Afri- 

.kos šalių atžvilgiu aiški ir 
nuosekli: ji pagrįsta visiš- 

jos lygybes ir savitarpio 
naudos principais.

Tarybiniai žmonės mato 
silpnai išsivysčiusių šalių 
tautose savo sąjungininkus 
kovoje prieš imperialisti
nius plėšrūnus, už taiką že
mėje. Jaunosioms Afrikos 
valstybėms reikalinga tai
ka, kad galėtų atstatyti sa
vo išdraskytą namą, grei
čiau susidoroti su koloniza
torių šeimininkavimo pa
sekmėmis, pakelti gyvenimo 
lygi, išgyvendinti ligas, lik
viduoti visuotinį neraštin
gumą. Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių tau
toms taika reikalinga tam,, 
kad būtų galima greičiau 
pastatyti komunizmą.

Socialistinė santvtarka 
pagal savo prigimtį—prie
spaudos priešininkė, visų 
tautų viešpatavimo kitoms 
tautoms priešininkė. Socia
listinės valstybės suintere
suotos, kad atsilikusios ša
lys visapusiškai vystytųsi, 
kad būtų galima su jomis 
sureguliuoti kultūrinius ir 
prekybinius mainus. Tary
bų Sąjunga ištikimai gina 
mažųjų nacijų, tame tarpe 
ir afrikiečių, teises: visi at
simena mūsų delegatų pa
sisakymus Suv i e n y t ų j ų 
Nacijų Organizacijoje, mū
sų pagalbą Egiptui, kai* j is 
buvo Anglijos, Prancūzijos 
ir Izraelio užpultas, mūsų 
paramą Kongo Respublikai.

Vos nuskambėjo pergalės 
maršai Kongo nepriklauso
mybės paskelbimo šventėje, 
o eilėje naujos valstybės ra
jonų kilo suirutės. Pradė
jo veikti kolonizatorių są
mokslo spyruoklės, kad bū-

Apgaule, papirkimu ir 
gąsdinimu Europos valsty
bių agentai sudarydavo su 
vietiniais valdovais sutar
tis dėl žemės “nuomoj imo” 
arba dėl tų ar kitų tautų 
“gynimo” nuo kitų valsty
bių kėsinimosi. Taip atsi
rado “protektoratai,” tai 
yra “globojamosios teritori
jos” — paprastos kolonijos, 
bet paliekant vietinius va
dus, priimtus tarnauti ko
lonijinės administraci j o s 
aparate.

Dalydamiesi teritorijas, 
imperialistai nekreipė dė
mesio į tautų teritorinį pa? 
siskirstymą, todėl daugelis 
Afrikos tautybių ir genčių 
buvo kolonijinių sienų su
skaldytos.

Nespėjo pasibaigti Afri
kos padalijimas, kai valsty
bės ėmė planuoti perdaliji
mą. Tai buvft viena iš pir
mojo imperialistinio karo 
priežasčių. Pagal 1919 me
tų taikos sutartį iš pralai
mėjusios Vokietijos buvo 
atimtos kolonijos. Anglija 
gavo didžiąją dalį: 1.9 mi
lijono kvadratinių kilomet
rų, įskaitant Pietvakarių 
Afriką, Tanganjiką, Togo 
ir Kamerūno gabalus: 
Prancūzijai buvo atiduota; 
¥2 milijono kvadratinių ki
lometrų — Togo ir Kame
rūno dalys, o Belgijai — 
Ruanda-Urundis. Šios te
ritorijos buvo atiduotos lai
kinai globai, bet buvo val
domos kaip paprastos kolo
nijos.

Imperialistai po antrojo 
pasaulinio karo taip pat no
rėjo pasidalyti Italijos ko
lonijas. Tačiau vietinių gy
ventojų reikalavimu, kurį 
rėmė TSRS ir kitos demo
kratinės šalys, Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija priė
mė nutarimą suteikti ne
priklauso m y b ę Libijai ir 
Somaliui,, o Eritrėją grą
žinti Etiopijai.

Taigi lyginamasis Afri
kos šalių atsilikimas pa
aiškinamas gamtinėmis są
lygomis, ilga istorine izo
liacija, tris šimtus metų 
trukusia vergų prekyba, 
įsiveržimu, Viena išsvar-

Kazly Rūdos rajono ‘'Gegužės Pirmosios” 
kolūkio laukininkystės brigados brigadinin
kas Antanas Aleksynas — aukštų derlių au
ginimo meistras. Pernai, nežiūrint blogų 
oro sąlygų, jo brigada 65 hektarų plote iš
augino po 12 centnerių rugių ir po 16 cent
nerių miežių iš hektaro.

Brigados nariai rūpestingai prižiūri pa
sėlius ir šiemet. Laukuose bręsta gausus der
lius. Brigada iš kiekvieno hektaro pasiryžo 
gauti po 18-19 centnerių grūdų, po 800 
centnerių kukurūzų žaliosios masės, po 400 
centnerių curkinių runkelių.

Įsigyti ketvirtąją specialybę — tokią do
vaną ruošia TSKP XXH suvažiavimui Rad
viliškio vagonų depo šaltkalvis Vytautas 
Verdingovas.

Vytautas aktyvus visuomenininkas. Jis 
— gamyklos raudonojo kampelio tarybos 
pirmininkas. Jo iniciatyva sustiprėjo ryšiai 
su šefuojamos vidurinės mokyklos moki
niais. Praktikos metu mokiniams padeda
ma gerai įsisavinti pasirinktą specialybę. 
Gamykloje organizuojami įdomūs jaunimo 
vakarai. Visuomenines pareigas ir mokymą
si V, Verdingovas puikiai derina su darbu.

NUOTRAUKOJE: brigadininkas Anta- j Dienos užduotis jis viršija pusantro karto.
nas Aleksynas. NUOTRAUKOJE: V. Verdingovas. M

Ar gali atauginti 
kūno dalis?

Pabandysime pagauti 
driežą. Čiupsime už uode
gos, ir pastaroji paliks ran
kose, o gyvūnas pasislėps. 
Praeis mėnuo, ir jis vėl tu
rės uodegą, ne mažesnę už 
buvusią. Atauga ne tiktai 
nutrauktos driežų galūnės, 
bet ir išgręžtos akys. Dar 
didesnėmis regenera c i j o s 
savybėmis pasižymi kai ku
rie žemesniųjų gyvūnų at
stovai. Pavyzdžiui, hidra 
ataugina visą. savo kūną: i& 
mažiausio gabaliuko. Žin
duolių tarpe tokie reiški
niai nežinomi, nors ir ste
bimas nuolatinis organizmo 
ląstelių atsinauj i n i m a s . 
Pavyzdžiui, žmogaus krau
jyje kasdien atsin a u j i n a 
apie 15-30 g hemoglobino. 
Šis procesas būdingas įvai- 
vairioms kūno dalims, ku
rių darbo metu senosios ląs
telės žūva, o vietoj jų atsi
randa naujos.

Chirurgijos praktikoje 
žinoma, kad po operacijos 
nesunkiai “atgyja” žmo
gaus kepenys, skydliaukė. 
Tuo tarpu žemesniųjų gy
vulių vidaus organai rege
neruoja sunkiau.

Šiuo įdomiu klausimu bu
vo pradėti tyrimai TSRS 
Mokslų akademijos Gyvulių 
morfologijos institute, va
dovaujant prof.’ A. Studits- 
kiui.

Ir ką gi pavyko išaiš
kinti? Operacijos metu bu
vo atliktas toks bandymas. 
Vietoj nesveiko kaulo buvo 
įstatytas antibiotikais įmir- 
k y t a s gipsinis virbalas. 
Gydytojo darbas baigtas. 
Prasideda atkuriamoji or
ganizmo veikla. Jis, tarsi 
chirurgas, užbaįgią opera
ciją. Ir štai, po kurio laiko 
išaugo naujas ir sveikas 
kaulas. Tai fantastiška, 
tačiau tiesa. Tokios ope
racijos jau daromos, nors 
dar ir nemasiškai. Ir juo 
sunkesnė trauma, juo grei
čiau vyksta ataugimo pro
cesas. 1 s

Gyvulių morfologijos in
stitute buvo tris kartus iš
imtas jauno gaidžiuko 
vamzdinis kaulas, ir po 
kiekvienos tokios operaci
jos ataugdavo; nau j ris. Va
dinasi, aukštesnių organiz
mų ir ypač žinduolių kau-

biausių dabartinio atsiliki
mo priežasčių yra plėšikiš
kas režimas, kurį ^Afrikoje 
įvedė-i Europos imperialis
tai, ‘ ' 

lai pasižymi ypatinga re-' 
generacijos • savybe, kurios 
neturi aukščiau minėtieji 
driežai. Pastariesiems at
auga uodega ir kojos, ta
čiau negali regeneruoti nė 
vienas kauliukas. Tokiu bū
du seka išvada, kad žmo
gus ir kiti. žinduoliai turi 
kur kas auktesnę regenera
cijos savybę, negu ž emes- 
nieji gyvūnai. Driežo galū
nių ataugimas tėra specia
lus regeneracijos tipas, at
siradęs evoliucijos eigoje, 
prisitaikant prie- griauna
mųjų aplinkos sąlygų. ,,

Iki'pastarojo laiko1 buvo 
galvojama, kad skelbto rau
menų audiniai yra “amži
ni.” Chirurgai teigė, jog 
jie nesugebą regeneruoti ir 
sužeistoje vietoje atsiran
dąs jungiamasis randas, o 
ne naujas audinys. Šiam 
klausimui išaiškinti gyvulių 
morfologijos institute at
liktas toks bandymas. Bu
vo pašalintas didelis gaba
las balandžio peties rau
menų. Po mėnesio jie vėl 
ataugo. Paskui buvo pa
šalinta trečdalis šių raume
nų. Bandymo rezultatai to
kie patys! Besidauginda- 
mos ląstelės atkurdavo tą 
raumenų dalį, kuri būdavo 
pašalinama. Panašiai kaip 
ir su kaulais, šio proceso 
intensyvumas priklausyda
vo nuo pažeidimo laipsnio 
—juo jis didesnis, juo grei
čiau vyksta atkūrimas. Jei
gu dalį viščiuko raumenų 
susmulkinsime iki pusiau 
skystos košelės ir po to plo
nu sluoksniu ištepsime šia 
košele tą vietą, iš kurios 
buvo pašalinti raumenys, 
tai po penkių-septynių die
nų atsiras naujas raume
nų audinys.

Šios krypties bandymai 
su gyvūnais teikia daug 
vilčių. Ateities medicina 
gali taip užvaldyti žmo
gaus organizmą, kad dau
gelis šiandien dar nenuga
limų ligų turės .jai. nu
silenkti. . Atkurti suirusią 
nervų sistemą, beviltiškai 
sužalotą kaulą ar “padova
noti” naują širdį šiandien 
daug kam gali atrodyti pa
saka. Tačiau regeneracijos 
srityje atliekami bandymai 
pasakas paverčia tikrove. •

., ■  i , — ■

SPARNUOTAS 
MOTORLAIVIS 

“SPUTNIK”
• Tarybiniais sparnuotais 

laivais susidomėjimas vis 
auga. Pasirodžius '“/Rake
tai,” jau 27/ valstybės pa
.. ................ . J1 ■'■'■H I . .......................... ■■■>■■ I I ■ . 1 ' — ■■■!» II ...... I I | ||

4 g.«Iaisv5 (Liberty)— Penkt., i’ugp. (Aug.); 25, 1961

reiškė norą įsigyti licenzi
jas to tipo laivams statyti.- 

1960 m. rudenį jis buvo 
nuleistas į vandenį, o kitą
met su 300 keleivių skris
te skris "vandens paviršiumi 
80 kilometrų per valandą 
greičiu. Jis sveria apie 50 
kartų mažiau už šiuolaikinį 
motorlaivį, galintį pavežti 
300 keleivių. “Sputnik” 
statomas ištisai iš aliumi- 
nio-magno lydinių.

Žąsys - milžinai
Dvejų mėnesių amžiaus 

žąsiukai paprastai sveria 
600-700 gramų. O štai Lie
tuvoje, Rezeknės inkubato- 
rinėje stotyje atsirado žą- 
sys-milžinai. Kiekvienas 2- 
jų mėnesių amžiaus “žąsiu
kas” čia svėrė po... 5 kilo^ 
gramus!

Šios stoties direktorė L. 
Volkova ilgą laiką įdėmiai 
apžiūrinėjo žąsų būrius 
mūsų šalies kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Paga
liau ji surado stebėtinai di
delį žąsiną. Po kurio laiko 
kitoje vietoje jai pavyko už
tikti didžiulę žąsį.

Keletą metų inkubatori- 
nėje stotyje su žąsimis buvo 
ątliekamas kruopštus selek
cinis darbas. Ir štai stoties 
darbuotojai išvedė naują 
žąsų-milžinų veislę.

Dabar tokias žąsis jau au
gina kai kurie Latvijos kol
ūkiai bei tarybiniai ūkiai.

Valerija Valsiūnienė
Valerija Valsiūnienė atė

jo į lietuvių taraybinę lite
ratūrą paskutiniaisiais an
trojo pasaulinio karo me-jf 
tais. Valerija Liaudinskai- 
tė-Valsiūnienė gimė 1907, 
m. gegužės 4 d. Krekenavos 
valsčiuje, darbininkų šei
moje. Mokėsi Liepojos bei 
Radviliškio lietuvių pra
džios mokyklose ir Šiaulių 
bei Telšių mokytojų semina
rijose. Vėliau ilgą laiką 
mokytojavo. V. Valsiūnie
nė pradėjo eiliuoti dar vai
kystėje, tačiau pirmasis jos 
eilėraščių rinkinys vaikams 
“Tėviškėle, tu graži” išėjo 
tik 1938 metais. Po dvejų 
metų ji paruošia spaudai 
antrą knygą — eiliuotą pa
saką vaikams “Gintaro laz
delė”. Poetės vardas pla
čiai nuskambėjo, kai ji pa
rašė poemėlę /‘Daina apie 
narsią mergaitę”, skirtą 
Tarybų Sąjungos -Didvyrei 
Marytei Melnikaitei. Nuo 
1945 m. Valerija Valsiūnie
nė apsigyvena Vilniuje^ 
Pradedant 1946 m., beveik 3 
kasmet pasirodo nauja poe
tės knyga. 1955 m. Vale
rija Valsiūnienė mirė.
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♦ Žinios iš Urugvajaus
Rašo Pranas

(Specialiai “Laisvei”)
NAUJŲ UŽDAVINIŲ

AKIVAIZDOJE
Rugpiūčio mėn. 13-tą die

ną Urugvajaus lietuvių 
Radijo pusvalandis atšven
tė savo 15—kos metų jubi-

Lygiai 10 vai. ir 30 minu
čių jau Radijo “America” 
(CX 46) stoties salėje buvo 
pilna lietuvių ir vietinių 
svečių.

Štai, uolus ir nenuilstan
tis vedėjas Petras Revuc- 
kas, podraug su artimiau
siais bendradarbiais, jau
nuoliais — R. Diktoraite ir 
Abračiųsku, taria keletą 
žodžių ir sveikina dalyvius, 
ir radijo klausytojus, pra
nešdamas Jubiliejinės šven
tes programą.

Labai darniai U.L. Cent
ro mišrus choras atlieka
liaudies dainas ir jaunųjų kiais. 
orkestras pademonstruoja vių vaizduotėje ši 
savo sugebėjimus šiame ra- Jubiliejinė šventė, nes kiek- 
dijo koncerte. vienas sveikindamas Radi-

Protarpiais buvo
nimai nuo organizacijų. — 
Malonu klausytis, kaip gro- žemės vaikams, svetur iš- 
ja geras orkestras, bet dar i barstytiems, kaip jų broliai 
maloniau, kada neblogiau 
už senus įgudusius profesi- 
jonalus muzikuoja jauni
mas. Iš tikrųjų jauni 17-22' 
metų vaikinai ir solistės 
mergaitės tiesiog stebino 
savo aukštu technišku meis-

i

Philadelphia, Pa

y

i

Ramanaus-

*

Reikia tarti draugiškas 
ačiū draugam Ramanaus
kam, Almond, Pa., už tokią 

4į>^&kiai surengtą sueigą pa- 
sitikimui turistų iš Lietu
vos. Ramanauskai suteikė, 
su maža išimtimi, maistą. 
Reikia tarti ačių visiem 
tiem, kurie prisidėjo su 
maistu ir pinigais, kad tik 
sueiga būtų sėkminga. Visų 
bendras darbas pagyvina 

, mūsų judėjimą.
Ramanauskų ūkis plačiai 

žinomas ir jie patys turi 
daug pažinčių.

Drg. Ramanauskas, rodo
si, 72-jų metų, bet bėgioja 
kaip jaunas būdamas, šeš
tadienį teko 'nakvoti pas 
Ramanauskus.
ko šunys (jis turi kelis) 
jam pagelbsti gyvu liūs 
tvarkyti. Jie žino laiką ir 

' vietą,u kurioje kiekvienas 
gyvulys turi būti. Vištos, 
antys turi savus pulkus, ne- 
simaišydamos su kitomis. 
Nepaisant, kurioje vietoje 
koks gyvulys bus, bet parei
na vakarienes. Dvi vištos 

> susipešė, bet gaidys, kaip 
visų šeimininkas, vienai ir 

, antrai per sprandą uždavė 
\ir jas perskyrė. Naktį sar
gų lojimas smarkus. Drau
gė Ramanauskienė patikri
na/ ar neatvyko neprašyti 
svečiai pasiimti iškeptų 
turkių. Nieko nėra, bet ry
te atsikėlę radome kieme 
papjautą šešką.

Miestiečiai vakaro sulau
kę’anksti negula. Pasižiūrė
ję judomų paveikslų iš' jų 
ūkio darbų, sugulėme 9:30. 
Ramanauskas su gaidžio 
pirma daina jau bėgioja ap
žiūrėdamas savo gyvulius. 
Rytmetis tik su žiburio 
šviesa, bet jau ūkio darbai 

- prasideda.
Ramanauskie nė sako, 

kad jos gyvenimo draugas, 
daktarų tvirtinimu, jau bū- 

buvęs seniai po velėna, 
bet tyras oras ir ramus 
gyvenimas jo sveikatą pa
taisė ir sulaukė gražaus 
skaičiaus metų. Pati Rama-

J. Kuraitis
triškumu, savo puikiai mu
zikine kultūra. Puikiai, dar
niai grojo jaunųjų orkest
ras, ir šis radi j c-koncertas 
turėjo didžiulį pasisekimą. 
Ir aš esu tikras, kad ateity
je šio jauno orkestro ger
bėjų skaičius sparčiai didės. 
Jis to tikrai vertas.

Su tokiu džiugiu jausmu, 
tur būt, kiekvienas klausy
tojas ėjo 12 valandą į U.L. 
Centrą (ant Agraciadoš 
2783) ant pietų pamatyti 
Lietuvių radijo pusvalan
džio 15-kos metų sukakties 
koncerto dalyvius.

Čia, už stalų, apkrautų 
skoningais valgiais ir gėri
mais, vėl skambėjo jaunat
viškas juokas, — buvo kal
bama apie Jaunųjų Suva
žiavimą spalio mėnesį. Tar
pe svečių matėsi ir Tarybų 
Sąjungos atstovai. Buvo 
draugiški sve i k i n i m a i. 
Šventė baigėsi linksmais šo- 

Ilgai pasiliks daly- 
naujoji

sveiki- jo Pusvalandį sakė:
“Viską papasakok Lietuvos 

gimtoje šalyje, po šaunaus 
darbo ilsisi, nieko nepa
miršk, nepraleisk...!” Bet 
negi viename reportaže ga
lima viską išpasakoti?

Montevidėjus, 1961 m. 
rugpiūčio mėn. 15 d.

nauskienė atrodo sveika ir 
turi gražų supratimą apie 
mūsų judėjimą. Ji paačiavo 
atsilankiusiems gražia kal
ba ir reiškė džiaugsmą, kad 
turėjo progą pereitais me
tais aplankyti Lietuvą. Jie 
gyvendami PJiiladelphijoje 
daug prie veikimo prisidėjo.

Verti philadelphiečiai pa
gyrimo už lankymą paren
gimų. Senas amžius jų ne
baugina. Prie senųjų prisi
deda nemažas skaičius jau
nesnės kartos. Jie verti 
garbos, kad seka savo 
vus.

pa- 
tė-

lai-Pabėgėlis, nuo lenkų 
vo Stefan Ufnal ir gyve
nantis Philadelphijoje nuo 
gegužės mėnesio' buvo lai
komas ant deportacijos. 
Bet imigracijos departmen- 
to patvarkymu bus nuolati
nis šios šalies gyventojas.

no- 
su- 
da-

Teamsterių lyga šaukia
ma pas teisėją pasiaiškini
mui. Ją įtaria, būk ji rengė 
pietus, versdama kiekvie
ną lokalo narį pirkti $100 
kainuojantį tikietą. Sako
ma, pietūs buvo rengiami 
sukėlimui pinigų padengi
mui teismo lėšų lokalo 
rių apgynimui. Teisėjo 
pratimu, tai neleistinas 
lykas.

Sumažėjus Philadelphijos 
miesto gyventojų skaičiui, 
prarasti trys kongresma-’ 
nai. Demokratai pasiryžę 
tris pavietus, kuriuos kont
roliuoja respublikonai, pri
jungti prie Philadelphijos, 
kad atpildžius prarastas 
vietas kongrese. Respubli
konai tam jų užmojui prie
šingi. Peštynės įkarštyje. 
Lapkričio mėnuo ir miesta- 
vi rinkimai artinasi.

/

Lokalo 502 nariai užgyrė 
padarytą sutartį su Iron 

kompanija su pakėlimu 2 
ir pusės cento pirmais me
tais ir 2 centų antrais me
tais valandai, su pagerini
mu pensijos. Streikas tęsė-

MrrCi ■ .'’•’••y,..*; u v-jli'Ū-V-b &

si 10-tI Hienų ir palieti 
1,000 darbininkų ir 40 įmo
nių. J

prezi- 
sakė, 

pa-

Mokytojų uniios suva
žiavimas pasmerkė Birch 
organizaciją. Unijos 
dentas C. J. Megel 
kad mokytojai ir visi 
žangūs piliečiai džiaugiasi 
kovą laimėję prie McCar- 
thizmo isteriją, mokytojų 
persekiojimą. Dabargi atsi
rado kita liga, Birch, prieš 
kurią turime kovoti. Kalbė
damas pasakė, kad yra ir 
kita slapta organizacija, 
kuri šnipinėja mokytojus, 
bet organizacijos vardo ne
pasakė.

Suvažiavimas pasisa k ė, 
kad visus tarptautinius ne
susipratimus valstybės turi 
rišti per Jungtinių Tautų 
organizaciją.

sakeMajoras Dilworth 
kalbą atvykusiems 100 stu
dentų iš Afrikos šalių, kad 
12,000 jaunuolių Philadel
phijoje turi palinkimus prie 
blogų darbų. Sakė, kad juo
dos rasės žmonės PhiladeL 
phijoje gali gyventi, 
jie nori, eiti į bent 
įstaigą ir jų niekas 
sekioja.

Afrikos jaunuoliai 
ko mokytis aukštesnėse 
kyklose.

, kur 
kokią 

neper-

atvy- 
mo-

my- 
ju

Philadelphijos sporto 
lėto jai nusiminę, kad 
beisbolės tymas Phillies 
pralaimėjo 19 lošimų iš ei
lės.

Pilietis

yra

Avalon, N. J.
Parengimas pas 

Bekampius
Rugpiūčio. 6 diena 

pasaulyje istorinė, nes tą 
dieną Tarybų Sąjungos 
kosmonautas Titovas 17-ką 
ratų apskrido aplinkui Že
mę. Aš gi tą dieną nuvykau 
pas Bekampius. Juozas 
linksmas ir džiugus pasiti
ko mane ir sako:

—Ar girdėjai, kad Tary
bų Sąjungos karininkas Ti
tovas kosmose net 17-ką 
kartų apskrido aplinkui Že
mę? Ir jis tą atliko į virš 
25 valandas! Tai milžiniš
kas Tarybų Sąjungos moks
lininkų atsiekimas. Tuo 
džiaugiasi visas progresy- 
viškas pasaulis, visi žmoni
jos draugai. Žinai, kiek se
niau buvo turčių prikalbė
ta, kad prie socializmo ne
būsią progreso, nes niekas 
nenorės jo siekti, kadangi 
iš to neturės sau naudos. 
Štai ką pasiekė tarybinis 
mokslas. Ir kas gi gali prie 
jo prisilyginti.

Pasidžiaugėme! Gi Be
kampis man davė ir užda
vinį. Mat, pą,s Bekampius 
sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
įvyks vasarinio ir rudeni
nio sezono uždarymas. Be
kampis įsakė man du kar
tus tiek pristatyti maisto, 
kaip pirmiau pristatyda
vau, nes tikisi daug svečių. 
O pietūs bus geri.

Taigi, rugsėjo 3 dieną vi
si ir visos prašomi atvykti 
pas Bekampius: 147—14th 
St., Avalon, N. J. Tai prie 
Atlanto vandenyno.

Atvykdami pasiimkite ir 
maudymosi apsirengimus, 
nes Atlante '"vanduo dabar 
šiltas, bus gera proga pasi
maudyti. Tikisi, kad bus ir 
keli lietuviai turistai, kurie 
tik grįžo iš Lietuvos. Jie 
galės daug naujo pasakyti.

J. Grybas atsiveš kelis 
Lietuvos filmus, tai 
svarbu pamatyti.

Nepamirškite ir tikrai 
atsilankykite!

• . ' A, Lipčius

bus

Gloucester Hgts, N. 1
' Padėka

Rugpiūčio 13 d. man su
kako 80-tas gimtadienis. 
Ta proga mano gerieji vai
kai — Amelija ir Domini
kas — surengė pokylį. At
vyko draugų ir giminėlių, 
o kiek tų gerų linkėjimų ir 
dovanėlių!. Negalėdam a's 
visiems ypatiškai padėkoti, 
tai dėkoju visiems kartu 
per laikraštį “Laisvę” tar
damas širdingą ačiū!

Kadangi mano giminės 
yra katalikai, tai gal . jie 
“Laisvės” neskaitys ir šitos 
mano padėkos nematys. Bet 
tai yra jų dalykas. Aš 
jiems padėkoju per laikraš
tį, kuris man yra arčiau
sias prie širdies.

Kas kita su mano drau
gais: jie visi yra “Laisvės” 
skaitytojai, tai jie visi 
“Laisvės” puslapius skai
tys ir mano šitą širdingą 
padėką matys.

Kalbant apie mūsų myli
mą laikraštį “Laisvę” ir 
prisiminiau, kad ir jos yra 
gimtadienis, 1961 metais, 
tai yra “Laisvės” 50 metų 
gimtadienio sukaktis.

Mes, skaitytojai, privalo
me tą savo mylimą laikraš
tį pasveikinti su stambesne 
auka, tai yra, po $1 ant 
kiekvienų jo metų. Tai nėra 
perdaug dėl mūsų laikraš
čio, kuris yra teisybės skel
bėjas ir proto švietėjas. Tai 
padaryti dar nėra per vėlu, 
nes visi šie metai yra 
“Laisvės” jubiliejaus me
tai. Aš, sugraibstęs iš visų 
pakampių ir surokavęs po 
$1 dėl kiekvienų metų, pri- 
siunčiu čekį $50.00.

Dabar galėsiu baigt savo 
paskutines dienas su lengva 
sąžine, nes atlikau savo 
priedermę (užduotį).

Baigdamas-šitą rašinėlį, 
linkiu laikraščiui “Laisvei” 
gyvuoti dar daug metelių ir 
šviesti darbininkų protus!

. Wm. Patten

“Laisvės” 
nuoširdžią 
Pattenui už 
auką. “Laisvės” personalas 
linkime Wm. Pattenui ge
ros 
gai

jstaiga taria 
padėką Wm. 
taip stambią

sveikatos ir dar ilgai, il
gy venti.

Redakcija

Boston, Mass.
Klaidų atitaisymas

Rugpiūčio 18 d. “Laisvė
je” tilpusioje koresp. iš 
Bostono buvo pasakyta: 
“Vėliau atvykę Belekevičie- 
nė ir Freimantienė patar
navo prie lėkščių plovimo’.’ 
Turėjo būti: B. ir F. patar
navo klube prie stalų, o Ka
rolina Kazlauskienė — prie 
lėkščių plovimo ir kitokio 
darbo virtuvėje. Gal buvo ir 
daugiau darbu prisidėjusių, 
kurių nesuminėjau. Prašau 
dovanoti.

Aną vakarą padarėme 
Olympia parke rengto pik
niko atskaitą. Užmokėjus 
visus iškaščius, klubui lie
ka virš šimto dolerių finan
sinės pramos. Dar sykį dčiū 
visiems dirbusiems, ypatin
gai dėkojame sunkiai dir
busioms moterims.

Pas mus, kaip ir kitose 
lietuvių kolonijose, yra ser
gančių draugų-gių, bet mes 
retai apie nesveikatingumą 
rašome, nes tikime, kad 
mūsų žpionės dar yra tvir
ti, turi norą šiais įdomiais 
laikais gyventi, jie pasveiks. 
O antra, juk mažai kas iš 
toli čia atvyks mus atlan
kyti ir pagelbėti; tai yra 
vietinių pareiga-. negaluo
jančius pamatyti ir, kiek 
galima, jiems pagelbėti...

v .' i; H

New Jersey naujienos
ras, kaip ir atkeršijimas 
Demokratų partijai ir jos 
gubernatoriui Meyner už 
paskyrimą į darbo komisi-

N. J. valstijoj AFL-CIO 
dar tebėra nesusivieniję. 
Buvo jau bandyta suvieny
ti keletą sykių, bet kol kas 
nedavė pageidaujamų pa- jonieriaus vietą iš CIO, o 

' 1‘ ne iš AFL eilių, kuomet
pastaroji beveik dvejopai 
skaitlingesnė nariais.

Respublikonų kandi d a- 
tas Mr. Mitchell labai nuo
širdžiai padėkojo AFL už 
neutrališkumą. Taip pat pa
reiškė, kad kandidatavimas 
N. J. gubernatoriaus vietai 
neesąs jo pageidavimas, bet 
esąs Respublikonų partijos 
vadų. Jis turėjęs kelis pa
siūlymus su gerai apmoka
mais darbais, bet pasidavęs 
vadų valiai. Ir, kaip girdėt,

seku.
Dabar anksčiau minėtų 

organizacijų galva Meany 
įsakė, kad N. J. abi organi
zacijos turi susivienyti ne 
vėliau, kaip iki spalio mėn. 
šių metu.

Mat, gruodžio mėn e s į 
įvyks AFL-CIO konvencija, 
tai Meany nori pasirodyti, 
kad ir jis ką nors nuveikė.

Jis jaučiasi ir pats, kad 
savo sėdėjimu ir neveiklu
mu puldo organizaciją na
riais, o jau organizuoti į 
organizaciją neorganizuo
tus, tai jau ir kalbos nėra. 
Ne paslaptis jam ir tas, kad 
konvencijoje kils klausimas 
apie grąžinimą Teamsterių 
unijos, kurios'jis nepagei
dauja. Yra jau net išsireiš
kimų, kad jei Teamsterių 
unija būtų grąžinta atgal į 
AFL-CIQ, tai Meany nepa
kęstų ir tuojau rezignuotų. 
Už tai jis ir nori, kad N. J. 
organizacijos būtų susivie
nijusios ir galėtų dalyvauti 
konvencijoje ir galėtų iš
reikšti jam konfidenciją 
Teamsterių unijos klausi
me.

Iš Washington© raportai 
sako, kad jis vis tiek turės 
rezignuoti, nes tarpe Wal- 
terio Reutherio, Jim Carey 
ir kitų iš CIO ir net paties 
Meany buvusių šalininkų 
nesutikimai su Meany pa
sidarė taip aštrūs, kad da- 
siėdė iki gyvo kaulo.

Vėlesnį pranešimai sako, 
kad AFL-CIO prez Meany 
savo nusistatymą prieš 
Teamsterių uniją a'tkeitė. 
Jis jau neesąs priešingas tą 
uniją priimti atgal į AFL- 
Cl'Cb bet priėmimas turi 
būti be Teamsterių unijos 
prezidento Jimmio Hbffa. 
Ir tuo pat sykiu patarė sa
vo klapčiukams, kad dary
tų suirutę Teamsterių uni
jos lokaluose, kad juos iš
traukti iš Teamsterių uni
jos, įtraukti į AFL-CIO. 
Kaip kur tas pavyko pada
ryti.

N. J. AFL-Gfo organiza
cijų vadai tuo tarpu, rodo
si, nesipeša, bet povaliai 
rengiasi prie vienybės. Su
prantama, vienybė galėtų 
įvykti, jei nebūtų kovų už 
kontroliavimą organizaci
jos ir už gerai apmokamas1 
vietas. Kad tą atsiekti, su
prantama, kiekviena pusė 
manevruoja ir vartoja vi
sokius skymus, idant pasta
tyti ant savo.

Prez. Meany nori, kad 
vienybė prasidėtų iš apa
čios, tai yra, kad pirmiau
sia susivienytų apskritys; 
kuomet tas bus padaryta, 
— tuomet šaukti valstijos, 
vienybės konvenciją. Ta-1 
čiau pagal N. J. vadų išsi
reiškimus, tokia taktika ne
bus priimtina.

Šiemet N. J. bus rinkimai 
gubernatoriaus. Kadangi N. 
J. organizacijos visuomet 
dalyvauja politikoje, tai tą 
patį daro ir šiemet. Skirtu
mas yra tik tame, kad jos 
visuomet rėmė ir indorsavo 
demokratų partijos kandi
datus, o šiemet AFL nutarė 
pasilikti neutraliai, gi CIO 
apie tai dar nieko nesvars
tė.

Kalbama, kad už neutra- 
liškūmą kreditas prįklauso 
naujam AFL prezidentui V. 
Murphy, kuris jau kelioli
ka metų buvo Newarke val
džion išrinktais ant demo
kratų tikieto. AFL pasielgi
mas aiškinamas iš dviejų 
atžvilgių: Pirmas, . nusivy
limas prez; Kenedžiu.;; ant- 
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jo kampanijoj už išrinkimu 
dalyvaus visi didieji res
publikonų vadai, kad at-v 
gauti New Jersey valstiją. 
Kaip viskas susiklostys, tai 
tik ateitis parodys.

f Ignas

REIKĖS SKAITYTIS SU 
RYTŲ VOKIETIJA

Tokio. — Išvykdamas iš 
Japonijos A. Mikojanas sa
kė kalbą tarptautiniais rei
kalais. Tarpe kitko jis pa
reiškė: “Gali Vakarai neap
kęsti Vokiečių Demokrati
nės Respublikos, bet, jeigu 
jie norės pasiekti vakarinį 
Berlyną per jos 110 mylių 
plotą, tai turės su ja tar
tis.. Kitaip jie Vak. Berly
no nepasieks. Gi dėl to ka
riauti galėtų tik lunatikai”.

LOS ANGELES, CALIF.

Beatrice Valatkiene
Rugpiūčio 11 d. mirė B. Valatkienė (J. Valatkos 

žmona, kuris dirbo “Laisvės” ir “Vilnies” spaustuvė
se). Jos kūnas buvo sudegintas rugpiūčio 17 dieną, 
Inglewood krematorijoj.

Al Kasper palaidojo gražiai ir pasakė kalbą 
angliškai, o M. Pūkis lietuviškai apie velionės gy
venimą.

įjfes reiškiame gilią užuojautą velionės dukteriai 
Eunice, seseriai Veronikai Stasys ir kitiems gimi
nėms.

Lai būna tau, Beatrice, rami amžinastis!
**~**^x4cjį

PAUL JASINSKAS ir
M. O PŪKIAI

\ ♦

Worcester, Mass

Spaudos Paramai Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 17 September
Bus graži dainų programa. Dalyvaus grupės iš tolimų 

miestų. Ištisa programa bus vėliau paskelbta.

Bus Olympia Parke
Prašome visus iš anksto ruoštis šiam piknikui, 

nes jis bus labai įdomus savo programa, ir 
čia bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

Rengėjai

t

Brockton, Mass

METINIS DVIEJŲ DIENŲ 

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Rugsėjo 3 ir 4 September 
Labor Dienos Proga

Ramova Parke
CLAREMONT AVE., MONTELLO, MASS.

Šį pikniką rengia Montello Vyrų Dailės Grupė 
ir Lietuvių Tautiško Namo Draugovė. *

Prasidės 1 valandą dieną ir tęsis iki vėlumos.

BUS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Šauni dainų programa, kurią atliks
Montello Vyrų Dailės Grupė, vad. Al. Potsus
Prašome visus, vietinius ir iš apylinkės, atsilan

kyti. Bus namie gamintų valgių, šaltų ir šiltų gė
rimų. Čia pasimatysite su iš Lietuvos sugrįžusiais 
turistai^.

Rengimo Komisija
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Waterbury, Conn.
Mire I. Tamošaitiene

Skaudu pranešti, kad 
žiaurioji mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo Ievutę Tamo
šaitienę. Po ilgos ir skau
džios ligos rugpjūčio 18 d. 
užgeso jos gyvenimas. Nu
liūdime liko vyras Jonas 
Tamošaitis ir du sūnūs, Ed- 
wardas ir Jonas Meinus, 
abudu gyvena Waterbury.

Velionė gimusi ir augusi 
Lietuvoje, Raseinių apylin
kėje. Prieš 50 metų atvyko 
į šią šalį, į Waterbury, ir 
išgyveno čia iki mirties. 
Per daugelį metų skaitė 
“Laisvę” ir ją rėmė.

Gaila netekti draugės, 
bet žiaurioji mirtis nesi
skaito su žmonių širdies 
skausmais.

Rugpiūčio 21 d. tapo pa
laidota lietuviškose kapinė
se. Laidotuvėms patarnavo 
laidotuvių direktorius John 
Stokes. Visi palydovai buvo 
užprašyti ir gražiai pavai
šinti Dapsienės valgykloje.

Tu, Ievute, ilsėkis ramiai. 
Lai būna tau ramu amži
nai.

Įsitėmykite visos ir visi, 
kad rugsėjo 10 d. daktaro 
J. ir K. Stanislovaičių sode 
įvyksta pietūs kaip 1 vai. 
pietų metu. Visos ir visi 
būkite.

J. Strižauskas

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

doros saujelė plutokratijos.
Lotynų Amerikos žmonių 

išsivadavimo kelias tėra vie
nas: kubiečių kelias.

Dažnai jūs girdite išsireiš
kimą: “bolševikai žmogaus 
smegenis plauna arba per
plauna.” Tai skaitoma smar
kiausiu argumentu prieš juos.

Vieni juokai. O kiek milijo
nų dolerių mes išleidžiame 
perplovimui žmonių smege
nų? Ką veikia mūsų taip va
dinamas Informacijos biuras, 
kurio bosu dabar yra Mr. 
Morrow ?

Rimtai kalbant, kiekviena 
propaganda siekia kieno nors 
smegenis nuplauti arba per
plauti. Buržuazija nori pa
keisti žmonių protavimą, ai* 
ne ?

Tai kodėl toks jau nusi
dėjimas kam nors kitam to 
paties siekti ?

Ką jūs darote su lemonu, 
kai iš jo išsunkiate visus sy
vus? Numetate ir pamirštate.

Leiskite man būti “prana
šu” : panašiai buržuazija pa
sielgs su Dr. Kločko, pabėgė
liu iš Tarybų Sąjungos. Da
bar jis “didvyris,” rytoj jis 
bus pastumdėlis, jeigu laiku 
nesusipras, nesigailės padaręs 
klaidą ir nesugrįš į tėvynę.

Tik šiomis dienomis gavau 
progą perskaityti didžiulį vei
kalą “Lietuvos meno istorijos 
bruožai.” Knygos autorius yra 
mums A m e r i kos lietuviams 
dar puikiai ir maloniai prisi
menamas Juozas Jurginis, is
torikas, profesorius, visuome
nininkas, literatas.

Tai 447 puslapių knyga, pa
iliustruota daugybe meninės 
kūrybos nuotraukų. Labai įdo
mi, labai svarbi knyga. Man 
norisi nuoširdžiausiai pasvei
kinti knygos autorių, mūsų 
mieląjį draugą prof. Jurginį, 
už milžinišką ir kruopštų dar
bą, įdėtą į sukuopimą tiek 
daug brangiausios istorinės 
medžiagos ir informacinjos 
apie mūsų tautos kultūrinę 
praeitį.

KUBA PIRKO ŠEŠIAS 
ELEKTROS JĖGAINES

Havana. Kuba pirko Če
koslovakijoje šešias elekt
ros jėgaines. Už jas sutarta 
sumokėti $30,442,000. Čeko
slovakija suteikė jas pasko
lom Kada tos jėgainės bus 
Kuboje įrengtos, tai Kuba 
60 procentų turės daugiau 
elektros jėgos, kaip dabar. 
Jėgainių pajėgumas bus 
330,000 kilovatų - valandų.

Viešnia iš tolimos Italijos
Antradienio vidurdienį 

mes turėjome nepaprastą 
staigmeną, kai mūsų įstai
gą niekam nieko apie tai iš 
anksto nepranešus aplankė 
mūsų visų didžiai gerbia
ma ir mylima buvusi ilga
metė amerikietė dainininkė 
Kastancija Menkeliūna i t ė 
(Mrs. Campa). Labai ma
lonu buvo nors žodžiu kitu 
su ja pasidalinti mintimis. 
Aš jos klausiau, kaip atsiti
ko, kad taip netikėtai ji 
mus aplanko? Pasakysiu, 
ji sako, kad aš jau labai se

niai galvojau aplankyti sa
vo mylimus draugus ir 
drauges Amerikoje, su ku
riais tiek daug metų veikė
me ir drangavomės. Aš jų 
visų labai, labai išsiilgau. 
Na, et, ir pasitaikė proga, 
kai mano vyrui profesijos 
bei darbo reikalais prirei
kė vykti į Kanadą.

Jiedu į New Yorką atvy
ko laivu Leonardo Da Vinci 
rugpjūčio 18 dieną. Mr. nį, rugsėjo 10 dieną,, ,Kas- 
Campa tuojau išvyko į Ka- močiaus parke, 91 Stėam-
nadą, o Kastaųcija pasiliko 
mūsų didmiestyje. Už kele
to savaičių vyras atvyks į 
Schenectady, N. Y., nes ten 
turi reikalų su General 
Electric firma. Tikrai jie
du dar nežiną, kaip ilgai 
Amerikoje pabus, bet vei
kiausiai užtruks gerus po
ra mėnesių. Dar labai gali
mas daiktas, girdi; kad Mr. 
Campa paliks Kastanciją 
čionai pas mus kiek ilgė
liau paviešėti. Pamatysi
me...

Mūsų mieloji Kastancija, 
kaip žinia, ištekėjusi už Mr. 
Campa ir paskutiniais ke
liolika metų gyvena Italijos 
didmiestyje Milane. Jiedu 
gyvena gerai, pasiturinčiai 
ir pastoviai įsikūrę. Kaip 
ir visuomet, mūsų viešnia 
yra didelė optimistė, sma
gaus, linksmo būdo., į gyve
nimą ir ateitį žiūri šviesio
mis akimis. Pasak y s i u : 
Kastancija atrodo labai, la
bai gerai. Labai džiugu ir 
tas, kad šitie didžiai aud
ringi laikai, nors gyvenant 
toli nuo mūsų, nesudildė jo- 
je gražiųjų idėjų, prie ku- 
rių puoselėjimo ir ji yra 
daug prisidėjusi gyvenda
ma Jungtinėse Valstijose. Į 
pasaulio, į žmonijos reika
lus žiūri blaivai.

Man labai rūpėjo iš vieš
nios išgirsti apie Italijos 
žmonių nuotaikas. Neleng
va, gi/di, tas n u o t a i kas 
trumpai apibrėžti. Priklau
so nuo to, kokius Italijos 
žmones turi mintyje, su ko
kiais susieini ir kalbiesi. 
Turtingųjų' sluoksnių vie
nokios nuotaikos, o darbo 
žmonių jau kitokios. Vie
nas dalykas., tačiau, sako 
Kastancija, visiems Italijos 
žmonėms yra būdingas: 
niekas nenori karo, visi bi

jo karo. Tai svarbu, tai be 
galo svarbu... Pati Kastan
cija mano, kad naujo karo 
bus išvengta, turės būti iš
vengta, kad pasitarimais ir 
derybomis bus išlyginti bei 
išspręsti visi nesusiprati
mai.

Kastancija tuo tarpu ap
sistojusi pas savo sesers 
Radavičienės dukterį. Ne
labai malonu, kad jos sesu
tė sirginėjanti, kurios vy
ras neseniai mirė. Jiedu 
gyveno Carolines valstijoje, 
bet kai vyras mirė ir jos 
sveikata pašlijo, atvyko pas 
dukterį į Brooklyną.

Viešnia žada su laiku ap
lankyti ir Chicagos draugus 
bei drauges. Jų esanti labai 
išsiilgusi. Tik labai, labai 
liūdna, sako Kastancija, 
kad ji Chicagoje nebera- 
sianti draugo Leono Prūsei- 
kos, kurį ji taip labai gerb
davo, su kuriuo visuomet 
palaikė ryšius ir susirašinė
jo. Leonas jai net dienraš
tį “Vilnį” buvo užrašęs. 
Bet, štai, sako, jo dabar ne
bėra. Chicaga jau nebebus 
tokia be šio brangaus drau
go...

Mes visi iš gilumos šir
dies linkime mūsų mielajai 
Kastancijai laim ingos ir 
džiugios viešnagės Dėdės 
Šamo žemėje pas savo se
nuosius gimines, draugus ir 
pažįstamus, kurių ji tiek 
daug turi visose lietuvių ko- 
loijose!

Beje, viešnią pas mus at
lydėjo jos muzikos - dainos 
mokytoja muzikė Bronė Ša- 
linaitė (Sukackienė). Ačiū 
jai. ReP-

Aido choro metinis 
piknikas jau netoli

J ■'’* ’ ’ ’ ' ; t * * ,
Piknikas įvyks sekmadie-

boat Rd., Great Neck, L. I. 
Pradžia 1 valandą. < *

Šis piknikas bus įvairus: 
muzika šokiams; graži dai
nų programa, kurią duos 
pats Aido choras. Prie to— 
užkandžiai, gėrimai. ' ; ;

Penki aidiečiai lankėsi; 
Lietuvoje šią .vasarą, tai aš 
tikiu, kad nors vienas iš jų 
duos pranešimą apie'tai, ką 
matė, girdėjo, patyrė Lietu-; 
voje. . ' ' ' L’ ;

Gerbiamieji draugai ir 
draugės, vietiniai ir iš 
apylinkės. Maloniai esate 
kviečiami dalvauti ir pa
remti mūsų Aidą. Jūsų atsi
lankymas tą padarys. Oras 
jau, bus vėsesnis. Bet žalu
mynai tebežaliuos' ir gėlės 
žydės. Gamta gyva—vilioja 
į laukus pakvėpuoti tyru 
oru.

Reikia nepamiršti ir tą, 
kad šis piknikas bus pasku
tinis šį sezoną.

Kurie norėsite važiuoti 
busu, tai greitai, nedel
siant, užsiregistruokit vie
tas pas J. Grybą ir kitus 
choriečius.

Tėmykit spaudą, bus vė
lesni pranešimai.

Choro Koresp.
V. Kazlauskas

New Yorko komercinės 
spaudos leidėjai nesusitai
ko su Typographical unijos 
lokalu 6. Unija reikalauja 
pakelti algas po $4 savaitei 
pirmais metais ir po $3 ant
rais. Galime lauktį streiko.

Jau, šešios savaitės, kaip 
streikuoja 1,200 sunkveži
mių vairuotojų. Jie yra na
riais International Brother
hood of Teamsters unijos 
282 lokalo. Jų streikas su- 
paralyžavo daugelio namų 
statybą.

Gražių ir naujų filmų iš 
Lietuvos rodymas

PAMATYSITE ĮŽYMIOJO VEIKĖJO 
LEONO PRŪSEIKOS LAIDOTUVES

Visi įsitėmykite šio mėnesio (rugpjūčio) 26 d., šeš
tadienį. “Laisves” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, bus rodomi nauji gražūs filmai iš Lietuvos. Taip
gi pamatysite draugo Leono Prūseikos laidotuvių fil
mą, kurį padarė detroitietė Stefanija Masytė.

Visus filmus rodys Jonas Grybas.
Rodymas prasidės lygiai 7 vai. vakare. Visi būkite 

laiku.
Rengėjai

LLD 2 Apskr. piknikas 
visapusiai pavyko

Rugpiūčio 20 d. LLD Ant
rosios apskrities piknikas 
įvyko linksmas ir . įvairus. 
Pravesta graži programa. 
Net šešios moterys dalyva
vo kiaušinių nešime. Laimė
jo Viola Venckūnienė.

A. Bimba pasakė gražią 
kalbą apie Berlyną, Lietu
vą ir amerikiečius turistus. 
Great Necko buvusio Pir
myn choro dainininkai pra
vedė gražią dainų progra
mą ir sykiu visa publika 
jiems pagelbėjo.

Piknike smarkiai darba
vosi: Viola Venckūnienė ir 
Betrice Briedienė kaip pa
tyrusios bufeto patarnauto
jos; virtuvėj: Apolonija Bė- 
jienė ir V. Venckūnas; prie 
svečių priėmimo : K. Brie
dis ir J. Kairys; prie bufeto 
bilietukų M. Stakovas; prie 
dovanėlių išdavimo J. Kai
rys, Nastė Buknienė, Ona 
Cibulskienė, Vera Bunkie- 
nė, Amelia Juškevičienė; 
prie priruošhno parko : 
Beeis, J. Kupčinskas.

Širdinga padėka jums vi
siems.

, •J. Grybas

NUBAUDĖ ŽMOGŲ Už 
VEŽIOJIMĄ LIŪTO

Flynn, St. Louiso miesto 
gyventojas, atvažiavo į 
NewYorką.;įĮrįžitsiv.ežė 16 
mėnesių liūtuką,- 160 svarų. 
Jam buvo- ' duota pastaba, 
kad tokį gyvūną negalima; 
be '. geresnės apsaugos į 
miestą atsivęžti. Policiniu-, 
kas Flynną palydėjo iš New 
Yorko į; New Jersey valsti
ją'ir įsakė negrįžti su liūtu
ku be gefėsnęš apsaugos, 
v Bet; Flynn sugrįžo ir liū
tuką karštą dieną paliko 
savo automobilyje. Už tai 
šuįihtas. Teisėjas L. A. Ciof
fi nuteisė Flynną 30 dienų 
į kalėjimą už “piliečių tero
rizavimą”.

Bet Flynn dar yra ir po 
$500 kaucijos, nes kada at
bus šią bausmę, tai dar bus 
baudžiamas už “žiaurumą 
su gyvūnais”, tai yra, pali
kimą saulei kepinant liūto 
automobilyje, i ir už sveika-dll VU111VU1XJ J ! 11 U4 O V VlXYd* | x

tos patvarkymų peržengi- vavo virš 400 ugniagesių 
mą.

šaudo špokus
Yonkerso apylinkėje tiek 

daug priviso špokų, kad jie 
neduoda gyventojams ra
mumo. Joki ė bandymai 
nubauginti jąeveikia, t a i 
pradėjo šaudyti.

New Yorkaę. — Great 
Northern Railway Co. per 
pirmąjį W61 m. pusmetį 
turėjo $2,807,000 < pelno.

GERA NAUJIENA
IŠ netyčių susipažinau su lietuviu 

biznierium John Blaževičium. Besi
kalbant paaiškėjo, kad jis daro nau
jus šaldytuvus ir taiso senus, taipgi 
taiso ir skalbiamas mašinas. Bla
ževičius yra labai malonus ir nuo
širdus žmogus. Reikalui esant kreip
kitės.

JOHN BLAŽEVIČIUS 
87-71—97th St, Woodliaven, N. Y.

Telefonas VI. 7-3195
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Jonas Siurba grįžo 
iš ilgos kelionės

Rugpiūčio 23 d. vakare 
LDS sėk r. Jonas Siurba 
grįžo iš ilgos kelionės.

Jis išvyko į Lietuvą su 
pirmąja amerikiečių lietu
vių turistų grupe. Kai toji 
grupė grįžo namo, tai jis 
pasiliko Lietuvoje porai sa
vaičių. Paskui po kelias die
nas praleido Maskvoje, Ko- 
penhagene, Londone, Pary
žiuje.

Grįžo pasitenkinęs kelio
ne, gavęs daug naujų įspū
džių. Rugp. 24 d. jau atvy
ko į LDS raštinę, 
yra susikrovusių 
LDS reikalų.

kurioje 
nemažai

Rep.

Atostogauja
Darbštus “Laisves” 

ninkas Julius Kalvaitis iš
vyko į Rochester, N. Y., 
kur jis seniau yra eilę me
tų gyvenęs. Jis ir ten taip 
pat uoliai organizacijoms 
darbavosi, tad turi ten - la
bai daug draugų ir pažin
čių. Bet daugiausia poilsio
valandų jis tikisi praleisti | mieste Gracie Mansion pa- 
gražioje Ontario e ž e r o į talpų,, todėl ir tarnautojai 
įlankos krantinėje G 1 e n Yra tie patys abejose vieto- 
Edith, W. Webster, N. Y, x
pas bičiulius Antaną ir Mo- j nesijaučia kam nors

vai

niką Arlauskus

Darbštūs aidiečiai Bronė 
ir Walteris Keršuliai atos
togauja josios buvusiame 
mieste Binghamton, N. Y., 
Vieši pas jos sesutę Vikto
riją (Zmitraitę) ir švogerį 
Miller, taipgi pas draugus.

Aidiečiai linkime jiems 
linksmų atostogų ir lauksi
me sugrįžtančių pirm Aido 
choro pikniko (rugs. 10), 
kur, kaip ir visuomet, jie 
turės pilnas rankas darbo.

A—te

New Jersey Hudsono 
upės pusėje įvyko labai di
delis gaisras. Sudegė New 
York Central geležinkelio 
stotis ir laivų-keltų prie
plauka ties 42nd St., Wee- 
hawkene. Sakoma, kad nuo
stoliai siekia milijoną dole
rių. Gaisro gesinime daly

ti 
keli jų buvo sužeisti.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES į LIETUVA 
ir į visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo
GIMINĖMIS

COSMOS tuojaus gaus jums 
VIZAS ir patarnaus tvarkant 
visus kitus smulkius reikalus ir 
formalumus ir tuomi

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 
ATSIGABENTI jūsų 

gimines iš USSR 
kokią kelionę planuojant—Bet 

į bet kokį kraštą, susižinokite 
arba ateikite į/

COSMOS Travel Bureau
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. CI 5-7711

arba ateikite į/

Visi prieš visus!
Tai, kas dabar dedasi 

Niujorko miesto politinėje 
arenoje, juokdina visą pa
saulį. Kai pradėjo politi
kieriai vieni kitiems kailį 
vanoti, tai niekam pasigai
lėjimo nebelieka. Į kailį 
gauna ir dabartinis majo
ras Robert Wagneris, prieš

užmokėti. Da-

tik tas, kad ši-

kurį sukilo oficialioji demo
kratų partijos klika.

Wagneriui primet amas 
panaudojimas miestavų 
darbininkų savo asmeninės 
rezidencijos reikalams. Tai 
skaitoma dideliu nusidėji
mu, tiesiog korupcija. Gir
di, miesto valdžios užlaiko
mų majorui patalpų Gracie 
Mansion net trys tarnauto
jai buvo pasiųsti ką ten pa
taisyti ar prižiūrėti į majo
ro privatų namą kur nors 
Long Islande. Jei ne tie dar
bininkai, majoras būtų tu
rėjęs iš savo kišenės pasi
samdyti d a r b i n i nkus ir 
jiems gerai 
bar gi jam niekas nekašta
vo.

Keistoka 
tą apkaltinimą prieš majo
rą iškėlė kaip tik dabarti
nis miesto kontrolierius Ge- 
rosa, kuris tiems tarnauto
jams iš valdžios iždo- algą 
mokėjo ir niekam nieko ne
sakė. Tik dabar prabilo, 
kai atėjo rinkimai, kad jis] 
pats kandidatuoja į miesto 
majorus ir nori Wagneri iš
ėsti. Vadinasi, Mr. Gerosa 
nėra žmogus, kurio sąžinės 
tyrimu kas nors patikėtų.

Visus tuos kaltinimus, ži
noma, majoras Wagneris 
paneigia. Jis sako, kad jo 
vasarinė rezidencija Islip, 
Long Islande, yra tik dalis 
miesto valdžios išlaikomų 

se. Juos panaudodamas jis 
> nusi

dėjęs arba miestą nuskriau
dęs.

Netenka abejoti, kad rin
kiminei kampanijai besi
vystant susilauksime dar ir 
daugiau politikierių vieni 
kitiems primetimų. Žinoma, 
gerai, kad jie viešai prieš 
visą publiką plauna savo 
marškinius. To viešumo 
prisibijodami bent laikinai 
mus mažiau apiplėšinėja.

Tuo tarpu, reikia pasa
kyti, vis labiau ir labiau 
Niujorko organizuoti darbi
ninkai įsitraukia į pastan
gas Wagnerį išrinkti tre
čiam terminui. Jie mano, 
kad iš visų kandidatų jis 
yra jiems prielankiausias.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

PETRAS CIBULSKIS
(AKELAITIS)

Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka dveji metai, 
kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas, 
palikdamas mane vieną liūdesyje.

ONA CIBULSKIENĖ, žmona 
Maspeth, L. I.

Leon J. Davis, Drug & 
Hospitals Employes unijos 
1199 lokalo prezidentas 
reiškė, kad jeigu ligoninį 
neišpildys unijos reikalavi
mo, tai 3i9--ių ligoninių dar
bininkai eis į streiką. 1959 
metais streikavo 46 dienas 
ligoninių darbininkai, bet 
tada streikas apėmė tik 
apie tuziną ligoninių.

Nesiliauja užpuoli m a i 
ant miesto policininkų. Ke
liems iš jų buvo pramušta 
galva sunkiais daiktais, iš
mestais iš viršutinių aukš
tų pro langus. Teisėjas Lei
bowitz 
bausti
mano, kad 
žmogžudžių gauja.

reikalauja aštriai 
prasikaltėlius. Jis 

mieste veikia

PRANEŠIMAI
PITTSBURGIi, PA.

Naujausi kino filmai — judami 
paveikslai—iš Lietuvos bus rodomi 
Rugsėjo-September 4-tą ( L a b or 
Day) ir 5-tą vakarais, kaip 7:30 vai. 
LDS 160-tos kuopos name, l(i®4 
B e aver Ave., N. S. Pittsburghel 
Abu vakarus bus rodomi skirtingi 
filmai. Ateikite ir atsiveskite savo 
pažįstamus. Pamatykite Lietuvą, 
pasididžiuokite Lietuvos vaizdais. 
Mes jaučiamės lietuviais, mes esame 
lietuviai, mums labai svarbu žinios 
apie Lietuvą. Neužmirškite Rugsėjo- 
September 4-tos ir 5-1os vakarų ir 
kaip 7:30 dalyvaukite.

Rengia ir kivečia jus 
LDS 8-ta apskritis.

OZONE PARK, N
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 28 d.,

Į 7:30 vai. vakare, “Laisvės" salė
je, 102-02 Liberty Avė., Ozone Par
ke. Visi direktoriai kviečiami da
ly vout i. Valdyba —

BROCKTON, MASS.
Liet. Lit. Draugijos 6 kuopa šau

kia ekstra susirinkimą Rugpiūčio- 
August 28 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 vai. vakare. Ga
vome iš centro nominacijų blankas, 
tai šiame susirinkime nominuosime 
į ALDLD centrct komitetą, kuris 
yra renkamas dvejiems metams. 
Taipgi turėsime išrinkti komitetą ir 
darbininkus, kurie turės pagelbėti 
“Laisvės" rudeniniam piknikui, ku
ris įvyks Rugsėjo-Scpt. 17 d., Olym
pia Parke, Worcester. Mass.

__  ,6«w
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks Rugsėjo-Scpt. 7 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, pra
džia 7 vai. vakare.

Yra narių, kurie jau netoli prie 
susispendavimo;
užsimokėti duokles, 
kas ateitų j namus išrinkti duok
lių.
darbų ir neturi kada lankytis j na
mus

dalyvauti 
(67-68)

prašome ateiti ir 
Nelaukite, kad

Kuopos komitetas turi daug

duoklių kolektuoti.
George Shimaitis (66-67)

BROCKTON, MASS.
Metinis dviejų dienų Labor Day 

piknikas įvyks Rugsėjo-September 
3 ir 4 dienomis. Rengia Vyrų Dai
lės Grupė ir Liet. Tautiško Namo 
Draugovė. Bus Ramova Parke, 
Claremont Ave., Montello, Mass.

Bus muzika ir dainų programa, 
kurią atliks Montello Vyrų Dailės 
Grupė, vadovaujama Al. Potsus. 
Bus namie gamintų dalgių, šaltų ir 
karštų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės atsilankyti, nes čia 
turėsite smagų laiką. Pasimatysite 
su sugrįžusiais iš Lietuvos turistais 
ir pasikalbėsite apie savo tėvų 
kraštą, išgirsite jų ten įsigytus 
įspūdžius. Rengimo komisija

. (66-67)




