
J

LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.
Tel. Michigan 1-6887

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
No. 50 Ozone Park 17, N. Y. Penki., birželio (June) 22, 1962 ♦ ♦ * ♦ ♦

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y.» under 
the Act of March 3, 
1879.

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje _______________________
Kitur užsienyje ..... ... .................. ......
Jungtinėse Valstijose __ _________

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

PRICE 10c A COPY

KRISLAI
Istorinis įvykis.
Jis—nufilmuotas.
Drąsučio Šovos žodis.
Važiuojame į Baltimorę!

— Rašo R. Mizara —

JTai, kas š. m. birželio 9 d. 
įvyko Vilniuje, niekad pirmiau 
nebuvo įvykę. Paviršium žiū-

Atvyksta Lietuvos atletų 
grupe “Žalgiris”

Birželio 28 dieną iš Mask
vos išskrenda didelė grupė 
tarybinių atletų į Jungtines 
Valstijas. Jų tarpe randasi 
Tarybų Lietuvos garsioji

rint — paprastas dalykas, bet Į irklininkų komanda “Žalgi-
kai pažvelgi į tai giliau—la
bai didelis, istorinis!

Tą dieną Filharmonijos sa
lėje buvo įteikta poetui E. 
Mieželaičiui šių metų lenininė 
premija už jo eilėraščių rink- 
t*nę“žmogus.” Tai savaime 
poetui ir visai lietuvių tautai 
labai didelis dalykas!

Bet jo didumą pabrėžia tas ' linkės mūsų Šauniems tail- 
faktas, kad poetui nereikejo įiečiams Žalgiriečiams lai-

ris”, kuri laimėjo Tarybų 
Sąjungoje čempionatą ir 
užsitarnavo garbę dalyvau
ti lenktynėse su amerikie
čiais. Komanda susideda iš 
astuonių jaunų tvirtų vyrų. 
Visas lietuviškas pasaulis, 
visa plačioji Tarybų žemė

Lenktynės irklinėmis val
timis, vadinamos “Regata”, 
įvyks Philadelphijoje, per 
didžiąją Amerikos tautinę 
šventę, Liepos 4 dieną. Joje 
dalyvaus, kaip pranešama, 
daugelis pačių šauniausių 
Amerikos kolegijų bei uni
versitetų irklininkų koman
dų, v

Tikimasi, kad Tarybų 
Sąjungos sportininkai pa-
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$10.00
$12.00
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METAI 5I-ji

Anglai mato dideli 
karo pavogę

Londonas. — Berlyne be
sikartojanti įvykiai sudaro

JAV Aukščiausiasis Teismas 
prieš streikų draudimą

vykti i Maskva premiją pasi
imti — ji buvo atvežta i jo 
numylėtąjį Vilnių ir čia di
džiuliame mitinge įteikta.

Atvežė pats Premijų skyri
mo komiteto pirmininkas rašy
tojas N. Tichonovas. Buvo at
vykę į iškilmes visa eilė žymių 
rašytojų iš Maskvos ir iš kitur.

Tuo žygiu buvo iškilmingai 
pagerbtas poetas, pagerbta 
lietuvių literatūra, lietuviškas 
žodis, lietuvių tauta!

mėti ir šiose įžymiausių at
letų lenktynėse.

Gerai, kad iškilmėse daly
vavo ir JAV lietuvis žurna
listas A. Šalčius, kuris, girdė
jome, jau grįžta namo. Jis tą 
taip svarbų, istorinį lietuvių 
taftai momentą matė ir nufil
mavo.
> Vadinasi, JAV lietuviai sa
vo akimis matys, kas ten bir
želio 9 dieną dėjosi.

Skaitytojų dėmesį kreipia
me į Drąsučio Šovos raštą, til
pusi praėjusiame ir telpantį 
šiame “Laisvės” numery.

Tai nuosekliai aprašyta JAV 
žmonių buitis, kurios pats au
torius ragavo, čia gyvenda
mas. Tai doro žmogaus, grį
žusio į savo gimtąjį kraštą bal
sas !

Na, tai sekmadienį, birželio 
24 d., drožime į Baltimorę.

Tradicinis baltim o r i e č i ų 
piknikas, ruošiamas mūsų laik-» ’ 
raščio naudai, žada būti dide
lis ir iškilmingas.

Vyks ten mūsų Aido cho
ras. Vyks ir daug pašalinių 
niujorkiečių — vieni autobu
su, kiti savo mašinomis. Phi-1 
ladelphiečiai taipgi sudarys 
go-rą svečių kiekį.

Bus ten svečių ir iš kitur!

.Kitas didelis—pats didžiau- 
sflįs — metinis laisviečiu pik
nikas įvyks liepos 1 d. Brock- 
tone-Montelloje.

Tai pažangiųjų Naujosios 
Anglijos lietuvių šventė.

Mūsų laikraštį ten atstovaus 
Antanas Bimba ir visa eilė 
kitų niujorkiečių.

Liepos 1 d. įvyks dailus po
būvis pas J. ir O. Bekampius, 
Avalon, N. J.

Liepos 1 d. Plymouth, Pa., 
pažangiečiai turės savo pikni
ką.

prasidėjo 
isvažiavi- 
visa, kad 
būtų sėk-

Prasidėjo vasara, 
ir mūsų piknikai ir 
mai. / Reikia daryti 
jie visais požiūriais 
mingi.

“Vilnies” piknikas, įvykęs 
birželio 17 d., Čikagoje, sako
ma, buvo geras.

O Detroito pažang iečiai 
spaudos naudai pikniką ruošia 
liepos 29 d.

Šiemet, beje, šeiminiai me
tai: Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo seimas įvyks De
troite liepos 6-7 dienomis. Gre-

Aukščiausiasis teismas 
nes 

yra du viens kitam prieš
taraujanti įstatymai. Taft- 

j Hartley įstatymas, priim
tas 1947 m., leidžia fabri- 
rikantams kreiptis pas fe- 
deralinius teisėjus, prašant 
streiko draudimo. Gi Nor
ris - LaGuardia įstatymas, 
priimtas 1932 m., sako, kad 
ginčuose tarp darbininkų ir 

— federaliniai

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausia- padarė šį sprendimą, 
sis teismas 5 balsais prieš 
tris pasisakė, kad federali
niai teisėjai neturi teisės 
išduoti “indžionk š i n u s” 
(streikų draudimus). Už 
tai balsavo teisėjai- Hugo 
L. Black, kuris ir pagami
no dokumentą, teismo pir
mininkas Earl W a r r e n, 
Tom C. Clark, Potter Stew
art ir Byron R. 
Prieš balsavo:

ir vakarinio policininkų su
sirėmimų, kurie gali iš'auk- 
ti ir armijos dalinių veiks
mus.

Bukareštas. — TSRS 
premjeras Chruščiovas kal
bėjo darbininkų susirinki- 
me.Tarpe kitko jis sakė:

“Mes tariamės su Jungti
nėmis Valstijomis ir nori
me sunormalizuoti padėtį 
Berįyne... Turime viltį, kad 
amerikiečiai supras, jog 
reikia baigti su pavojinga 
padėtimi... Mes girdime iš 
Jungtiniu Valstijų grasini
mus karu dėl Berlyno. Aš 
sakysiu, kad nėra jokio pa
mato karui. Geriau, kad 
tie, kurie grasina paspaus
ti atominių ginklų mygtu
ką, prisimintų, jog atominis 
smūgis galėtų jiems pa
tiems sugrįžti... Mes nenu- 
statome laiko baigimui Ber
lyno reikalų, bet jeigu

Budresni arfglų diploma-j Jungtinės Valstijos n eis 
tai numato, kad bėgimai prie to, tai mes juos baig- 
gali privesti prie didesnių sime, kai tik tam laikas pri- 
rytinio Berlyno milicininkų bręs.”

’ pavojingą padėtį. Iš rytinio 
Berlyno pabėgę vokiečiai 
pasakoja, kad Vakarai ry
tiniame Berlyne suorgani
zavo platų tinklą “patarė
jų”, kurie rytiečiams duoda 
patarimus: kurioje vietoje 
bėgti per sieną, nes jų, ties 
ta vieta, vakarinio Berlyno 

i policininkai lauks. “Patarė
jai” turi įsirengę radijo 
siųstuvus, per kuriuos iš

sieks Philadelphiją liepos 1 anksto praneša į vakarinį 
d. Iki “Regatos” dar_ turės Berlyną, kad pasitiktų pa-d. Iki “Regatos’ 
trejetą dienų pasilsėti ir 
pasiruošti lenktynėms.

J. Valstijos prieš 
Indijos žygį

Washingtonas. — Čionai 
valdiški rateliai labiau su-

Streikuoja 100,000 
ispanų darbininkų

Madridas. — Jau du mė
nesiai Ispanijoje streikuoja 
apie 100,000 darbininkų, jų 
tarpe 50,000 mainierių, 30,- 
000 industrinių darbininkų, 
o kiti susisiekimo ir kito
kių sričių darbininkai.

Yra girdų, kad “Franco 
režimas gyvena paskutines| “MIG” lėktuvų. Anglija ir 
dienas”. Sakoma, kad mo- 
narchistai ruošiasi grąžinti 
savo galią.

Streikai supurtė fašisti
nį režimą. Fašistai išsigan
do ir pakėlė geležinkelių 
darbininkams nuo 90 iki 
100 procentų algas.

buvo pikti tada, kada ji at
siėmė nuo Portugalijos Goa 
koloniją. Dalykas tame: 
Indija susitarė pirkti iš Ta
rybų Sąjungos karinių

JAV dėjo pastangų, kad ji 
pirktų juos iš jų.

Čia įeina ne vien biznio 
reikalai, bet ir prestižo. In
dijos pasielgimas rodo, kad 
ji daugiau įvertina TSRS 
“MIG” lėktuvus, negu Va
karų lėktuvus.

“Vakarai stumia pasaulį į 
karo pavojų,” sako TSRS

tarptautinė komisija, kuri 
prižiūrės, kad nusiginklavi
mas būtų pravestas gyveni
mam TSRS sutiks priimti 
bile kontrolės planą, kokį 
Vakarai pateiks, jeigu jie

Londonas. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas nusiginklavimo klau
simais prisiuntė laišką dar- 
biečiams parlamento na
riams. Jis nurodo, kad
Jungtinės Valstijos ir An- sutiks eiti prie pilno nusi- 
glija, bandydamos atomi
nius ginklus atmosferoje ir

I požemyje, nori priversti ir 
Tarybų Sąjungą, kad ir ji 
tą darytų ruošdama savo 
gynybos jėgas. Jis sako:

“Tai labai pavojinga po
litika ir liaudies valios ne
paisymas”. Jis nurodo, kad 
visame pasaulyje liaudis ir 
mokslininkai išstojo prieš 
atominių ginklų bandymus, 
nes supranta, kad lenkty
niavimai veda prie kata
strofinio karo. Chruščio
vas pakartojo Tarybų są
jungos nusiginklavimo pla
ną, kuris siūlo: kad tuojau 
visos valstybės susitartų ei
ti prie nusiginklavimo. Pir
moje vietoje uždraustų ato
minius ginklus ir esamus 
tuojau panaikintų. Paskui 
eitų prie kitų ginklų naiki
nimo.

Kada bus visų susitarta 
nusiginkluoti, žmoni š k a i 
sugyventi, tai bus įsteigta

ginklavimo.
Kol Vakarai nori tik kai 

kurių ginklų draudimo ir 
įvesti kontrolės komisiją, 
tai tas sudarytų dar dides
nį karo pavojų, nes vienus 
ginklus naikintų, kitus ga
mintų, o komisija pavirstų 
į šnipinėjimo įrankį. ’

APIE RINKIMUS 
KANADOJE

Ottawa: Įvykusiais par
lamentariniais rinkimais iš
rinkta po sekamą skaičių 
parlamento narių: Konser
vatoriai gavo 118, Liberalai 
—96, Social Credit — 30, ir 
naujoji New Democratic 
partija — 19.

Kadangi parlamentą su
daro 265 nariai, tai nei vie
na partija neturi daugu
mos. Numatoma, gal šie
met, ar 1963 metais bus pa
skelbta kiti rinkimai.

ta seimo, bus ir kultūrinių 
pramogų.

SLA seimas šiemet įvyks 
Newark, N. J.; prasidės liepos 
9 dieną.

Washingtonas. — 
valstybės sekretorius 
kas nenumato greito 
švelnėjimo tarp tau t i n i ų
santykių nei Azijoje, nei 
Europoje.

JAV 
R!us- 

su-

bėgėlius.
Vakarų Berlyne gavę ži

nią apie būsimus pabėgi
mus, gerai pasiruošia juos 
sutikti ir rytinio Berlyno 
milicininkus atremti. To 
sėkmėje, beveik kasdien 
perskyrimo sienos riboje 
kartojasi susirėmimai.

T S RS reikalauja išduoti 
lietuvį karo prasikaltėlį

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė dokumentus 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui ir reikalauja išduoti 
karo prasikaltėlį Antaną 
Liudviką Impulavičių, ku
ris gyvena Philadelphijoje.

TSRS sako, kad šis Sme
tonos laikų buvęs karinin
kas, 1941-1943 metais tar
navo hitlerininkams. Sako, 
kad jam vadovaujant Kau
no fortuose buvo sušaudyta 
tūkstančiai žmonių, ypatin
gai žydų tautybės.

Vilnius. —Lietuvos Aukš
čiausiasis teismas nuteisė 
mirti Juozą Streikų, jo 
brolį 15 metų ir Vladą Kra
sauską dešimčiai metų į 
kalėjimą.

Jie prisipažino, kad, turė
dami tikslą atsteigti Lietu
voje kapitalistinę santvar
ką, karo metu bendravo su 
hitlerininkais ir žudė žmo
nes.

Jie sakė, kad karui pasi
baigus buvo suorganizavę 
banditų gaują ir vėl žudė 
tarybinės santvarkos veikė
jus ir rėmėjus.

IŠ VISO PASAULIO
Berlynas. — Vokietijos 

Demokratinės Respublikos 
vyriausybė pareiškė, kad ji 
imsis atitinkamų priemo
nių sustabdymui vakarinio 
Berlyno kriminalinių pro
vokacijų.

Washingtonas. — Išvyk
damas JAV Valstybės sek
retorius D. Ruskas sakė, 
kad jis dirbs Vakarų Eu
ropos vienybei.

Akrą, Gana. — Čionai at-

Nairobi, Afrika. — JAV 
artistas Edward G. Robin
sonas gavo širdies smūgį.

sidarė tarptautinė konfe-.Jis čionai randasi gamini- 
rencija prieš atominius jrne ^mo. Robinson yra 68 
ginklus. Konferencijos šū
kis: “Pasaulis turi būti be 
atominių bombų!”

m. amžiaus.

Bona. — Ruhr srityje 
virš 400,000 mainierių pa
skelbė streiką. Jie reikalau
ja pakelti algas 10 procen-

Buenos Aires.—‘Mirė ge
nerolas Pedro Poblo Rami
rez, 1943-1944 metais buvęs 
Argentinos prezidentas.

San Francisco, Calif. — 
J. V. Bennett, Alcatraz ka
lėjimo viršininkas, mano, 
kad pabėgę trys kaliniai 
bus prigėrę įlankoje.

Vakarinis Berlynas. — 
Vakarų jėgos ir policija iš 
maišų su smėliu įrengia ba
rikadas ties Berlyno 
skyrimo siena.

per-

Bukareštas. — TSRS 
premjeras Chruščiovas at
vyko į Rumuniją.

Maskva. — Mirė žymus 
TSRS generolas ir veikėjas 
Aleksejus I. Antonovas.

Roma. — A. Kosyginas, 
TSRS premjero pavaduoto
jas, atvyko į Italiją, kur jis 
išbus dvi savaites laiko.

White.
____ ______  William J. (
Brennan, William O Doug- fabrikantų 
las ir John M. Harlan. Fe- teisėjai neturi galios išduo- 
lix Frankfurter vis dar 
randasi ligoninėje.

ti streiko draudimų (“in- 
džionkšinų”).

Japonų prekyba su 
liaudies šalimis

Tokio.—Japonijos preky
ba su liaudies šalimis žy
miai padidėjo. 1962 metais 
per tris mėnesius išvežė 
prekių į TSRS už $30,900,- 
000, tai yra, tris kartus 
daugiau, kaip 1961 metų 
tais pačiais mėnesiais.

1961 m. Japonijos ir Ki
nijos prekyba siekė $37,- 
000,000 vertės. Šiemet ji 
sieks $80,000,000.

Auga Japonijos prekyba 
ir su kitomis socialistinė
mis šalimis. Iš Čekoslova
kijos ji pirko už $30,000,000 
popieriui gaminti mašinų, 
iš Rumunijos už $20,000,000 
tekstilės mašinų.

Lenkai kritikavo 
Robertą Kenedį

Varšuva. — Lenkų dien
raštis “Trybuna Ludu” kri
tikavo JAV Justicijos sek
retorių Robertą Kenedį. 
Kenedis yra parei š k ę s : 
“Nors Lenkijoje stovi 
TSRS kareiviai, bet lenkai 
tūkstančiais eina į bažny
čias”.

Lenkų laikraštis rašo: 
“Laikas ponui Kenedžiui ži
noti, kad Lenkijoje, ir kito
se socialistinėse šalyse, yra 
pilna religijos laisvė. Kiek
vienas gali melstis, kiek tik 
jis nori... Ponas Kenedis 
neturėtų išgalvoti pasakų 
religijos klausimais, bet 
matyti JAV rasinį negrų 
persekiojimą”.

P. Amerika plečia prekybą 
su socializmo šalimis

Montevideo. —Urugvajaus 
respublikos vyriausybė po
litiniai remia JAV politiką, 
bet ekonominiai reikalai ją 
stumia plėsti prekybą su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis šalimis.

Nuolatos augantis Jung
tinių Valstijų ir kitų stam
bių kapitalo šalių išvežimas 
prekių siaurina rinkas to
kioms šalims, kaip Urugva
jus. 1961 metais Urugva
jaus įvežimai iš užsienio 
viršijo $34,000,000 išveži
mus, kas šaliai yra žalinga.

Dabar Urugvajus pasira
šė naują prekybos sutartį 
su Tarybų Sąjunga. Į TSRS 
išveš mėsos, vilnų ir kito
kių prekių. Didins prekybą 
su kitomis socialistinėmis 
šalimis ir pradės prekybą 
su Kinija.

Panašioje padėtyje ran
dasi ir kitos Pietų Ameri
kos šalys: Brazilija, Čilė, 
Argentina, Ekvadoras, Ko- 
lumbia. Dabar iš Pietų 
Amerikos ka v a, nafta, 
skarda, bananos, kaparas, 
vilnos ir įvairūs metalai— 
didelėje daugumoje eina į 
Jungtines Valstijas, o JAV 
kapitalistai savo prekėmis 
užpildo tų šalių rinkas.

J. Valstijos plečia 
karo pavojų,-TSRS
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda rašo, kad 
Jungtinės Valstijos, nesi- 
skaitydamos su pasaulio 
žmonių nuomone, o tęsda
mos atominių bombų ban
dymus, plečia karo pavojų.

“Pravda” nurodo, kad į 
kiekvieną Tarybų Sąjungos 
pasiūl y m ą nusiginkluoti, 
tuojau uždrausti atominius 
ginklus, eiti prie jų sunai
kinimo, JAV iškėlė painius 
ir neįvykinamus reikalavi
mus.

TIKRAS KARAS BUVO 
SU KALINIAIS

Montrealis. — Šv. Vin
cento kalėjime buvo sukilę 
1,200 kalinių. Sakoma, kad 
sukilimo priežastis — pras
tas maistas. Kalinių nuslo
pinimui veikė policija, kalė
jimo sargai, ugniagesiai ir 
kareiviai.

Sukilimo metu kilo gais
ras. Sunaikinta 650 kalėji
mo vienučių. Nuostoliai sie
kia $3,000,000. Kovoje 1 ka
linys užmuštas ir 30 sužeis? 
ta. ;
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Black apie JAV Konstituciją
Aną DIENĄ JAV AUKŠČIAUSIOJO teismo na- 

rys teisėjas Black pasakė savo nuomonę dėl šalies Kon
stitucijos Pirmojo Amendmento. Jis ją pareiškė Niujor- 
kp.’Universiteto Teisių mokyklos profesoriui Edmondui 
Čahri. Be kitko, teisėjas Black sakė, kad JAV Kongre
sas, kaip sako Pirmasis Amendmęntas, neturi teisės žo
džiui ar spaudai varžyti, '“Aš manau, kad tasai Amend- 
mentas reiškia tai, ką sako... Aš nemanau, kad Kongre
sas turėtų pravesti bet kokį įstatymą Jrdais klausi
mais...”

Tokia yra teisėjo Black nuomonė, toks jo įsitikini
mas, toks jo nusistatymas! Reikia pasakyti, kad teisė
jas Black daugelyje sprendimų, Aukščiausiojo teismo 
paskelbtų, visuomet tą pažiūrą pareiškė.

Na, o neseniai to paties teismo narys, teisėjas Wil
liam O. Douglas viešai pareiškė, kad Kongresas neturįs 
teisės suvaržyti spaudą, neturįs teisės kištis į spaudos 
reikalus, neturįs teisės pasakyti laikraščių bei žurnalų 
leidėjams, kokius žmones jie turi teisę samdytis, kokių 
nesisamdyti.

Kaip matome, du įžymūs teisėjai dviem atvejais 
viešai išstojo už tai, kad Kongresas neturi teisės laužy
ti Teisių Biliaus Pirmojo amendmento. Tačiau Kongre
sas tai daro! Išleidimas McOarrąno įstatymo kaip tik 
tai paliudija.

Bet jei Kongresas ir priėmė įstatymą, kuris pa
grindiniai prieštarauja JAV Konstitucijai, tai kodėl 
valdžia jį vykdo gyveniman? O ji tai vykdo. Justicijos 
departamento sekretorius Robertas Kenedis puola pa
vienius asmenis ir organizacijas, einant tuo nekonstitu- 
ciniu įstatymu, kurį buvo vetavęs (atmetęs) preziden
tas Trumanas!

Laikraštis “The Worker” pastebi:
“Valdžios nariai, vykdydami gyveniman McCarra- 

no aktą, sulaužo savo pačių priesaiką, padarytą prieš 
užimant savo postus. Jie gi prisiekė “ginti ir vykdyti 
gyveniman šalies Konstituciją.”

Tai dalykai, apie kuriuos privalo pagalvoti kiekvie
nas amerikietis!

Bandymai tebetęsiami
MŪSŲ ŠALIES vyriausybė, nekreipdama dėmesio 

į amerikiečių ir pasaulio žmonių protestus, tebetęsia 
branduolinių ginklų bandymus. Juos atlieka atmosfe
roje ir požemy.

Tūli amerikiniai mokslininkai, kurie kadaise sielo
josi dėl Tarybų Sąjungos darytų bandymų, skelbdami, 
jog tai teršia orą, dabar tyli. Mat, anot Vaižganto, “sa
vas nesmirda”!

Kai tik šie bandymai buvo pradėti, valdžia įsakė 
propagandos organams, kad juo mažiau apie juos rašy
tų, kad, kur tik esą galima, nutylėtų. Taip ir daroma.

Tuo pačiu kartu Valstybės sekretorius Rusk išvyko 
į Europą, kur jis tarsis ir su Francūzijos valdžios gal
va generolu de Gaulliu. Jis reikalausiąs, kad Francūzija 
nedarytų savo branduolinių bandymų, kad ji eitų išvien 
su JAV ir Britanija. Bet, pranešimai iš Paryžiaus skel
bia, jog de Gaulle griežtai' atmesiąs tą sumanymą: 
Francūzija norinti būti “nepriklausoma”, kiek tai liečia 
branduolinius ginklus ir jų gamybą!..

Iš Vakarų Vokietijos ateina žinių, kad ir ten ruo
šiamasi branduolinių ginklų gamybai. Sakoma, Adenau- 
eris norįs “parodyti pasauliui, ką vokiečiai gali!”

Link ko tas veda? Kiekvienam turi būti aišku: link 
baisios žmonijai katastrofos.

Mes manome, jog vienintelė išeitis buvo ir tebėra: 
priimti Tarybų Sąjungos siūlymą, kad branduolinių gin
klų gamyba ir bandymai būtų sulaikyti, kad jau paga
mintieji branduoliniai ginklai turi būti sunaikinti. 
Valstybės privalo nusiginkluoti.

Žmonija trokšta (ir privalo) eiti taikos keliu!

Laose
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Laose ir vėl nesutari

mas, vėl neaiškumas, vėl kaž kas tokio, kuris gali “ap
versti visą vežimą.”

Trys princai jau buvo susitarę sudaryti naują koa
licinę ir neutralią valdžią Laose. Jos premjeru turėjo 
būti princas Souvanna Phouma. Ir jau atrodė, kad taip 
ir bus, kad viskas gražiai, ramiai praeis.

Prezidentas Kenedis ir premjeras Chruščiovas nu
džiugo; abudu padarė viešus pareiškimus, užgiriant su
sitarimą. Prezidentas Kenedis įsakė teikti amerikinę 
pagalbą Laosui — pagalbą, kuri buvo nutraukta.

Bet štai praėjusį trečiadienį skaitome, kad princas 
.S. Phouma atsisako sudaryti neutralią valdžią, kad ne- 
utralistai ir kairieji atsisako į valdžią įeiti. Kodėl? To
dėl, kad į tą reikalą įsikišo Laoso “Tautinis seimas”, ku
rį sudaro reakcionieriai. To seimo, kaip žinia, neutralis- 
tai ir kairieji nepripažįsta.

Kas dabar bus?
Gal būt Laoso karalius kaip nors tuos “nesusiprati-

APIE NAUJAS AFRIKOS 
RESPUBLIKAS

Greitu laiku—š. m. liepos 
1 d.—Alžyro įmonės bal
suos dėl savo(krąšfo ateities. 
Nieks ne^bęjęja, jog alžy
riečiai nubalsuos už tai, kad 
Alžyras būtų nepriklauso
mas. Ir jis bus nepriklauso
mas! Alžyras — viena di
desniųjų Afrikos respubli
kų — gal būt jis bus pats 
tvirčiausias ir didžiausias 
Afrikoje-

Praėjusių kelerių metų 
bėgiu Afrikoje įsikūrė daug 
naujų šalių, naujų respub
likų. Vienos jų krypsta į 
socializmą, kitos tebesilaiko 
buržuazinės ideologijos, ku
rią kolonistai — britai, 
francūzai, belgai — jiems 
per ilgą laiką kišo.

Neseniai Tarybų Sąjun
goje lankėsi nedidukės nau
jos Afrikos respublikos Ma
lio prezidentas Modibai Kei- 
ta. Ta proga gegužės 30 d. 
Maskvoje įvyko mitingas, 
skirtas Tarybų Sąjungos - 
Malio draugystei tvirtinti. 
Mitinge N. Chruščiovas pa
sakė labai įdomią ir pras
mingą kalbą apie naujas 
Afrikos valstybes. Čia pa
duosime kai kurias jo kal
bos ištraukas. Chruščiovas 
sakė:

Maliečių tauta, neseniai iš
kovojusi savo nacionalinę ne
priklausomybę, atsidūrė tarsi 
kryžkelėje: ji turi pasirinkti— 
kuriuo keliu jai eiti?

žinoma, visos tautos nori 
laimingo gyvenimo. Tačiau 
kuris kelias į jį yra geresnis, 
teisingas ?

Mūsų šalies tautos pirmo
sios praskynė kelią į socializ
mą. Po mūsų į jį įstojo daige
lio kitų šalių tautos. Socializ
mo šalyse gyvena daugiau 
kaip trečdalis žmonijos... . ♦ < • »

Išsivadavusi Afrika sudaro 
gana margą vaizdą. Daugu
ma šiame žemyne gyvenančių 
tautybių : mandingai, evai, ful- 
bai, nilotai; ašantai, arabai, 
beriberiai, bantai ir kitos, ga
vo nacionalinę nepriklauso
mybę. Bet vienos šalys iš
kovojo tikrą nepriklausomybę 
ir gali pačios spręsti, ką ir 
kaip jos turi daryti. O kitos 
kol kas gavo tik fiktyvią ne
priklausomybę. Teisiškai jos 
yra savarankiškos valstybės; 
dabar jos iškelia ne Anglijos 
ar Prancūzijos, o savo nacio
nalinę vėliavą; jos turi savo 
himnus ir kai kuriuos kitus 
valstybinės valdžios atributus. 
Bet santvarka daugiausia liko 
tokia pati, kokia buvo viešp- 
taujant kolonizatoriams, kurie 
įkurdino ten savo žmones, pa
vadinę juos visokiais patarė
jais: politiniais, ekonominiais, 
o dažniausiai kariniais. Gali
ma įsivaizduoti, kas lieka iš 
“nepriklausomybės,” jeigu ša
lies ekonomika, ginkluotosios 
pajėgos, net policija iš esmės 
yra buvusių kolonizatorių ran
kose.

Suprantama, tokių šalių tau
tų dar laukia didelė kova už 
savo teises, už savo tikrąją 
nepriklausomybę. Ši kova bus 
atkakli ir įtempta, nes tai, kas 
sena, niekuomet savanoriškai 
neužleidžia vietos tam, kas 
nauja. Kai kuriais atvejais 
ji gali įgauti labai aštrias 
formas ir net virsti ginkluota 
kova jau iškovotos nacionali
nės nepriklausomybės sąlygo
mis.
žiūrėkite, kas 
darosi Konge!..

Tai ypač akivaizdžiai rodo 
Kongo respublikos pavyzdys. 
Ši respublika beveik prieš dve
jus metus iškovojo nepriklau
somybę. Bet kolonizatoriai, 
panaudodami vietos reakcines 
jėgas, daro ten labai sunkius 
nusikaltimus, persekioja ir už
do pažangiuosius Kongo vei
kėjus. Jie nužudė didį Kon
go patriotą, kovotoją už visos 

Afrikos laisvę Patrį Lumumbą. 
Nuo jų nusikąjstamp^raukos 
žuvo senato ministras žožefas 
Okitas, gynybos ministras Mo
risas Mpolas, Rytų provinci
jos premjeras ženas-Pjeras Ei- 
nantas, valstybės ministras Ža
kas Lumba-la j ir daugelis kitų 
kovotojų už tikrąją Kongo res
publikos nepriklausomybę. Ka
linamas ministro pirmininko 
bendražygis Antuanas Gizen- 
ga, į kurį nukreipta koloniza
torių neapykanta.

Kaip matote, kolonizatoriai 
griebiasi bet kokio žiaurumo, 
bet kokių nusikalstamų prie
monių, kovodami už savo val
džios išsaugojimą, už galimy
bę ir toliau negailestingai iš
naudoti ir plėšti tautas.

Yra dar Afrikoje ir tokių 
valstybių, kur atsakingus pos
tus užima kolonizatorių pa-! 
rinkti žmonės, įpratinti gauti 
trupinius nuo jų stalo. Šių 
veikėjų odos spalva tokia pat, 
kaip ir jų tautiečių. Bet sa
vo papročius ir įpročius jie 
įgavo tarnaudami kolonizato
riams. Dar tais laikais, kai 
kolonijinė administracija buvo 
visiškas šalies šeimininkas, šie 
žmonės priprato kurti savo ge
rovę liaudies prakaitu ir krau
ju. Ir po to, kai šalis gavo 
nepriklausomybę, jie tebėra 
kolonizatorių pakalikai ir da
rosi dar pavojingesni savo 
liaudžiai.

Tipiškas šios nacionalinių 
interesų išdavikų padermės-at- 
stovas yra Čiombė. Bet jis ne 
vienas. Savų čiombių turi ir 
kitos Afrikos valstybės, o ne 
tik Kongas. Į Jų pavardės kito
kios, jie, gal būt, gudriau mas
kuojasi ir prisitaiko, bet, kaip 
ir anksčiau, pataikūniškai tar
nauja savo seniesiems šeimi
ninkams. Tautos prieš juos 
kovoja ir kovos, kels iš savo 
tarpo naujus lyderius, dorus, 
nepaperkamus, pasirengusius 
skirti visas savo jėgas tikro
sios nacionalinės laisvės var
dan.
Jie naudoja visokius 
būdus silpnoms 
tautoms išnaudoti

J ’ I * * } 1 «

Per šimtus $avo viešpatavi
mo metų kapitalistai išmoko 
rafinuočiausiais būdais paverg
ti darbo žmones. Jie demora
lizuoja darbininkų klasės vir
šūnę, skaldo profsąjungas, pa
pirkinėja j i e m; s reikalingus 
žmones. Tai daroma ne tik 
tiesioginiais kyšiais, bet kar
tais įvairiomis išmaldomis, žo
džiu, kapitalistai turi daug 
kanalų demoralizuoti ir pa
pirkinėti ne tik užkietėjusiems 
niekšams, bet kartais ir do
riems, tačiau neatsp a r i e m s 
žmonėms, kad priverstų juos 
tarnauti ne liaudies intere
sams, o monopolinistinio kapi
talo interesams.

Tokius pat niekšiškus meto
dus imperialistai naudoja ir 
jaunose išsivadavusiose šalyse. 
Naudodamiesi papirkta agen
tūra, jie stengiasi niekais pa
versti tautų iškovotą nepri
klausomybę, išsaugoti koloni
zatorių viešpatavimą.

Tai, ką daro imperialistai 
Afrikoje ir kituose rajonuose, 
iš esmės yra ta pati plėšikiška 
politika, kuri buvo vykdoma 
vadinamojo klasikinio koloni
alizmo epochoje. Suprantama, 
mūsų laikais imperialistai ne
gali, kaip anksčiau, užkariau
ti tautų kanonierėmis ir kolo
nijine kariuomene. Kad pri
dengtų savo politiką, jie pri
versti, taip sakant, pasaldinti 
ir maskuoti savo imperialisti
nius siekimus.

Anksčiau kolon i z a t o r i ų 
avangarde dažnai eidavo misi
onieriai, dvasininkai, kurie iš
valydavo kelią kapitalui kry
žiumi ir biblija. Paskui misi
onierius traukdavo pirkliai, 
kapitalistai ir pagaliau kariš
kiai, kurie okupuodavo šalį. 
Dabar padėtis labai pasikeitė. 
Mūsų laikais imperialistai pri
versti griebtis kitokių metodų, 
visai kitų žmonių paslaugų, 
kad praskintų kelią į naujas 
rinkas ir žaliavos šalti n i u s . 
šiais tikslais jie begėdiškai iš
naudoja silpnai ekonomiškai 
išsivysčiusių šalių tautų sieki

mus” išlygins ir valdžia bus sudaryta. O, jei ne, vėl gali 
kilti mūšiai.

Nelaime Laoso yra ir ta, kad ten už trijų princų 
nugarų nesimato žmonių, nesimato liaucįies. Viskas, re- 
minsi trimis princais, žinoma,' taip visuomet nebus.

mą žinių, ekonominės pažan
gos.
“Taikos korpusas...”

JAV vyriausybė neseniai su- 
dai^V’adiiiąmąjį taikos korpu
są,' k'urid kareiviai yra inžinie
riai, gydytoja!!,'mokytojai, stu
dentai.1 Imperialistai gerai su
pranta, kad dabar negalima 
savo įtakoję,,;(išlaikyti tautų 
vien tįk biblija ir kariuomene. 
Naudodami jėgą, imperialistai 
kartu siekia išlaikyti savo vieš
patavimą buvusiose kolonijų 
Šalyse ideologiniu gyventojų 
poveikiu, griebdamiesi eko
nominių pavergimo priemonių. 
Bet ir ši taktika neišgelbės jų 
nuo žlugimo. Juk aišku, kad 
vadinamasis taikos korpusas 
arba “sąjunga vardan pažan
gos” Lotynų Amerikoje yra 
imperialistų įrankis.

Reikia, kad buvusios koloni
jos iškovotų politinę nepri
klausomybę,—tai vienas svar
biausių žingsnių į visišką jų 
išsivadavimą nuo visokios pri- 
klausomyės, nuo imperialisti
nių monopolijų, išnaudojimo. 
Bet gyvenimas rodo, kad, iš
kovojimas politinės nepriklau
somybės dar nereiškia, kad 
likviduojamas finansinio kapi
talo viešpatavimas išsivadavu
sių šalių ekonomikoje. Impe
rializmas mėgina rasti naujų 
priemonių savo kolonijiniams 
tikslams pasiekti, stengiasi 
kolektyviai pulti jaunas naci
onalines valstybes. Pastaruo
ju metu imperialistinės mono
polijos ypač daug vilčių deda 
į vadinamąja “bendrąja rin
ką.”

Imperializmo ideologai kaip 
beįmanydami giria šią orga
nizaciją, liaupsina gėrybes, 
kurias ji, esą, teikianti joje 
dalyvaujančioms šalims. Bet 
jų teigimai toli gražu neati
tinka tikrovės. Iš tikrųjų 
“bendroji rinka” — tai valsty
binis - monopolistinis Vakarų 
Europos finansinės oligarchi
jos susitarimas, kuris kelia 
grėsmę visų tautų gyvybi
niams interesams, visuotinei 
taikai, nes agresyvieji impe
rializmo sluoksniai jį panau
doja NATO blokui stiprinti ir 
ginklavimosi varžyboms spar
tinti.

Skaitytojų balsai
Andai S. Pen k a u s k a s 

“Laisvėje” aprašė audėjų 
streiką Laurenčiuje, įvyku
sį prieš 50 metų. Jis sakė, 
kad audėjai streiką laimėjo 
savo vienybe.

Ir aš tada laimėjau, nes 
mano Magdutė tuomet ten 
dirbo audėja. Tada mudu 
susituokėme; šių metų va
sario 18 d. suėjo 50 metų, 
kai mudu vedėme. Susilau
kėme šešių vaikelių, tai jie 
mums tą dieną suruošė gra
žią pariukę. Pusėtinai links
ma diena, nes suvažiavo 
daug mūsų giminių, kaimy
nų, draugų. Gerokai mus 
ir apdovanojo.

Taigi čia siunčiu ir 
“Laisvei” $5, nors ir pavė
luotai, vardan tos pares. Vi
siems dalyviams tariu ačiū!

A. ir M. Vaitkevičius 
Norfolk, Mass.

Redakcijos pastaba.—Prie 
šio rašinėlio A. Vaitkevi
čius pridėjo kitą, klausda
mas, kodėl “Laisvėje” ne
telpa žinių iš to kampelio 
Lietuvoje, kur jis yra gimęs 
ir augęs. Jis gimė ir augo 
dabartiniame Jiezno rajone. 
Jis norėtų matyti, laikrašty 
žinių apie Jiezną, Semeliš
kes, Užuguostį, Žiežmarius 
ir kt. vietoves.

Pasakysime tiek: kai gau
sime iš ten žinių, išspaus
dinsime. O pats Vaitkevi
čius galėtų parašyti savo 
giminėms bei seniems pa
kuštamiems, kad jie parašy
tų jam, kas ten darosi, kaip 
jie gyvena.

Washingtonas. — JAV 
sveikatos departamen tas 
sudarys komitetą tyrinėji
mui: ar rūkymas prisideda 
prie vėžio ligos platinimo.
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J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS K
King-Anderson bilių 

mojasi numarinti
Medicininės pensininkams 

pagalbos bilius—King- An
derson Bill — pagaliau kon
gresiniam House Ways and 
Means komitete svarstomas. 
Dabar to biliaus priešinin
kai viską daro, kad jį pačia
me komitete numarintų, kad 
jis nepasiektų kongresinių 
sesijų..

Minimo komiteto pirmi
ninku yra demokratas kon- 
gresmanas Wilbur D. Mills, 
griežtas biliaus priešas. Ji
sai palaiko respubl ikonų 
kongresmanų pusę. Jisai 
pritaria AM A (gydytojų 
trusto) reakcinei politikai. 
Tai dabar jis dės visas pa
stangas tą bilių palaidoti.

Jeigu nemažiau 13 komi
teto narių pasisakys už šį 
bilių, tada jis bus rekomen
duotas kongresinei sesijai 
svarstyti. Iki šiol dar tik 
1.0 narių tą bilių užgyrė — 
trūksta trijų balsų. Jeigu 
tų trijų balsų nebus gauta, 
tai bilius gali būti numarin
tas.

Atrodo., kad ir prez. Kene
dis nebeturi pakankamo pa
siryžimo šį bilių ginti. Jau 
kalbama apie kokias tai 
kompromisines medicininės 
pagalbos programos refor
mas, kurios taipgi gali 
King - Anderson biliui pa
kenkti.

AM A pajungė priešiškan 
darban net daugelį kongres
manų ir senatorių gydyto
jų, kurie, žinoma, pavarys 
tarp savo žymiųjų pacientų 
žalingą biliui propagandą.

Šio naudingo biliaus su
mušimui AM A sukėlė 17 
milijonų Moterių fondą, ku
ris bus naudojamas “litera
tūrai, spaudoje garsini
mams, radijo ir televizijos 
programoms ir tt. Prieš po
rą metų buvo sužlugdytas 
panašus Forando bilius, ku
rio sunaikinimui AMA iš
leido apie 10 milijonų do
lerių. Matydami didžiulį 
visuomenės King-Anderson 
biliui pritarimą, reakciniai 
gydytojai padvigubino savo 
darbą, kad ir šį bilių su
žlugdytų.

Tad šiuo metu labai svar
bu., kad balsuotojai primin
tų savo kongresmanams ir 
senatoriams King-Anderson 
bilių paremti.

Frakcinė kova silpnina 
Socialistų partiją

Birželio 8, 9 ir 10 dieno
mis Washingtone įvyko So
cialistų partijos - socialde
mokratų federacijos nacio
nalinis suvažiavimas. Da
lyvavo apie šimtas delegatų. 
Raportuota, kad partija 
šiuo tarpu teturi .tik apie 
1,500 narių.

Nors Socialistų par t i j a 
yra visai mažytė, neįtakin
ga, sektantinė, tačiau ir to
kią partiją ėda frakcinė ko
va. Suvažiavime pasirodė 
trys skirtingos frake i j o s , 
kurios daugiau laiko pa
šventė savo kokusuose, kaip 
pačiame suvažiavime.

Norman Thomas vadova
vo dešiniajam sparnui, ku
ris stojo, kad partija remtų 
Demokratų partijos libera
linius kandidatus ir savo 
kandidatų nestatytų.

Kairiajam sparnui vado
vavo partijos pirmininkas 
Darlington Hoopes. Jis sto
jo už nepriklausomą parti
jos veikimą ir savų kandi
datų rinkimuose statymą; 
jis sakė, kad tiek demokra
tai, tiek respublikonai yra

| kapitalistinės partijos, todėl 
prieš jas tenka tik kovoti, o 
ne joms padėti.

Vidurvakarių delegatai ' 
sudarė centrinį sparną, ku
ris stovėjo už lanksčią poli
tiką, kompromisinę politiką. 
Galutiniuose balsavimuose 
centrinis sparnas išėjo lai
mėtoju.

Nors suvažiavime skili
mas išvengtas, sudarytas 
bendras komitetas iš visų 
trijų frakcijų, bet frakcinė- 
kova pasiliko gyva, šiai ma
žytei partijai žalą nešanti.

Komunistų partija buvo 
prisiuntusi socialistų suva
žiavimui laišką, kviečiantį į 
bendrą veikimą prieš reak
ciją, prieš karą, už taikos 
išlaikymą. Laiškas suvaž^- 
vime nebuvo skaitytas—Jis 
paliktas komitetui atsakyti. 
Komitetas nutarė į bendrą 
veikimą su komun i s t a i s 
neiti.

Suvažiavimas visgi nuta
rė raginti prez. Kenedį ir 
jo vyriausybę nevykinti fa
šistinio McCarrano akto idk 
sudaryti Kongresui pasiūly-' 
mą tą aktą atšaukti. Suva-1 
žiavimas taipgi pasisakė už 
nusiginklavimą.

• ■
Kas vedusias moteris 

verčia dirbti?
Tuo metu, kai Jungtinėse 

Valstijose nedarbas neina?, 
žėja ir dar tikimasi, kad jis 
ateityje gali padidėti, vis 
didesnis ir didesnis vedusių 
moterų procentas dirba už 
algą įvairiuose darbuose.

Tūli sociologai ir ekono
miniai ekspertai bando aiš
kinti, kad šiuo metu, techni
ką! pasiekus aukštą laipsnį, 
n^ntfSW turint visokius pa
togumus, tai vedusios mo
terys, namuose daug ma
žiau darbo turėdamos, ieškrf 
užsiėmimo įvairiose pramo
nėse.

Tačiau J. V. Darbo de
partamentas su tokiu aiški
nimu visai nesutinka. Jis 
nurodo, kad ekonominiai 
gyvenimo reikalai verčia 
ištekėjusias moteris ieškoti 
užsiėmimų, kad padėti savo 
vyrams išlaikyti šeimas 
prie nuolat brangėjančio 
pragyvenimo. Jeigu seniau, 
šeima išsiversdavo su $2,- 
000 metinių pajamų, dabar 
jau reikia žmoniškam pra
gyvenimui apie $6,000 me
tinių pajamų. Tai didelis 
skirtumas, kuris moteris 
verčia už algą dirbti.

1950 metais 8,500,000 iš
tekėjusių moterų dirbo už 
algą, o 1960 metais jau 12,- 
500,000 dirbo įvairiuose 
darbuose. JAV Darbo de
partamento apskaičiavimų, 
1970 metais jau dirbs už Sll- 
gą virš 20 milijonų ištekė
jusių moterų.

Nori ar nenori, ekonomi
nės gyvenimo aplinkybės 
verčia ir ištekėjusias mote
ris, ir turinčias mažus vai
kus, susirasti darbą, kad 
padėtų savo vyrams šeimas 
išmaitinti.

Redakcijos Atsakymai
J. BALSIUI, Baltimore, 

Md. — Neapsimoka laikraš
tyje užimti vietą su pasaka 
apie Maižiešių ir jo “dešim
tį prisakymų.” Tad atleisi
te, kad jūsų straipsnelio šia 
tema neįdėsi me.

F. P. Žaviu i, Bethlehc$, 
Pa.—Jūsų rašinėliu apiegiy* 
venimo namus, kuriuose^s 
gyvenate, nepasinaudosime.' 
Rašinėlis neturi visuome
niškos svarbos.



Dėlko ūžia ausyse
jį Ūžesys ausyse susilpnina 
klausą, neretai sumažina ir 
darbingumą. Jis gali būti 
trumpalaikis arba atsirasti 
periodiškai ir ypač sustiprė
ja tyloje.

Ūžesiai būna įvairūs. Vie
ni žmonės juos lygina su 
miško gaudimu, kiti su jū
ros bangų goža, žiogų svir
pimu...

Kokios šio nemalonaus 
reiškinio atsiradimo prie
žastys?

Dažniausiai žmones kan
kina vadinamieji krauja
gyslių ūžesiai, atsirandą dėl 
arti ausies esančių krauja
gyslių sienelių vibracijos. 
Kraujagyslių ūžesiai būdin
gi visiems žmonėms, nors 
jie ir negirdimi. Žmogus nuo 
gimimo pripratęs prie jų ir 
paprastai jų nebejaučia, 
račiau kai kada šie ūžesiai 
gali būti juntami, pavyz
džiui, esant vidurinės au- „ , 
sies pūlingam uždegimui, I liams, padidėjusiai skyd- 
randamas ausyse, sieros 
kamščiams ir daugeliui ki
tų susirgimų.

Kraujagyslių ūžesiai kar
dais atsiranda išsi pietus 
kaklo kraujagyslėms (aneu
rizmos), padidėjus skydinei 
liaukai, kaklo auglių atve
jais.

Ūžesiais ausyse skundžia
si ir sergantieji ateroskle
roze, hipertonine liga, ma
žakraujyste. Ūžesius tokių 
susirgimų atvejais galima 
pašalinti arba žymiai suma
žinti, gydant pagrindinį su
sirgimą, kuris sukelia šiuos 
jutimus.

Ūžesiai, apie kuriuos kal
bėjome, egzistuoja. Kas ki
ta s u b j e k tyvieji ūžesiai. 
Kartais sergantieji aiškiai 
girdi triukšmą arba spengi-

Haverhill, Mass
Balandžio 27 d., 9:30 vai. 

vakare, Edvardas Radišaus- 
kas, 70 metų amžiaus, gyve
nąs 31 Beach St., įpuolė'į 
Merrimack upę ir pradėjo 
šaukti pagalbos. Policistas 
pribuvo ir rado Edvardą li
gi juostos vandenyje. Pa
šaukė ugniagesius, jie tuoj 
nuleido kopėčias, ir Edvar- 

: das išlipo. Buvo nuvežtas į 
Hale ligoninę, vėliau parve
žė namo, kur jis dabar ir 
šildosi.

Tikra priežastis įkritimo 
į upę nesužinota. Sako, kad 
jis turi aukštą kraujospūdį, 
turėjęs “dizzy spell.”

mą ausyse, susijusį su klau
sos nervo galūnių dirgini
mu. Jie atsiranda mecha
niškai klausos nervą spau
džiant augliui, sudirginus jį 
nuodingoms medži a g o m s 
( a r s e nikas, gyvsidabris), 
taip pat kai kuriems medi
kamentams, tokiems, kaip, 
pavyzdžiui, chininas, salici
lo _rūgšties preparatai.

Ūžesiai atsiranda, sergant 
infekcinėmis ligomis: dė
mėtąja ir vidurių šiltine, 
gripu, kiaulyte, skarlatina, 
tymais. Jie atsiranda, mik
robiniams nuodams tiesio
giai įsiskverbus į klausos 
nervą.

Kadangi ausų ūžesių prie
žastys yra įvairios, reikia 
taikyti ir įvairius jų profi
laktikos bei gydymo meto
dus.

Organiškai pakitus krau- kitame nuo 60 pėdų aukš- 
jagyslėms — aneurizmų at
vejais, esant kaklo aug-

liaukei, sėkmingai atlieka
mos operacijos. Ūžesius, ku
rių atsiradimas susijęs su 
širdies - kraujagyslių siste
mos ligomis, gydo vidaus 
ligų specialistai.

Daugelį ūžesių rūšių rei
kia ilgą laiką gydyti pas 
otolarintologus. Tam tiks
lui dažnai pritaikomas fizi- 
oterapinis gydymas — dia- 
termija, D’Arsonvalio sro
vės, apykaklės pagal Ščer- 
baką su kalcio chlo ridu, 
kraujagysles sutraukiantie
ji vaistai. '<

Reikia pabrėžti, kad, no
rint pašalinti ūžesius ausy
se, reikia kantriai ir atkak
liai gydytis.

N. VASILJEVAS 
Medicinos m. kand.

(Iš tarybinės spaudos)

L AIŠKAS IŠ LIETUVOS
Laurenciškė Zosė Pen- 

'•kauskienė gavo laišką nuo 
E. Balčiūnienės iš Lietu
vos; paduodame įdomesnes 
iš jo ištraukas:

Ištekėjau 1924 metais, 
apsigyvenau netoli Panevė
žio, apie 10 kilometrų nuo 
miesto. Turėjome 12 hekta
rų žemės. Buvo sunkūs lai
kai. Susilaukėme penkių 
vaikų- Pirmutinis mirė ma
žytis, kiti keturi paaugę 
skurdo; į skolas įlindome, 
bet vaikus leidome mokytis. 
Jau ėjo prie išvaržymo mū
sų žemės, bet atėjo galas 
Smetonos valdžiai, tai nesu
spėjo. Atėjo tarybinė val
džia, gyvenimas smarkiai 
pagerėjo; labai gerai gyven
ti, bet jau sveikatos nebė
ra... Gaila, kad mes per 
anksti užgimėme!..
Vaikams dabar tai tikras 

gyvenimas, jiems atdaros 
visos durys į mokslą, ne 
taip, kaip mūsų vaikystės 
laikais buvo.

Dabar apie savo vaikus: 
užėjus karui, vyresnįjį sūnų 
buvo pašaukę į karą; jis ta
da turėjo 18 metų. Kai ant
ras sūnus baigė vidurinę 
mokyklą Panevėžyje, tai pa
ėmė kariuomenėn; įstojo j 
aviacijos mokyklą. Baigęs 
ją, tapo karininku -1 akūnu, 
o dabar mokosi karinėje 
akademijoje. Šiemet ją baigs 
ir bus aviacijos inžinierius. 
Duktė išsimokė ant medici
nos sesers ir akušerės. Ište
kėjusi, gyvena Birštone, jos 
vyras — dabar Birštono ta
rybinio ūkio direktorius, o 
ji — sanatorijoje; turi gra
žią vietą. Jauniausias mū- 

sūnus jau 20 metų. Bai- 
vidurinę mokyklą ; kai 

dvejus metus padirbės, stos 
į aukštąją mokyklą. Vyres
nysis sūnus gyvena Pane-

vėžyje, tai jis dažnai pas 
mus atvažiuoja..-

Vaikai mums nieko ne
priduria, nes mes patys už
sidirbame ir neblogai gyve
name — daug geriau nei 
kaip turėjome 12 hektarų 
žemės. Laikomės gyvulių, 
mėsos turime užtenkamai ir 
dar parduodame...

Klaidos Atitaisymas
Praėjusio antrad i e n i o 

(birž. 19 d.) “Laisvėje” Mi- 
kromego straipsnyje “Žiū
rint per mano akinius” tre
čiame paragrafe nuo pabai
gos įvykęs kelių eilučių ap
leidimas. Tad čia iš naujo 
pateikiame visą paragrafą, 
kuris skamba:

Kitos mokyklinės knygos 
(“Mokslas i r gyvenimas 
šiandieniniame pasaulyje”) 
pradžioje užakcen t u o t a: 
“Pasaulis, t a i milžiniška 
knyga, parašyta dievo. Jos 
žodžiai, tai jo (dievo) dar
bai—žuvys, jūra, oro paukš
čiai, žemės augmenys”. 
Taip “aiškinama” biologija 
ir evoliucija! Kitoje “moks
linėje” knygoje “aiškina
ma” astr o n o m i j a, būk 
žvaigždž i ų konsteliaci j os, 
tai esą “kryžiaus nuopel
nas”.

Labai atsiprašome auto
rių už iš mūsų pusės įvyku
sią klaidą.

Maynard, Mass
Anne Pasakarniutė, 

tuvė mokytoja, išėjo 
pensijos. Ji mokė mokyklo
je vaikus ir jaunuolius pieš
ti. Išdirbo 34 metus. Visą 
laiką gyveno Bostone, tik 
čia mokė. Dabartiniais lai
kais gal jau ne vienas jos 
mokinys yra piešėjas. Ką ji 
toliau veiks, tai dar nežinia, 
gal savo studiją įsteigs.

J. Gaidys

lie- 
ant

Juozas Misevičius, 78 me
tų, 5 Hall St., nukrito nuo 
cementinio tilto. Viename 
vietos laikraštyje pažymėta, 
kad jis nukrito nuo 40, o

čio ir plaukė. Geras plau
kikas. Bet policijai buvo 
pranešta, tai policistai, su
sėdę į laivelį, pradėjo vytis 
dasivijo ir išgelbėjo. Nuvežė 
į Hale ligoninę, o vėliau j 
Danvers State Hospital. 
Juozas jau ilgokas laikas 
serga.

Gegužės 5 d. labai supjaus
tyta mergaitė Carrol Anne 
Donvan, 6 metu amžiaus, 
gatvėje mirė. Gyveno 19 
Gilbert Ave-

Tą patį vakarą buvo su
laikytas Alton D. Clevesy. 
Po ištyrinėjimo buvo nu
vežtas į Bridgewater, Mass., 
protui ištirti.

Čia su bombomis žmones 
labai privargino: paskambi
na telefonu, kad vienur ar 
kitur, o daugiausia mokyk- 
losna, padėta bomba ir tuoj 
sprogs. Tuomet mokinius 
iškviečia laukan, ugniage
siai pribuvę išieško, nieko 
neranda. Tuomet mokiniai 
ir vėl eina mokyklon ir mo
kosi.

Birželio 8 d. mergina pa
sidėjo savo radiją ir drabu
žius popieriniame maišelyje 
Haverhillio High Schoolėj. 
Radijas nebuvo tinkamai 
nustatytas,, tai burzgė nei 
šiaip, nei taip. Tuomet ki
ta mergina, tai išgirdus, 
pranešė mokyklos viršinin
kui Walter H. Evans, kuris 
tuoj pasakė nešti laukan ir 
sudeginti. Vėliau atsirado 
ir mergina, kurios nuosa
vybė 20 ar 25 dolerių ver
tės sudegė. Prašė, kad jos 
vardo neskelbtų.

Lietuvių Piliečių Gedimi
no klubas jau prieš kelerius 
metus davė H a v e r h i llio 
High School ei $2,000, kad 
būtų duodama lietuvių kil
mės vaikinui ir merginai, 
kurie geriausiai mokosi., po 
$50. Šių metų birželio 8 d. 
tos dovanos teko Lillian Kli- 
mavich ir Joseph Hardi
man.

Birežlio 8 d. Hoverhillio 
High Schoolėj gavo diplo
mus 413 mokinių — 222 
berniukai ir 191 mergaitė.

Birželio 11 d. C o 1 o,n i ai 
Hali atsibuvo Miss Doris 
Caffrey Benkuvienės (lie
tuvio žmona) šokių mokyk
los pasirodymas,, ką moki
niai išmoko. Programa bu
vo gera, buvo gerai išsilavi
nusių šokėjų, publikos buvo 
pilna svetainė, kurioj yra 1,- 
413 sėdynių. Tiktai progra
mai prasidėjus 8 vai. vaka
re vyriškas balsas pranešė 
telefonu, kad teatre yra pa
dėta bomba ir tuoj sprogs. 
Pribuvo ugniagesiai, apžiū-

rėjo; nieko nesurado ir ra
miai išėjo pasakę apie tai 
mokytojai,' kada programa 
jau buvo pasibaigus. Jei
gu kas būtų sukėlęs triukš
mą, tai galėjo įvykti dide
lė nelaimė.

Piktadarių visur netrūks
ta. Policija jau seniai ieš
ko, bet kol kas dar vis ne
suranda. Juk tai pasibiau- 
rėtinas darbas, už kurį kal
tininkas turėtų būti smar
kiai nubaustas.

Darbininkė

Pittsburgh, Pa.
Birželio 10 d. įvyko LDS 

8-tos apskrities konferenci
ja LDS 160 kuopos name, 
1617 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburghe.

Konferenciją atidarė pir
mininkas J. Mažeika 2:30 
vai. dieną. Kol mandatų 
komisija sutvarkė manda
tus, buvo pakviestas drau
gas J. K. Mažukna pakal
bėti organizacijos reikalais.

Konferencijoj del e g a t ų 
dalyvavo 22 nuo 5 kuopų ir 
7 apskrities komiteto na
riai, taipgi 4 svečiai. Nu
tarta ir suteikta LDS na
riams svečiams sprendžia
mas balsas-

Skaitytas pasveikinimas 
su $10 nuo 142 kuopos.

Iš apskrities komiteto 
■ darbų pasirodė, kad apskri
tis gražiai gyvuoja ir finan
siniai sustovi gerai.

Iš kuopų raportų paaiš
kėjo, kad kai kurios kuopos 
labai gražiai gyvuoja. Pav., 
37 kuopa — Wilmerding, 
142 kuopa — Esplen-Pitts- 
burgh, o gal pavyzdingiau
sia tai 160 kuopa—N. S. 
Pittsburghe. P a v yzdingu- 
mas, tvarka ir pasekmės 
draugijose labai daug pri
klauso nuo Valdybos. 160 
kuopos valdyba labai daug 
dirbo ir dar vis dirba įsi- 
gydama naują namą. Dau
giausia sumanumo, rūpesčio 
ir darbo į naują namą įdė
jo drg. J. K. Mažukna. Da
bar tuo visu darbu labai, la
bai galima pasidžiaugti, 
nors dar nevisai užbaigta.

Apart kitų konferencijos 
tarimų, reikia pastebėti, 
kad nutarta remti finansi
niai pasiuntimą delegatų į 
LDS sekantį seimą, sutei
kiant kiekvienos kuopos, 
priklausančios prie apskri
ties., delegatams $20 kelio
nės išlaidoms.

Konferencijai užsibaigus, 
visi konferencijos dalyviai 
ir svečiai buvo pakvies
ti į aukštutinę svetainę, kur 
buvo paruoštas puikus ban
ketas. ' Banketui maistą pa
rūpino ir paruošė apskri
ties sekretorė draugė U. 
Paich. Prie stalų patarna
vo nenuilstanti darbuotoja 
S. Monskienė, M- Imbrasie- 
nė ir Ona Remeikienė (da
bar Miliauskienė). Banke
tui užsibaigus, visi linksmi 
skirstėsi namo ir tarp savęs 
kalbėjosi apie būsiantį LDS 
seimą.

J. Miliauskas

Kearny, N. J. ,
Mary Vitkus prieš kiek 

laiko netikėtai smarkiai su
sižeidė ranką. Ranka su
gipsuota.

Nepaisant to,, jinai žada 
šį sekmadienį vykti į Bal- 
timorės pikniką.

Kiek girdėt, ir daugiau 
laisviečių iš New J e r s e y 
valstijos žada vykti į Balti- 
morės pikniką. Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler 
jau turi važiuotojų pilną 
automobilį. Rep.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penki., birželio (June)' 22, 1962

ke- 
nė

ko-

Lawrence, Mass.
Broadway gatvėje įvyko 

didelis gaisras. Sako, kad 
Birželio 4 d. įvyko 6 kuo-1 nuostoliai yra $250,000. Ge- 

pos susirinkimas, kuris bu- sinant gaisrą 31 ugniaąe- 
vo gana trumpas. Pamatinė sys susižeidė, šešios šęĮlįVįoę 
priežastis bene bus tik ta, liko be pastogės. Apačioje - w • • ’i • i 1 1 1 • • _ M-- - _

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo

kad susirinkimus lankan
tieji nariai prarado ener
giją ir sveiką norą kad ir 
mažai pasidarbuoti kuopos 
gerovei- Į kuopos susirinki* 
mus labai mažas skaičius 
narių teateina, o kurie ir,, 
ateina, tai be energijos, 
ūpo, neima jokio dalyvumo 
apkalbėti, apsvarstyti kuo
pos ir visos organizacijos 
reikalus, o jų yra daug ir 
svarbių. Štai naujų narių 
prirašymas, tai vienas iš 
svarbiausių darbų, o mūsų 
kuoopa jau per kelerius me
tus nėra įrašiusi naujų na
rių. Tik žiūri į kuopos ko
mitetą, kad jis viską atlik
tų, ir kartais priekaištauja, 
kad jis jokių pasilinksmini
mų, pramogų nesuruošia. 
Komitetas visados yra pa
siruošęs ką nors suruošti, 
bet kad iš narių negauna 
reikiamos pagalbos, tai pats 
vienas komitetas neturi tiek 
spėkų bet kokiai didesnei 
sueigai suruošti. Čia visų 
organizaciją įvertin ančių 
narių pareigos.

Finansų sekretorė prane
šė, kad šį mėnesį nėra ligo
nių. Tai buvo linksma ži
nutė!

Keletas narių yra pasili
kusių su duoklių mokėjimu. 
Būkite geri, patys sau ir 
prie artimiausios progos 
prisiminkite duoklių mokė
jimą.

Sekamas LDS 6 kp. su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, liepos 2 d., Lietuvių sve
tainėje, 315 Clinton Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi prašomi dalyvauti.

Onyte Wellus, f in. sekr.

buvo biznio įstaiga, o žmo
nės gyveno viršuje, tai nie
ko nespėjo išsinešti — vis
kas jų sudegė.

Yra sumanyta parduoti 
kalėjimą, kuris randasi ant 
Hampshire gatvės. Čia bu
vo laikomi tie, kurie nuteis
ti iki metų kalėjimo, dau
gumoje alkoholikai. Jeigu 
kalėjimą parduos, tai kali
niai bus gabenami į'Salem, 
Mass.

Joan Chuladaitė, dukra 
Jono ir Birutės Ghuladų, 
apsivedė su Allan Hatfield. 
Tai antra B. A. Chuladų 
anūkė. Jaunieji išvyko pra
leisti medaus mėnesį. Lin
kiu jiems daug laimių.

Scranton, Pa.
Saugios važiuotės biuras 

iš Harrisburg, Pa., praneša, 
kad 3,035 neteko leidimų ope
ruoti mašinas dėl stipinė
jusios sveikatos: daugiausia 
dėl susilpnėjusio regėjimo. 
Prieš porą metų mūsų vals
tijoj buvo pravestas potvar
kis, kad kiekvienas mašinos 
operuoto jas turi pristatyti 
gydytojo paliudijimą apie 
sveikatos stovį. Gal tai ir 
gerai, kad neatskiriantieji 
spalvos bei su kitais akių 
susilpnėjimais vairuoto j a i 
nesudarytų pavojaus, ypač 
miestų gatvėse, kur daug 
mažų vaikučių bėgioja. Bet
gi apdraudų ko m p a n i j ų 
pranešimai parodo, kad 
ant kelių daugiausia 
nelaimių įvyksta dėl jau
nuoliu kaltės, kurie kaip 
patrakę skriste skraido 
liais, neprisilaikydami 
jokių saugos potvarkių.

Palietė širšių lizdą
Drew Pearsonas savo

lumnoj suminėjo, kad Lack
awanna ir Luzerne pavie
tuose Mafia (slapta teroris
tų ir gemblerių šaika) tu
ri nemažai susižinojimo su 
valstijine ir vietine policija. 
Oi, koks tai įžeidimas vals- 
tijinės policijos (state troop
ers) ir vietinės; koks pakilo 
alasavojimas, kad net grau
du pasidarė! Bet štai keli 
žinomi faktai- Ne prieš ka
žin kiek metų palei Hershey 
miestelį valstijinė policija 
buvo įsi t a i s i u s i slastus 
(“trap”) važiuojančius 
gaudyti: kad ir už ma
žiausią dalykėlį areštuoti 
ir nugabenti pas taikos 
teisėją (“justice of the 
peace”), kuris uždėdavo pi
niginę bausmę. Užsimokė
jai ir važiuok sau. Bet kar
tą vienas toksai “areštan- 
tas” atsisakė mokėti pini
gais, bet banko čekiu. Su 
tuo iškilo ir skandalėlis, ku
rį greitai užčiaupė. Pasiro
dė, kad taikos teisėjas nu
baustųjų pinigais dalijosi 
su policistais.

O kaip čia seniai Reading, 
Pa., FBI turėjo įsimaišyti į 
gemblerių lizdus ir šiek tiek 
apvalyti. O kur gi buvo vie
tinė ir valstijinė policija, 
kad po savo nosimi nematė 
gemblerių lizdų?

Panašus nuotykis kiek 
anksčiau atsitiko ir Potts- 
villės miestelio apylinkėje, 
kur surado gemblerių liz
dus, ir ne vietinė policija, 
bet FBI. Taip jau dar nė
ra pamirštas Apalachin, N. 
Y., Mafijos sambūrys 1959 
metais. Vieną dalyvį štai 
tik išdeportavo net iš Ka
lifornijos į Italiją, o kitas 
Kingston, Pa., stovi ant de
portacijos sąrašo. Na, ir 
girtis, kad mūsų valstijos ir 
vietinė policija — pati ge
riausia visoje šalyje, kaip 
kad valstijos policijos ser- 
žentas John Harrington aną 
dieną pasigyrė policijos 
sambūry mūsų mieste, ir 
kartu iškoliodamas Drew 
Peorsoną, tai tiesiog žiop
la, nepasakius blogiau.

Sučiupo žmonos žudiką
Praėjusio sausio 21 dieną 

Stroudsburgo miestelyje tū
las artistas, skulpto r i u s, 
Edward H. Maps, kilęs iš 
Passaic, N. J., parkirto sa
vo žmoną iki netekimo są
monės, sofoje apklostė divo- 
nais savo šešių mėnesių 
dukrytę ir dešimtyje vietų 
padegė savo butą. Ugnia
gesiai greitai pribuvę užge
sino gaisrą, moteriškę nu
vežė į ligoninę., kur ji mirė 
neatgavusi sąmonės, o mer
gaitę rado jau uždususią.
Bet piktadarys paspruko ir žmogžudystes. Iš aprašymo 
iki šiol FBI jo ieškojo, bet duodasi suprasti, kad tai 
visgi pasisekė surasti, ir da- pakvaišėlis, o niekas dau- 
bar turės atsakyti už dvi giau. L V.

miamės 
griebėsi 
orlaivių 
chemi- 
miglą.

Miami, Fla.
Medflies—fruit killer

1956 metais mūsų saulėtą 
Floridą buvo užpuolusios 
nuodingos musės, truputį 
kiek mažesnės už papras
tas namines muses. Tačiau 
jos buvo baisiai nuodingos, 
ypač užnuodino orin č i ų 
(apelsinų) sodus ir kitokius 
visokius vaisius. To dar ne
užteko, tos nuodingos mu
sės siautė ir po 
miestą. Valstija 
priemonių, ir iš 
švirkštė nuodingus 
kalus, panašius į
Nuodingom musėm buvo 
prastas gešeftas, nes jos 
nuo nuodingų chemikalų 
turėjo žūti. Bet nuo tokių 
nuodingų chemikalų buvo 
pažeista daug visokių bran
gių ir naudingų paukščių.. 
Apart to, pakenkė ir žuvu
kėm ežeruose ir upėse. Pa
kenkė ir skalbiniams, ir 
automašinų maliavoms. At
sikratymas tokių šėtoniškai 
prastų, nuodingų musių 
ėmė daugiau metų laiko. 
Nuostolių buvo pridaryta 
apie 10 milijonų dolerių, 
tiek spauda paduoda.

Birželio 15 d. spaudoj pa
skelbta, kad ir šiemet pa
sklido tokios pat nuodingos 
musės per visą Dade ap
skritį ir Miamės miestą. Su
mobilizuota 80 vyrų, kurie 
pradėjo savo darbą nuo 
birželio 18 dienos. Kokios 
bus pasekmės, parašysiu 
kai visas tas darbas bus 
baigtas. Dėl viso ko pri- 
siunčiu redakcijai ir tos 
piktos muselės atvaizdą, 
kaip ji atrodo.

V. J. Stankus

Birželio 9 d., Maple Par
ke, įvyko pirmvedybinis po
kylis J. Milvido, J. M. Mil- 
vidų sūnaus, kuris 24 d. ap
sives su lenkų tautos mer
gina Caralin Gulanafskaite. 
Žmonių dalyvavo skaitlin
gai.

J. Milvidas ir jo mylimoji 
gelbėjo darbu mūsų paren
gimuose. Linkiu jauniems, 
daug laimių.

Sunkiai buvo susirgęs D. 
Bulauka, gyvenęs 68 Rus
sell St., No. Andover, Mass.

Buvo išvežtas į ligoninę 
ir skubiai padaryta opera
cija. Dabar jau randasi na
mie, laipsniškai sveiksta.

Aš, mano žmona, A. M. ir 
J. Chuladai aplankėme Da- 
mininką. Radome jau atsi- 
kėlusį iš lovos. Linkime 
gVėitai pasveikti.

‘ Nusivylė nuvykęs 
į Portugaliją

1961 metais čia gyvenęs 
portugalas, kurį gerai pa
žįstu, pasiturįs, tvirtas ka
talikas, nusisprendė vykti į 
“savo tėvynę Portugaliją”. 
Pardavė namą ir su šeima 
išvyko.

Dabar mieste sutikau jį 
ir pasikalbėjome. Maniau, 
kad gal jis atvyko į sve
čius. Bet pasirodo, kad 
vykimu į Portugaliją labai 
apsiriko. Ten buvo nusipir
kęs namą, žemės plotą dar
žovių pasisodinimui. Sakė, 
kad paliko nepardavęs, nes 
turėjo skubiai išvažiuoti...

Jis pasakojo, kad Portu
galijoje žmonės baisiai var
gingai gyvena. Daug vaikš
to basų, apdriskusių, alka
nų. Dirbančiųjų yra labai 
mažos algos. Vargas ir 
skurdas labai dielis...

Jis mano, kad ir ten ko
munistai laimės, nes jauni
mas kelia protestus prieš 
fašistinį režimą. Sakė, kad 
senimas įbaugintas, bet ir 
jo tarpe girdisi balsai, kad 
palaikys jaunimą, kada bus 
reikalas. Fašistų valdžios 
šnipų visur pilna, bet var
gas ir skurdas stumia žmo
nes į kovą.

Taigi, jis pasidarė sau la
bai daug nuostolių. Sakiau 
jam, kad kur tik fašistai 
buvo įsigalėję, ten žmonės 
baisiai vargo, fašistai per
sekiojo, bet fašistai neišsi
laikė. Tas buvo daugelyje 
kitų šalių, tas bus ir Portu
galijoje.

S. Penkauskas

St. Louis, —E. Voight, 20 
metų amžiaus, į metus pa
gimdė dvejis dvynukus. Da
bar gimė du berniukai, o 
1961 m. liepos 3 d. gimė dvi 
mergaitės.
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Grįžęs Tarybų Lietuvon Drąsutis Šova 
pasakoja apie Ameriką ir Lietuvą

(Pabaiga)
Legalizuota vagyste 1

.jivi

žmogų JAV slegia tačiau 
ne vien tik tokie kapitaliz
mo reiškiniai, kaip nedar
bas, bet ir pati kapitalizmo 
esmė, kapitalistinės san
tvarkos filosofija. Tai san
tvarka, paremta besaikiu 
tmogaus egoizmu ir kito 
žmogaus išnaudojimu. Tai 
legalizuota vagyste, plėši- 
icavimas. Vagiama darbi
ninką samdant, vagiama 
prekę parduodant, vagiama 
patarnavimą suteikiant.

Neseniai Amerikoje buvo 
toks atsitikimas. Neturtin
gų tėvų vaikas įkrito į ka
samą šulinį ir buvo užgriū
tas. Subėgo kaimynai vai
ką gelbėti, buvo pašauktas 
gydytojas suteikti pirmąją 
pagalbą- Gelbėjimo opera
cija užtruko visą naktį, ir 
vaikas buvo išgelbėtas. Ta
čiau gydytojas pateikė tė
vams kelių šimtų dolerių 
sąskaitą. (Man atrodo, kad 
apie tūkstantį dolerių, bet 
bijau suklysti). Tėvai nepa
jėgė mokėti. Kilo skanda
las. Buvo kreipiamasi į gy
dytojų sąjungą. Gydytojų 
sąjunga pareiškė, kad gy
dytojas turi teisę prašyti 
tiek, kiek jis nori. Ir aki
plėšiškumas ! Aš asmeniš
kai nematau skirtumo tarp 
lupikaujančio gydytojo ir 
kitos rūšies sukčiaus, pri
vatininko. Skirtumas tik 
tas, kad už vieną apiplėši
mo formą kapitalistinėje 
santvarkoje baudžia, o už 
kitą — ne.

Kitas pavyzdys. Kaip ga
li galvojantis žmogus ir dar 
tikintis (Amerikoje daug 
tikinčių ir tuo labai di
džiuojamasi) toleruoti mokė
jimus kapitalistams-ferme- 
riams už nesėjamą plotą, 
kuomet pusė pasaulio dar 
beveik badauja. Kai suži
noma, kad ypatingo neder
liaus atvejais žmonės pra
deda iš bado mirti, bėgama 
melstis. Ar bereikia dides
nio kuriozo? Ir tokie įvy
kiai vyksta sistemoje, kuri, 
kaip teigia kapitalizmo apo
logetai, yra pasiekusi aukš
čiausią tobulumo laipsnį. 
Aš nepajėgiau tikėti, kad 
tikrai žmogus nieko tobu
lesnio negali sukurti. Su
tikti, kad kapitalizmas — 
tai geriausia, ką žmogus 
gali sukurti, man atrodo, 
tolygu prarasti pasitikėji
mą žmogumi, jo sugebėji
mais, jo kilnumu.

Reikalingas planavimas
Argi galima šiandien to

leruoti anarchiją gamyboje, 
kuomet yra visos sąlygos 
tikslingai planuoti? Juk tik 
planuojant galima išvengti 
nedarbo, tik planuojant ga
lima išvystyti aukštus ūkio 
augimo tempus. Kapitaliz
mas tačiau atsisako pla- 
nuot, kadangi tai reikštų 
galą privačiai gamybos 
priemonių nuosavybei. Iš 
kitos pusės. Nejaugi vien 
tik žmogaus beribiu egoiz
mu ir nedarbu gali remtis 
visuomeninė s a n t varka? 
Man atrodo, kad kiekvie
nas, kuris su šita teze su
tinka, netiki savimi, kaip 
žmogumi. Netiki savo va
lia, pareigingumu, savi
tvarda-

Aš negalvoju, kad tie da
lykai yra lengvai išspren
džiami, bet tikiu, kad jie 
išsprendžiami. Daugiau ne
gu tikiu. Aš Tarybų Lietu
voje jau beveik metai ir 
matau, kad Tarybų Sąjun

goje šiuo atžvilgiu jau labai 
daug padaryta. Darbo dis
cipliną čia stengiamasi ne 
•išui viršaus — botagu pri
mesti, bet apeliuojant į 
žmogaus sąmoningumą, są
žiningumą. Maži nusikalti
mai čia nėra baudžiami 
sunkiomis kalėjimo baus
mėmis, bet sprendžiami 
bendradarbių. Stengiamasi 
žmogui nurodyti jo klaidą, 
jį sugėdinti. Siekiama, kiek 
tai yra galima, žmogų ne 
bausti, bet jį auklėti.

Nauja pažiūra į žmogų
Tarybų Sąjungoje yra vi

siškai kita pažiūra į žmogų, 
negu kapitalistiniuose kra
štuose. Čia žmogus yra gy
venimo centras. Jo gerovės 
pakėlimas yra čia žmogaus 
veiklos tikslas. Gi kapita
listiniuose kraštuose žmo
gus tik priemonė pelnams 
gaminti. Jei, besivaikant 
pelnų, atsitiktinai pakyla ir 
žmonių gyvenimo lygis — 
gerai, jei ne, tai dėl to nie
kas nesijaudina. Gal šian
dieną jau nebeteisinga sa
kyti “niekas nesijaudina”. 
Atsiradus socialistinei san
tvarkai, valdančios klasės 
kapitalistiniuose kraštuose 
yra priverstos jaudintis, 
yra priverstos į daugelį 
faktų, į kuriuos anksčiau 
būtų nekreipusios jokio dė
mesio, reaguoti. Negali bū
ti jokios abejonės, kad jei 
ne komunizmas, tai kapita
lizmas šiandien būtų daug 
bjauresnė santvarka, negu 
ji yra dabartiniu metu.

Koktu man darėsi 1958 
metais klausantis viceprezi
dento Niksono rinkiminės 
kalbos, kurioje jis, lyginda
mas kapitalizmą su socializ
mu, teigė, kad tik kapitalis
tinė santvarka suderinama 
su žmogaus taurumu (hu
man dignity). Didesnio ab
surdo negali būti. Aš jo 
teiginiui paremti nerandu 
nė vieno argumento. Prie
šingai, galėčiau pateikti 
daugybę faktų, liudijančių, 
kaip kapitalizmas luošina, 
žlugdo žmogų. Jeigu Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
nori padaryti karjerą, pra
simušti, turi imtis kokio 
nors biznio. Tai reiškia, tu
ri apgaudinėti, sukčiauti, 
išnaudoti, turi prarasti są
žinę. Arba, jeigu tu dirbi 
gamykloje, ar kur kitur, tai 
kapitalistas iškratys iš ta
vęs tavo nuomonę, princi
pus, savigarbą, įsitikinimus, 
tai, kas vadinama žmogiš
kąja verte. Turi tapti pa
klusniu įrankiu. Kitaip— 
liksi be darbo.
Tokie kapitalizmo dėsniai

Visa tai yra ne dėl to, 
kad vienas kapitalistas bū
tų kietesnis, gobšesnis, ki
tas sukalbamesnis.. Viską 
diktuoja kapitalizmo dės
niai. Kapitalistas yra daž
nai konkurencijos verčia
mas atleisti silpnesnį dar
bininką, jis visiškai neatsi
žvelgia į tai, kiek jis. burnų 
turi išmaitinti. Jei jis to 
nedarys, kapitalistas, greit 
nustos būti kapitalistu. Ar 
tokia sistema gaji būti su
derinta su žmogaus tauru
mu? Ar tokią sistemą žmo
gus gali toleruoti?

Atvažiavau čia ir nesigai
liu. Jau daug ką spėjau pa
matyti, susidaryti savo nuo
monę. Buvau gamyklose, 
kaime. Iš viso Lietuva 
man sudaro gerą įspūdį. 
Aplankiau “savo” ūkį- Ten, 
kur mes pavasarį išvažiuo
ti negalėdavome, įrengti as
faltuoti keliai, įvesta elek

tra. Kaime daug dviračių, 
motociklų, radijo aparatų, 
naminio drabužio nesimato. 
Ūkininkai dirba daug trum
pesnes valandas. Aš ūkio 
sąlygas gerai žinojau, tai
gi žinau su kuo lyginti.

Pas mus ūkyje bernas 
dirbdavo nuo saulės iki sau
lės iki saulės 7 dienas sa
vaitėje, kas antrą sekma
dienį turėjo laisvą. Kai ku
rie žmonės jau daug ką už
miršo.

Ko yra, o ko trūksta
Šiaip tai aš nustebau, pa

matęs pas daug ką moder
nius baldus, skalbimo ma
šinas, elektrines skutimo 
mašinėles. Tie visi daiktai 
labai nebrangūs; kas bran
gu, tai moteriškos šilkinės 
kojinės, batukai, kai kurie 
megztukai. Iš viso, žmonės 
labai gerai apsivilkę. Ma
tosi ne tik geras apsivilki
mas, bet net elegancija.

Man patinka Vilnius. Gal 
todėl, kad aš čia labai ge
ram rajone gyvenu, pačia
me centre. Palyginti su 
Kaunu Vilnius turi dau
giau naujų gražių pastatų.

Kas man dar patinka Vil
niuje, tai kavinės. Man jos 
visos labai gražios, ir mais
tas man labai patinka. Deš
relės ir pyragaičiai man čia 
daug skanesni, negu JAV. 
Aš visiems pasakoju, kad 
tokių Amerikoje nevalgiau.

Žinoma, kavinės, dešrelės, 
pyragaičiai bei moteriškos 
kojinės, tai viskas smulk
menos. Ir aš ne dėl to at
važiavau į Lietuvą. Aš tu
rėjau sunkumų JAV, bet 
juos būtų buvę galima nu
galėti. Aš išvažiavau dėl 
principo. Man atrodo, kad 
kapitalizmas negali būti 
priimtinas inteligentui žmo
gui. šiais laikais reikia 
planuoti, reikia tvarkyti, 
reikia parūpinti ir silpnam, 
negabiam žmogui darbo. 
Kapitalizmas nepajėgus tai 
padaryti.

Apie lietuvius užsienyje
Gyvendamas Tarybų Lie

tuvoje, susitinku kai ką iš 
senų pažįstamų. Jie klau
sinėja, kaip gyvena lietu
viai - emigrantai Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Ke
liais žodžiais sunku, žino
ma, į šį klausimą atsakyti. 
Emigrantai yra įvairūs. 
Dauguma lietuvių emigran
tų atvyko į JAV prieš pir
mąjį pasaulinį karą, kiti 
buržuazijos valdymo me
tais. Daugelis jų buvo ma
žamoksliai. Gavo jie sun
kiausius ir nešvariausius 
darbus, apsigyveno bloguo
se rajonuose. ( Jie kūrė savo 
organizacijas, kovojo. Iš jų 
tarpo išaugo eilė pažangių 
veikėjų.

Emigrantų . gerokai pa
gausėjo po antrojo pasau
linio karo. Naujieji emi
grantai prie senųjų nepri
tapo. O ir jų pačių tarpe 
nėra vienybės. Egzistuoja 
įvairios partijos. Bet dau
giausia kivirčų — dėl as
meniškumų, iš pavydo. Vie
nas uždirba daugiau, kitas 
mažiau, vienas sugebėjo 
atidaryti karčiamą, kitas— 
ne. Štai ir pagrindas pavy
duliauti, nesutarti.

I Naujosios emig racijos 
tarpe nemaža buvusių bur
žuazinės Lietuvos veikėjų. 
Ir čia, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, jie bandė užimti 
vadovaujančius postus. Bet 
sutiko griežtą senųjų lietu
vių emigrantų pasipriešini
mą.

Savo sudėtimi naujoji 

emigracija labai įvairi. Yra 
žmonių, kurie nusikalto 
Lietuvos liaudžiai, susitepė 
rankas hitlerinės okupaci
jos metais. Tokie žmonės 
nekenčia dabartinio Lietu
vos gyvenimo ir jį šmeižia. 
Yra emigrantų, kurie džiau
giasi, gavę bet kokį darbą 
ir nesikiša į politiką.

Tėvynės meile
Bet emigracijoje yra 

žmonių, daugiausia iš inte
ligentų tarpo, kurie myli 
Lietuvą, bet nesupranta jo
je vykstančių apsikeitimų. 
Jie savo laiku pasidavė an
titarybinei propagandai, ir, 
bėgant vokiečiams, pabėgo 
kartu su jais, atsidūrė už 
Atlanto. Tie žmonės per
gyvena skaudžią tragediją. 
Jie ir dabar nusiteikę pat
riotiškai. Pasinaudo darni 
tais jų patriotiniais jaus
mais, o kartais ir sunkia 
kai kurių materialine padė
timi, tam tikri JAV sluoks
niai bando pagauti juos ant 
savo meškerės, panaudoti 
antitarybinei propagandai. 
Kai kada jiems ir pavyksta 
tai padaryti. Aš manau, 
kad šiuos emigrantus mes 
turėtume labiau suprasti, 
neatstumti jų, palaikyti 
glaudesnius ryšius.

Lietuva šiandien smar
kiai žengia į priekį. Bet 
yra čia dar ir negerovių, 
taip pat ir neteisybės, gob
šumo, sukčiavimų, trūku
mų. Pasigirsta kartais pri- 
męs kokio nors nacionalis- 
tėlio balsas, bandąs kiršin
ti įvairių tautybių žmones. 
Visos tos negerovės — bur
žuazinės praeities paliki
mas. Matau taip pat, kad 
su šitomis negerovėmis 
veiksmingai kovojama. Ma
terialinis gyvenimas kas 
dieną gerėja. Opiausia 
problema, — butų proble
ma, bet ji sprendžiama ir 
palyginti greitu laiku bus 
išspręsta.

Komunizmo statyba vyks
ta sparčiai. Kiek mano jė
gos leis, stengsiuos ir aš 
prie šios statybos prisidėti.

Drąsutis Šova

Baltimore, Md.
Sparrow Point miestelyje 

Bethlehem Steel Co. vėl pa
leido iš darbo 4,000 darbi
ninkų. Jau pirmiau paleido 
3,000 ir apie tai buvo “L” 
rašyta.

Sulaukęs 85 metų am
žiaus, mirė Mikalajūnas. 
Baltimoriečiams lietuviams 
gerai žinomas, nes seniau 
buvo duonkepys. Paliko liū
desy žmoną, du sūnus, dvi 
dukteris. Turėjo gražią vie
tą prie vandens. Seniau 
progresyviai pas jį laikyda
vome piknikus. Vėliau mums 
vietos nedavė, sakė, kad fa
šistiniai elementai ir kata
likų vadovybė jam draudžia.

Bendrai buvo sukalbamas 
žmogus. Jam teko dalyvau
ti Rusijos - Japonijos kare 
1904-1905 metais. Dažnai 
apie jį pasakodavo.

Sekmadienį, birželio 24 d., 
Slovak National Home Par
ke įvyksta “Laisvės” meti
nis piknikas. Dalyvaukite 
visi- Bus graži koncertinė 
programa ir svečių iš kitų 
miestų. Jonas

Daugiau įvairių, parengi* 
mų Laisves naudai.

i i i ..................  ■ ... .........................,
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Cleveland, Ohio
C.L.M. klubas rengia pie- 

tus-pikniką. Įvyks šeštadie- 
iį, birželio 30 d., LDS patal
pose. Prakaituoti nereikės, 
nes svetainė vėsi. Kaina 
pietums, kaip visada, priei
nama.

Prašome draugių ir 
draugų dovanoti kas ką ga
lite žaidimui. Visus ir visas 
kviečiame dalyvauti.

Įvyko Meno choro susi
rinkimas. Buvo išduotas 
raportas iš atsibuv u s i o 
gerai pavykusio koncerto. 
Gautas pakvietimas iš Chi- 
cagos į ateinantį rudens pa
rengimą. Nutarta tas ap
svarstyti sekamame susi
rinkime. Gauta iš Brookly- 
no Aido choro jubiliejaus 
koncerto programos knyga. 
Labai gražiai padaryta.

Liepos 14 d. choras turės 
pagerbimo banketą. Tada 
bus aptarta, kada pradėsi
me dainų pamokas.

S. A.

Chester, Pa.
i Birželio mėnesį įvyko V. 

L. pašalpinio klubo susirin
kimas. Iš raportų paaiškė
jo, kad aštuoni nariai ser
ga. Vieni mažiau, kiti dau
giau. Vėlinu visiems pa
sveikti.

Miršta mūsų kartos lie
tuviai. Mirė trys klubo na
riai: Kazys Beniušis, Juo
zas Gabalas ir Jonas Fini- 
gen. Užuojauta jų šeimoms 
ir giminėms.

Birželio 3 d. LLD 133 
kuopa, Camden, N. J., buvo 
surengus pikniką. Įvyko 
pasekmingas. . Skaitlingai 
atsilankė Philadelphijos lie
tuviai. Manau, kad rengė
jams liks ir pelno. Būtų ge
rai, kad dažniau surengtų 
tokių piknikų.

Bušo tikietai važiavimui 
į “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 
24 d., Baltimore, Md., gerai 
platinasi. Jeigu kas dar ne
turite, tai įsigykite. Visi 
važiuosime linksmai laiką 
praleisti.

Aplankiau draugus J. ir 
E. Bekampius, 147-13th St., 
Avalon, N. J. Jie dirba, kad 
stubą ir parką prirengus 
vasarotojams, kurių kiek
vieną vasarą atvyksta.

Jų namas ir parkas yra 
arti Atlanto vandenyno. 
Žmonės jau maudosi, gėrisi 
puikiu vandeniu.

Bekampiai sakė, kad ruo
šia šio sezono didelį atida
rymą, kuris įvyks liepos 1 
d. Laukia svečių iš plačios 
apylinkės. Pataria svečiam 
pasiimti maudymosi kostiu
mus, nes pas juos geriausia 
proga maudytis Atlanto 
vandenyne.

A. Lipčius

EASTON, PA.
Mirė C. Aimanas

Po 18-kos mėnesių sun
kios ligos mirė C. Armanas. 
Sulaukė 83 metų amžiaus. 
Į šią šalį atvyko 1906 me
tais. Buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje. E as tono ir apy
linkės lietuviams buvo gerai 
pažįstamas. Buvo draugiš
kas, skaitė “Laisvę” ir kitą 
spaudą-

Paliko liūdesy žmoną, sū
nų ir tolimesnių giminių, 
taipgi apsčiai draugų. Lai
dotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius Jonas Katinis. Žmor 
nių daug lankėsi. Ilsėkis 
amžinai ! • Šeimai ir gimi
nėms užuojauta. L. T.

PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, birželio 

24. dieną, mylintieji vykti į 
Baltimore j rengiamą “Lais
vės” paramai pikniką būki
te 9 vai. ryte prie 1144 N. 
4th St. ir Girard Ave. Prieš 
10-tą vai. prie 143 Pierce 
St. South pusėje. Nesivė- 
luokite, būkite laiku, anks
čiau nuvažiuosime, bus dau
giau laiko pasilinksmiimui. 
Įsigykite tikietus pas Šmi
tienę, Žalnieraitienę, Turei- 
kienę, Merkį, Kazlauską ar 
Puodį.

Tarybų Lietuvos “va
duotojų” yra įvairių. Phi- 
ladelphijoje yra “Žemaičių 
taryba,’’ kuri sako, kad Že
maitija esanti “Lietuvos ko
lonizacijoje,” ir jie kovoja 
už Žemaitijos išlaisvinimą. 
Jie visos Tarybų Lietuvos 
nepripažįsta, kitos Lietuvos 
sritys jiems nėra Lietuvos 
dalimi ir ten lietuviai ne
gyveną. Jų supratimu, tik 
Žemaitija tikra Lietuva.

Jie leidžia lapelį su že
maitiška kalba. Tokios kal
bos bei rašybos kiti Ameri
kos lietuvių laikraščiai ne
vartoja.

Juokdarių yra įvairių. 
Lapelyje sumini rusinimą 
lietuvių Vilniuje, bet nepri
mena lenkų valdymo laikų 
bei Klaipėdos, kur lietuvių 
kalba buvo mažai girdima- 
Praleidžia turistų, viešėju
sių Vilniuje, Klaipėdoje, pa
sakymus, kad lietuvių kalba 
mokyklose viešpatauja.

Draugas J. Stasiukaitis 
geras “Vilnies” rėmėjas. 
Mažai yra mūsų tarpe pen
sininkų, kurie su nemaža 
auka paremtų spaudą. Sta
siukaitis gi remia ir “Lais
vę,” bet jo didesnė pažintis 
su vilniečiais. Išdirbęs 30 
metų naktimis kepėju, netu
rėdamas progų dalyvauti 
s u s i r inkimuose, parengi
muose, dabar lanko susirin
kimus, parengimus, prisidė
damas prie palaikymo mū
sų judėjimo.

Tymsterių lokalas 470-tas 
suruošė banketą savo prezi
dentui, einančiam per 25 
metus tas pareigas. Svečių 
dalyvavo 850, pasimokėda- 
mi po $25. Banketo pelnas 
paskirtas Deboran ligoni
nei, Hills, N. J.

Bankete kalbėjo Hoffa, 
sakydamas, kad unijos su- 
v a r ž ytos įvairiais įstaty
mais. Ir tie įstatymai ne 
mažėja, bet didėja. Darb
davių geriausias įrankis — 
teismai. Ragino rinkti 
v a 1 d i n inkus, prielankius 
unijiniam judėjimui-

Philadelphijoje ant kiek
vienų keturių tūkstančių 
gyventojų yra vienas poli- 
cistas. Daromi planai pa
statytą dar 400 naujų poli- 
cistų geresnei piliečių ap
saugai- Miestas turi penkis 
tūkstančius uniformuotų 
ir nemažą skaičių slaptųjų 
policistų. Bet piktadarysčių 
skaičius didėja.

Birželio mėnesį tūkstan
čiai jaunuolių baigia mo
kyklas. Teko dalyvauti vie
noje iškilmėje, kurioje 403 
vaikinai ir merginos gavo 
diplomus. Iškilmės buvo 
gražios, tėvai, giminės gė
risi baigusiais mokslą.

Per Allegheny kalnus ir 
Laurel bus kasamas tune
lis keturių linijų, lėšuos 20 
milijonų dolerių. Darbą bai
gus senas tunelis bus užda
rytas, taisomas aut keturių 
linijų pločio. Valstijos pi
liečiai kelią protestą, kad 
dyiėjų linijų į abi puses va
žiavimas sukelia nelaimių.

Naują iškasus ir senąjį^pa/ 
taisius, bus jų išvengta.

Gegužės sausra ūkinin
kams davė nemažai susirū
pinimo. Bet birželio lietus 
ūkininkus pralinks mino. 
Mieste kai kuriose vietose 
skiepai buvo vandens už- 
semti. Gatvės žemesnėse 
vietose paplūdusios. Bet 
medeliai ir pasėliai atsigai
vino.

Tūkstančiai jaunuolių, 
baigusių mokyklas, padi
dins bedarbių eiles. Darbų 
gavimas sunki problema. 

Valdininkai nusistatę prieš 
35-kių valandų darbo sa
vaitę- Yra tėvų, dirbančių 
nepilną laiką, jų įplaukos 
mažėja, išlaidos didėja. 
Baigusieji mokyklas dirbtų 
dalį laiko, bet maža dal^s 
darbą gauna.

Šiais metais gauta 7 nau
ji nariai į LLD 10 kuopą. 
Kuopiečių užduotis kuopą 
narių skaičiumi didinti. Iš
važiavimuose, sueigose pa
kalbinkime tuos, kurie dajx 
nepriklauso, įsirašyti. Šių 
metų knyga vertinga, dide
lė su tvirtais apdarais, pa
traukianti skaityti. A

Worcester, Mass.
žinia ir širdinga padėka
Julijos Jusienės gyvybei 

užgesus birželio 11 d. |9 vai. 
ryto Memorial ligoninėje, 
atsibuvo laidotuvės birže
lio 13 d. iš P. Karaliaus šer
meninės į Vilties kapines. 
Nors biskį lynojantis oras, 
nepaprastai skaitlingai su
sirinko palydovų atiduoti 
paskutinį Julijai patarnavi
mą, nes jas mirtis lyg stai
ga, netikėtai įvyko. J i per 34 
metus gyvendama šianį£ 
mieste, maloniu savo būdu, 
padirbėdama draugijų paflf 
rengimuose, susidarė sau 
didelį skaičių draugų ir 
draugių; prigulėjo prie 
LDS 57 kp. nuo pat org. įsi
kūrimo. Ji mėgo skaityti 
pažangius laikraš č i u s — 
“Laisvę” ir “Vilnį”. Julija 
buvo stropi darbininkė: 
dirbtuvėse, namie ir dėl 
draugijų nuoširdžiai dirbo.

Paliko vienatinę dukrą 
Evelyn Česnienę, jos vyrą 
William, anūką Richard, ir 
mane. Drauge išgyvenome 
virš 26 metus. Jos liga buvo 
aukštas kraujo spaudimas 
ir inkstų sugedimas, nege
rumą jautė ilgesnį laiką, o 
sunkiai liga pakankino tik 
7 dienas iki užgesino jos 
gyvybę.

Širdingiaus i ą padėką 
reiškiu visiems užtarėjau^ 
šioje mano labai liūdnoje 
valandoje, už taip gražias 
gėlės prie jos karsto, gimti
nių, draugijos ir kaimynų, 
už prisiųstas užuojautos 
kortas, jų tarpe ir jauno
sios kartos draugų Richard 
ir Irene Janulių. Ačiū vi
siems už taip skaitlingą 
palydovų susirinkimą. Ačiū 
laidotuvių direktoriui P. 
Karaliui už taip malonų ir 
tnkamą laidotuvių tvarky
mą. Ačiū M. Sukackienei už 
pasakytas tinkamas jaut
rias kalbas šermeninėje ir 
ant kapinių. Ačiū šeiminin
kėms už parūpinimą vi
siems palydovams užkan
džių, sugrįžus nuo kapinių 
į Liet. salę. Gausi simpati
ja daug palengvina šį tra
gišką man liūdesį.

Dar kartą ačiū visiems.
Dominikas G. Jusiųs

Priimkite, mielas draugi 
ir mūsų širdingiausią juių^s 
užuojautą šioje gilaus liū
desio valandoje. Linkime 
ištvermes jį pergyventi.

“Laisves” Redakcija



Trakų muziejuje
'rt&kai — vienas iš įdo

miausių ir gražiausių mūsų 
respublikos kampelių. Žyd
ri ežerai, žalumoje skendin
čios salos, vandenyje tarsi 
veidrodyje besipuikuoj a n - 
čios pilys kiekvienais metais 
čia atvilioja tūkstančius tu
ristų ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš visų broliškų respubli
kų, liaudies demokratijos ir 
kitų užsienio šalių.

Trakų istorinio muziejaus 
darbuotojams teko gerokai 
padirbėti, besiruošiant šia
me sezone tinkamai sutikti 
svečius. Gegužės šventėms 
atidaromas muziejus Trakų 
salos pilyje.

Gausi archeologinė me
džiaga, surinkta ilgamečių 
kasinėjimų metu, muziejaus 
darbuotojams leido nušvies
ta. Trakų pilių ir miesto is
toriją, parodyti šias pilis 
kaip svarbius to meto atra
mos taškus prieš kryžiuočių 
veržimąsi į Lietuvą. Vieno
je pilies menių įrengtas že
mėlapis rodo, kokiais keliais 
kryžiuočiai plūsdavo į Tra
kus ir Kernavę XIII ir XIV 
amžniose, ekspo n u o j a m i 
kryžiuočių ginklai, kuriais 
jie nešė lietuvių tautai ver
giją. Iliustratyvinė medžia

WORCESTER, MASS.

Mirus

Julijai Šimkaitei Jusienei
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje likusiems 

vyrui Domininkui Jusiui, dukrai Evelyn, posūniui Ed
vardui ir jų šeimoms, giminėms, artimiesiems ir drau
gams. Gailimės išsiskyrusios iš gyvųjų tarpo ir 
mūsų eilių darbuotojos, pažangios veiklos rėmėjos.

J. M. Petkūnai M. Witkus
J. O. Dirveliai M. Green
R. E. Januliai II. Žilinskienė
J. D. Lukai M. šiupėnienė
F. P. Petrauskai Draugai
E. Kanapkicnė J. K. Sabaliauskai
U. Dūdienė A. E. Pilkauskai
D. B. žemeikiai H. G. Smith
A. B. Kuliešai A. B. Narusevičiai
J. Raulušaitis F. K. Ausiejai
P. Sadauskas P. šiušąs
P. D. Jelskiai F. Kazeliūnas
A. M. Sukackai J. P. Bakšiai
A. Vasilienė O. Krajevska
P. 0. Skralskiai K. N. Korsun
F. M. Petkūnai J. J. Demikiai
J. U. Yeskevičiai J. J. Narvaišiai
J. Senkus V. B. Bernotai

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Helen 
Mateikienei, jo dukrai, žentui ir anūkams ir visiems 
giminėms šioje liūdesio valandoje ir linkime didžiau
sios ištvermės.

K. Žemaitienė
V. Bulienė
A. Usevičienė
O. Balzar

Treveskyn, Pa.

PRISIMINIMAS

Igno Strelčiūno
Jau praėjo šeši mėnesiai, kai mirė mano gyveni

mo draugas, bet širdies skausmas ir liūdesys nesu
mažėjo. Ilgiuosi tavęs, brangus Igneli, viena pasili
kus.

Rozalija Strelčiūniene, žmona

5 p.-Laįsve (Liberty)—Penk t., birželio (June) 22, 1962

ga lankytojui primena apie 
tai, kaip kryžiumi prisiden
gę grobikai teriojo ir plėšė 
vietinius gyventojus, kokias 
kančias patyrė nuo jų mūsų 
proseneliai.

Daug vietos muziejuje už
ima Trakų amatininkų dar
bo įrankiai — kirviai, kal
tai, grąžtai, to meto mone
tos, buitiniai daiktai, mote
rų papuošalai ,staty b i n ė s 
detalės. Trakų muziejus ga
li teisėtai didžiuoti archeo
loginių kasinėjimų metu čia 
surinkta keramika — pui
kiais įvairiausių formų kok
liais, indais-

Senosios pilies menėse eks
ponuojami Tarybų Lietuvos 
skulptorių darbai. Tai—P. 
Vaivados “V. Leninas,” P. 
Aleksandravičiaus “Žemai
tė,” V. Žuklio “V. Mickevi
čius - Kapsukas,’’ B. P u n - 
džiaus “Mokytoja Sukackie
nė” ir kt. Menes taip pat 
pagyvina 200 lietuvių tary
binės taikomosios dailės kū
rinių — L. Strolio, J. Mi
kėno, M. Vrubliausko, A. 
L i č k utės-Jusionienės, J. 
Vyšniauskienės, P. Genie
nės, D. Eidukaitės, A. Lau
ciaus, G. Jacėnaitės ir kitų 
keramikų vazos, servizai,

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Frank Mateikiui

Ant Lawrence gatvės se
niau buvo nemaža au
deklinė dirbtuvė. Dirbdavo 
ir lietuvių. Bet ta kompa
nija išėjo iš biznio. Ten įsi
steigė keli maži biznieriai. 
Pasirodo, kad buvo ir slap
ta degtinės gamintuvė.

Pastate įvyko gaisras; ir 
po jo surasta 8 tonos cuk
raus ir 1,000 galionų patal
pos degtinės gaminimui.

J. Blažonis

N. Baltakienė
O. Galinot
L. Bekešienė

J

dekoratyvinės lėkštės., S. U- 
šinsko, J- Ušinskaitės deko
ratyvinio stiklo darbai, M. 
Dūdienės, Z. Vasilenkaitės, 
A. Mironaitės rištinį f)01 ir, 
mai. , ,.r

Didžiojoje pilies t menėje 
įrengta kraštotyrinė skai
tykla. Ji aprūpinta krašto
tyrine literatūra, naujausia 
spauda. Lankytojas iŠ jos 
galės susipažinti su respub
likos įdomiausiomis vietovė
mis, revoliuciniais ir meno 
paminklais, pasiklausyti pa
skaitų, susitikti su revoliu
cionieriais, Didžiojo Tėvy
nės karo dalyviais, mokslo 
ir kultūros veikėjais. Šioje 
salėje bus demonstruojami 
dokumentiniai kino filmai 
apie partizaninį judėjimą 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais, hitlerinių okupantų ir 
buržuazinių nacionalistų, 
žvėriškumus., dvasiški jos re
akcingąją veiklą ir kt.

Nauja ekspozicija įrengta 
ir pačiame Trakų mieste 
esančiame sename muzie
jaus administraciniame pa
state. Turistai čia susipa
žins su šių dienų pramonės, 
žemės ūkio, kultūros, švieti
mo pasiekimais. Muziejaus 
salių stendai pasakoja ir 
apie VRES statybą, TSKP 
XXII suvažiavimo delega
tus nuo Trakų ir Vievio ra
jonų.

Tad laukiame Jūsų Tra
kuose!

I .Misiūnienė 
Trakų Istorinio muziejaus 

direktorė

Lowell, Mass.
Važiuosim e bus u į pikniką

Liepos 1 d., Montelloje, 
įvyksta “Laisvės” metinis 
piknikas. Į jį lowellieciai ir 
našviečiai vyksime bendrai 
busti. Kelionė į abidvi pu
ses asmeniui tik $2.50.

Nashua lietuviai, -----  

Sovietai reikalauja Antano 
Ludvikio Impulevičiaus
Laikraščių pranešimu iš 

birželio 19 dienos, Sovietai 
reikalauja Antano Ludviko 
Impulevičiaus, gyvenančio 
55 Cross St., South Phila- 

Nashua lietuviai, kurie delphijoje, grąžinimui j Ta- 
tik norite važiuoti, tai vie- rybtJ_ Sąjungą kaip karo
tas užsisakykite pas M. Žie- 
gelį ir J. Egerį, o lowellis- 
kiai pas J. Blazonį arba J. 
Daugirdą.

Busas išeis lygiai 11 vai. 
dieną, nuo Vytauto klubo, 
447 Central St. Važiuojan
ti būkite laiku.

Miami, Fla.
Liepia atiduoti darbus 

kubiečiams
Įėjau į 5 & 10 c. Krautu

vę daiktelio nusipirkti. Nu
sipirkau, ko reikia, bet dar 
reikia paklausti, kaip jį 
naudoti. Ateina moteris, 
matomai, kubietė. Klausiu 
ko man reikia. Ji nesu
pranta angliškai ir nueina 
šalin. Ateina amerikietė, 
klausia ko aš noriu. Atsa
kau.

Aš jos klausiu: Kodėl 
jūs čia sustatėt visas ku- 
bietes, kad nebegalima nei 
susikalbėti? O j-i man: — 
Tai ne mes, ale bosai. Ji 
sako, kad mes turim susi
ieškoti kitus darbus, mat, 
mes susikalbam, o čia, gir
di, žmonės gali apsieiti anei 
kaip!

Tai 
mūsų
savo darbus atbėgusioms 
kubietėms. Na, ir gerai 
jiems, kad jie tyli, nepasi
priešina tam.

mat, ko dasigyveno 
žmonės — atiduokit

MIAMI, FLA
Tevų pagerbimui piknikas
Lietuvių Socialio Klubo 

moterys surengė tėvų pa
gerbimui pikniką birž. 17 d. 
Jis įvyko didelįs, nežiūrint, 
kad diena buvo ūkanota ir 
atrodė į lietų. Klubo darbš
čios gaspadinės, po vadovy
be Mrs. A. Lack (M. Koch, 
M. Balzar, L. Matuza, N. 
Benikaitis, M. Zavis, E. 
Miller, M. Walley) pagami
no įvairaus valgio, kas pil
nai patenkino dalyvius.

Baigiant pietauti, pro
gramos pirmininkė M. Koch 
trumpoje kalboje paaiškino 
pikniko tikslą ir pakvietė 
A. Paukštienę, kuri skaitė 
trumpą paskaitą temoje 
“Tėvas šeimos galva”. Ant
ra programos dalyvė buvo 
M. Zavis, kuri skaitė trum
pą paskaitą temoje “Tėvų 
dienos apmąstymai” ir Ka
rolio Vairo eilėraštį. Abidvi 
labai gerai ir gražiai atliko 
savo užduotį. Tėvai ir visi 
dalyviai rankų plo j imu 
gausiai joms padėkojo.

Pirmininkė M. Koch ne
pamiršo pakviesti ir tėvus 
tarti žodį. Vardan tėvų J. 
Giraitis trumpai ir gražiai 
padėkojo visoms gaspadi- 
nėms už pagaminimą įvai
rių ir skanių valgių ir su
rengimą gražaus pikniko.

Pirm. M. Koch pranešė, 
kad Zupkaitis, dėl tam tik- 

ros priežasties, negalėjo at
silankyti į klubo pikniką. 
M. Koch nuo klubo įteikė 
jam dovaną.

Piknike dalyvavo iš St. 
Petersburgo malonūs buvę 
ilgamečiai paždngiečių sri
tyje veikėjai F. Lideikiai. 
Jie pasižadėjo nusipirkti 
klubo obligacijas (bonds).

A. Laurinas, iš Conn, vals
tijos, nusipirko obligacijų 
už $300. K. Siman aukojo 
klubui $10, už ką L.S.K. 
yra labai dėkingas. Šio 
raporto rašė jas, vardan tė
vų, taria širdingiausią ačiū 
gaspadinems už tokią gra
žią programą ir vaišes.

Draugijos ir pavieniai 
prieteliai, gyvenanti Flori
doje ir už jos rubežių, nusi
pirkite L. S. K. obligacijų 
ir tapkite Kultūros Centro 
nariais, tai sekantį rudenį 
atvažiavę į Floridą rasite 
naują, gražią salę, kurioje 
galėsite praleisti linksmai 
laiką ir pasigėrėti, jog esa
te jos savininku. Obligacijų 
pirkimo klausimu rašykite 
kasieriui Mr. John 
9564 Carlyle Ave., 
Beach, Fla.

Lietuvių Socialio 
susirinkimas ir piknikas at
sibus liepos 1 dieną, žeko- 
nių sode. Prašome tai pra
nešti savo draugams ir pa
žįstamiems.

J. W. Thomson’as

Koch, 
Miami

Klubo

PHILADELPHIA, PA.
ti su panašiais prasikalti
mais, kokiais kaltinamas 
Antanas Ludvikas Impule
vičius. Yra propagandos su
klaidintų ir gailisi apleidę 
savo tėvų žemę Lietuvą. 
Yra ir kitų tautų panašių 
prasižengėlių.

Karo paliktos žaizdos, 
kruvini įvykiai tyrinėjami,kriminalisto, kuris dalyva

vo nužudyme Kaune ir Bie- 
lorusijoje kareivių belais
vių ir civilinių žmonių.

Pas Impulevičių atsilan
kė spaudos korespondentai, 
statydami jam įvai r i u s 
klausimus dėl jam daromų 
kaltinimų. Jisai pasakė, kad 
į Smetonos kariuomenę jis 
įstojo 1923 metais ir karo 
laiku turėjo majoro laipsnį, 
ir kuomet Lietuvoje įsikūrė 
Sovietai, jis buvo suimtas 
ir sėdėjo 9 mėnesius kalėji
me, Vokiečiai jį išlaisvino. 
Smetonos daliniai susibūrė 
į vadinamus “partizanus”, 
kovojo prieš Sovietų ka
riuomenę, ir jisai jų tarpe 
buvo.

Jo pasakymu spaudos ko
respondentams, kuomet vo
kiečių kariuomenė suorga
nizavo Smetonos šalininkus 
kovai prieš Sovietus, Impu- 
levičius buvo jų vadas. Bet 
jis ginasi, kad jis nesaugo
jęs karo belaisvių bei žudęs 
civilinius gyventojus. Karo 
pabaigoje pabėgo su šeima 
į Vokietiją ir 1949 metais 
atvyko į Ameriką. Turi dvi 
dukteris.

Impulevičius tikisi, kad 
Amerikos valstybės depar
tamentas nesutiks su Sovie
tų reikalavimu jį grąžinti į 
Tarybų Lietuvą atsiskaity
mui už kriminalistin i u s 
prasikaltimus.

Impulevičius anglų kalbos 
nemoka, tai jo duktė išvertė 
jo atsakymus spaudos re
porteriams.

Well, philadelphiečiai da
bar kalba, kad jų tarpe gy
vena nemažas nuošimtis vė
liau atvykusių su juodomis 
dėrtiėmis, sunkiais prasikal
timais karo laikotarpiu, ir 
laikui bėgant ?bus jų dau
giau viešumon iškelta. Ta-
$ąu ^įĮiia.kai tin-

Mirus

Povilui Rptomskiui 
•A 4 v J r ir. • *

Tarybų Lietuvoje

Reiškiame širdingą ‘užuojautą jo žmonai Tama-r 
rai, dukrai Ilonai, artimiesiems ir visai Lietuvos liau
džiai. Povilo Rotomskio'.(atminimas amžinai pasiliks 
mūsų širdyse, 1

Paulina JasilioriieWe, 1959 m. buvusi pirmosios 
amerikiečių lietuvių turistų grupės narė Lietuvoje, • ' 
draugo P. Rotomskio tėviško priėmimo niekada ne
užmirš. ‘H*- .

POLICIJA MUŠĖ NEGRŲ 
REDAKTORIŲ

Jackson, Miss. — L. Hud
son, redaktorius “The Mis
sissippi Free Press”, nuvy
ko į Rankin apskritį, kur 
baltasis šovinizmas nužudė 
negrą, patirti smulkmenų. 
Kada policija sužinojo jo 
atvykimo tikslą, tai penki 
policininkai jį mušė diržais, 
o po to primetė jam “pavo
jingą važiavimą” ir dar nu
baudė- $151.

Washingtonas. — JAV 
Agrikultūros departamen
tas sako, kad pereitąjį mė
nesį JAV vištos padėjo 5,- 
704 milijonus kiaušinių.

S.
ąitėme spaudoje

keliami viešumon, kad žmo
nija žinotų, kokių sužvėrė
jusio žmonių atsiranda ka
rui o 

z Mes
apie gyvenančius toliau su 

 

panašiais kaltinimais, bet 
nežinojome, kad philadeT- 
phiečių tarpe irgi yra pana
šių su tokiais pat kaltini
mais.

Vietinis
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Bostono Apylinkės Dėmesiui!

Didysis Spaudos Paramai

PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Paramai Laikraščio “Laisvės”

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 1-mą d
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro

Bus Didžiajame Ramova Parke
Claremont Avenue, Montello, Mass.

Art Mason’s Orchestras nuo 4-tos vai. popiet

Kalbės “Laisvės” redaktorius A. Bimba

Taipgi kiti įdomumai pikniko programoje

Šiame piknike bus daug Svečių iš tolimų miestų, nes dabar atostogų se
zonas, daug yra keliaujančių turistų. O daugelyje apylinkės vietų pasamdyti 
busai važiavimui į pikniką. Bus daug linksmų susitikimų bei pasimatymų.

P. Jasilionienė
M. Luziniene
H. Žukienė

• n , \) i m ’

—Binghamton, N,.,y.

BINGHAMTON, N. Y.
(Prisiminimas mano 
mylimos motinos)

šešiasdešimt du metai 
Juniaus menesį suėjo, 
Kai Tu mus palikai— 
Glėbys metų jau praėjo.
Pagal mano šiandien amžių, 
Dar galėjai pagyventi, 
Dar galėjai tęst vargelį, 
Su mumis sykiu nusenti.
Aš čia noriu savęs klausti,
Kodėl yra toks likimas, 
Kad yr' noras pagyventi, 
Bet gamtoje kitoks “skymas.”
Aš du sykiu Tave aplankiau,
Tavo kapo pamatyti, 
Ir tą užrašą ant akmens 
Tik galėjau perskaityti.

Tavo sūnus
Jonas Vaicekauskas

ŠVENTOVĖ PRIKLAUSO 
KAMBODŽAI

Haga. — Tarptautinis 
teismas 9 balsais prieš 3 nu
tarė, kad Temple Preah 
Vihear (šventovė), kuri 
randasi Dangrek kalnuose, 
tarp Tailando ir Kambo
džos, priklauso Kambodžai. 
Tailando karo jėgos laiko 
okupavę šventovę, kuri yra 
1,000 metų senumo.



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

švente Vilniuje j lietuvišką poetinį žodį, nū-
Birželio 9 dieną Vilniaus 

Filharmonijos salėje poetas 
Eduardas Mieželaitis gavo 
aukščiausią Tarybų Sąjun
goje kūrybinį atžymėjimą— 
Lenino vardo premiją.

Šiam amerikiečiui žurna
listui buvo sudaryta proga 
stebėti, kaip džiaugsmingai 
lietuviai pergyveno kitą jų 
laimėjimą pakiliame visos 
lietuvių tautos kūrybiniame 
judėjime už gražesnį savo 
ir visos žmonijos rytojų.

Naujiena jam buvo ma
tyti scenoje tarybinės vals
tybės įkūrėjo Lenino biustą 
šalia didžiulio, ytin moder
naus dailininko Krasausko 
raižinio premiją laimėjusiai 
knygai — “Žmogus”; jis 
“jau apglėbė Žemės rutulį, 
apipintą žvaigždėmis”!

Priimtu tarybinėj san
tvarkoj būdu — prezidiu- 
man susėdo partijos ir kul
tūrinių organizacijų vado
vai, įžymūs svečiai iš Mask
vos. Šių tarpe įdomu at
pažinti tokie lietuvių litera
tūros bičiuliai kaip N. Ti- 
chonovas, išvertęs rusų kal- 
bon “Anykčių Šilelį,” ar Bo
risą Sluckį — E. Mieželai
čio “Žmogų.”

Įdomu buvo išgirsti, pa
matyti imponuojantį jauną 
ir tikrai gabų rusų poetą 
A. Voznesenskį, taipgi ge
rai pažįstantį lietuvių lite
ratūrą ir jos jaunuosius, 
“revoliu c i n ė s tradicijos,” 
kaip jie sakosi, menininkus. 
Kiti žinomi scenoje veidai 
buvo visuomeni n i n k a i ir 
valstybininkai F. Bieliaus
kas, J. Maniušis, J. Palec
kis, B. Popovas, A. Snieč
kus, M. Sumaus k as, G. 
Zimanas, L- Diržinskaitė, 
A. Randakevičius; taip pat 
rusai rašytojai A. Surko
vas, K. Simonovas, I. Va
siljevas, Z. Boguslavskaja, 
M. Tankas (iš Minsko), V. 
Luskas (iš Rygos) ir dau
gelis kitų.
Draugiška atmosfera

Buvo taipgi įdomu stebė
ti salėj susirinkusių ir sce
noj sėdinčių draugišką nu
siteikimą, iš tikro pakilią 
nuotaiką. Kalbos ir progra
ma ėjo dviejomis kalbo
mis—lietuvių ir rusų. Ne
suprantantiems buvo gali
mybė pasinaudoti prie kiek
vienos kelintos kėdės pri
tvirtintomis vertimų ausi
nėmis, kaip ir Jungtinėse 
nėlėmis, kaip ir Jungtinėse 
Tautose Niujorke.
Mieželaitis geroj 
kompanijoj

Minėjimą, kuris užsitęsė 
virš penkių valandų, pra- 
dėoj LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas Just i n a s Paleckis. 
Stebint jį scenoje, prisimi
nė, kad jis, A. Sniečkus ir 
keli kiti LTSR vyriausy
bės nariai yra bene ilgiau
siai ištarnavę savo pareigo
se valstybininkai Europoje.

Rašytojas Tichonovas sa
vo įžanginėj kalboj nurodė, 
kad kitas penkias lenines 
premijas gavo: Brovka—už 
tikrai liaudinę kūrybą; Ču- 
kovskis, vaikų rašytojas — 
už Nekrasovo kritiką; Emil 
Gilelis, virtuozas pianistas; 
Kerbelis — už Maršo pa
minklą Maskvoje; Vid. Fa
vorskis — už grafiką.

Kalbėjo Tichonovas : 
“...lietuviškas žodis gyvena 
savo naują gyevnimą ir jis 
žengia į priekį. Man labai 
gaila, kad aš negaliu pa
jausti šio žodžio raidos. Ta
čiau jo skambesį aš jaučiu 
ir sveikinu šį puikų naują 

dienės lietuviu poezijos 
dį...”

Po Tichonovo kalbos 

zo-

ru-
sų rašytojas Vasiljievas, 
komisijos sekretorius, prisi
minė, kad tik “komunistinė
je santvarkoje galėjęs atsi
rasti Mieželaičio apdainuo
jamas žmogus,” ir linkėjo 
lietuviams, kad “šios dienos 
iškilmės būtų paskatinimas 
kūrybinei drąsai, naujiems 
turinio ir formos atradi
mams literatūroje ir mene.”

Lietuvių Komunistų par
tijos vardu kalbėjo LTSR 
premjero p a v a d uoto ja L. 
Diržinskaitė. “Partija pa
reiškė nepaprastą' pasitikė
jimą rašytojais, pavadinda
ma juos savo pagalbininkais 
ir padėjėjais. Tai dar labiau 
kelia rašytojų atsakomybę, 
įpareigoja juos būti tikrais 
liaudies masių, jaunimo 
mokytojais, jų sielų for
muotojais.”

Latvis rašytojas Luksas 
savo žodį jumoreskoj pasa
kė, kad jo gal ir neįgaliojo, 
bet jis turįs prisipažinti 
apie latvių rašytojų “drau
gišką pavydą” ir linkėjimus 
tolimesniems lietuvių litera
tūros laimėjimams.
Sluckis džiaugiasi

Rašytojų vardu kalbėjo 
M y k o las Sluckis, sakyda
mas, kad premijuota kny
ga “galėjo taip aukštai būti 
įvertinta tik šiandien, kai 
visur viešpatauja tikrai le
nininė kūrybinė atmosfera, 
persunkianti visą mūsų gy
venimą.” Tokia knyga, gir
di, prieš kelis metus niekad 
nebūtų išėjusi.

Rusų rašytojas A. Surko
vas visų kitų minėjime da
lyvaujančių rusų rašytojų 
vardu sveikino lietuvių li
teratūrą ir kvietė toliau lie
tuvius kalbėti “tiesiu, stip
riu ir drąsiu balsu, kuriuo 
lietuvis prabilo knygoje, ap
dovanotoje premija”
Laureatas kalbėjo išsamiai

E. Mieželaitis, susijau
dinęs ir daug kartų išbu
čiuotas sveikintojų, sakė, 
kad “jei šis eilėraščių pluoš
tas neliko poeto stalčiuj ir 
dargi susilaukė tokio nuo
širdaus dėmesio, tai aišku, 
kad mūsų šalyje gyvuoja 
gera kūrybinė atmosfera, 
išpurenta dirva naujiems 
e k s p e r i mentiniams dai
gams.”

Mieželaitis džiaugėsi, kad 
“visose gyvenimo srityse 
jaučiamas veržlumas, įvei
kiamas sustingimas, rutina, 
praeities inercija. Ir tai la
bai gerai.”

Mieželaitis dėkojo rusams 
rašytojams už jų nuošir
džias pastangas išvesti lie
tuvių literatūrą į “vieną la
biausiai ištobulintų pasau
lio literatūrinių kalbų.” Jis 
užtikrino ir dėkojo už vi
sus ateities lietuvių poezi
jos ir prozos vertimus. At
skirai Mieželaitis dėkojo už 
apsilankymą Andriejui 
Voznesenskiui (jo poezijos 
rinkinys netrukus pasiro
dys Niujorke).

Mieželaitis toliau kalbėjo, 
kad, kaip poetas, jis išaugęs 
iš lietuvių literatūros; joje 
yra jo šaknys. Jis ją visad 
mylėjo, myli ir mylės. Bet 
jis supratęs, kad negalima 
užsisklensti net puikiausioj 
lyrikoj, dainose, p a d a vi - 
muose- Praeityje lietuvių 
litertūrai kenkė savęs ir ki
tų neįvertinimas, platesnio 
akiračio stoka. Jis kalbėjo, 
kad menas jungia tautas 
pažangai, kovai už taiką ir 
laimę. Tikrai mylėti savo 
tautą tegalįs tik internaci

onalistas. Menas turi sa
kyti tik tiesą. Kartais kar
tesnę, kartais malonesnę. 
Bet tiktai tiesą. Knygos, 
kurios nepasako gyvenimo 
tiesos, gyvenimui mažai te
padeda ir neranda jame at
garsio. Sakyti tiesą — la
bai pabrėžė Mieželaitis — 
tai kiekvieno tikro drąsaus 
menininko neatskiriama tei
sė ir pareiga, nors ne visa
da jam pačiam labai dėkin
ga. Ką gi, tegu ir taip, bet 
svarbiau gyvenimo pažan
ga, negu sveika širdis ir 
abejingi miesčioniški ner-

i vai.
! Mieželaitis apie
Stalino laikus

“Savo metu šį žmogų bu
vo kiek užgožęs vieno as- 

i mens kultas. Kai šis kultas 
nuslinko į šalį, visu savo di
dingumu iškilo žmogus.”

Mieželaitis sako, kad jam 
kai kas prikišo, kad tokio 
žmogaus dar nesą, bet jis 
manąs, kad jau yra. Jis, 
Mieželaitis, nesąs futuris
tas, bet realistas. “Aš tikiu, 
kad toks žmogus jau yra. 
Kitaip aš nebūčiau šios 
knygos parašęs... iš visų pa
sisakymų susidariau išva
dą — žmogus labai jau nori 
būti gražiu, tikru žmogu
mi.”
Apie vakarietišką žmogų

“Jis visada nori pasigin
čyti su žmogaus koncepcija, 
kurios pagrinde guli taria
mai amžinas Kaino ir Abe
lio konfliktas- Vakaru bur
žuazinės kultūros sklerozė 
ir marazmas privedė iki 
minus žmogaus koncepciją- 
iki susmulkinto, prieštarin
go, pasyvaus suskal d y t o s 
dvejopos asmenybės. Žmo
gus, žinoma, sudėtingas ir 
prietaringas, bet jo pesimis
tinė pažiūra — bejėgiška 
kapituliacija prieš blogį, 
Nėra minus žmogaus. Yra 
realus žmogus su pliusais ir 
minusais.” Mieželaitis ne
beranda Vakaruose d a u g 
ko:

“Ten sudužo idealai kaip 
vyno taurės, supleškėjo ka
ro ugnyje grožio vėliavos, 
aukse nebeliko didžiosios 
minties pėdsakų.”
Apie formą, estetiką, 
tradiciją

Mieželaitis susikaupusiai 
svetimtaučių ir lietuvių mi
niai lietuviškai kalbėjo, kad 
“Epochos, besikeisda mos, 
iškelia naujus este t i n i u s 
principus...” kad “meninės 
išraiškos formos, žanrai, 
stilius, manieros kryptys iš
auga viena iš kitos, kryžiuo
jasi, rungiasi tarpusavyje, 
atmiršta arba vystosi to- 

i liau.” Kad, “kas nori, gali 
būti ir kitos nuomonės, o 
man iš visų tradicijų—nuo
latinių iešekojimų ir nuola
tinių atsijaunijimo tradici
ja.”
Kaip ieškoti?

Mieželaitis drąsiai pasi
sakė prieš drįstančius 
drausti ieškot.. “Ieškojimai 
būtų ne ieškojimai, jeigu 
jie eitų viena kuria nors 
kryptimi. Synivėlia v i m a s 
savo metu gerokai pakenkė 
meniniam gyvenimui. Bū
tų neteisinga ką nors vėl 
kananizuoti ir uzurpuoti. 
Ieškojimo grožis ir yra tas, 

1 kad jis teikia įvairumą ir 
platesnes galimybes. Jeigu 
neinama įvairiomis kryti
mis, negalima kalbėti apie 
kokius nors ieškojimus.

A'pie ieškojimus dabar jau 
galima kalbėti nebe abstrak
čiai. Jie davė neblogų re
zultatų architekt ū r o j e ir 
vaizduojamoje dailėje, mu
zikoje ir dekoratyvinėje tai
komojoje dailėje, teatro ir 
kino mene, literatūroje ir 

knygų leidykloje. Ir todėl 
nesuprantamas pasipriešini
mas geroms ieškojimų ten
dencijoms” — pakėlė savo 
balsą scenoje lenininės pre
mijos laureatas Eduardas 
Mieželaitis-
Ko reikalauja menas?

“Lakštingala dažnai taip 
apsvaigsta savo suokimu, 
kad gauna širdies infarktą 
ir krinta nuo šakos. Jeigu 
menininkas bijo rizikuoti 
savo širdimi, jo menas ne
gali nustebinti. Menas rei
kalauja visiško atsidavimo, 
pasiaukojimo, savęs išsiža
dėjimo.”

Mieželaičiui keista, kad 
dar šiandien yra meninin
kų, kurie nori matyti pa
saulį praeito šimtmečio po
eto akimis. “Poezija, aiš
ku, ne mokslas. Bet kažko
kia jungtis yra. Jų prie
monės ir paskirtis skirtingi. 
Bet poezijos ir mokslo alsa
vimas turi būti bendras”.
Reikalauja ateities meno

Mieželaitis sakė, kad ne
galima liniją į ateitį vesti 
pro medinę bakūžę, bet jei 
jau. vesti liniją, tai “pro 
naujus Kremliaus stiklo ir 
metalo k o n s t r ūkei jų rū
mus...” Mieželaičiui nepri
imtinas komunizmas fraze 
ir politine propag an din e 
dogma: Mieželaičiui komu
nizmas—tai gyvenimo gro
žis, jėga, intelektas, žmo
gaus laimė, aukštas menas.
Už žmogaus kultą

“Aš už tokį kultą visa 
širdimi. Mes jau apčiuopia
me, kasdien ryškesnį žmo
gaus vidinį dvasinį išsilavi
nimą. Žmogus pastebimai 
išsivaduoja iš daugelio 
šimtmečių ją kaus č i u s i o 
egoizmo, senų prietarų, ver
giško nuolankumo.” Toliau 
Mieželaitis prisipažįsta, kad 
tai, ką jis mčglpo, buvo sa
votiškas eksperimentas,' į 
kurį menininkas taip pat, 
kaip ir mokslininkas, turi 
pilną teisę. Tai pradžia to, 
kas bus galima padaryti at
eityje, jeigu leis jėgos ir 
sąlygos.
Mieželaitis sveikina 
Amerikos lietuvius

Mieželaičio premijos# iš
kilmės buvo plačiai fotogra
fuojamos ir filmuojamos. 
Fotografų buvo tiek daug, 
ir jie taip stumdėsi, kad ir 
amerikiečiams fotografams 
nebūtų buvę ką veikti.

Šiuo metu Lietuvoje vie
šintis amerikietis žurnalis
tas A. Šalčius, kuris su Lie
tuvos Kino Studijos opera
torium Leonu Ta u t r i m u 
ruošia dokumentinį filmą 
apie šiandieninę Lietuvą, 
taipgi nufilmavo iškilmes-

Pasinaudodamas ta proga 
A. šalčius pasveikino laure
atą Mieželaitį sąmoningų 
Amerikos lietuvių vardu, ir 
gavo iš jo autografu o t u s 
sveikinimus jiems knygoje 
“Žmogus.”

ELEKTRA PADIDINA 
DERLINGUMĄ

I

TSRS žemės ūkio elektri
fikacijos mokslinio tyrimo 
instituto darbuotojai atliko 
įdomius bandymus padidin
ti grūdinių kultūrų derlin
gumą, panaudojant elekt
ros energiją. Ultravioleti
niais spinduliais švitintos 
sėklos davė 20 proc. didesnį 
detalių, negu nešvitintos 
(šiam reikalui institutas 
sukūrė specialų įrengimą). 
Bandyta kukurūzų sėklas 
veikti aukštos įtampos elek
tros lauku, leidžiant jas 
tarp dviejų elektrodų, prie 
kurių prijungta 10 kv 
įtampa. Žaliosios masės čia 
gauta 30 proc. daugiau, ne
gu neapdirbus elektra*

FILMAI
“ADVISE AND 

CONSENT”
Šis filmas vaizduoja mū

sų šalies Senato sesijas ir 
ten vykstančius tarimus. 
Nors temoje liečiamas tik 
vienas svarbus nutarimas, 
bet pagal šį pavyzdį galima 
susidaryti bendros Senato 
eigos vaizdą.

Temoje parodoma kaip 
renkamas Valstybės sekre
torius, kurį' nominuoja pats 
šalies prezidentas, ir kaip 
vyksta jo ištikimybės ap
klausinėjimas bei tardymas 
prie uždarų durų. Vieni Se
natoriai stoja, už, — kiti 
griežtai prieš.

Vienas Senatorius 
(Charles Laughton), aršus 
reakcionierius , iš pietinių 
valstijų, apkaltina šį Vals
tybės sekretoriaus kandida
tą komunistinėmis idėjo
mis. Jis suranda liudinin
ką (Burgess Meredith) ir 
pristato jį liudyti prieš mi
nėtą kandidatą (Henry 
Fonda). Su šiuo motyvu 
prasideda visos intrigos.

Toliau primetamas kalti
nimas net ir tardymo ko
miteto pirmininkui (Don 
Murray); būk jis, būdamas 
Korėjos kare, buvo įtartas 
homoseksualizme- Nuolati
niai grąsinimai telefonu ir 
raštu priveda šį senatorių 
prie savižudystės.

Kadangi šalies preziden
tas (Franchot Tone) užsi
spyrusiai reikalauja, kad 
būtų išrinktas jo nominuo
tas kandidatas Valstybės 
sekretoriaus pareigoms, tad 
pradeda darytis įtempta si
tuacija. Bet po visokių as
meninių pasikalbėjimų pri
eita prie išvados, kad baisų 
dauguma visgi buę galima 
tai padaryti, — tačiau jau 
buvo per vėlu. Prezidentas, 
bųdanjąs silpnos sveikatos, 
staiga mirštą. .

Tuomet atpuola visokie 
’ tariniai ir intrigos at
puola ir šio kandidato iš
rinkimas, nes vice-p rezi
dentas (Lew. Ayres) užirn- 
damas naują;vietą, turi ki
tą numatytą kandi d a t ą 
Valstybės sekretoriaus par
eigoms. ;

Temoje neliečiamas joks 
valdymo laikotarpis, nei 
partijų vardai, bet .kadan
gi primetama; ^omunizmo 
įtaka nominuotam . Valsty
bės sekretorium, — priver
čia žiūrovą pagalvoti apie
dabartinius laikus. .

Tarp filmų kritikų susi
darė visokių nuom o n i ų. 
Vieni giria patį veikalą kai
po gerą politinę dramą, — 
kiti sako, kad šis filmas ne
turėtų būti rodomas užsie
ny j, nes sukompromituotų 
mūsų senatorių prestižą. 
Teigiama, kad šis filmas 
gana tiksliai perstato mūsų 
šalies Senato sesijų sudėtin
gumą ir eigą, palikdamas 
žiūrovui gan gilų įspūdį. 
“Advise and Consent” da
bar rodomas Criterion ki- 
noteatre Broadway ir 45 
St. ir Sutton kinoteatrė 57 
St. ir 3rd Avė., N. Y. Fil
mas tęsiasi 2 vai. ir 20 min.

H. F.

Paieškojimas
Aš, Natalija Gražinskienė, duktė 

vinco Labanausko, ieškau savo gi
minaičio Prano Labanausko, s. Le
onardo, motina Veronika. Jis gi
męs Rūginu kaime, išvyko į Chi- 
cagą. Jo adresą pamečiau. Prašau 
atsiliepti. N. Gražinskienę, Šilale, 
Pergalės 35, Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvas Spaudos 
Bendrovės direktorių ' susirinkimas 
Įvyks pirmadieni, birželio 25 <L, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Patįce. Visi 
direktoriai kviečiami dalyvauti.

, valdyba

Kaip pasiekti visų 
tautų pikniką?

Jau visi žinote, kad Sve- 
turgimiams ginti komiteto 
rengiamas visų tautų pikni
kas įvyks šį sekmadienį, 
birželio 24 dieną. Pikniko 
vieta taip pat labai garsi ir 
gerai žinoma, tai Camp 
Midvale, Wanaque, N. J.

Specialiai busai iš Man- 
hattano išeidinės 9 vai. ly
to ir grįš 7 vai. vakare.

Kurie norėtumėte važiuo
ti automobiliais, kelrodis 
yra toks už Hjudsono upės 
New Jersey:

Take routes 46, 23 and 
202 to Pompton Lakes. 
Ringwood Ave. to Midvale. 
Make sharp left turn from 
Ringwood Ave. to West
brook Valley Road. Do not 
cross Bridge. Then take 
Snake Den Road to« Camp. 
Midvale.

. Sekite šiuos nurodymus 
ir nepaklysite.

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Draug i j o s 

pirmosios kuopos susirin
kimas įvyko birželio 15-tą, 
“Laisvės” patalpoje.

Valdyba davė pusmetinį 
veiklos raportą. Pasirodė, 
kad kuopa per pusmetį ne- j 
mažą sumą paskyrė visuo-f 
meninių reikalų paramai. 
Iždas irgi nelieka tuščias.

Narių metinių rinkimas 
eina gerai. Kiek sunkiau su 
užmiesčio nariais susisiek
ti. Vasarą, gal pasiseks 
juos susitikti išvykose ir iš
rinkti jų metinę. Labai no
rėtum, kad jie patys, prie 
pirmos progos, pasirūpintų 
mokestį priduoti ir knygas 
atsiimti. ? .

Kuopa per vasaros šiltus 
mėnesius', nutarė mitingų 
nelaikyti. Valdyba įgalinta 
sušaukti susirinkimą,, jei 
kas nepaprasto “ištiktų. H.

Linkiu visiems nariams 
per vasarą gerai pailsėti ir 
atnaujinti. jėgas rudens 
darbams.,

Vienas Jūsų
'S ..............I nr - -I ri ■ . I I

55 asmenys, kurie baigė 
gydytojų praktikas Jewish 
ligoninėje, 555 Prospect PI., 
Brooklyne, gavo gydytojų 
įįipldmus. '

į Buenos Aires. —< Buvo 
įmesta bomba į laikraščio 
?‘Democracia” spaustuvę.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje 1

- , J j

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų j 
l v ...

Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y.

—1.........................

6 {».—UiINft (Liberty)—Penkt., birželio (June) 22, 1962

Aidiečiams!
Šį penktadienį, 7:30 va

karo, Jonas Siurba paro
dys nuotraukas iš Sid<X 
choro 50 metų jubiliejinio 
koncerto. Tad visi aidiečiai 
susirinkime anksčiau. O po 
nuotraukų pamatymo, tu
rėsime dainų praktiką dėl 
Baltimorės pikniko, kuris 
įvyks šį sekmadienį, birže
lio 24 d.

Aidiečių busas iš Brook
lyn© į Baltimorę išeis nuo 
Lituanica skvero, Union 
Avė. ir Stagg St., Williams- 
burge, 8-tą vai. ryto. Visi 
būkime laiku.

Aido Pirmininkas

Po miestą pasidairius
1960 m. gruodžio 16 d. 

ties New Yoro žemutine 
dalimi susikūlė du lėktuvai 
ir žuvo 134 žmonės. Vi
sokių buvo spėliojimų. D«- 
bar Civil Aeron a u t i c s 
Boardo viršininkai sako, 
kad tai buvo United Air 
Lines lakūnų kaičia. Sako, 
kad jie “pamiršo” pasukti 
lėktuvą į International or- 
laukį, ir todėl susidūrė su 
kitu lėktuvu, kuris skrido 
LaGuardia orlaukį.

Žinoma, lakūnai nieko 
negali pasakyti, nes jie ne
laimėje žuvo.

Prieš porą metų atidary
tas didelis automobilių vieš
kelis — Long Island Ex
pressway. Pirmadienį New 
Yorke buvo 93 laipsniai 
karščio, tai keliose vietose 
vieškelio cementas sutruko. 
Laikinai prisiėjo kelią už
daryti.

New Yorko miestą suda
ro penkios dalys (“bo
roughs”). Queens miesto 
dalis yra trečia ■ pagal gy
ventojų skaičių. 1961 me
tais šios dalies gyventojų 
skaičius padaugėjo 35,00^ 
tai'Queens turi 1,885,000^ 
gyventojų. ?

■ ■■ > ...
Desėtkai moterų pikieta- 

vo Atominės Energijos ko
misijos buveinę 376 Hudson 
St., Manhattane, protestuo
damos prieš JAV atominių 
bombų bandymus Ramiaja
me vandenyne.

L. Gordon sakė, kad tie 
bandymai nuodija ateities 
žmonių generaciją. Jos pa
siuntė protesto telegramą 
ir prez. Kenedžiui.




